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VLADA
5550. Uredba o določitvi carinskih kvot za leto 2003

po splošnem sporazumu o carinah in trgovini
(GATT)

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

U R E D B O
o določitvi carinskih kvot za leto 2003 po

splošnem sporazumu o carinah in trgovini (GATT)

1. člen
Za blago v okviru carinskih kvot, ki je navedeno v

prilogah 1 in 2 k tej uredbi, ki sta njen sestavni del, se pri
uvozu v letu 2003 plačujeta carina po stopnjah in posebna
uvozna dajatev v višini, kot je določeno v teh prilogah.

2. člen
Za namene te uredbe izraz ‘uvoz’ pomeni sprostitev

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

3. člen
Količine blaga v okviru posamezne carinske kvote iz

priloge 1 k tej uredbi se razdelijo po metodi dražbe pravic
do uvoza blaga v okviru carinskih kvot, iz priloge 2 k tej
uredbi po metodi prednostne obravnave po vrstnem redu
prispelih zahtevkov, iz priloge 3 k tej uredbi pa po metodi
komisijske razdelitve. Te metode so določene z Uredbo o
načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot.

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

carinsko listino (ECL) v skladu s 126. členom Uredbe za
izvajanje carinskega zakona (Uradni list RS, št. 107/02) v
polje 39 vpiše štirimestno šifro “5002“.

5. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2003.

Št. 424-13/2000-4
Ljubljana, dne 18. decembra 2002.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister
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PRILOGA 1 

 
Obseg 
kvote 

Tarifna oznaka Poimenovanje 

(tone) 

Carinska 
stopnja 

Posebna 
dajatev 

(SIT/kg) 

1 2 3 4 5 

0201 Meso, goveje, sveže ali ohlajeno       
0201 10 00 –  Trupi in polovice  138 1.8 66 
     
0201 20 –  Drugi kosi s kostmi: 320     
0201 20 20 – –  "kompenzirane četrti"   1.8 95 
0201 20 30 – –  nerazkosane ali razkosane sprednje četrti  1.8 95 
0201 20 50 – –  nerazkosane ali razkosane zadnje četrti  1.8 95 
0201 20 90 – –  drugo  1.8 95 
0201 30 00 –  Brez kosti   1.8 113 
     
0202 Meso goveje, zamrznjeno       
0202 10 00 –  Trupi in polovice 528 1.8 58 
     
0202 20 –  Drugi kosi s kostmi: 320     
0202 20 10 – –  "kompenzirane" četrti  1.8 87 
0202 20 30 – –  nerazkosane ali razkosane sprednje četrti  1.8 87 
0202 20 50 – –  nerazkosane ali razkosane zadnje četrti   1.8 87 
0202 20 90 – –  drugo   1.8 87 
0202 30 –  Brez kosti:    
0202 30 10 – –  sprednje četrti, cele ali razkosane v največ pet kosov, 

vsaka sprednja četrt predstavljena v enem zamrznjenem 
bloku; kompenzirane četrti v dveh blokih, od katerih eden 
vsebuje sprednjo četrt, celo ali razkosano v največ pet kosov, 
drugi del pa zadnjo četrt, razen fileja v enem kosu 

 1.8 93 

0202 30 50 – –  vrat, pleče, plečna bržola in prsa s spodnjim delom 
plečeta 

 1.8 93 

0202 30 90 – –  drugo  1.8 93 
     
0201 Meso, goveje, sveže ali ohlajeno 320     
0201 10 00 –  Trupi in polovice:    
iz 0201 10 00 10 – –  mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)  9.0 – 

0201 20 –  Drugi kosi s kostmi:    
0201 20 20 – –  "kompenzirane četrti":    
iz 0201 20 20 10 – – –  mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)  9.0 – 

0201 20 30 – –  nerazkosane ali razkosane sprednje četrti:    
iz 0201 20 30 10 – – –  mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)  9.0 – 

0201 20 50 – –  nerazkosane ali razkosane zadnje četrti:    
iz 0201 20 50 10 – – –  mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)  9.0 – 

0201 20 90 – –  drugo:    
iz 0201 20 90 10 – – –  mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)  9.0 – 
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0201 30 00 –  Brez kosti :    
iz 0201 30 00 10 – – –  mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)  9.0 – 

     
0202 Meso goveje, zamrznjeno    
0202 10 00 –  Trupi in polovice:    
iz 0202 10 00 10 – –  mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)  9.0 – 

0202 20 –  Drugi kosi s kostmi:    
0202 20 10 – –  "kompenzirane" četrti:    
iz 0202 20 10 10 – – –  mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)  9.0 – 

0202 20 30 – –  nerazkosane ali razkosane sprednje četrti:    
iz 0202 20 30 10 – – –  mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)  9.0 – 

0202 20 50 – –  nerazkosane ali razkosane zadnje četrti:    
iz 0202 20 50 10 – – –  mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)  9.0 – 

0202 20 90 – –  drugo:    
iz 0202 20 90 10 – – –  mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)  9.0 – 

0202 30 –  Brez kosti:    
0202 30 10 – –  sprednje četrti, cele ali razkosane v največ pet kosov, 

vsaka sprednja četrt predstavljena v enem zamrznjenem 
bloku; kompenzirane četrti v dveh blokih, od katerih eden 
vsebuje sprednjo četrt, celo ali razkosano v največ pet kosov, 
drugi del pa zadnjo četrt, razen fileja v enem kosu: 

   

iz 0202 30 10 10 – – –  mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)  9.0 – 

0202 30 50 – –  vrat, pleče, plečna bržola in prsa s spodnjim delom 
plečeta: 

   

iz 0202 30 50 10 – – –  mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)  9.0 – 

0202 30 90 – –  drugo:    
iz 0202 30 90 10 – – –  mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)  9.0 – 

     
0203 Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno 1,555     
 –  Sveže ali ohlajeno:    
0203 11 – –  trupi in polovice s kožo:    
0203 11 10 – – –  domačih prašičev  5.45 41 
0203 11 90 – – –  drugo  5.45 41 
0203 12 – –  šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:    
 – – –  domačih prašičev:    
0203 12 11 – – – –  šunke in njihovi kosi  5.45 59 
0203 12 19 – – – –  plečeta in njihovi kosi  5.45 59 
0203 12 90 – – –  drugo  5.45 59 
0203 19 – –  drugo:    
 – – –  domačih prašičev:    
0203 19 11 – – – –  prednji deli in njihovi kosi  5.45 66 
0203 19 13 – – – –  ledja in njihovi kosi, s kostmi  5.45 66 
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0203 19 15 – – – –  prsa s potrebušino in maščobo, kosi  5.45 66 
 – – – –  drugo:    
0203 19 55 – – – – –  brez kosti  5.45 66 
0203 19 59 – – – – –  drugo   5.45 66 
0203 19 90 – – –  drugo  5.45 66 
     
  –  Zamrznjeno: 778     
0203 21 – –  trupi in polovice:    
0203 21 10 – – –  domačih prašičev  5.45 41 
0203 21 90 – – –  drugo  5.45 41 
0203 22 – –  šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:    
 – – –  domačih prašičev:    
0203 22 11 – – – –  šunke in njihovi kosi  5.45 59 
0203 22 19 – – – –  plečeta in njihovi kosi  5.45 59 
0203 22 90 – – –  drugo  5.45 59 
0203 29 – –  drugo:    
 – – –  domačih prašičev:    
0203 29 11 – – – –  prednji deli in njihovi kosi  5.45 60 
0203 29 13 – – – –  ledja in njihovi kosi, s kostmi  5.45 60 
0203 29 15 – – – –  prsa s potrebušino in maščobo, kosi  5.45 60 
 – – – –  drugo:    
0203 29 55 – – – – –  brez kosti  5.45 60 
0203 29 59 – – – – –  drugo  5.45 60 
0203 29 90 – – –  drugo  5.45 60 
     
0210 Meso in drugi užitni mesni klavnični izdelki, nasoljeni, v 

slanici, sušeni ali dimljeni; užitna moka in zdrob iz mesa ali iz 
drugih klavničnih izdelkov 

83     

 –  Meso, prašičje:    
0210 11 – –  šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:    
 – – –  domačih prašičev:    
 – – – –  nasoljena ali v slanici:    
0210 11 11 – – – – –  šunke in njihovi kosi  5.45 115 
0210 11 19 – – – – –  plečeta in njihovi kosi  5.45 115 
 – – – –  sušena ali dimljena:    
0210 11 31 – – – – –  šunke in njihovi kosi  5.45 115 
0210 11 39 – – – – –  plečeta in njihovi kosi  5.45 115 
0210 11 90 – – –  drugo  5.45 115 
0210 12 – – prsi s potrebušnino in njihovi kosi:    
 – – –  domačih prašičev:    
0210 12 11 – – – –  soljene ali v slanici  5.45 59 
0210 12 19 – – – –  sušene ali dimljene  5.45 59 
0210 12 90 – – –  drugo  5.45 59 
0210 19 – –  drugo:    
 – – –  domačih prašičev:    
 – – – –  soljeno ali v slanici:    
0210 19 10 – – – – –  prašičje polovice ali njihovi kosi  5.45 115 
0210 19 20 – – – – –  skrajšane polovice (tričetrtinske stranice) ali srednji 

deli 
 5.45 115 

0210 19 30 – – – – –  prednji deli in njihovi kosi  5.45 115 
0210 19 40 – – – – –  ledja in njihovi kosi  5.45 115 
 – – – – –  drugo:    
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0210 19 51 – – – – – –  brez kosti  5.45 115 
0210 19 59 – – – – – –  drugo  5.45 115 
 – – – –  sušeno ali dimljeno:    
0210 19 60 – – – – –  prednji deli in njihovi kosi  5.45 115 
0210 19 70 – – – – –  ledja in njihovi kosi  5.45 115 
 – – – – –  drugo:    
0210 19 81 – – – – – –  brez kosti  5.45 115 
0210 19 89 – – – – – –  drugo  5.45 115 
0210 19 90 – – –  drugo  5.45 115 
     
0210 20 –  Meso, goveje: 15     
0210 20 10 – –  s kostmi  5.45 275 
0210 20 90 – –  brez kosti  5.45 275 
     
0402 Mleko in smetana, koncentrirana ali z dodatkom sladkorja ali 

drugih sladil 
100     

 –  V prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah, z več kot 1,5 
mas.% maščobe: 

   

0402 21 – –  brez dodatnega sladkorja ali drugih sladil:    
 – – –  z vsebnostjo maščob do vključno 27 mas.%:    
0402 21 11 – – – –  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 

kg 
 5.45 146 

 – – – –  drugo:    
0402 21 17 – – – – –  z vsebnostjo maščob do vključno 11 mas.%  5.45 146 
0402 21 19 – – – – –  z vsebnostjo maščob več kot 11 mas.% pa do 

vključno 27 mas.% 
 5.45 146 

 – – –  z vsebnostjo maščob nad 27 mas.%:    
0402 21 91 – – – –  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 

kg 
 5.45 146 

0402 21 99 – – – –  drugo  5.45 146 
     
0405 Maslo ter druge maščobe in olja, dobljeni iz mleka; mlečni 

namazi 
100     

0405 10 –  Maslo:    
 – –  z vsebnostjo maščob do vključno 85 mas.%:    
 – – –  naravno maslo:    
0405 10 11 – – – –  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg  4.4 165 
0405 10 19 – – – –  drugo  4.4 165 
0405 10 30 – – –  rekombinirano maslo  4.4 165 
0405 10 50 – – –  sirotkino maslo  4.4 165 
0405 10 90 – –  drugo  4.4 165 
0405 20 –  Mlečni namazi:    
0405 20 10 – –  z vsebnostjo maščob 39 mas.% ali več, vendar z manj kot 

60 mas.% maščobe 
 4.4 165 

0405 20 30 – –  z vsebnostjo maščob 60 mas.% ali več, pa do vključno 
75 mas.% maščobe 

 4.4 165 

0405 20 90 – –  z vsebnostjo maščob več kot 75 mas.%, vendar z manj kot 
80 mas.% maščobe 

 4.4 165 

0405 90 –  Drugo:    
0405 90 10 – –  z vsebnostjo maščob 99,3 mas.% ali več maščobe, ter z 

največ 0,5 mas.% vode 
 4.4 165 

0405 90 90 – –  drugo  4.4 165 
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0808 Jabolka, hruške in kutine, sveže 4,000     
0808 10 –  Jabolka:    
0808 10 10 – –  jabolka za predelavo, razsuta, od 16. septembra do 15. 

decembra 
 4.5 16 

 – –  drugo:    
0808 10 20 – – –  vrste zlati delišes  4.5 16 
0808 10 50 – – –  vrste granny smith  4.5 16 
0808 10 90 – – –  druga  4.5 16 
     

 
 
 

 
 

PRILOGA 2 
 

Obseg 

kvote 

Tarifna oznaka Poimenovanje 

(tone) 

Carinska 
stopnja 

Posebna 
dajatev 

(SIT/kg) 

1 2 3 4 5 

0206 Drugi užitni klavnični izdelki iz govejega, svinjskega, ovčjega, 
kozjega in konjskega mesa ter mesa oslov ali mesa mul in mezgov, 
sveži, ohlajeni ali zamrznjeni 

333     

0206 10 –  Od živali vrste goved, sveži ali ohlajeni:    
0206 10 10 – –  za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov   2.55 118 
 – –  drugi:    
0206 10 91 – – –  jetra  2.55 118 
0206 10 95 – – –  notranja prepona, mišična in tetivna  2.55 118 
0206 10 99 – – –  drugo  2.55 118 
     
  –  Od živali vrste goved, zamrznjeni: 166     
0206 29 – –  drugi:    
0206 29 10 – – –  za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov   5.1  
 – – –  drugi:    
0206 29 91 – – – –  notranja prepona, mišična in tetivna  5.1 – 
0206 29 99 – – – –  drugi  5.1 – 
     
1003 00 Ječmen       
1003 00 90 –  Drug 70,000 7.7 – 
     
1005 Koruza       
1005 90 00 –  Druga 120,000 7.7 – 
     
1514 Olje iz oljne repice ali ogrščice in njegove frakcije, rafinirano ali 

nerafinirano, toda kemično nemodificirano 
300     

 –  Olje iz oljne repice ali ogrščice z nizko vsebino eručne kisline in 
njegove frakcije: 

   

1514 19 – –  Drugo:    
1514 19 10 – – –  za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo 

hrane za človeško prehrano 
 4.5 22 
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1514 19 90 – – –  drugo  4.5 22 
 –  Drugo:    
1514 99 – –  Drugo:    
1514 99 10 – – –  za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo 

hrane za človeško prehrano 
 4.5 22 

1514 99 90 – – –  drugo  4.5 22 
     
1602 Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, drobovja ali 

krvi 
13     

1602 50 –  Goved:    
1602 50 10 – –  nekuhano; mešanice kuhanega mesa ali užitnih klavničnih 

proizvodov (drobovine) in nekuhanega mesa ali užitnih klavničnih 
proizvodov 

 5.45 252 

 – –  drugo:    
 – – –  v nepredušnih posodah:    
1602 50 31 – – – –  "Corned beef"  5.45 252 
1602 50 39 – – – –  drugo  5.45 252 
1602 50 80 – – –  drugo  5.45 252 

 
 
 
 
 

PRILOGA 3 
 

Obseg 
kvote 

Tarifna oznaka Poimenovanje 

(tone) 

Carinska 
stopnja 

Posebna 
dajatev 

(SIT/kg) 

1 2 3 4 5 

1001 Pšenica in soržica       
1001 90 –  Drugo:    
 – –  druga pira, navadna pšenica in soržica:    
1001 90 99 – – –  drugo 80,000 4.5 – 
     
1101 00 Pšenična ali moka iz mešanice žit na podlagi pšenice 12,000     
 –  Pšenična moka:    
1101 00 11 – –  iz trde pšenice (Triticum durum)  4.5 – 
1101 00 15 – –  iz navadne pšenice ali pirjevice  4.5 – 
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5551. Uredba o spremembah uredbe o izvajanju 

liste D Tržaškega sporazuma o 
maloobmejnem prometu 

 
Na podlagi Sporazuma med SFR Jugoslavijo in 

Republiko Italijo o brezcarinski blagovni menjavi v 
okviru Tržaškega sporazuma o maloobmejnem 
prometu z listama C in D z dne 25. 5. 1984 (Uradni 
list SFRJ - Mednarodne pogodbe, št. 8/89), Akta o 
notifikaciji nasledstva sporazumov nekdanje 
Jugoslavije z Republiko Italijo (Uradni list RS, št. 
40/92 - Mednarodne pogodbe, št. 11/92), izmenjave 
not št. 002615/290 z dne 26. 10. 1995 in št. 
575-SD/95-24070 z dne 14. 12. 1995 v zvezi z 
blagovnima listama C in D ter 5. in 67. člena 
carinskega zakona (Uradni list RS, št. 1/95, 28/95, 
32/99 in 40/99) izdaja Vlada Republike Slovenije 
 

U R E D B O 
o spremembah uredbe o izvajanju liste D 
Tržaškega sporazuma o maloobmejnem 

prometu 
 

1. člen 
V Uredbi o izvajanju liste D Tržaškega 

sporazuma o maloobmejnem prometu (Uradni list RS, 
št. 13/97, 83/97, 6/99, 105/99, 121/00 in 110/01) se 
spremeni priloga k uredbi tako, da se glasi: 

 
 
»UVOZ BLAGA PO LISTI D TRŽAŠKEGA SPORAZUMA ZA LETO 2003« 
 
Zap. 
št. 

Carinska tarifa Naziv blaga Kvota za leto 2003 
(v EUR) 

1 2 3 4 
 

1. 
 
02.02 - 21.06  

 
Meso goveje zmrznjeno; meso svinjsko sveže 
ali zmrznjeno ali razne obreznine; ribe, raki, 
mehkužci; razni rastlinski proizvodi; zelenjava, 
vrtnine; agrumi, sveži ali suhi in drugo sadje; 
aditili 
 

 
4.120.809,60 

2. 25.01 - 29.17 Razni mineralni proizvodi - sol, žveplo; 
zemljine in kamen; sadra, apno in cement; 
rude; žlindre in pepeli; mineralna goriva, olja 
in pr. njihove destilacije; anorganski kemični 
pr., org. in anorg., spojine, plemenit. kovine; 
ogljik. in njihovi halogen. derivati; alkoholi in 
njihovi halogenski derivati; fenoli estri, 
peroksidi, karbonske kisline 
 

57.843,17 
 

3. 32.04 Sintetična organska barvila 
                           

4.648,11 

4. 32.05 - 32.15 Organski pigmenti (naravni in sintetični), 
barve, laki, kiti, tuši, črnila itd. 
 

247.899,31 
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Zap.
št. 

Carinska tarifa Naziv blaga Kvota za leto  
2003 (v EUR) 

1 2 3 4 
 

5. 
 
33.01 - 38.02 

 
Eterična olja, izdelki za ličenje, mila, voski, 
loščila, proiz. za fotograf. in kinemat. namene, 
lepila ipd. 

 
191.089,05 

6. 38.08 - 38.23  Razni proizv. kemične ind., insekticidi, 
fundicidi, herbicidi itd. 
 

4.648,11 

7. 39.01 - 39.26 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas; 
primarne oblike - polimeri, polietilen 
polivinilklorid; poliuretanske pene, razni drugi 
poliestri in kem. derivati; odpadki, ostružki, 
talne obloge, plošče listi, folije in razni 
proizvodi iz plastičnih mas 
 

2.568.340,16 

8. 40.05 - 40.16 Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume; 
plošče, listi, trakovi, palice, in profili iz gume, 
avtomobilske gume, zunanje in notranje; 
higienski in farmac. izdelki iz gume idr. 
 

309.874,14 

9. 44.08 - 44.18 Listi furnirja in listi za vezane plošče in drug 
žagan les; stavbno pohištvo in drugi leseni 
proizvodi za gradbeništvo 
 

9.296,22 

10. 45.03 - 45.04 Izdelki iz naravne plute, aglomerirana pluta 
itd. 
 

85.215,39 

11. 48.02 - 48.23 Papir, karton, izdelki iz papirne mase ali 
kartona, embalaža (škatle, vreče ipd.); registri, 
knjigovodske knjige in podob. izdelki za 
pisarne 
 

1.497.725,01 

12. 50.07 Preja iz česane volne, nepriprav. za prodajo 
na drobno 
 

4.648,11 

13. 51.05 - 51.08 Volna in fina ali groba žival. dlaka, mikana ali 
česana; preja iz mikane ali česane volne in 
fine živalske dlake, nepripravljena za prod. na 
drobno 
 

9.296,22 

14. 52.02 - 52.12 Bombažni odpadki, bombaž mikan ali česan, 
sukanec iz bombaža in preje Bombažna preja 
priprav. za prodajo na drobno 
 

49.579,86 

15. 54.01 - 56.04 Filamenti iz umetnih ali sintetičnih vlaken; 
klobučevina, spec. preja ipd. 
 

18.592,45 

16. 56.07 - 56.08 Vrvi, motvozi, konopi, vozlani, mrežasti izdelki 24.789,93 
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Zap.
št. 

Carinska tarifa Naziv blaga Kvota za leto 2003 
(v EUR) 

1 2 3 4 
 

17. 
 
68.05 - 68.10 

 
Naravni ali umetni abrazivni materiali v prahu 
ali zrnu; žlindra 
Proizvodi iz bitumna in podob. materialov, 
table, listi, plošče iz mineral. vlaken; proizvodi 
iz cementa, lepenke in gipsa, pr. iz sadre 
 

 
24.789,93 

18. 69.02 - 69.13 Ognjevzdržna opeka, bloki, ploščice in drugi 
keram. izdelki; razni granitni in keram. izdelki, 
ploščice, sanitarna keramika in izdel. ipd. 
 

671.393,97 

19. 70.03 - 70.19  Steklo in stekl. izdelki (ornament, barvana, 
termopan-steklo, stekl. baloni in 
steklenice, ogledala, bloki, zidaki, kocke ipd.) 
 

506.127,76 

20. 72.08 - 72.19 Železo iz nelegiranega jekla; ploščati 
vročevaljani izd.; palice, progili, žice; nerjavno 
jeklo, ploščati, valjani proiz. iz nerjav. jekla 
 

609.419,14 

21. 73.04 - 73.26 Železni in jekleni proizvodi; cevi in votli profili; 
razne železne konstrukcije, rezervarji; verige, 
žeblji, sidra, vijaki, šivalne igle, peči za 
ogrevanje in radiatorji, razni namizni, kuhinjski 
in drugi 
proizvodi iz železa ali jekla; sanitarni predmeti 
iz ž. ali j. idr.  
 

764.356,21 

22. 74.07 - 74.12 Bakrene palice in profili, žica, trakovi, plošče, 
folije, cevi 
 

201.418,19 

23. 76.04 - 76.10 Aluminijaste palice in profili; alumin. žica, 
plošče, pločevine 
 

329.499,50 

24. 82.07 - 84.08 Izmenljivo orodje za ročno obdelavo, priprav. 
na mehan. pogon, noži in rezila za stroje, 
turbine, generatorji, batni motorji, kotli za 
centr. kurjavo ipd. 
 

671.393,97 

25. 84.13 - 84.19 Črpalke za tekočine z merilnimi napravami ali 
brez njih  
logistična oprema; zamrzovalna tehnika; 
klimatizacijske naprave stroji, naprave in 
laboratorijska oprema 
 

1.239.496,56 
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Zap.
št. 

Carinska tarifa Naziv blaga Kvota za leto 2003 
(v EUR) 

1 2 3 4 
 

26. 
 
84.22 - 84.29 

 
Pomivalni stroji; stroji za polnjenje, zapiranje, 
etiketiranje, tehtnice; mehanične naprave; 
škribčevja, dvigala ipd.  
transporterji, viličarji, avto dvigala; buldožerji, 
grejderji, Bagri, nakladalniki ipd. 
 

 
551.575,17 

27. 84.32 - 84.52 Stroji za pripravo in kultivir. zemlje v 
kmetijstvu, za obiranje, žetev, mlatev, molzni 
stroji, str. za proizv. celuloze, knjigoveški 
stroji, tiskarski in pletilni stroji, stroji za šivanje 
ipd.  
Razni stroji za pranje, čiščenje, ožemanje, 
sušenje, likanje, kemično čiščenje (razen 
strojev iz tarife 84.50) Šivalni stroji, razen 
strojev za šivanje knjig, igle za šivalne stroje 
ipd. 
 

392.507,24 

28. 84.65 - 84.66 Stroji za obdelavo lesa, plute kosti, trde gume, 
plastike  
Deli in pribor, ki so izklj. ali pretežno primerni 
za uporabo s stroji iz tar. št. 84.56 do 84.65  
 

46.481,12 

29. 84.69 - 84.77 Pisalni stroji in stroji za obdelavo besedila; 
rač. stroji, knjigovodski stroji; razni stroji za 
avtomatsko obdelavo podatkov; 
razmnoževalni stroji; stroji za 
sortiranje, separacijo, pranje ipd. stroji za 
brizganje in pihanje plast. mas in obdelavo 
gume 
 

49.579,86 

30. 84.80 - 84.83 Utopi za livarne kovin.; modelne plošče, 
modeli za forme  
Pipe, ventili in podobne naprave za cevovode, 
kotle, rezervoarje ipd. 
 

609.419,14 

31. 85.01 - 85.44 Akumulatorji  
Reduktorji, električni motorji, transformatorji, 
akumulatorji  
Električni stroji in oprema ter njihovi deli; 
aparati za snemanje in reprodukcijo zvoka in 
slike, TV aparati ipd. akustika 
 

361.519,83 
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Zap.
št. 

Carinska tarifa Naziv blaga Kvota za leto 2003 
(v EUR) 

1 2 3 4 
 

32. 
 
87.01 - 87.15 

 
Traktorji, cestni vlačilci za polpriklop. in druga 
vlečna vozila; sanitetna vozila; motorna vozila 
za prevoz blaga ali posebne namene, šasije 
za motorna vozila, karoserije in drugi rezervni 
deli, motorna kolesa, kolesa, invalidski vozički 
ter njihovi deli in pribor; otroški vozički in  
njihovi deli 
 

 
898.635,00 

33. 88.01 - 89.03 Ribiške ladje in ladje za predelavo ali 
konzerviranje ribjih izdelkov  
Razna plovila za šport in razvedrilo 
 

24.789,93 

34. 90.18 - 90.27 Medicinski, kirurški, zobozdravst. veterin. 
inštrumenti, aparati za mehanoterapijo, dihalni 
aparati; ortopedski pripomočki ipd. 
 

6.197,48 

35. 93.03, 93.04 in  
95.07 

Orožje za lov in šport  
Drugo orožje, razen orožja iz tar. št. 93.07; 
deli in pribor 
 

18.592,45 

36. 94.01 - 94.05 Pohištvo; in njegovi deli; svetilke in druga 
svetila, reflektorji, lestenci in njihovi deli 
 

360.486,92 

37. 96.12 Trakovi za pisalne stroje ipd.  
 

6.197,48 

    SKUPAJ:  17.548.172,52 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. člen 

 
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2003. 

 
Št. 913-00/2000-3 
Ljubljana, dne 18. decembra 2002. 
 

Vlada Republike Slovenije 
 

mag. Anton Rop l. r. 
Minister 
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5552. Uredba o izvajanju srednjeevropskega
Sporazuma o prosti trgovini (CEFTA) ter začasni
uporabi dodatnega Protokola št. 11 k CEFTA in
dodatnega Protokola št. 12 k CEFTA

Na podlagi 4. člena Zakona o ratifikaciji Sporazuma o
pristopu Republike Slovenije k Srednjeevropskemu spora-
zumu o prosti trgovini ter Dodatnih protokolov št. 4 in št. 5
k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (Uradni
list RS – Mednarodne pogodbe, št. 14/97), 4. člena Za-
kona o ratifikaciji Sporazuma o pristopu Romunije k Sred-
njeevropskemu sporazumu o prosti trgovini s Protokoloma
17 in 21 ter prilogami (Uradni list RS – Mednarodne po-
godbe, št. 26/00), 4. člena Zakona o ratifikaciji Sporazu-
ma o pristopu Republike Bolgarije k Srednjeevropskemu
sporazumu o prosti trgovini s prilogami in Protokoloma 26
in 31 (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 1/01),
4. člena Zakona o ratifikaciji Dodatnega protokola št. 6 k
Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (Uradni
list RS – Mednarodne pogodbe, št. 23/01) in 72. člena
Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01)
izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o izvajanju srednjeevropskega Sporazuma o
prosti trgovini (CEFTA) ter začasni uporabi

dodatnega Protokola št. 11 k CEFTA in
dodatnega Protokola št. 12 k CEFTA

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

2003 uvaža v Republiko Slovenijo in je po poreklu iz držav
pogodbenic CEFTA (Republike Bolgarije, Češke republike,
Republike Madžarske, Republike Poljske, Romunije in Slo-
vaške republike).

2. člen
Za namene te uredbe izraz ‘uvoz’ pomeni sprostitev

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

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

venijo in so po poreklu iz Republike Bolgarije, Češke repu-
blike, Republike Madžarske, Republike Poljske, Romunije
in Slovaške republike, se uporablja carinska stopnja “pro-
sto“.

Za industrijske izdelke v smislu prvega odstavka tega
člena se štejejo izdelki, uvrščeni v 25. do 97. poglavje
kombinirane nomenklature.

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

Bolgarije, ki so navedeni v prilogi 1 k tej uredbi, ki je njen
sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo uporablja
carinska stopnja “prosto”. Posebna uvozna dajatev se ne
plačuje.

Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike
Bolgarije, ki so navedeni v prilogi 2 k tej uredbi, ki je njen
sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje
carina po znižanih carinskih stopnjah, določenih v tej prilogi.
Posebna uvozna dajatev se ne plačuje.

Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike
Bolgarije, ki so navedeni v prilogi 3 k tej uredbi, ki je njen
sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje
uvozna dajatev po stopnjah, določenih v tej prilogi.

Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike
Bolgarije, ki so navedeni v prilogah 4 in 5 k tej uredbi, ki sta
njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje
carina po znižanih carinskih stopnjah in v okviru carinskih
kvot, določenih v teh prilogah. Posebna uvozna dajatev se
plačuje v višini 50% od predpisane v času uvoza.

Uvozna dajatev iz tretjega odstavka tega člena pred-
stavlja seštevek znižane carinske stopnje in znižane poseb-
ne uvozne dajatve izražene v odstotku, v skladu s Sporazu-
mom o pristopu Republike Bolgarije k CEFTA.

5. člen
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Češke

republike, ki so navedeni v prilogi 6 k tej uredbi, ki je njen
sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo uporablja
carinska stopnja “prosto”. Posebna uvozna dajatev se ne
plačuje.

Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Češke
republike, ki so navedeni v prilogi 7 k tej uredbi, ki je njen
sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje
carina po znižanih carinskih stopnjah, določenih v tej prilogi.
Posebna uvozna dajatev se ne plačuje.

Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Češke
republike, ki so navedeni v prilogi 8 k tej uredbi, ki je njen
sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje
uvozna dajatev po stopnjah, določenih v tej prilogi.

Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Češke
republike, ki so navedeni v prilogah 9 in 10 k tej uredbi, ki
sta njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo
plačuje carina po znižanih carinskih stopnjah in v okviru
carinskih kvot, določenih v teh prilogah. Posebna uvozna
dajatev se ne plačuje.

Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Češke
republike, ki so navedeni v prilogah 11 in 12 k tej uredbi, ki
sta njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo
plačuje uvozna dajatev po stopnjah in v okviru carinskih
kvot, določenih v teh prilogah.

Uvozna dajatev iz tretjega in petega odstavka tega čle-
na predstavlja seštevek znižane carinske stopnje in znižane
posebne uvozne dajatve izražene v odstotku, v skladu z
Dodatnim protokolom št. 6 k CEFTA.

6. člen
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike

Madžarske, ki so navedeni v prilogi 13 k tej uredbi, ki je njen
sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo uporablja
carinska stopnja “prosto”. Posebna uvozna dajatev se ne
plačuje.

Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike
Madžarske, ki so navedeni v prilogi 14 k tej uredbi, ki je njen
sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje
carina po znižanih carinskih stopnjah, določenih v tej prilogi.
Posebna uvozna dajatev se ne plačuje.

Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike
Madžarske, ki so navedeni v prilogi 15 k tej uredbi, ki je njen
sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje
uvozna dajatev po stopnjah, določenih v tej prilogi.

Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike
Madžarske, ki so navedeni v prilogah 16 in 17 k tej uredbi,
ki sta njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo
plačuje carina po znižanih carinskih stopnjah in v okviru
carinskih kvot, določenih v teh prilogah. Posebna uvozna
dajatev se plačuje v višini 50% od predpisane v času uvoza.

Uvozna dajatev iz tretjega odstavka tega člena pred-
stavlja seštevek znižane carinske stopnje in znižane poseb-
ne uvozne dajatve izražene v odstotku, v skladu z Dodatnim
protokolom št. 6 k CEFTA.
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7. člen
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike

Poljske, ki so navedeni v prilogi 18 k tej uredbi, ki je njen
sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo uporablja
carinska stopnja “prosto”. Posebna uvozna dajatev se ne
plačuje.

Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike
Poljske, ki so navedeni v prilogi 19 k tej uredbi, ki je njen
sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje
carina po znižanih carinskih stopnjah, določenih v tej prilogi.
Posebna uvozna dajatev se ne plačuje.

Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike
Poljske, ki so navedeni v prilogi 20 k tej uredbi, ki je njen
sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje
uvozna dajatev po stopnjah, določenih v tej prilogi.

Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike
Poljske, ki so navedeni v prilogah 21 in 22 k tej uredbi, ki
sta njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo
plačuje carina po znižanih carinskih stopnjah in v okviru
carinskih kvot, določenih v teh prilogah. Posebna uvozna
dajatev se plačuje v višini 50% od predpisane v času uvoza.

Uvozna dajatev iz tretjega odstavka tega člena pred-
stavlja seštevek znižane carinske stopnje in znižane poseb-
ne uvozne dajatve izražene v odstotku, v skladu z Dodatnim
protokolom št. 6 k CEFTA.

8. člen
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Romunije,

ki so navedeni v prilogi 23 k tej uredbi, ki je njen sestavni
del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo uporablja carinska
stopnja “prosto”. Posebna uvozna dajatev se ne plačuje.

Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Romunije,
ki so navedeni v prilogi 24 k tej uredbi, ki je njen sestavni
del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje carina po
znižanih carinskih stopnjah, določenih v tej prilogi. Posebna
uvozna dajatev se ne plačuje.

Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Romunije,
ki so navedeni v prilogi 25 k tej uredbi, ki je njen sestavni
del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje uvozna daja-
tev po stopnjah, določenih v tej prilogi.

Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Romunije,
ki so navedeni v prilogah 26 in 27 k tej uredbi, ki sta njen
sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje
carina po znižanih carinskih stopnjah in v okviru carinskih
kvot, določenih v teh prilogah. Posebna uvozna dajatev se
ne plačuje.

Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Romunije,
ki so navedeni v prilogi 28 k tej uredbi, ki je njen sestavni
del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje uvozna daja-
tev po stopnjah in v okviru carinskih kvot, določenih v tej
prilogi.

Uvozna dajatev iz tretjega in petega odstavka tega čle-
na predstavlja seštevek znižane carinske stopnje in znižane
posebne uvozne dajatve izražene v odstotku, v skladu z
Dodatnim protokolom št. 6 k CEFTA.

9. člen
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Slovaške

republike, ki so navedeni v prilogi 29 k tej uredbi, ki je njen
sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo uporablja
carinska stopnja “prosto”. Posebna uvozna dajatev se ne
plačuje.

Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Slovaške
republike, ki so navedeni v prilogi 30 k tej uredbi, ki je njen
sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje
carina po znižanih carinskih stopnjah, določenih v tej prilogi.
Posebna uvozna dajatev se ne plačuje.

Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Slovaške
republike, ki so navedeni v prilogi 31 k tej uredbi, ki je njen
sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje
uvozna dajatev po stopnjah, določenih v tej prilogi.

Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Slovaške
republike, ki so navedeni v prilogah 32 in 33 k tej uredbi, ki
sta njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo
plačuje carina po znižanih carinskih stopnjah in v okviru
carinskih kvot, določenih v teh prilogah. Posebna uvozna
dajatev se ne plačuje.

Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Slovaške
republike, ki so navedeni v prilogah 34 in 35 k tej uredbi, ki
sta njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo
plačuje uvozna dajatev po stopnjah in v okviru carinskih
kvot, določenih v teh prilogah.

Uvozna dajatev iz tretjega in petega odstavka tega čle-
na predstavlja seštevek znižane carinske stopnje in znižane
posebne uvozne dajatve izražene v odstotku, v skladu z
Dodatnim protokolom št. 6 k CEFTA.

10. člen
Količine blaga v okviru posamezne carinske kvote iz

prilog 4, 9, 11, 16, 21, 26, 32 in 34 k tej uredbi se
razdelijo po metodi dražbe pravic do uvoza blaga v okviru
carinskih kvot, iz prilog 5, 10, 12, 17, 22, 27, 28, 33 in 35
k tej uredbi pa po metodi prednostne obravnave po vrstnem
redu prispelih zahtevkov. Ti metodi sta določeni z uredbo o
načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot.

11. člen
Pri uveljavljanju preferencialne carinske obravnave pri

uvozu blaga po 3. do 9. členu te uredbe je treba carinskemu
organu poleg drugih dokumentov predložiti tudi dokazilo o
poreklu blaga, ki je izdano ali dano v državi izvoza v skladu s
preferencialnimi pravili o poreklu blaga, določenimi v prilogi
36 k tej uredbi, ki je njen sestavni del.

Carinski organi Republike Slovenije potrjujejo dokazila
o poreklu blaga za izvoz blaga iz Slovenije v države pogod-
benice CEFTA, če gre za izvoz blaga, ki v skladu z Dodatnim
protokolom št. 5 k CEFTA, Sporazumom o pristopu Romu-
nije k CEFTA, Sporazumom o pristopu Republike Bolgarije
k CEFTA, Dodatnim protokolom št. 6 k CEFTA in Dodatnim
protokolom št. 12 k CEFTA uživa preferencialno obravnavo
in če so izpolnjeni pogoji, določeni s preferencialnimi pravili
o poreklu blaga iz prejšnjega odstavka.

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

carinsko listino (ECL) v skladu s 126. členom Uredbe za
izvajanje carinskega zakona (Uradni list RS, št. 107/02) v
polje 39 vpiše naslednje štirimestne šifre:

– 1911 – za industrijske izdelke po poreklu iz Republi-
ke Bolgarije,

– 1912 – za izdelke iz priloge 1 k tej uredbi,
– 1913 – za izdelke iz priloge 2 k tej uredbi,
– 1914 – za izdelke iz priloge 3 k tej uredbi,
– 1916 – za izdelke iz prilog 4 in 5 k tej uredbi,
– 1101 – za industrijske izdelke po poreklu iz Češke

republike,
– 1111 – za izdelke iz prilog 6 in 7 k tej uredbi,
– 1113 – za izdelke iz priloge 8 k tej uredbi,
– 1114 – za izdelke iz prilog 9 in 10 k tej uredbi,
– 1115 – za izdelke iz prilog 11 in 12 k tej uredbi,
– 1301 – za industrijske izdelke po poreklu iz Republi-

ke Madžarske,
– 1311 – za izdelke iz prilog 13 in 14 k tej uredbi,
– 1313 – za izdelke iz priloge 15 k tej uredbi,
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– 1316 – za izdelke iz prilog 16 in 17 k tej uredbi,
– 1401 – za industrijske izdelke po poreklu iz Republi-

ke Poljske,
– 1411 – za izdelke iz prilog 18 in 19 k tej uredbi,
– 1413 – za izdelke iz priloge 20 k tej uredbi,
– 1416 – za izdelke iz prilog 21 in 22 k tej uredbi,
– 1501 – za industrijske izdelke po poreklu iz Romu-

nije,
– 1512 – za izdelke iz priloge 23 k tej uredbi,
– 1513 – za izdelke iz priloge 24 k tej uredbi,
– 1514 – za izdelke iz priloge 25 k tej uredbi,
– 1515 – za izdelke iz prilog 26 in 27 k tej uredbi,
– 1516 – za izdelke iz priloge 28 k tej uredbi,
– 1201 – za industrijske izdelke po poreklu iz Slova-

ške republike,
– 1211 – za izdelke iz prilog 29 in 30 k tej uredbi,
– 1213 – za izdelke iz priloge 31 k tej uredbi,
– 1214 – za izdelke iz prilog 32 in 33 k tej uredbi,
– 1215 – za izdelke iz prilog 34 in 35 k tej uredbi.

13. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2003.

Št. 334-01/2000-13
Ljubljana, dne 18. decembra 2002.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister
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BOLGARIJA - PRILOGA 1 
 

Tarifna  
oznaka 

Poimenovanje Carinska 
stopnja 

1 2 3 (1) 
 
0101 Živi konji, osli, mezge in mule  pr 
 
0102 Živo govedo 
0102 10 –  Čistih pasem, plemensko  pr 
 
0103 Živi prašiči 
0103 10 00 –  Čistih pasem, plemenski  pr 
 
0104 Žive ovce in koze  pr 
 
0105 Živa domača perutnina (vrste Gallus domesticus, race, gosi, purani in 

pegatke) 
 –  Mase do vključno 185 g: 
0105 11 – –  kokoši, domače (Gallus domesticus): 
 – – –  kokoši iz matične jate (plemenske): 
0105 11 11 – – – –  nesnice  pr 
0105 11 19 – – – –  druge  pr 
0105 12 00 – –  purani: 
iz 0105 12 00 10 – – –  plemenski  pr 
0105 19 – –  druga: 
0105 19 20 – – –  gosi: 
iz 0105 19 20 10 – – – –  plemenske  pr 
0105 19 90 – – –  race in pegatke  pr 
 –  Druga: 
0105 92 00 – –  kokoši, domače (Gallus domesticus), mase do 2000 g: 
iz 0105 92 00 10 – – –  plemenske  pr 
0105 93 00 – –  kokoši, domače (Gallus domesticus), mase več kot 2000 g: 
iz 0105 93 00 10 – – –  plemenske  pr 
0105 99 – –  druga: 
0105 99 10 – – –  race: 
iz 0105 99 10 10 – – – –  plemenske  pr 
0105 99 20 – – –  gosi: 
iz 0105 99 20 10 – – – –  plemenske  pr 
0105 99 30 – – –  purani: 
iz 0105 99 30 10 – – – –  plemenski  pr 
0105 99 50 – – –  pegatke: 
iz 0105 99 50 10 – – – –  plemenske  pr 
 
0106 Druge žive živali  pr 
 
0204 Meso, ovčje ali kozje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno  pr 
 
0205 00 Meso konj, oslov ali mul in mezgov, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno  pr 
 
0206 Drugi užitni klavnični izdelki iz govejega, svinjskega, ovčjega, 

kozjega in konjskega mesa ter mesa oslov ali mesa mul in mezgov, 
sveži, ohlajeni ali zamrznjeni  pr 

 
0208 Drugo meso in drugi užitni mesni klavnični izdelki, sveže, ohlajeno 

ali zamrznjeno  pr 
 
0301 Ribe, žive 
0301 10 –  Okrasne ribe  pr 
 –  Druge ribe, žive: 
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0301 91 – –  postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus 
clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, 
Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster )  pr 

0301 92 00 – –  jegulje (Anguilla spp.)  pr 
0301 99 – –  druge  pr 
 
0302 Ribe, sveže ali ohlajene, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa 

iz tar.št. 0304  pr 
 
0303 Ribe, zamrznjene, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz tar. 

št. 0304  pr 
 
0304 Ribji fileti in drugo ribje meso (nemleto ali mleto), sveže, ohlajeno ali 

zamrznjeno  pr 
 
0305 Ribe, sušene, nasoljene ali v slanici; prekajene ribe, pečene pred 

prekajevanjem ali med prekajevanjem; ribja moka, zdrob in peleti, 
primerni za človeško prehrano  pr 

 
0306 Raki v oklepu ali brez oklepa, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni, 

sušeni, nasoljeni ali v slanici; raki v oklepu, kuhani v sopari ali vodi, 
pa tudi ohlajeni, zamrznjeni, sušeni nasoljeni ali v slanici, moka, 
zdrob in peleti, primerni za človeško prehrano  pr 

 
0307 Mehkužci v oklepu ali brez oklepa, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni, 

sušeni, nasoljeni ali v slanici; vodni nevretenčarji, razen rakov in 
mehkužcev, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v 
slanici, moka, zdrob in peleti, primerni za človeško prehrano pr 

 
0501 00 00 Človeški lasje, surovi, umiti ali neumiti, razmaščeni ali nerazmaščeni; 

odpadki človeških las  pr 
 
0502 Ščetine in dlake domačih ali divjih prašičev, jazbečeva dlaka za 

izdelovanje ščetk; odpadki teh ščetin ali dlak   pr 
 
0503 00 00 Konjska žima in odpadki konjske žime, zloženi v plasteh ali ne, s 

podlago ali brez podlage  pr 
 
0504 00 00 Živalska čreva, mehurji in želodci (razen ribjih), celi ali v kosih, 

sveži, ohlajeni, slani, v slanici, kuhani ali dimljeni  pr 
 
0505 Kože in drugi deli ptic, s perjem in puhom, perje in deli perja (z 

odrezanimi ali neodrezanimi robovi) ter puh, ki niso naprej obdelani, 
razen s čiščenjem, dezinficiranjem ali pripravljanjem za 
konzerviranje; prah in odpadki perja ali delov perja  pr 

 
0506 Kosti in strženi rogov, surovi, razmaščeni, enostavno pripravljeni 

(toda nerazrezani v oblike), namočeni v kislino ali brez želatine; prah 
in odpadki teh izdelkov  pr 

 
0507 Slonova kost, želvovina, kitova kost, dlake kitove kosti, rogovi, 

parožki, kopita, nohti, kremplji in kljuni, surovo ali enostavno 
pripravljeno, toda nerazrezano v oblike; prah in odpadki teh izdelkov  pr 

 
0508 00 00 Korale in podobni materiali, surovi ali enostavno pripravljeni, vendar 

drugače neobdelani; oklepi mehkužcev, rakov ali iglokožcev, sipine 
kosti, surovi, enostavno pripravljeni, toda nerazrezani v oblike; prah 
in odpadki teh izdelkov  pr 
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0509 00 Spužve, naravne, živalskega izvora  pr 
 
0510 00 00 Ambra, siva, kastoreum, cibet in mošus; kantaride; žolči, posušeni ali 

neposušeni; žleze in druge živalske snovi; sveži, ohlajeni ali 
zamrznjeni ali kako drugače začasno konzervirani, ki se uporabljajo 
za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov  pr 

 
0511 Proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem 

mestu; mrtve živali iz 1. in 3. poglavja, neuporabne za človeško 
prehrano  pr 

 
0601 Čebulnice, gomolji, koreninski gomolji, stebelni gomolji, živice in 

korenike v mirujočem stanju, rastoče ali cvetoče; rastlina in korenine 
cikorije, razen korenin iz tar. št. 1212  pr 

 
0602 Druge žive rastline (vštevši njihove korenine), potaknjenci in cepiči, 

gobji miceliji  pr 
 
0604 Listje, veje in drugi deli rastlin, brez cvetov ali cvetnih brstov, in 

trave, mahovi in lišaji, primerni za šopke ali za okras, sveži, posušeni, 
pobarvani, beljeni, impregnirani ali drugače pripavljeni  pr 

 
0701 Krompir, svež ali ohlajen 
0701 10 00 –  Semenski  pr 
 
0709 Druge vrtnine, sveže ali ohlajene 
0709 10 00 –  Okrogle artičoke  pr 
0709 30 00 –  Jajčevci  pr 
0709 40 00 –  Zelena, razen gomoljne zelene  pr 
 –  Gobe in gomoljike: 
0709 52 00 – –  gomoljike  pr 
 
0711 Vrtnine, začasno konzervirane (npr.: z žveplovim dioksidom, v 

slanici, žveplani vodi ali drugih raztopinah za začasno konzerviranje), 
vendar kot takšne neprimerne za takojšnjo porabo  pr 

 
0712 Sušene vrtnine, cele, narezane na koščke ali rezine, zdrobljene ali 

mlete, vendar ne nadalje pripravljene 
 –  Gobe, bezgova uhljevka (Auricularia spp.), drhtavka (Tremella 

spp.) in gomoljike: 
0712 31 00 – –  –  gobe iz rodu Agaricus  pr 
0712 32 00 – –  bezgova uhljevka (Auricularia spp.)  pr 
0712 33 00 – –  drhtavka (Tremella spp.)  pr 
0712 39 00 – –  druge  pr 
0712 90 –  Druge vrtnine; mešanice vrtnin: 
 – –  sladka koruza (Zea Mays var. saccharata) 
0712 90 11 – – –  semenski hibridi  pr 
0712 90 19 – – –  drugo  pr 
0712 90 30 – –  paradižnik  pr 
0712 90 50 – –  korenje  pr 
0712 90 90 – –  druge  pr 
 
0713 Sušene stročnice, oluščene ali ne ali zdrobljene  pr 
 
0714 Manioka, maranta, salep, topinambur, sladki krompir ter podobne 

korenovke in gomoljnice z visokim deležem škroba ali inulina, sveži, 
ohlajeni, zamrznjeni ali posušeni, celi ali razrezani ali v peletih; 
sredica sagovega drevesa  pr 

 
0801 Kokosovi orehi, brazilski orehi in akažu (indijski) orehi, sveži ali 

suhi, oluščeni ali neoluščeni  pr 
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0802 Drugi oreški, sveži ali suhi, neoluščeni ali oluščeni  pr 
 
0803 00 Banane, vključno rajske smokve, sveže ali suhe  pr 
 
0804 Dateljni, fige, ananas, avokado, guava, mango in mangusta, sveži ali 

suhi  pr 
 
0805 Agrumi, sveži ali suhi  pr 
 
0806 Grozdje, sveže ali suho 
0806 20 –  Suho  pr 
 
0807 Dinje, lubenice in papaja, sveže 
0807 20 00 –  Papaja  pr 
 
0808 Jabolka, hruške in kutine, sveže 
0808 20 –  Hruške in kutine  pr 
 
0810 Drugo sadje, sveže 
0810 40 –  Brusnice, borovnice in drugo sadje rodu Vaccinium  pr 
0810 50 00 –  Kivi (Actinidia chinensis Planch.)  pr 
0810 60 00 –  Durian   pr 
0810 90 –  Drugo  pr 
 
0812 Sadje in plodovi, začasno konzervirani (npr.: z žveplovim dioksidom, 

v slanici, v žveplani vodi ali v drugih raztopinah za konzerviranje), 
vendar v takšnem stanju neustrezni za takojšnjo prehrano  pr 

 
0813 Sadje, suho, razen tistega, ki se uvršča v tar. št. od 0801 do 0806; 

mešanice oreškov ali suhega sadja iz tega poglavja  pr 
 
0814 00 00 Lupine agrumov ali dinj in lubenic, sveže, zamrznjene, suhe ali 

začasno konzervirane v slanici, žveplani vodi ali v drugih raztopinah 
za konzerviranje  pr 

 
0901 Kava, pražena ali nepražena, z ali brez kofeina; lupine in kožice kave; 

kavni nadomestki, ki vsebujejo kakršen koli odstotek kave  pr 
 
0902 Čaj, pravi, aromatiziran ali ne  pr 
 
0903 00 00 Maté čaj  pr 
0904 Poper rodu Piper; suha, zdrobljena ali zmleta paprika rodu Capsicum 

ali Pimenta  pr 
 
0905 00 00 Vanilija  pr 
 
0906 Cimet in skorja cimetovega drevesa  pr 
 
0907 00 00 Klinčki (celi plodovi, popki in peclji)  pr 
 
0908 Muškatni orešček, macis in kardamom  pr 
 
0909 Seme janeža, badijan (zvezdasti janež), komarčka, koriandra, 

orientalske ali navadne kumine; brinove jagode 
0909 10 00 –  Seme janeža in badijana  pr 
0909 20 00 –  Seme koriandra  pr 
0909 50 00 –  Seme komarčka; brinove jagode  pr 
 
0910 Ingver, žafran, kurkuma, materina dušica, lovorjev list, curry in druge 

začimbe  pr 
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1001 Pšenica in soržica 
1001 10 00 –  Trda pšenica (t. durum)  pr 
 
1005 Koruza 
1005 10 –  Semenska  pr 
 
1006 Riž  pr 
 
1007 00 Sirek v zrnu  pr 
 
1008 Ajda, proso, ptičje seme; druga žita  pr 
 
1101 00 Pšenična ali moka iz mešanice žit na podlagi pšenice 
 –  Pšenična moka: 
1101 00 11 – –  iz trde pšenice (Triticum durum)  pr 
 
1102 Žitna moka, razen pšenične ali moke iz mešanice žit na podlagi 

pšenice 
1102 30 00 –  Riževa moka  pr 
 
1103 Žitni drobljenci, zdrob in peleti 
 –  Drobljenec in zdrob: 
1103 19 – –  iz drugih žit: 
1103 19 50 – – –  riževa  pr 
 
1106 Moka, prah in zdrob iz sušenih stročnic, ki se uvrščajo v tar. št. 0713, 

iz saga, korenov ali gomoljev iz tar. št. 0714; moka, zdrob ali prah iz 
proizvodov iz 8. poglavja  pr 

 
1201 00 Soja, cela ali lomljena  pr 
 
1202 Arašidi (zemeljski oreščki), nepraženi, nepečeni, v lupini, oluščeni ali 

lomljeni  pr 
 
1203 00 00 Kopra (posušeno jedro kokosovega oreha)  pr 
 
1204 00 Laneno seme, celo ali lomljeno  pr 
 
1205 Seme oljne repice ali ogrščice, celo ali lomljeno 
1205 10 –  Seme oljne repice ali ogrščice z nizko vsebino 

eručne kisline: 
1205 10 10 – – Za setev  pr 
1205 90 00 –  Drugo 
iz 1205 90 00 10 – – Za setev  pr 
 
1206 00 Sončično seme, celo ali lomljeno 
1206 00 10 –  Za setev  pr 
 
1207 Drugo oljno seme in plodovi, celo ali lomljeno 
1207 10 –  Palmovi orehi in jedrca  pr 
1207 20 –  Bombaževo seme  pr 
1207 30 –  Ricinusovo seme  pr 
1207 40 –  Sezamovo seme  pr 
1207 50 –  Gorčično seme  pr 
1207 60 –  Seme žafranike  pr 
 –  Drugo: 
1207 99 – –  drugo  pr 
 
1208 Moka in zdrob iz oljnega semena in plodov, razen iz gorčice  pr 
 
1209 Seme, plodovi in trosi za setev  pr 
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1211 Rastline in njihovi deli (vključno semena in plodovi), sveži ali sušeni, 
rezani ali celi, zdrobljeni ali zmleti, vrst, ki se uporabljajo predvsem v 
parfumeriji, farmaciji ali za insekticidne, fungicidne ali podobne 
namene  pr 

 
1212 Rožiči, morske in druge alge, sladkorna pesa, sladkorni trs, sveži, 

ohlajeni ali zamrznjeni ali sušeni, zmleti ali ne; koščice in jedrca iz 
sadnih koščic in drugi rastlinski proizvodi (vključno s korenino 
cikorije, nepraženo, vrste Cichorium intybus sativum) vrst, ki se 
uporabljajo predvsem za človeško prehrano in niso navedeni in ne 
zajeti na drugem mestu 

1212 10 –  Rožiči, vključno s semenom  pr 
1212 20 00 –  Morske alge in druge alge  pr 
1212 30 00 –  Koščice in jedra iz mareličnih, breskovih (vključno iz nektarin) in 

slivovih koščic  pr 
 –  Drugo: 
1212 99 – –  drugo  pr 
 
1213 00 00 Žitna slama in žitne pleve, surove, nepripravljene, vštevši zrezane, 

mlete ali stisnjene ali v peletih  pr 
 
1214 Krmna koleraba, krmna pesa, korenje za krmo; seno, lucerna, detelja, 

esparzeta, krmni ohrovt, volčji bob, grašica in podobni pridelki za 
krmo, tudi v peletih  pr 

 
1301 Šelak, naravne gume, smole, gumijeve smole in oljne smole (na 

primer: balzami)  pr 
 
1302 Rastlinski sokovi in ekstrakti; pektinske snovi, pektinati in pektati; 

agar-agar in druge sluzi ter sredstva za zgoščevanje, dobljeni iz 
rastlinskih proizvodov, modificirani ali nemodificirani  pr 

 
1401 Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem za pletarstvo (npr.: 

bambus, španski trs, trs, rogoz, vrbovo protje, rafija, očiščena žitna 
slama, beljena ali barvana, in lipovo lubje)  pr 

 
1402 00 00 Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem kot materiali za 

polnjenje in tapeciranje (npr. kapok, rastlinski lasje, morska trava), 
vključno s tistimi, ki so pripravljeni v plasteh, s podlago ali brez 
podlage iz drugih materialov  pr 

 
1403 00 00 Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem za izdelovanje metel 

in ščetk (npr. sirek, pisava, pirjevica), tudi v svežnjih in šopih  pr 
 
1404 Rastlinski proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu  pr 
 
1501 00 Prašičja maščoba (vključno z mastjo) in piščančja maščoba, razen 

tistih iz tar. št. 0209 ali 1503  pr 
 
1502 00 Maščobe živali vrste goved, ovac in koz, razen tistih iz tar. št. 1503  pr 
 
1503 00 Stearin iz užitne prašičje masti, olje iz užitne prašičje masti, 

oleostearin, oleo-olje in olje iz loja, neemulgirani, nemešani ali kako 
drugače pripravljeni  pr 

 
1504 Masti in olja rib ali morskih sesalcev ter njihove frakcije, prečiščeni 

ali neprečiščeni, toda kemično nemodificirani  pr 
 
1505 00 Maščobe iz volne in mastne snovi, dobljene iz teh maščob, vključno z 

lanolinom  pr 
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1506 00 00 Druge masti in olja živalskega izvora in njihove frakcije, prečiščene 
ali neprečiščene, toda kemično nemodificirane  pr 

 
1507 Sojino olje in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda 

kemično nemodificirano  pr 
 
1508 Olje iz kikirikija in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda 

kemično nemodificirano  pr 
 
1509 Oljčno olje in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda 

kemično nemodificirano  pr 
 
1510 00 Druga olja, dobljena izključno iz oljk, in njihove frakcije, prečiščena 

ali neprečiščena, toda kemično nemodificirana, vključno mešanice teh 
olj ali frakcij z olji ali frakcijami iz tar. št. 1509  pr 

 
1511 Palmovo olje in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda 

kemično nemodificirano  pr 
 
1512 Olje iz sončničnih semen, semen žafranike in bombaževega semena 

in njihove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično 
nemodificirano 

 –  Olje iz bombaževega semena in njegove frakcije: 
1512 21 – –  surovo olje, z izločenim gosipolom ali ne  pr 
1512 29 – –  drugo  pr 
 
1513 Olje kokosovega oreha (kopre), palmovega jedra (koščice), palmo-

vega oreha in njegove frakcije, rafinirano ali nerafinirano, toda 
kemično nemodificirano  pr 

 
1515 Druge rastlinske masti in olja, nehlapna (vključno z jojoba oljem), in 

njihove frakcije, prečiščeni ali neprečiščeni, toda kemično 
nemodificirani  pr 
 

1518 00 Živalske ali rastlinske masti in olja in njihove frakcije, kuhani, 
oksidirani, dehidrirani, žveplani, pihani, polimerizirani s segrevanjem 
v vakuumu ali v inertnem plinu ali drugače kemično modificirani, 
razen tistih iz tar. št. 1516; mešanice ali preparati iz živalskih ali 
rastlinskih masti ter olj ali iz frakcije različnih masti ali olj iz tega 
poglavja, neustrezni za prehrano, ki niso omenjeni in ne zajeti na 
drugem mestu  pr 

 
1520 00 00 Glicerin, surov; glicerinske vode in glicerinski lugi  pr 
 
1521 Rastlinski voski (razen trigliceridov), čebelji vosek, voski drugih 

insektov in spermaceti, rafinirani ali nerafinirani, barvani ali 
nebarvani  pr 

 
1522 00 Degras (strojarska maščoba); ostanki, dobljeni pri predelavi maščob 

in voskov živalskega ter rastlinskega izvora  pr 
 
1603 00 Ekstrakti in sokovi iz mesa, rib, rakov, mehkužcev in drugih vodnih 

nevretenčarjev  pr 
 
1604 Pripravljene ali konzervirane ribe, kaviar in kaviarjevi nadomestki, 

pripravljeni iz ribjih jajčec  pr 
 

1605 Raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji, pripravljeni ali 
konzervirani  pr 
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1702 Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto laktozo, maltozo, glukozo 
in fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni sirupi brez dodatkov za 
aromatiziranje ali barvil; umetni med in mešanice umetnega ter 
naravnega medu; karamelni sladkor 

1702 20 –  Javorjev sladkor in sirup  pr 
 
1801 00 00 Kakav v zrnu, cel ali zdrobljen, surov ali pražen  pr 
 
1802 00 00 Lupine, skorje, opne in drugi odpadki kakava   pr 

 
1803 Kakavova masa, razmaščena ali nerazmaščena  pr 

 
1804 00 00 Kakavovo maslo, maščobe in olje  pr 

 
1805 00 00 Kakav v prahu, brez dodatka sladkorja ali drugih sladil  pr 
 
1902  Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali drugimi 

snovmi) ali drugače pripravljene, kot so: špageti, makaroni, rezanci, 
lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni; kuskus, pripravljen ali nepripravljen 

1902 40 –  Kuskus  pr 
 
1903 00 00 Tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz škroba kot kosmiči, 

zrnca, perle in v podobnih oblikah  pr 
 

1905 Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z dodatkom 
kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule za farmacevtske 
proizvode, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni izdelki 

 –  Sladki keksi (piškoti), vaflji in oblati: 
1905 31 – – sladki keksi  pr 
1905 32 – – vaflji in oblati  pr 
1905 40 –  Prepečenec, opečen kruh in podobni opečeni izdelki  pr 
1905 90 –  Drugo  pr 
 
2003 Gobe in gomoljike, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu 

ali v ocetni kislini 
2003 20 00 –  Gomoljike  pr 

 
2005 Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu ali 

ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006  
2005 70 –  Oljke  pr 
 
2008 Sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali 

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

 –  Oreški, arašidi in druga semena, vključno mešanice: 
2008 11 – –  arašidi  pr 
2008 19 – –  drugo, vključno mešanice  pr 
2008 20 –  Ananas  pr 
2008 30 –  Agrumi  pr 
 
2009 Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in zelenjavni sokovi, nefermentirani 

in brez dodatka alkohola, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali 
brez njih 

 –  Pomarančni sok: 
2009 11 – –  zamrznjen  pr 
2009 12 00 – –  nezamrznjen, z  Brix številom ne več kot 20  pr 
2009 19 – –  drugo  pr 
 –  Sok grenivke: 
2009 21 00 – –  z  Brix številom ne več kot 20  pr 
2009 29 – –  drug  pr 
 –  Sok drugih agrumov: 
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2009 31 – –  z  Brix številom ne več kot 20  pr 
2009 39 – –  drugo  pr 
 –  Ananasov sok: 
2009 41 – –  z Brix številom ne več kot 20  pr 
2009 49 – –  drugo  pr 

2101 Ekstrakti, esence in koncentrati kave, pravega čaja ali maté čaja in 
pripravki na njihovi osnovi ali na osnovi kave, pravega čaja ali mate 
čaja; pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki in njihovi 
ekstrakti, esence in koncentrati 

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

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

na osnovi kave  pr 
2101 20 –  Ekstrakti, esence in koncentrati pravega čaja, maté čaja in pripravki 

na osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi pravega 
čaja ali maté čaja  pr 

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

2103 10 00 –  Sojina omaka  pr 

2201 Vode, vključno naravne ali umetne mineralne vode in sodavice, brez 
dodanega sladkorja ali drugih sladil ali arom; led in sneg  pr 

 
2301 Moka, zdrob in peleti iz mesa ali mesnih odpadkov, rib ali rakov, 

mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev, neustreznih za hrano 
ljudi; ocvirki  pr 

 
2302 Otrobi in drugi ostanki pri presejevanju, mletju ali drugi obdelavi žit 

ali stročnic, nepeletizirani ali peletizirani  pr 
 
2303 Ostanki pri proizvodnji škroba in podobni ostanki, rezanci sladkorne 

pese, odpadki sladkornega trsa in drugi odpadki pri proizvodnji 
sladkorja, ostanki in odpadki iz pivovarn in destilarn, nepeletizirani in 
peletizirani  pr 

 
2304 00 00 Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olja iz 

soje, nezmleti, zmleti ali peletizirani  pr 
 
2305 00 00 Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olja iz 

arašidov, nezmleti, zmleti ali peletizirani  pr 
 

2306 Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji rastlinskih 
maščob ali olj, razen tistih iz tar. št. 2304 in 2305, nezmleti, zmleti ali 
peletizirani  pr 

 
2307 00 Vinska usedlina; vinski kamen  pr 

 
2308 00 Rastlinski materiali, rastlinski odpadki in ostanki pri predelavi 

rastlinskih materialov in stranski proizvodi, peletizirani ali 
nepeletizirani, ki se uporabljajo kot krma za živali, ki niso navedeni 
in ne zajeti na drugem mestu  pr 

 
2309 Izdelki, ki se uporabljajo kot krma za živali  pr 

 
 (1) Kjer je navedena štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se 

carinska stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse tarifne 
podštevilke v okviru navedene tarifne oznake. 
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BOLGARIJA - PRILOGA 2 
 

Tarifna  
oznaka 

Poimenovanje Carinska 
stopnja 

1 2 3 (1) 
 
0102 Živo govedo 
0102 90 –  Drugo: 
 – –  domačih pasem: 
0102 90 05 – – –  mase do vključno 80 kg  9.0 
 – – –  mase nad 80 kg, do vključno 160 kg: 
0102 90 21 – – – –  za zakol  9.0 
0102 90 29 – – – –  drugo  9.0 
 – – –  mase nad 160 kg, do vključno 300 kg: 
0102 90 41 – – – –  za zakol  9.0 
0102 90 49 – – – –  drugo  9.0 
0102 90 90 – –  drugo  9.0 
 
0103 Živi prašiči 
 –  Drugi: 
0103 91 – –  mase pod 50 kg: 
0103 91 90 – – –  drugi  9.0 
0103 92 – –  mase 50 kg ali več: 
0103 92 90 – – –  drugi  9.0 
 
0105 Živa domača perutnina (vrste Gallus domesticus, race, gosi, purani in 

pegatke) 
 –  Mase do vključno 185 g: 
0105 12 00 – –  purani   9.0 
0105 19 – –  druga: 
0105 19 20 – – –  gosi   9.0 
 –  Druga: 
0105 99 – –  druga: 
0105 99 10 – – –  race  10.0 
0105 99 20 – – –  gosi  10.0 
0105 99 30 – – –  purani  10.0 
0105 99 50 – – –  pegatke  5.0 
 
0207 Meso in užitni odpadki perutnine iz tar.št. 0105, sveže, ohlajeno ali 

zamrznjeno 
 –  Od kokoši vrste Gallus domesticus: 
0207 14 – – kosi in drobovje, zamrznjeni: 
 – – –  drobovje: 
0207 14 91 – – – –  jetra  10.0 
 –  Od puranov: 
0207 27 – – kosi in drobovje, zamrznjeni: 
 – – –  drobovje: 
0207 27 91 – – – –  jetra  9.0 
 –  Od rac, gosi in pegatk: 
0207 36 – –  drugo, zamrznjeno: 
 – – –  drobovje: 
 – – – –  jetra: 
0207 36 81 – – – – –  mastna jetra gosi  9.0 
0207 36 85 – – – – –  mastna jetra rac  9.0 
0207 36 89 – – – – –  drugo  9.0 
 
0209 00 Prašičja maščoba in salo, očiščena mesa, in podkožno maščevje 

perutnine (netopljeno), sveže, ohlajeno, zamrznjeno, nasoljeno, 
razsoljeno, sušeno ali dimljeno  10.0 
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0210 Meso in drugi užitni mesni klavnični izdelki, nasoljeni, v slanici, 
sušeni ali dimljeni; užitna moka in zdrob iz mesa ali iz drugih 
klavničnih izdelkov 

 –  Drugo, vključno užitno moko, zdrob iz mesa in drugih klavničnih 
izdelkov: 

0210 91 00 – –  od primatov  9.0 
0210 92 00 – –  od kitov, delfinov in pliskavk (sesalcev rodu Cetacea); od 

morskih krav lamantini in dugong (sesalcev rodu Sirenia)  9.0 
0210 93 00 – –  od plazilcev (vključno kače in želve)  9.0 
0210 99 – –  drugo: 
 – – –  meso: 
0210 99 31 – – – –  severnih jelenov  9.0 
 – – –  drobovina: 
 – – – –  drugo: 
 – – – – –  perutninska jetra: 
0210 99 71 – – – – – –  mastna jetra gosi ali rac, soljena ali v slanici  9.0 
0210 99 79 – – – – – –  drugo  9.0 
 
0301 Ribe, žive 
 –  Druge ribe, žive: 
0301 93 00 – –  krap  5.0 
 
0404 Sirotka, koncentrirana ali ne ali z dodatkom sladkorja ali drugih 

sladil; izdelki iz naravnih mlečnih sestavin z dodatkom sladkorja ali 
drugih sladil ali brez njih, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem 
mestu 

0404 10 –  Sirotka in modificirana sirotka, koncentrirana ali ne ali z dodatkom 
sladkorja ali drugih sladil  10.9 

 
0704 Zelje, cvetača, kolerabice, ohrovt in podobne užitne kapusnice, sveže 

ali ohlajene 0704 20 00 
 –  Brstični ohrovt  10.0 
0704 90 –  Druge  10.0 
 
0705 Solata (Lactuca sativa) in radič (Cichorium spp.), sveža ali ohlajena 
 –  Solata: 
0705 19 00 – –  druga  10.0 
 –  Radič: 
0705 21 00 – –  radič (Cichorium intybus var. foliosum)  10.0 
0705 29 00 – –  drug  10.0 
 
0706 Korenje, repa, rdeča pesa, črni koren, gomoljna zelena, redkev in 

podobne užitne korenovke, sveže ali ohlajene 
0706 10 00 –  Korenje in repa  10.0 
 
0708 Stročnice oluščene ali ne, sveže ali ohlajene 
0708 20 00 –  Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.)  10.0 
0708 90 00 –  Druge stročnice  10.0 
 
0709 Druge vrtnine, sveže ali ohlajene 
0709 20 00 –  Beluši  5.0 
0709 70 00 –  Špinača, novozelandska špinača in vrtna loboda  10.0 
 
0710 Vrtnine (termično neobdelane ali termično obdelane s paro ali 

kuhanjem v vodi), zamrznjene 
 –  Stročnice v zrnu ali strokih: 
0710 22 00 – –  fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.)  7.0 
0710 29 00 – –  drugo  7.0 
0710 30 00 –  Špinača, novozelandska špinača in vrtna loboda  7.0 
0710 40 00 –  Sladka koruza  7.0 
0710 90 00 –  Mešanice vrtnin  7.0 
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0807 Dinje, lubenice in papaja, sveže 
 –  Dinje in lubenice: 
0807 11 00 – –  lubenice  5.0 
0807 19 00 – –  druge  5.0 

0809 Marelice, češnje in višnje, breskve (vključno z nektarinami), slive, 
trnulje, sveže 

0809 10 00 –  Marelice  8.0 
0809 30 –  Breskve, vključno z nektarinami  9.0 

0810 Drugo sadje, sveže 
0810 30 –  Črni, beli in rdeči ribez in kosmulje  9.0 

0811 Sadje in oreški, nekuhani ali kuhani v vodi ali sopari, zamrznjeni, ki 
vsebujejo dodani sladkor ali druga sladila ali ne vsebujejo dodanega 
sladkorja oz. sladil 

0811 10 –  Jagode  9.0 

0909 Seme janeža, badijan (zvezdasti janež), komarčka, koriandra, 
orientalske ali navadne kumine; brinove jagode 

0909 30 00 –  Seme orientalske kumine (Cuminum cyminum)  4.0 
0909 40 00 –  Seme kumine (Carum carvi)  4.0 

1001 Pšenica in soržica 
1001 90 –  Drugo: 
1001 90 10 – –  pira za setev (t. diccocum)  4.5 
 – –  druga pira, navadna pšenica in soržica: 
1001 90 91 – – –  navadna pšenica in soržica, semenska  4.5 

1002 00 00 Rž:  10.0 
iz 1002 00 00 10 – Semenska  5.0 
 
1003 00 Ječmen 
1003 00 10 –  Semenski  5.0 
1003 00 90 –  Drug  7.7 
 
1004 00 00 Oves  15.0 
 
1102 Žitna moka, razen pšenične ali moke iz mešanice žit na podlagi 

pšenice 
1102 10 00 –  Ržena moka  10.0 
1102 20 –  Koruzna moka  15.0 
1102 90 –  Druga  15.0 
 
1103 Žitni drobljenci, zdrob in peleti 
 –  Drobljenec in zdrob: 
1103 13 – –  koruzna: 
1103 13 10 – – –  pri katerih vsebnost maščobe ne presega 1,5 mas.%  5.0 
1103 13 90 – – –  druga  15.0 
1103 19 – –  iz drugih žit: 
1103 19 10 – – –  ržena  15.0 
1103 19 30 – – –  ječmenova  15.0 
1103 19 40 – – –  ovsena  10.0 
1103 19 90 – – –  druga  15.0 
1103 20 –  Peleti: 
1103 20 10 – –  rženi  15.0 
1103 20 20 – –  ječmenovi  15.0 
1103 20 30 – –  ovseni  10.0 
1103 20 40 – –  koruzni  15.0 
1103 20 50 – –  riževi  10.0 
1103 20 60 – –  pšenični  6.4 
1103 20 90 – –  drugi  15.0 
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1104 Žitna zrnja, drugače obdelana (npr.: z ostranjeno opno, valjana, v 
kosmičih, perlirana, rezana ali drobljena), razen riža iz tar. št. 1006; 
žitni kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali zmleti 

 –  Zrna, valjana ali v obliki kosmičev: 
1104 12 – –  ovsena  5.0 
1104 19 – –  iz drugih žit: 
1104 19 10 – – –  pšenična  15.0 
1104 19 30 – – –  ržena  15.0 
1104 19 50 – – –  koruzna  15.0 
 – – – ječmenova: 
1104 19 61 – – – – valjana  15.0 
1104 19 69 – – – – v obliki kosmičev  15.0 
 – – –  druga: 
1104 19 91 – – – –  riževi kosmiči  10.0 
1104 19 99 – – – –  drugo  10.0 
 –  Drugače obdelana zrna (npr.: oluščena, polirana, rezana ali 

drobljena): 
1104 22 – –  ovsena  5.0 
1104 23 – –  koruzna  15.0 
1104 29 – –  iz drugih žit: 
 – – – ječmenova: 
1104 29 01 – – – –  oluščena  15.0 
1104 29 03 – – – –  oluščena in rezana ali drobljena  15.0 
1104 29 05 – – – –  perlirana  10.0 
1104 29 07 – – – –  obdelana le z drobljenjem  10.0 
1104 29 09 – – – –  drugo  10.0 
 – – – drugo: 
 – – – –  oluščena, rezana ali nerezana, drobljena ali ne: 
1104 29 11 – – – – –  pšenična  15.0 
1104 29 15 – – – – –  ržena  15.0 
1104 29 19 – – – – –  druga  10.0 
 – – – –  perlirana: 
1104 29 31 – – – – –  pšenična  15.0 
1104 29 35 – – – – –  ržena  15.0 
1104 29 39 – – – – –  druga  10.0 
 – – – –  obdelana le z drobljenjem: 
1104 29 51 – – – – –  pšenična  15.0 
1104 29 55 – – – – –  ržena  15.0 
1104 29 59 – – – – –  druga  10.0 
 – – – –  druga: 
1104 29 81 – – – – –  pšenična  15.0 
1104 29 85 – – – – –  ržena  10.0 
1104 29 89 – – – – –  druga  10.0 
1104 30 –  Žitni kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali zmleti  5.0 
 
1105 Krompirjeva moka, zdrob, prah, zrnca, kosmiči in peleti 
1105 10 00 –  Moka, prah in zdrob  15.0 
 
1108 Škrob; inulin 
 –  Škrob: 
1108 14 00 – –  škrob iz manioke  3.0 
1108 19 – –  drug škrob  3.0 
1108 20 00 –  Inulin  3.0 
 
1109 00 00 Pšenični gluten, osušen ali neosušen  3.0 
 
1210 Hmelj, svež ali sušen, vključno zdrobljen ali zmlet ali v peletih, 

lupulin  5.0 
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1517 Margarina; užitne mešanice ali preparati iz masti in olj živalskega ali 
rastlinskega izvora ali frakcij različnih masti ali olj iz tega poglavja, 
primerni za prehrano, razen jedilnih masti ali olj in njihovih frakcij iz 
tar. št. 1516 

1517 10 –  Margarina, razen tekoče margarine  20.0 
1517 90 –  Drugo: 
1517 90 10 – –  ki vsebuje več kot 10 mas.% do vključno 15 mas.% mlečnih 

maščob  20.0 
 – –  drugo: 
1517 90 91 – – –  pripravljena rastlinska olja, tekoča, mešana  20.0 
1517 90 93 – – –  užitne mešanice preparatov, ki se uporabljajo pri podmazovan-

ju kalupov  12.0 
1517 90 99 – – –  drugo  20.0 
 
1602 Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, drobovja ali krvi 
1602 10 00 –  Homogenizirani proizvodi  15.0 
1602 20 –  Iz jeter katere koli živali  15.0 
 –  Iz perutnine iz tar. št. 0105: 
1602 31 – –  puranov  15.0 
 
1702 Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto laktozo, maltozo, glukozo 

in fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni sirupi brez dodatkov za 
aromatiziranje ali barvil; umetni med in mešanice umetnega ter 
naravnega medu; karamelni sladkor 

 –  Laktoza in laktozni sirup: 
1702 11 00 – –  ki v suhem stanju vsebujeta 99 mas.% čistega produkta ali več  4.5 
1702 19 00 – –  drugo  4.5 
1702 60 –  Druga fruktoza in fruktozni sirup z več kot 50 mas.% fruktoze  v 

suhem stanju, razen invertnega sladkorja: 
1702 60 10 – –  izoglukoza  27.0 
1702 60 80 – –  inulinski sirup   5.0 
1702 60 95 – –  drugo   27.0 
 
1703 Melase, dobljene pri ekstrakciji ali rafiniranju sladkorja  14.0 
 
1704 Sladkorni proizvodi (vključno z belo čokolado), brez kakava  12.0 
 
1806 Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav 
1806 10 –  Kakav v prahu z dodatkom sladkorja ali drugih sladil  12.0 
1806 20 –  Drugi izdelki v blokih, mase nad 2 kg, ali v tekočem stanju, 

pastozni masi, prahu, zrnih ali v drugih oblikah v razsutem stanju, v 
posodah ali pakiranjih nad 2 kg  10.0 

 
1902  Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali drugimi 

snovmi) ali drugače pripravljene, kot so: špageti, makaroni, rezanci, 
lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni; kuskus, pripravljen ali nepripravljen 

 –  Nepoljnene testenine, nekuhane in ne drugače pripravljene: 
1902 11 00 – –  z jajci  20.0 
1902 19 – –  druge  20.0 
 
1904  Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali 

žitnih izdelkov (npr. koruzni kosmiči); žita (razen koruze), v zrnu ali 
obliki kosmičev ali druge oblike (razen moke, drobljencev in zdroba), 
predkuhana, ali drugače pripravljena, ki niso navedena in ne zajeta na 
drugem mestu  

1904 20 –  Pripravljena živila, dobljena iz nepraženih žitnih kosmičev ali 
mešanic nepraženih in praženih ali nabreklih žitnih kosmičev: 

1904 20 10 – –  pripravki tipa müsli na osnovi nepraženih žitnih kosmičev  6.0 
1904 30 00 –  Lomljene (Bulgur) žitarice  7.0 
1904 90 –  Drugo  7.0 
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1905 Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z dodatkom 
kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule za farmacevtske 
proizvode, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni izdelki 

1905 10 00 –  Hrustljavi kruh (krisp)  7.0 
1905 20 –  Kruh in podobni izdelki, začinjeni z ingverjem  7.0 
 
2001 Vrtnine, sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni ali 

konzervirani v kisu ali ocetni kislini 
2001 10 00 –  Kumare in kumarice  15.0 
2001 90 –  Drugo: 
2001 90 93 – –  čebula  15.0 
 
2002 Paradižnik, pripravljen ali konzerviran kako drugače, kot s kisom ali 

ocetno kislino 
2002 10 –  Paradižnik, cel ali v kosih  10.0 
2002 90 –  Drugo: 
 – –  z vsebnostjo suhe snovi več kot 7 mas.%, vendar manj kot 12 

mas.%: 
2002 90 11 – – –  v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več kot 1kg  10.0 
2002 90 19 – – –  v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 1kg  11.0 
 – –  z vsebnostjo suhe snovi več kot  12 mas.%, vendar manj kot 30 

mas.%: 
2002 90 31 – – –  v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več kot  1kg  10.0 
2002 90 39 – – –  v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 1kg  11.0 
 – –  z vsebnostjo suhe snovi več kot 30 mas.%: 
2002 90 91 – – –  v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več kot 1kg  10.0 
2002 90 99 – – –  v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 1kg  11.0 
 
2005 Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu ali 

ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006  
2005 10 00 –  Homogenizirane vrtnine  15.0 
2005 20 –  Krompir  20.0 
2005 40 00 –  Grah (Pisum sativum)  15.0 
 –  Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.): 
2005 51 00 – –  fižol v zrnu  7.0 
2005 59 00 – –  drug  7.0 
2005 60 00 –  Beluši  5.0 
2005 80 00 –  Sladka koruza (Zea mays var. saccharata)  8.0 
2005 90 –  Druge vrtnine in mešanice vrtnin: 
2005 90 75 – –  kislo zelje  17.0 
 
2008 Sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali 

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

2008 40 –  Hruške  4.0 
2008 50 –  Marelice: 
 – –  z dodatkom alkohola: 
 – – –  v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot 1 kg: 
 – – – –  z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas.%: 
2008 50 11 – – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 11,85 mas.%  6.0 
2008 50 19 – – – – –  drugo  6.0 
 – – – –  drugo: 
2008 50 31 – – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 11,85 mas.%  6.0 
2008 50 39 – – – – –  drugo  6.0 
 – – –  v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 1 kg: 
2008 50 51 – – – –  z vsebnostjo sladkorja več kot 15 mas.%  6.0 
2008 50 59 – – – –  drugo  6.0 
 – –  brez dodatka alkohola: 
 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto vsebino več 

kot 1 kg: 
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2008 50 61 – – – –  z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas.%  6.0 
2008 50 69 – – – –  drugo  6.0 
 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do 

vključno 1 kg: 
2008 50 71 – – – –  z vsebnostjo sladkorja več kot 15 mas.%  6.0 
2008 50 79 – – – –  drugo  6.0 
 – – –  brez dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z neto vsebino: 
2008 50 92 – – – –  5 kg ali več  3.0 
2008 50 94 – – – –  4,5 kg ali več, vendar manj kot 5 kg  6.0 
2008 50 99 – – – –  manj kot 4,5 kg  6.0 
2008 60 –  Češnje in višnje: 
 – –  z dodatkom alkohola: 
 – – –  z vsebnostjo sladkorja več kot 9 mas.%: 
2008 60 11 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 11,85 mas.%  6.0 
2008 60 19 – – – –  drugo  6.0 
 – – –  drugo: 
2008 60 31 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 11,85 mas.%  6.0 
2008 60 39 – – – –  drugo  5.0 
 – –  brez dodanega alkohola: 
 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto vsebino več 

kot 1 kg: 
2008 60 51 – – – –  višnje (Prunus cerasus)  6.0 
2008 60 59 – – – –  drugo  6.0 
 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do 

vključno 1 kg: 
2008 60 61 – – – –  višnje (Prunus cerasus)  6.0 
2008 60 69 – – – –  drugo  6.0 
 – – –  brez dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z neto vsebino: 
 – – – –  4,5 kg ali več: 
2008 60 71 – – – – –  višnje (Prunus cerasus)  6.0 
2008 60 79 – – – – –  drugo  6.0 
 – – – –  do 4,5 kg: 
2008 60 91 – – – – –  višnje (Prunus cerasus)  6.0 
2008 60 99 – – – – –  drugo  6.0 
2008 70 –  Breskve, vključno z nektarinami  6.0 
2008 80 –  Jagode: 
 – –  z dodatkom alkohola: 
 – – –  z vsebnostjo sladkorja več kot 9 mas.%: 
2008 80 11 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola do 11,85 mas.%  6.0 
2008 80 19 – – – –  drugo  6.0 
 – – –  drugo: 
2008 80 31 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola do 11,85 mas.%  6.0 
2008 80 39 – – – –  drugo  6.0 
 – –  brez dodanega alkohola: 
2008 80 50 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto vsebino več 

kot 1 kg  6.0 
2008 80 70 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do 

vključno 1 kg  6.0 
 – – –  brez dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z neto vsebino: 
2008 80 91 – – – –  4,5 kg ali več  3.0 
2008 80 99 – – – –  do 4,5 kg  6.0 
 –  Drugo, vključno mešanice, razen tistih iz tar. podšt. 2008 19: 
2008 91 00 – –  palmovi srčki  7.0 
2008 92 – –  mešanice  6.0 
2008 99 – –  drugo  4.0 
 
2009 Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in zelenjavni sokovi, nefermentirani 

in brez dodatka alkohola, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali 
brez njih 

 –  Grozdni sok (tudi grozdni mošt): 
2009 61 – –  z Brix številom ne več kot 30  4.0 
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2009 69 – –  drugo  4.0 
 –  Jabolčni sok: 
2009 71 – –  z Brix številom ne več kot 20  12.0 
2009 79 – –  drugo  12.0 
 
2101 Ekstrakti, esence in koncentrati kave, pravega čaja ali maté čaja in 

pripravki na njihovi osnovi ali na osnovi kave, pravega čaja ali mate 
čaja; pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki in njihovi 
ekstrakti, esence in koncentrati 

2101 30 –  Pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki ter njihovi 
ekstrakti, esence in koncentrati  10.0 

 
2102 Kvas (aktiven ali neaktiven); drugi enocelični mikroorganizmi, mrtvi 

(razen cepiv iz tar. št. 3002); pripravljeni pecilni praški 
2102 30 00 –  Pripravljeni pecilni praški  7.0 
 
2104 Juhe in ragu juhe in pripravki za te juhe; homogenizirana sestavljena 

živila  4.0 
 
2106 Živila, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu 
2106 10 –  Beljakovinski koncentrati in teksturirane beljakovinaste snovi  7.0 
 
2202 Vode, vključno mineralne vode in sodavice, z dodanim sladkorjem ali 

drugimi sladili ali aromatizirane ter druge brezalkoholne pijače, razen 
sadnih in zelenjavnih sokov, ki se uvrščajo v tar. št. 2009 

2202 10 00 –  Vode, vključno mineralne vode in sodavice, z dodanim sladkorjem 
ali drugimi sladili ali aromatizirane  19.0 

2202 90 –  Drugo  10.0 
 
(1) Kjer je navedena štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se 

carinska stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse tarifne 
podštevilke v okviru navedene tarifne oznake. 
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BOLGARIJA - PRILOGA 3 
 
 

Tarifna  
oznaka 

Poimenovanje Uvozna 
dajatev 

1 2 3 (1) 
 
0102 Živo govedo 
0102 90 –  Drugo: 
 – –  domačih pasem: 
 – – –  z maso nad 300 kg: 
 – – – –  telice (samice goveda, ki še niso telile): 
0102 90 51 – – – – –  za zakol  15.0 
0102 90 59 – – – – –  druge  15.0 
 – – – –  krave: 
0102 90 61 – – – – –  za zakol  15.0 
0102 90 69 – – – – –  druge  15.0 
 – – – –  drugo: 
0102 90 71 – – – – –  za zakol  15.0 
0102 90 79 – – – – –  drugo  15.0 
 
0103 Živi prašiči 
 –  Drugi: 
0103 91 – –  mase pod 50 kg: 
0103 91 10 – – –  domačih pasem  10.0 
0103 92 – –  mase 50 kg ali več: 
 – – –  domačih pasem: 
0103 92 11 – – – –  svinje, ki so vsaj enkrat prasile, mase ne manj kot 160 kg  15.0 
0103 92 19 – – – –  drugi  15.0 
 
0105 Živa domača perutnina (vrste Gallus domesticus, race, gosi, purani in 

pegatke) 
 –  Mase do vključno 185 g: 
0105 11 – –  kokoši, domače (Gallus domesticus): 
 – – –  druge: 
0105 11 91 – – – –  nesnice  9.0 
0105 11 99 – – – –  druge  9.0 
 –  Druga: 
0105 92 00 – –  kokoši, domače (Gallus domesticus), mase do 2000 g  10.0 
0105 93 00 – –  kokoši, domače (Gallus domesticus), mase več kot 2000 g  10.0 
 
0201 Meso, goveje, sveže ali ohlajeno  25.0 
 
0202 Meso goveje, zamrznjeno  25.0 
 
0203 Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno  25.0 
 
0207 Meso in užitni odpadki perutnine iz tar.št. 0105, sveže, ohlajeno ali 

zamrznjeno 
 –  Od kokoši vrste Gallus domesticus: 
0207 12 – – nerazrezane na kose, zamrznjene  28.0 
0207 14 – – kosi in drobovje, zamrznjeni: 
 – – –  kosi: 
0207 14 10 – – – –  brez kosti  28.0 
 – – – –  s kostmi: 
0207 14 20 – – – – –  polovice ali četrtine  28.0 
0207 14 30 – – – – –  cela krila z ali brez vršičkov  28.0 
0207 14 40 – – – – –  hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril  28.0 
0207 14 50 – – – – –  prsa in kosi prs  28.0 
0207 14 60 – – – – –  noge in kosi nog  28.0 
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0207 14 70 – – – – –  drugo  28.0 
 – – –  drobovje: 
0207 14 99 – – – –  drugo  28.0 
 
0210 Meso in drugi užitni mesni klavnični izdelki, nasoljeni, v slanici, 

sušeni ali dimljeni; užitna moka in zdrob iz mesa ali iz drugih 
klavničnih izdelkov 

 –  Meso, prašičje: 
0210 11 – –  šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi  20.0 
0210 12 – – prsi s potrebušnino in njihovi kosi  20.0 
0210 19 – –  drugo  20.0 
0210 20 –  Meso, goveje  20.0 
 –  Drugo, vključno užitno moko, zdrob iz mesa in drugih klavničnih 

izdelkov: 
0210 99 – –  drugo: 
 – – –  meso: 
0210 99 10 – – – –  konjsko, soljeno, v slanici ali sušeno  20.0 
 – – – –  ovčje in kozje: 
0210 99 21 – – – – –  s kostmi  20.0 
0210 99 29 – – – – –  brez kosti  20.0 
0210 99 39 – – – –  drugo  20.0 
 – – –  drobovina: 
 – – – –  domačih prašičev: 
0210 99 41 – – – – –  jetra  20.0 
0210 99 49 – – – – –  drugo  20.0 
 – – – –  govedi: 
0210 99 51 – – – – –  prepona, mišična in tetivna (flam)  20.0 
0210 99 59 – – – – –  drugo  20.0 
0210 99 60 – – – –  ovac in koz  20.0 
 – – – –  drugo: 
0210 99 80 – – – – –  drugo  20.0 
0210 99 90 – – –  užitne moke in zdrob iz mesa ali mesnih odpadkov  20.0 
 
0402 Mleko in smetana, koncentrirana ali z dodatkom sladkorja ali drugih 

sladil 
0402 10 –  V prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah, z največ 1,5 mas.% 

maščobe  37.0 
 –  V prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah, z več kot 1,5 mas.% 

maščobe: 
0402 21 – –  brez dodatnega sladkorja ali drugih sladil  37.0 
 –  Drugo: 
0402 91 – –  brez dodatnega sladkorja ali drugih sladil  37.0 
0402 99 – –  drugo  37.0 
 
0404 Sirotka, koncentrirana ali ne ali z dodatkom sladkorja ali drugih sladil; 

izdelki iz naravnih mlečnih sestavin z dodatkom sladkorja ali drugih 
sladil ali brez njih, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu 

0404 90 –  Drugo  14.0 
 
1001 Pšenica in soržica 
1001 90 –  Drugo: 
 – –  druga pira, navadna pšenica in soržica: 
1001 90 99 – – –  drugo  15.0 
 
1101 00 Pšenična ali moka iz mešanice žit na podlagi pšenice 
 –  Pšenična moka: 
1101 00 15 – –  iz navadne pšenice ali pirjevice  15.0 
1101 00 90 –  Moka iz mešanice žit na podlagi pšenice  15.0 
 
1602 Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, drobovja ali krvi 
 –  Iz perutnine iz tar. št. 0105: 
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1602 32 – –  kokoši vrste Gallus domesticus  15.0 
1602 39 – –  drugo  15.0 
 –  Prašičev: 
1602 42 – –  plečeta in njihovi kosi  15.0 
1602 49 – –  drugo, vključno mešanice  15.0 
1602 50 –  Goved  18.0 
  
(1) Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se uvozna dajatev, kot je 

določena v prilogi, uporablja za vse tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake. 
 
 

BOLGARIJA - PRILOGA 4 
 
Tarifna oznaka Poimenovanje Količina Carinska 

stopnja 
1 2 3 4 (1) 

 
0406 Sir in skuta 
0406 90 –  Sir, drug 50 t 4.5 

_____________________________________________________________________________________________  
0702 00 00 Paradižnik, svež ali ohlajen 100 t 
 –  od 1. januarja do 14. maja     5.0 

_____________________________________________________________________________________________  
0707 00 Kumare in kumarice, sveže ali ohlajene 200 t 
0707 00 05 –  Kumare   22.5 
 – –  od 1. januarja do 30. aprila   5.0 
 – –  od 1. do 15. maja   8.0 
 – –  od 1. oktobra do 10. novembra   8.0 
 – –  od 11. novembra do 31. decembra   5.0 
0707 00 90 –  Kumarice   22.5 
 
(1) Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se uvozna dajatev, kot je 

določena v prilogi, uporablja za vse tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.  
 
 

BOLGARIJA - PRILOGA 5 
 

Tarifna oznaka Poimenovanje Količina Carinska 
stopnja 

1 2 3 4  (1) 
 
0603 Rezano cvetje in cvetni brsti, primerni za šopke ali za okras, sveže, 

posušeno, pobarvano, beljeno, impregnirano ali drugače pripravljeno 10 t 7.5 
_____________________________________________________________________________________________  
0709 Druge vrtnine, sveže ali ohlajene 
0709 60 –  Plodovi iz rodu Capsicum ali Pimenta: 
0709 60 10 – –  sladke paprike 700 t 13.5 

_____________________________________________________________________________________________  
0806 Grozdje, sveže ali suho 
0806 10 –  Sveže: 40 t 
0806 10 10 – –  namizno grozdje   3.5 
0806 10 90 – –  drugo   5.0 

_____________________________________________________________________________________________  
0809 Marelice, češnje in višnje, breskve (vključno z nektarinami), slive, 

trnulje, sveže 
0809 40 –  Slive in trnulje: 10 t 
0809 40 05 – –  slive   22.5 
 – – – od 1. januarja do 30. junija   6.0 
 – – – od 1. oktobra do 31. decembra   6.0 
0809 40 90 – –  trnulje   5.0 

_____________________________________________________________________________________________  
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1108 Škrob; inulin 
 –  Škrob: 
1108 12 00 – –  koruzni škrob 50 t 1.5 

_____________________________________________________________________________________________  
1806 Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav 
 –  Druga čokolada, v blokih, palicah ali tablicah: 50 t 
1806 31 00 – –  polnjeni   13.5 
1806 32 – –  nepolnjeni   8.5 

_____________________________________________________________________________________________  
1806 90 –  Drugo: 50 t 
 – –  čokolada in čokoladni izdelki: 
 – – –  čokoladni bonboni, polnjeni ali ne: 
1806 90 11 – – – –  ki vsebujejo alkohol   13.5 
1806 90 90 – –  drugo   13.5 

_____________________________________________________________________________________________  
1901 Sladni ekstrakt; živila iz moke, drobljencev, zdroba, škroba in 

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

1901 10 00 –  Proizvodi za otroško hrano, v pakiranjih za prodajo na drobno 50 t 10.0 
_____________________________________________________________________________________________  
2001 Vrtnine, sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni ali 

konzervirani v kisu ali ocetni kislini 
2001 90 –  Drugo: 
2001 90 96 – –  drugo 20 t 10.0 

_____________________________________________________________________________________________  
2003 Gobe in gomoljike, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu 

ali v ocetni kislini 25 t 
2003 10 –  Gobe iz rodu Agaricus   10.0 
2003 90 00 –  Druge   13.5 

_____________________________________________________________________________________________  
2004 Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu ali 

ocetni kislini, zamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006 50 t 
2004 90 –  Druge vrtnine in mešanice vrtnin: 
2004 90 10 – –  sladka koruza (Zea mays var. saccharata)   10.0 
2004 90 30 – –  kislo zelje, kapre in olive   13.5 
2004 90 50 – –  grah (Pisum sativum) in nezreli fižol vrste Phaseolus spp., stročji   13.5 
 – –  drugo, vključno z mešanicami: 
2004 90 91 – – –  čebula, termično obdelana, sicer nepredelana   10.0 
2004 90 98 – – –  drugo   10.0 

_____________________________________________________________________________________________  
2005 Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu ali 

ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006 
2005 90 –  Druge vrtnine in mešanice vrtnin: 40 t 
2005 90 10 – –  plodovi rodu Capsicum, razen sladkih paprik ali pimenta   10.0 
2005 90 30 – –  kapre   10.0 
2005 90 50 – –  okrogle artičoke   10.0 
2005 90 60 – –  korenje   10.0 
2005 90 70 – –  mešanice vrtnin   10.0 
2005 90 75 – –  kislo zelje   13.5 
2005 90 80 – –  drugo   10.0 

_____________________________________________________________________________________________  
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2007 Džemi, sadni želeji, marmelade, sadni pireji ali pireji iz oreškov in 
sadne paste ali paste iz oreškov, dobljeni s toplotno obdelavo, z 
dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih 50 t 

 – Drugo: 
2007 99 – –  drugo: 
 – – –  z vsebnostjo sladkorja več kot  30 mas.%: 
2007 99 10 – – – –  slivova pire in pasta ter pire in pasta iz suhih sliv, v izvirnem 

pakiranju z neto vsebino več kot 100 kg, za industrijsko predelavo  6.5 
2007 99 20 – – – –  kostanjeva pire in pasta  6.5 
 – – – –  drugo: 
2007 99 31 – – – – –  češnjevi in višnjevi  6.5 
2007 99 33 – – – – –  jagodovi  12.5 
2007 99 35 – – – – –  malinovi  12.5 
2007 99 39 – – – – –  drugo  17.5 
iz 2007 99 39 10 – – – – – – džemi  7.5 
 – – –  z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas.%, vendar manj kot 30 

mas.%: 
2007 99 51 – – – –  kostanjeva pire in pasta  6.5 
2007 99 55 – – – –  jabolčni pire, vključno s kompoti  17.5 
2007 99 58 – – – –  drugo  17.5 
iz 2007 99 58 10 – – – – – – džemi  7.5 
 – – –  drugo: 
2007 99 91 – – – –  jabolčni pire, vključno s kompoti  17.5 
2007 99 93 – – – –  tropski sadeži in tropski orehi  17.5 
2007 99 98 – – – –  drugo  17.5 
iz 2007 99 98 10 – – – – – – džemi  7.5 

_____________________________________________________________________________________________  
2009 Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in zelenjavni sokovi, nefermentirani 

in brez dodatka alkohola, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali 
brez njih 50 t 

2009 90 –  Mešanice sokov: 
 – –  z Brix številom več kot 67: 
 – – –  mešanice jabolčnega in hruškovega soka: 
2009 90 11 – – – –  vrednosti do vključno 22 EUR za 100 kg neto mase  15.0 
2009 90 19 – – – –  drugo  15.0 
 – – –  drugo: 
2009 90 21 – – – –  vrednosti do 30 EUR za 100 kg neto mase  15.0 
2009 90 29 – – – –  drugo  15.0 
 – –  z Brix številom ne več kot 67: 
 – – –  mešanice jabolčnega in hruškovega soka: 
2009 90 31 – – – –  vrednosti do vključno 18 EUR za 100 kg neto mase z 

vsebnostjo dodanega sladkorja do vključno 30 mas.%  15.0 
2009 90 39 – – – –  drugo  15.0 
 – – –  drugo: 
 – – – –  vrednosti več kot 30 EUR za 100 kg neto mase: 
 – – – – –  mešanice sadnih sokov agrumov in ananasovega soka: 
2009 90 41 – – – – – –  z dodanim sladkorjem  15.0 
2009 90 49 – – – – – –  drugo  15.0 
 – – – – –  drugo: 
2009 90 51 – – – – – –  z dodanim sladkorjem  15.0 
2009 90 59 – – – – – –  drugo  15.0 
 – – – –  vrednosti do vključno 30 EUR za 100 kg neto mase: 
 – – – – –  mešanice sokov agrumov in ananasovega soka: 
2009 90 71 – – – – – –  z vsebnostjo dodanega sladkorja več kot 30 mas.%  15.0 
2009 90 73 – – – – – –  z vsebnostjo dodanega sladkorja do vključno 30 mas.%  15.0 
2009 90 79 – – – – – –  brez dodanega sladkorja  15.0 
 – – – – –  drugo: 
 – – – – – –  z vsebnostjo dodanega sladkorja več kot 30 mas.%: 
2009 90 92 – – – – – – –  mešanice sokov iz tropskih sadežev  15.0 
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2009 90 94 – – – – – – –  drugo  15.0 
 – – – – – –  z dodanim sladkorjem, katerega vsebnost ne presega 30 

mas.% 
2009 90 95 – – – – – – –  mešanice sokov iz tropskih sadežev  15.0 
2009 90 96 – – – – – – –  drugo  15.0 
 – – – – – –  brez dodanega sladkorja: 
2009 90 97 – – – – – – –  mešanice sokov iz tropskih sadežev  pr 
2009 90 98 – – – – – – –  drugo  15.0 

_____________________________________________________________________________________________  
2103 Pripravki za omake in pripravljene omake, kombinirane začimbe in 

kombinirane mešanice začimbnih sredstev; gorčična moka in zdrob in 
pripravljena gorčica 

2103 30 –  Gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica  40 t 10.0 
_____________________________________________________________________________________________  
2203 00 Pivo iz slada  5.000 hl 20.0 

_____________________________________________________________________________________________  
2208 Nedenaturiran etanol, z vsebnostjo manj kot 80 vol.%; žganja, likerji 

in druge alkoholne pijače s katero koli vsebnostjo alkohola 
2208 90 –  Drugo  500 hl 20.0 

_____________________________________________________________________________________________  
2402 Cigare, cigarilosi in cigarete iz tobaka ali tobačnih nadomestkov 
2402 20 –  Cigarete, ki vsebujejo tobak  30 t 22.5 
 
(1) Kjer je navedena štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se 

carinska stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse tarifne 
podštevilke v okviru navedene tarifne oznake. 
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ČEŠKA - PRILOGA 6 
 
 

Tarifna  
oznaka 

Poimenovanje Carinska 
stopnja 

1 2 3 (1) 
 
0101 Živi konji, osli, mezge in mule  pr 
 
0102 Živo govedo 
0102 10 –  Čistih pasem, plemensko  pr 
 
0103 Živi prašiči 
0103 10 00 –  Čistih pasem, plemenski  pr 
 
0104 Žive ovce in koze  pr 
 
0105 Živa domača perutnina (vrste Gallus domesticus, race, gosi, purani in 

pegatke) 
 –  Mase do vključno 185 g: 
0105 11 – –  kokoši, domače (Gallus domesticus): 
 – – –  kokoši iz matične jate (plemenske): 
0105 11 11 – – – –  nesnice  pr 
0105 11 19 – – – –  druge  pr 
0105 12 00 – –  purani: 
iz 0105 12 00 10 – – –  plemenski  pr 
0105 19 – –  druga: 
0105 19 20 – – –  gosi: 
iz 0105 19 20 10 – – – –  plemenske  pr 
0105 19 90 – – –  race in pegatke  pr 
 –  Druga: 
0105 92 00 – –  kokoši, domače (Gallus domesticus), mase do 2000 g:  
iz 0105 92 00 10 – – –  plemenske  pr 
0105 93 00 – –  kokoši, domače (Gallus domesticus), mase več kot 2000 g: 
iz 0105 93 00 10 – – –  plemenske  pr 
0105 99 – –  druga: 
0105 99 10 – – –  race: 
iz 0105 99 10 10 – – – –  plemenske  pr 
0105 99 20 – – –  gosi: 
iz 0105 99 20 10 – – – –  plemenske  pr 
0105 99 30 – – –  purani: 
iz 0105 99 30 10 – – – –  plemenski  pr 
0105 99 50 – – –  pegatke: 
iz 0105 99 50 10 – – – –  plemenske  pr 
 
0106 Druge žive živali  pr 
 
0204 Meso, ovčje ali kozje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno  pr 
 
0205 00 Meso konj, oslov ali mul in mezgov, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno  pr 
 
0206 Drugi užitni klavnični izdelki iz govejega, svinjskega, ovčjega, 

kozjega in konjskega mesa ter mesa oslov ali mesa mul in mezgov, 
sveži, ohlajeni ali zamrznjeni  pr 

 
0208 Drugo meso in drugi užitni mesni klavnični izdelki, sveže, ohlajeno 

ali zamrznjeno  pr 
 
0301 Ribe, žive 
0301 10 –  Okrasne ribe  pr 
 –  Druge ribe, žive: 
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0301 91 – –  postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus 
clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, 
Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster )  pr 

0301 92 00 – –  jegulje (Anguilla spp.)  pr 
0301 99 – –  druge  pr 
 
0302 Ribe, sveže ali ohlajene, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa 

iz tar.št. 0304  pr 
 
0303 Ribe, zamrznjene, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz tar. 

št. 0304  pr 
 
0304 Ribji fileti in drugo ribje meso (nemleto ali mleto), sveže, ohlajeno ali 

zamrznjeno  pr 
 
0305 Ribe, sušene, nasoljene ali v slanici; prekajene ribe, pečene pred 

prekajevanjem ali med prekajevanjem; ribja moka, zdrob in peleti, 
primerni za človeško prehrano  pr 

 
0306 Raki v oklepu ali brez oklepa, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni, 

sušeni, nasoljeni ali v slanici; raki v oklepu, kuhani v sopari ali vodi, 
pa tudi ohlajeni, zamrznjeni, sušeni nasoljeni ali v slanici, moka, 
zdrob in peleti, primerni za človeško prehrano  pr 

 
0307 Mehkužci v oklepu ali brez oklepa, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni, 

sušeni, nasoljeni ali v slanici; vodni nevretenčarji, razen rakov in 
mehkužcev, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v 
slanici, moka, zdrob in peleti, primerni za človeško prehrano  pr 

 
0407 00 Ptičja jajca, v lupini, sveža, konzervirana ali kuhana 
 –  Perutnine: 
 – –  valilna: 
0407 00 11 – – –  puranja ali gosja  pr 
0407 00 19 – – –  druga  pr 
 
0501 00 00 Človeški lasje, surovi, umiti ali neumiti, razmaščeni ali nerazmaščeni; 

odpadki človeških las  pr 
 
0502 Ščetine in dlake domačih ali divjih prašičev, jazbečeva dlaka za 

izdelovanje ščetk; odpadki teh ščetin ali dlak   pr 
 
0503 00 00 Konjska žima in odpadki konjske žime, zloženi v plasteh ali ne, s 

podlago ali brez podlage  pr 
 
0504 00 00 Živalska čreva, mehurji in želodci (razen ribjih), celi ali v kosih, 

sveži, ohlajeni, slani, v slanici, kuhani ali dimljeni  pr 
 
0505 Kože in drugi deli ptic, s perjem in puhom, perje in deli perja (z 

odrezanimi ali neodrezanimi robovi) ter puh, ki niso naprej obdelani, 
razen s čiščenjem, dezinficiranjem ali pripravljanjem za 
konzerviranje; prah in odpadki perja ali delov perja  pr 

 
0506 Kosti in strženi rogov, surovi, razmaščeni, enostavno pripravljeni 

(toda nerazrezani v oblike), namočeni v kislino ali brez želatine; prah 
in odpadki teh izdelkov  pr 

 
0507 Slonova kost, želvovina, kitova kost, dlake kitove kosti, rogovi, 

parožki, kopita, nohti, kremplji in kljuni, surovo ali enostavno 
pripravljeno, toda nerazrezano v oblike; prah in odpadki teh izdelkov  pr 
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0508 00 00 Korale in podobni materiali, surovi ali enostavno pripravljeni, vendar 
drugače neobdelani; oklepi mehkužcev, rakov ali iglokožcev, sipine 
kosti, surovi, enostavno pripravljeni, toda nerazrezani v oblike; prah 
in odpadki teh izdelkov  pr 

 
0509 00 Spužve, naravne, živalskega izvora  pr 
 
0510 00 00 Ambra, siva, kastoreum, cibet in mošus; kantaride; žolči, posušeni ali 

neposušeni; žleze in druge živalske snovi; sveži, ohlajeni ali 
zamrznjeni ali kako drugače začasno konzervirani, ki se uporabljajo 
za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov  pr 

 
0511 Proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem 

mestu; mrtve živali iz 1. in 3. poglavja, neuporabne za človeško 
prehrano  pr 

 
0601 Čebulnice, gomolji, koreninski gomolji, stebelni gomolji, živice in 

korenike v mirujočem stanju, rastoče ali cvetoče; rastlina in korenine 
cikorije, razen korenin iz tar. št. 1212  pr 

 
0602 Druge žive rastline (vštevši njihove korenine), potaknjenci in cepiči, 

gobji miceliji  pr 
 
0604 Listje, veje in drugi deli rastlin, brez cvetov ali cvetnih brstov, in 

trave, mahovi in lišaji, primerni za šopke ali za okras, sveži, posušeni, 
pobarvani, beljeni, impregnirani ali drugače pripavljeni  pr 

 
0701 Krompir, svež ali ohlajen 
0701 10 00 –  Semenski  pr 
0701 90 –  Drug: 
 – –  drug: 
0701 90 50 – – –  nov, od 1. januarja do 30. junija  pr 
 
0703 Čebula, šalotka, česen, por in druge užitne čebulnice, sveža ali 

ohlajena 
0703 10 –  Čebula in šalotka: 
 – –  čebula: 
0703 10 11 – – –  za saditev  pr 
 
0709 Druge vrtnine, sveže ali ohlajene 
0709 10 00 –  Okrogle artičoke  pr 
0709 30 00 –  Jajčevci  pr 
0709 40 00 –  Zelena, razen gomoljne zelene  pr 
 –  Gobe in gomoljike: 
0709 52 00 – –  gomoljike  pr 
0709 59 – –  druge: 
0709 59 10 – – –  lisičke  pr 
0709 59 30 – – –  jurčki  pr 
0709 60 –  Plodovi iz rodu Capsicum ali Pimenta: 
 – –  drugi: 
0709 60 91 – – –  iz rodu Capsicum, za proizvodnjo capsicina ali barvil na bazi 

capsicum oljnih smol  pr 
0709 60 95 – – –  za industrijsko proizvodnjo eteričnih olj ali smol  pr 
0709 90 –  Druge: 
0709 90 40 – –  kapre  pr 
 
0711 Vrtnine, začasno konzervirane (npr.: z žveplovim dioksidom, v 

slanici, žveplani vodi ali drugih raztopinah za začasno konzerviranje), 
vendar kot takšne neprimerne za takojšnjo porabo  pr 
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0712 Sušene vrtnine, cele, narezane na koščke ali rezine, zdrobljene ali 
mlete, vendar ne nadalje pripravljene 

 –  Gobe, bezgova uhljevka (Auricularia spp.), drhtavka (Tremella 
spp.) in gomoljike: 

0712 31 00 – –  gobe iz rodu Agaricus  pr 
0712 32 00 – –  bezgova uhljevka (Auricularia spp.)  pr 
0712 33 00 – –  drhtavka (Tremella spp.)  pr 
0712 39 00 – –  druge  pr 
0712 90 –  Druge vrtnine; mešanice vrtnin: 
 – –  sladka koruza (Zea Mays var. saccharata) 
0712 90 11 – – –  semenski hibridi  pr 
0712 90 19 – – –  drugo  pr 
0712 90 30 – –  paradižnik  pr 
0712 90 50 – –  korenje  pr 
0712 90 90 – –  druge  pr 
 
0713 Sušene stročnice, oluščene ali ne ali zdrobljene  pr 
 
0714 Manioka, maranta, salep, topinambur, sladki krompir ter podobne 

korenovke in gomoljnice z visokim deležem škroba ali inulina, sveži, 
ohlajeni, zamrznjeni ali posušeni, celi ali razrezani ali v peletih; 
sredica sagovega drevesa  pr 

 
0801 Kokosovi orehi, brazilski orehi in akažu (indijski) orehi, sveži ali 

suhi, oluščeni ali neoluščeni  pr 
 
0802 Drugi oreški, sveži ali suhi, neoluščeni ali oluščeni  pr 
 
0803 00 Banane, vključno rajske smokve, sveže ali suhe  pr 
 
0804 Dateljni, fige, ananas, avokado, guava, mango in mangusta, sveži ali 

suhi  pr 
 
0805 Agrumi, sveži ali suhi  pr 
 
0806 Grozdje, sveže ali suho 
0806 20 –  Suho  pr 
 
0807 Dinje, lubenice in papaja, sveže 
0807 20 00 –  Papaja  pr 
 
0808 Jabolka, hruške in kutine, sveže 
0808 20 –  Hruške in kutine  pr 
 
0810 Drugo sadje, sveže 
0810 40 –  Brusnice, borovnice in drugo sadje rodu Vaccinium  pr 
0810 50 00 –  Kivi (Actinidia chinensis Planch.)  pr 
0810 60 00 –  Durian  pr 
0810 90 –  Drugo  pr 
 
0811 Sadje in oreški, nekuhani ali kuhani v vodi ali sopari, zamrznjeni, ki 

vsebujejo dodani sladkor ali druga sladila ali ne vsebujejo dodanega 
sladkorja oz. sladil 

0811 90 –  Drugo: 
 – –  drugo: 
0811 90 70 – – –  sadeži vrste Vaccinium myrtilloides in Vaccinium 

angustifolium  pr 
 – – –  češnje in višnje: 
0811 90 75 – – – –  višnje (Prunus cerasus)  pr 
0811 90 85 – – –  tropsko sadje in tropski orehi  pr 
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0812 Sadje in plodovi, začasno konzervirani (npr.: z žveplovim dioksidom, 
v slanici, v žveplani vodi ali v drugih raztopinah za konzerviranje), 
vendar v takšnem stanju neustrezni za takojšnjo prehrano  pr 

0813 Sadje, suho, razen tistega, ki se uvršča v tar. št. od 0801 do 0806; 
mešanice oreškov ali suhega sadja iz tega poglavja  pr 

0814 00 00 Lupine agrumov ali dinj in lubenic, sveže, zamrznjene, suhe ali 
začasno konzervirane v slanici, žveplani vodi ali v drugih raztopinah 
za konzerviranje  pr 

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

0902 Čaj, pravi, aromatiziran ali ne  pr 
 
0903 00 00 Maté čaj  pr 
 
0904 Poper rodu Piper; suha, zdrobljena ali zmleta paprika rodu Capsicum 

ali Pimenta  pr 
 
0905 00 00 Vanilija  pr 
 
0906 Cimet in skorja cimetovega drevesa  pr 
 
0907 00 00 Klinčki (celi plodovi, popki in peclji)  pr 
 
0908 Muškatni orešček, macis in kardamom  pr 
 
0909 Seme janeža, badijan (zvezdasti janež), komarčka, koriandra, 

orientalske ali navadne kumine; brinove jagode 
0909 10 00 –  Seme janeža in badijana  pr 
0909 20 00 –  Seme koriandra  pr 
0909 50 00 –  Seme komarčka; brinove jagode  pr 
 
0910 Ingver, žafran, kurkuma, materina dušica, lovorjev list, curry in druge 

začimbe  pr 
 
1001 Pšenica in soržica 
1001 10 00 –  Trda pšenica (t. durum)  pr 
 
1005 Koruza 
1005 10 –  Semenska  pr 
 
1006 Riž  pr 
 
1007 00 Sirek v zrnu  pr 
 
1008 Ajda, proso, ptičje seme; druga žita  pr 
 
1101 00 Pšenična ali moka iz mešanice žit na podlagi pšenice 
 –  Pšenična moka: 
1101 00 11 – –  iz trde pšenice (Triticum durum)  pr 

 
1102 Žitna moka, razen pšenične ali moke iz mešanice žit na podlagi 

pšenice 
1102 30 00 –  Riževa moka  pr 
 
1103 Žitni drobljenci, zdrob in peleti 
 –  Drobljenec in zdrob: 
1103 19 – –  iz drugih žit: 
1103 19 50 – – –  riževa  pr 
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1106 Moka, prah in zdrob iz sušenih stročnic, ki se uvrščajo v tar. št. 0713, 
iz saga, korenov ali gomoljev iz tar. št. 0714; moka, zdrob ali prah iz 
proizvodov iz 8. poglavja  pr 

 
1107 Slad, pražen ali nepražen  pr 
 
1201 00 Soja, cela ali lomljena  pr 

 
1202 Arašidi (zemeljski oreščki), nepraženi, nepečeni, v lupini, oluščeni ali 

lomljeni  pr 
 

1203 00 00 Kopra (posušeno jedro kokosovega oreha)  pr 
 

1204 00 Laneno seme, celo ali lomljeno  pr 
 

1205 Seme oljne repice ali ogrščice, celo ali lomljeno  pr 
 
1206 00 Sončično seme, celo ali lomljeno  pr 

 
1207 Drugo oljno seme in plodovi, celo ali lomljeno 
1207 10 –  Palmovi orehi in jedrca  pr 
1207 20 –  Bombaževo seme  pr 
1207 30 –  Ricinusovo seme  pr 
1207 40 –  Sezamovo seme  pr 
1207 50 –  Gorčično seme  pr 
1207 60 –  Seme žafranike  pr 
 –  Drugo: 
1207 99 – –  drugo  pr 
 
1208 Moka in zdrob iz oljnega semena in plodov, razen iz gorčice  pr 

 
1209 Seme, plodovi in trosi za setev  pr 

 
1211 Rastline in njihovi deli (vključno semena in plodovi), sveži ali sušeni, 

rezani ali celi, zdrobljeni ali zmleti, vrst, ki se uporabljajo predvsem v 
parfumeriji, farmaciji ali za insekticidne, fungicidne ali podobne 
namene  pr 

 
1212 Rožiči, morske in druge alge, sladkorna pesa, sladkorni trs, sveži, 

ohlajeni ali zamrznjeni ali sušeni, zmleti ali ne; koščice in jedrca iz 
sadnih koščic in drugi rastlinski proizvodi (vključno s korenino 
cikorije, nepraženo, vrste Cichorium intybus sativum) vrst, ki se 
uporabljajo predvsem za človeško prehrano in niso navedeni in ne 
zajeti na drugem mestu 

1212 10 –  Rožiči, vključno s semenom  pr 
1212 20 00 –  Morske alge in druge alge  pr 
1212 30 00 –  Koščice in jedra iz mareličnih, breskovih (vključno iz nektarin) in 

slivovih koščic  pr 
 –  Drugo: 
1212 91 – –  sladkorna pesa: 
1212 91 20 – – –  sušena ali v prahu  pr 
1212 99 – –  drugo  pr 
 
1213 00 00 Žitna slama in žitne pleve, surove, nepripravljene, vštevši zrezane, 

mlete ali stisnjene ali v peletih  pr 
 

1214 Krmna koleraba, krmna pesa, korenje za krmo; seno, lucerna, detelja, 
esparzeta, krmni ohrovt, volčji bob, grašica in podobni pridelki za 
krmo, tudi v peletih  pr 
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1301 Šelak, naravne gume, smole, gumijeve smole in oljne smole (na 
primer: balzami)  pr 
 

1302 Rastlinski sokovi in ekstrakti; pektinske snovi, pektinati in pektati; 
agar-agar in druge sluzi ter sredstva za zgoščevanje, dobljeni iz 
rastlinskih proizvodov, modificirani ali nemodificirani  pr 

 
1401 Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem za pletarstvo (npr.: 

bambus, španski trs, trs, rogoz, vrbovo protje, rafija, očiščena žitna 
slama, beljena ali barvana, in lipovo lubje)  pr 

 
1402 00 00 Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem kot materiali za 

polnjenje in tapeciranje (npr. kapok, rastlinski lasje, morska trava), 
vključno s tistimi, ki so pripravljeni v plasteh, s podlago ali brez 
podlage iz drugih materialov  pr 

 
1403 00 00 Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem za izdelovanje metel 

in ščetk (npr. sirek, pisava, pirjevica), tudi v svežnjih in šopih  pr 
 
1404 Rastlinski proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu  pr 

 
1501 00 Prašičja maščoba (vključno z mastjo) in piščančja maščoba, razen 

tistih iz tar. št. 0209 ali 1503  pr 
 

1502 00 Maščobe živali vrste goved, ovac in koz, razen tistih iz tar. št. 1503  pr 
 
1503 00 Stearin iz užitne prašičje masti, olje iz užitne prašičje masti, 

oleostearin, oleo-olje in olje iz loja, neemulgirani, nemešani ali kako 
drugače pripravljeni  pr 
 

1504 Masti in olja rib ali morskih sesalcev ter njihove frakcije, prečiščeni 
ali neprečiščeni, toda kemično nemodificirani  pr 

 
1505 00 Maščobe iz volne in mastne snovi, dobljene iz teh maščob, vključno z 

lanolinom  pr 
 

1506 00 00 Druge masti in olja živalskega izvora in njihove frakcije, prečiščene 
ali neprečiščene, toda kemično nemodificirane  pr 

 
1507 Sojino olje in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda 

kemično nemodificirano  pr 
 

1508 Olje iz kikirikija in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda 
kemično nemodificirano  pr 
 

1509 OOlljjččnnoo  oolljjee  iinn  nnjjeeggoovvee  ffrraakkcciijjee,,  pprreeččiiššččeennoo  aallii  nneepprreeččiiššččeennoo,,  ttooddaa  
kkeemmiiččnnoo  nneemmooddiiffiicciirraannoo  pr 
 

1510 00 DDrruuggaa  oolljjaa,,  ddoobblljjeennaa  iizzkklljjuuččnnoo  iizz  oolljjkk,,  iinn  nnjjiihhoovvee  ffrraakkcciijjee,,  pprreeččiiššččeennaa  
aallii  nneepprreeččiiššččeennaa,,  ttooddaa  kkeemmiiččnnoo  nneemmooddiiffiicciirraannaa,,  vvkklljjuuččnnoo  mmeeššaanniiccee  tteehh  
oolljj  aallii  ffrraakkcciijj  zz  oolljjii  aallii  ffrraakkcciijjaammii  iizz  ttaarr..  šštt..  11550099  pr 

 
1511 Palmovo olje in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda 

kemično nemodificirano  pr 
 
1512 Olje iz sončničnih semen, semen žafranike in bombaževega semena 

in njihove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično 
nemodificirano 

 –  Olje iz sončnic in žafranike in njegove frakcije: 
1512 11 – –  surovo olje  pr 
11551122  1199  ––  –  drugo: 
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1512 19 10 – – –  za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane 
za človeško prehrano   pprr 

 –  Olje iz bombaževega semena in njegove frakcije: 
1512 21 – –  surovo olje, z izločenim gosipolom ali ne  pr 
1512 29 – –  drugo  pr 
 
1513 Olje kokosovega oreha (kopre), palmovega jedra (koščice), palmo-

vega oreha in njegove frakcije, rafinirano ali nerafinirano, toda 
kemično nemodificirano  pr 
 

1514 Olje iz oljne repice ali ogrščice in njegove frakcije, rafinirano ali 
nerafinirano, toda kemično nemodificirano 

 –  Olje iz oljne repice ali ogrščice z nizko vsebino eručne kisline in 
njegove frakcije: 

1514 11 – –  Surovo olje  pr 
 –  Drugo: 
1514 91 – –  Surovo olje  pr 
 
1515 Druge rastlinske masti in olja, nehlapna (vključno z jojoba oljem), in 

njihove frakcije, prečiščeni ali neprečiščeni, toda kemično 
nemodificirani  pr 

 
1516 Masti in olja živalskega ali rastlinskega izvora in njihove frakcije, 

deloma ali v celoti hidrogenirani, interesterificirani, reesterificirani ali 
elaidinizirani, rafinirani ali nerafinirani, toda nadalje nepredelani 

1516 20 –  Rastlinske masti in olja in njihove frakcije  pr 
 
1518 00 Živalske ali rastlinske masti in olja in njihove frakcije, kuhani, 

oksidirani, dehidrirani, žveplani, pihani, polimerizirani s segrevanjem 
v vakuumu ali v inertnem plinu ali drugače kemično modificirani, 
razen tistih iz tar. št. 1516; mešanice ali preparati iz živalskih ali 
rastlinskih masti ter olj ali iz frakcije različnih masti ali olj iz tega 
poglavja, neustrezni za prehrano, ki niso omenjeni in ne zajeti na 
drugem mestu  pr 

 
1520 00 00 Glicerin, surov; glicerinske vode in glicerinski lugi  pr 

 
 
1521 Rastlinski voski (razen trigliceridov), čebelji vosek, voski drugih 

insektov in spermaceti, rafinirani ali nerafinirani, barvani ali 
nebarvani  pr 

 
1522 00 Degras (strojarska maščoba); ostanki, dobljeni pri predelavi maščob 

in voskov živalskega ter rastlinskega izvora  pr 
 

 
1603 00 Ekstrakti in sokovi iz mesa, rib, rakov, mehkužcev in drugih vodnih 

nevretenčarjev  pr 
 

 
1604 Pripravljene ali konzervirane ribe, kaviar in kaviarjevi nadomestki, 

pripravljeni iz ribjih jajčec  pr 
 
1605 Raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji, pripravljeni ali 

konzervirani  pr 
 

 
1702 Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto laktozo, maltozo, glukozo 

in fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni sirupi brez dodatkov za 
aromatiziranje ali barvil; umetni med in mešanice umetnega ter 
naravnega medu; karamelni sladkor 
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1702 20 –  Javorjev sladkor in sirup  pr 
1702 50 00 –  Kemično čista fruktoza  pr 
 
1801 00 00 Kakav v zrnu, cel ali zdrobljen, surov ali pražen  pr 
 
1802 00 00 Lupine, skorje, opne in drugi odpadki kakava   pr 

 
 
1803 Kakavova masa, razmaščena ali nerazmaščena  pr 

 
 
1804 00 00 Kakavovo maslo, maščobe in olje  pr 

 
 
1805 00 00 Kakav v prahu, brez dodatka sladkorja ali drugih sladil  pr 
 
1901 Sladni ekstrakt; živila iz moke, drobljencev, zdroba, škroba in 

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

 
 
1902  Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali drugimi 

snovmi) ali drugače pripravljene, kot so: špageti, makaroni, rezanci, 
lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni; kuskus, pripravljen ali nepripravljen 

1902 40 –  Kuskus  pr 
 
1903 00 00 Tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz škroba kot kosmiči, 

zrnca, perle in v podobnih oblikah  pr 
 

1904  Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali 
žitnih izdelkov (npr. koruzni kosmiči); žita (razen koruze), v zrnu ali 
obliki kosmičev ali druge oblike (razen moke, drobljencev in zdroba), 
predkuhana, ali drugače pripravljena, ki niso navedena in ne zajeta na 
drugem mestu  

1904 10 –  Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali 
žitnih izdelkov  pr 

1904 20 –  Pripravljena živila, dobljena iz nepraženih žitnih kosmičev ali 
mešanic nepraženih in praženih ali nabreklih žitnih kosmičev: 

 – –  druga: 
1904 20 91 – – – pridobljena iz koruze  pr 
1904 20 95 – – – pridobljena iz riža  pr 
1904 20 99 – – – druga  pr 
 
1905 Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z dodatkom 

kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule za farmacevtske 
proizvode, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni izdelki 

 –  Sladki keksi (piškoti), vaflji in oblati: 
1905 31 – – sladki keksi  pr 
1905 32 – – vaflji in oblati  pr 
1905 40 –  Prepečenec, opečen kruh in podobni opečeni izdelki  pr 
1905 90 –  Drugo  pr 
 
2001 Vrtnine, sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni ali 

konzervirani v kisu ali ocetni kislini 
2001 90 –  Drugo: 
2001 90 10 – –  mango, močno začinjen  pr 
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2003 Gobe in gomoljike, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu 
ali v ocetni kislini 

2003 20 00 –  Gomoljike  pr 
 
2005 Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu ali 

ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006 
2005 70 –  Oljke  pr 
 
2006 00 Vrtnine, sadje, oreški, sadne lupine in drugi deli rastlin, konzervirani 

v sladkorju (suhi, glazirani ali kristalizirani) 
2006 00 10 –  Ingver  pr 

 
2007 Džemi, sadni želeji, marmelade, sadni pireji ali pireji iz oreškov in 

sadne paste ali paste iz oreškov, dobljeni s toplotno obdelavo, z 
dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih 

 –  Drugo: 
2007 91 – –  iz agrumov  pr 
2007 99 – –  drugo  pr 
 
2008 Sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali 

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

 –  Oreški, arašidi in druga semena, vključno mešanice: 
2008 11 – –  arašidi  pr 
2008 19 – –  drugo, vključno mešanice  pr 
2008 20 –  Ananas  pr 
2008 30 –  Agrumi  pr 
 
2009 Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in zelenjavni sokovi, nefermentirani 

in brez dodatka alkohola, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali 
brez njih 

 –  Pomarančni sok: 
2009 11 – –  zamrznjen  pr 
2009 12 00 – –  nezamrznjen, z  Brix številom ne več kot 20  pr 
2009 19 – –  drugo  pr 
 –  Sok grenivke: 
2009 21 00 – –  z  Brix številom ne več kot 20  pr 
2009 29 – –  drug  pr 
 –  Sok drugih agrumov: 
2009 31 – –  z  Brix številom ne več kot 20  pr 
2009 39 – –  drugo  pr 
 –  Ananasov sok: 
2009 41 – –  z Brix številom ne več kot 20  pr 
2009 49 – –  drugo  pr 
2009 80 –  Sok iz drugega sadja ali vrtnin  pr 
2009 90 –  Mešanice sokov: 
 – –  z Brix številom več kot 67: 
 – – –  drugo: 
2009 90 21 – – – –  vrednosti do 30 EUR za 100 kg neto mase  pr 
2009 90 29 – – – –  drugo  pr 
 – –  z Brix številom ne več kot 67: 
 – – –  drugo: 
 – – – –  vrednosti več kot 30 EUR za 100 kg neto mase: 
 – – – – –  mešanice sadnih sokov agrumov in ananasovega soka: 
2009 90 41 – – – – – –  z dodanim sladkorjem  pr 
2009 90 49 – – – – – –  drugo  pr 
 – – – – –  drugo: 
2009 90 51 – – – – – –  z dodanim sladkorjem  pr 
2009 90 59 – – – – – –  drugo  pr 
 – – – –  vrednosti do vključno 30 EUR za 100 kg neto mase: 
 – – – – –  mešanice sokov agrumov in ananasovega soka: 
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2009 90 71 – – – – – –  z vsebnostjo dodanega sladkorja več kot 30 mas.%  pr 
2009 90 73 – – – – – –  z vsebnostjo dodanega sladkorja do vključno 30 mas.%  pr 
2009 90 79 – – – – – –  brez dodanega sladkorja  pr 
 – – – – –  drugo: 
 – – – – – –  z vsebnostjo dodanega sladkorja več kot 30 mas.%: 
2009 90 92 – – – – – – –  mešanice sokov iz tropskih sadežev  pr 
2009 90 94 – – – – – – –  drugo  pr 
 – – – – – –  z dodanim sladkorjem, katerega vsebnost ne presega 30 

mas.% 
2009 90 95 – – – – – – –  mešanice sokov iz tropskih sadežev  pr 
2009 90 96 – – – – – – –  drugo  pr 
 – – – – – –  brez dodanega sladkorja: 
2009 90 97 – – – – – – –  mešanice sokov iz tropskih sadežev  pr 
2009 90 98 – – – – – – –  drugo  pr 
 
2101 Ekstrakti, esence in koncentrati kave, pravega čaja ali maté čaja in 

pripravki na njihovi osnovi ali na osnovi kave, pravega čaja ali mate 
čaja; pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki in njihovi 
ekstrakti, esence in koncentrati 

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

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

na osnovi kave  pr 
2101 20 –  Ekstrakti, esence in koncentrati pravega čaja, maté čaja in pripravki 

na osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi pravega 
čaja ali maté čaja  pr 

 
2102 Kvas (aktiven ali neaktiven); drugi enocelični mikroorganizmi, mrtvi 

(razen cepiv iz tar. št. 3002); pripravljeni pecilni praški 
2102 20 –  Neaktivni kvas; drugi enocelični mikroorganizmi, mrtvi  pr 
 
2103 Pripravki za omake in pripravljene omake, kombinirane začimbe in 

kombinirane mešanice začimbnih sredstev; gorčična moka in zdrob in 
pripravljena gorčica 

2103 10 00 –  Sojina omaka  pr 
2103 90 –  Drugo: 
2103 90 10 – –  začimba mango, tekoča  pr 
2103 90 30 – –  aromatične grenčice z vsebnostjo alkohola 44,2 do 49,2 vol.%, ki 

vsebujejo od 1,5 do 6 mas.% encijana, začimb in raznih sestavin ter 
od 4 do 10 mas.% sladkorja, v posodah do vključno 0,5 l  pr 

 
2201 Vode, vključno naravne ali umetne mineralne vode in sodavice, brez 

dodanega sladkorja ali drugih sladil ali arom; led in sneg  pr 
 
2301 Moka, zdrob in peleti iz mesa ali mesnih odpadkov, rib ali rakov, 

mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev, neustreznih za hrano 
ljudi; ocvirki  pr 

 
2302 Otrobi in drugi ostanki pri presejevanju, mletju ali drugi obdelavi žit 

ali stročnic, nepeletizirani ali peletizirani  pr 
 
2303 Ostanki pri proizvodnji škroba in podobni ostanki, rezanci sladkorne 

pese, odpadki sladkornega trsa in drugi odpadki pri proizvodnji 
sladkorja, ostanki in odpadki iz pivovarn in destilarn, nepeletizirani in 
peletizirani  pr 

 
2304 00 00 Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olja iz 

soje, nezmleti, zmleti ali peletizirani  pr 
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2305 00 00 Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olja iz 
arašidov, nezmleti, zmleti ali peletizirani  pr 

 
2306 Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji rastlinskih 

maščob ali olj, razen tistih iz tar. št. 2304 in 2305, nezmleti, zmleti ali 
peletizirani  pr 

 
2307 00 Vinska usedlina; vinski kamen  pr 
 
2308 00 Rastlinski materiali, rastlinski odpadki in ostanki pri predelavi 

rastlinskih materialov in stranski proizvodi, peletizirani ali 
nepeletizirani, ki se uporabljajo kot krma za živali, ki niso navedeni 
in ne zajeti na drugem mestu  pr 

 
2309 Izdelki, ki se uporabljajo kot krma za živali  pr 
 
(1) Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se 

carinska stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse tarifne 
podštevilke v okviru navedene tarifne oznake. 

 
 
 
 

ČEŠKA - PRILOGA 7 
 

Tarifna  
oznaka 

Poimenovanje Carinska 
stopnja 

1 2 3 (1) 
 
0102 Živo govedo 
0102 90 –  Drugo: 
 – –  domačih pasem: 
0102 90 05 – – –  mase do vključno 80 kg  9.0 
 – – –  mase nad 80 kg, do vključno 160 kg: 
0102 90 21 – – – –  za zakol  9.0 
0102 90 29 – – – –  drugo  9.0 
 – – –  mase nad 160 kg, do vključno 300 kg: 
0102 90 41 – – – –  za zakol  9.0 
0102 90 49 – – – –  drugo  9.0 
0102 90 90 – –  drugo  9.0 
 
0103 Živi prašiči 
 –  Drugi: 
0103 91 – –  mase pod 50 kg: 
0103 91 90 – – –  drugi  9.0 
0103 92 – –  mase 50 kg ali več: 
0103 92 90 – – –  drugi  9.0 
 
0105 Živa domača perutnina (vrste Gallus domesticus, race, gosi, purani in 

pegatke) 
 –  Mase do vključno 185 g: 
0105 12 00 – –  purani   9.0 
0105 19 – –  druga: 
0105 19 20 – – –  gosi   9.0 
 –  Druga: 
0105 99 – –  druga: 
0105 99 10 – – –  race  10.0 
0105 99 20 – – –  gosi  10.0 
0105 99 30 – – –  purani  10.0 
0105 99 50 – – –  pegatke  5.0 
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0207 Meso in užitni odpadki perutnine iz tar.št. 0105, sveže, ohlajeno ali 
zamrznjeno 

 –  Od kokoši vrste Gallus domesticus: 
0207 14 – – kosi in drobovje, zamrznjeni: 
 – – –  drobovje: 
0207 14 91 – – – –  jetra  10.0 
 –  Od puranov: 
0207 27 – – kosi in drobovje, zamrznjeni: 
 – – –  drobovje: 
0207 27 91 – – – –  jetra  9.0 
 –  Od rac, gosi in pegatk: 
0207 36 – –  drugo, zamrznjeno: 
 – – –  drobovje: 
 – – – –  jetra: 
0207 36 81 – – – – –  mastna jetra gosi  9.0 
0207 36 85 – – – – –  mastna jetra rac  9.0 
0207 36 89 – – – – –  drugo  9.0 
 
0209 00 Prašičja maščoba in salo, očiščena mesa, in podkožno maščevje 

perutnine (netopljeno), sveže, ohlajeno, zamrznjeno, nasoljeno, 
razsoljeno, sušeno ali dimljeno  10.0 

 
0210 Meso in drugi užitni mesni klavnični izdelki, nasoljeni, v slanici, 

sušeni ali dimljeni; užitna moka in zdrob iz mesa ali iz drugih 
klavničnih izdelkov 

 –  Drugo, vključno užitno moko, zdrob iz mesa in drugih klavničnih 
izdelkov: 

0210 91 00 – –  od primatov  9.0 
0210 92 00 – –  od kitov, delfinov in pliskavk (sesalcev rodu Cetacea); od 

morskih krav lamantini in dugong (sesalcev rodu Sirenia)  9.0 
0210 93 00 – –  od plazilcev (vključno kače in želve)  9.0 
0210 99 – –  drugo: 
 – – –  meso: 
0210 99 31 – – – –  severnih jelenov  9.0 
 – – –  drobovina: 
 – – – –  drugo: 
 – – – – –  perutninska jetra: 
0210 99 71 – – – – – –  mastna jetra gosi ali rac, soljena ali v slanici  9.0 
0210 99 79 – – – – – –  drugo  9.0 
 
0301 Ribe, žive 
 –  Druge ribe, žive: 
0301 93 00 – –  krap  5.0 

 
0404 Sirotka, koncentrirana ali ne ali z dodatkom sladkorja ali drugih 

sladil; izdelki iz naravnih mlečnih sestavin z dodatkom sladkorja ali 
drugih sladil ali brez njih, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem 
mestu 

0404 10 –  Sirotka in modificirana sirotka, koncentrirana ali ne ali z dodatkom 
sladkorja ali drugih sladil  10.9 

 
0407 00 Ptičja jajca, v lupini, sveža, konzervirana ali kuhana 
0407 00 90 –  Druga  4.5 
 
0410 00 00 Užitni izdelki živalskega izvora, ki niso navedeni in ne zajeti na 

drugem mestu  10.0 
 

0704 Zelje, cvetača, kolerabice, ohrovt in podobne užitne kapusnice, sveže 
ali ohlajene 

0704 20 00 –  Brstični ohrovt  10.0 
0704 90 –  Druge  10.0 
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0705 Solata (Lactuca sativa) in radič (Cichorium spp.), sveža ali ohlajena 
–  Solata: 

0705 19 00 – –  druga  10.0 
 –  Radič: 
0705 21 00 – –  radič (Cichorium intybus var. foliosum)  10.0 
0705 29 00 – –  drug  10.0 
 
0706 Korenje, repa, rdeča pesa, črni koren, gomoljna zelena, redkev in 

podobne užitne korenovke, sveže ali ohlajene  
0706 10 00 –  Korenje in repa  10.0 

 
0708 Stročnice oluščene ali ne, sveže ali ohlajene  
0708 20 00 –  Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.)  10.0 
0708 90 00 –  Druge stročnice  10.0 
 
0709 Druge vrtnine, sveže ali ohlajene 
0709 20 00 –  Beluši  5.0 
0709 70 00 –  Špinača, novozelandska špinača in vrtna loboda  10.0 

 
0710 Vrtnine (termično neobdelane ali termično obdelane s paro ali 

kuhanjem v vodi), zamrznjene 
 –  Stročnice oluščene ali ne: 
0710 22 00 – –  fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.)  7.0 
0710 29 00 – –  drugo  7.0 
0710 30 00 –  Špinača, novozelandska špinača in vrtna loboda  7.0 
0710 40 00 –  Sladka koruza  7.0 
0710 90 00 –  Mešanice vrtnin  7.0 
 
0807 Dinje, lubenice in papaja, sveže 
 –  Dinje in lubenice: 
0807 11 00 – –  lubenice  5.0 
0807 19 00 – –  druge  5.0 
 
0809 Marelice, češnje in višnje, breskve (vključno z nektarinami), slive, 

trnulje, sveže 
0809 10 00 –  Marelice  8.0 
0809 30 –  Breskve, vključno z nektarinami  9.0 
 
0810 Drugo sadje, sveže 

 
0810 30 –  Črni, beli in rdeči ribez in kosmulje  9.0 
 
0811 Sadje in oreški, nekuhani ali kuhani v vodi ali sopari, zamrznjeni, ki 

vsebujejo dodani sladkor ali druga sladila ali ne vsebujejo dodanega 
sladkorja oz. sladil 

0811 10 –  Jagode  9.0 
 
0909 Seme janeža, badijan (zvezdasti janež), komarčka, koriandra, 

orientalske ali navadne kumine; brinove jagode 
0909 30 00 –  Seme orientalske kumine (Cuminum cyminum)  4.0 
0909 40 00 –  Seme kumine (Carum carvi)  4.0 
 
1001 Pšenica in soržica 
1001 90 –  Drugo: 
1001 90 10 – –  pira za setev (t. diccocum)  4.5 
 – –  druga pira, navadna pšenica in soržica: 
1001 90 91 – – –  navadna pšenica in soržica, semenska  4.5 
 
1002 00 00 Rž:  10.0 
iz 1002 00 00 10 –  Semenska  5.0 
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1003 00 Ječmen 
1003 00 10 –  Semenski  5.0 
1003 00 90 –  Drug  7,7 

 
1004 00 00 Oves  15.0 

 
1005 Koruza 
1005 90 00 –  Druga  5.0 

 
1102 Žitna moka, razen pšenične ali moke iz mešanice žit na podlagi 

pšenice 
1102 10 00 –  Ržena moka  10.0 
1102 20 –  Koruzna moka  15.0 
1102 90 –  Druga  15.0 
 
1103 Žitni drobljenci, zdrob in peleti 
 –  Drobljenec in zdrob: 
1103 13 – –  koruzna: 
1103 13 10 – – –  pri katerih vsebnost maščobe ne presega 1,5 mas.%  5.0 
1103 13 90 – – –  druga  15.0 
1103 19 – –  iz drugih žit: 
1103 19 10 – – –  ržena  15.0 
1103 19 30 – – –  ječmenova  15.0 
1103 19 40 – – –  ovsena  10.0 
1103 19 90 – – –  druga  15.0 
1103 20 –  Peleti: 
1103 20 10 – –  rženi  15.0 
1103 20 20 – –  ječmenovi  15.0 
1103 20 30 – –  ovseni  10.0 
1103 20 40 – –  koruzni  15.0 
1103 20 50 – –  riževi  10.0 
1103 20 60 – –  pšenični  6.4 
1103 20 90 – –  drugi  15.0 
 
1104 Žitna zrnja, drugače obdelana (npr.: z ostranjeno opno, valjana, v 

kosmičih, perlirana, rezana ali drobljena), razen riža iz tar. št. 1006; 
žitni kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali zmleti 

 –  Zrna, valjana ali v obliki kosmičev: 
1104 12 – –  ovsena  5.0 
1104 19 – –  iz drugih žit: 
1104 19 10 – – –  pšenična  15.0 
1104 19 30 – – –  ržena  15.0 
1104 19 50 – – –  koruzna  15.0 
 – – – ječmenova: 
1104 19 61 – – – – valjana  15.0 
1104 19 69 – – – – v obliki kosmičev  15.0 
 – – –  druga: 
1104 19 91 – – – –  riževi kosmiči  10.0 
1104 19 99 – – – –  drugo  10.0 
 –  Drugače obdelana zrna (npr.: oluščena, polirana, rezana ali 

drobljena): 
1104 22 – –  ovsena  5.0 
1104 23 – –  koruzna  15.0 
1104 29 – –  iz drugih žit: 
 – – – ječmenova: 
1104 29 01 – – – –  oluščena  15.0 
1104 29 03 – – – –  oluščena in rezana ali drobljena  15.0 
1104 29 05 – – – –  perlirana  10.0 
1104 29 07 – – – –  obdelana le z drobljenjem  10.0 
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1104 29 09 – – – –  drugo  10.0 
 – – – drugo: 
 – – – –  oluščena, rezana ali nerezana, drobljena ali ne: 
1104 29 11 – – – – –  pšenična  15.0 
1104 29 15 – – – – –  ržena  15.0 
1104 29 19 – – – – –  druga  10.0 
 – – – –  perlirana: 
1104 29 31 – – – – –  pšenična  15.0 
1104 29 35 – – – – –  ržena  15.0 
1104 29 39 – – – – –  druga  10.0 
 – – – –  obdelana le z drobljenjem: 
1104 29 51 – – – – –  pšenična  15.0 
1104 29 55 – – – – –  ržena  15.0 
1104 29 59 – – – – –  druga  10.0 
 – – – –  druga: 
1104 29 81 – – – – –  pšenična  15.0 
1104 29 85 – – – – –  ržena  10.0 
1104 29 89 – – – – –  druga  10.0 
1104 30 –  Žitni kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali zmleti  5.0 
 
1105 Krompirjeva moka, zdrob, prah, zrnca, kosmiči in peleti 
1105 10 00 –  Moka, prah in zdrob  15.0 
1105 20 00 –  Kosmiči, zrnca in peleti  5.0 
 
1108 Škrob; inulin 
 –  Škrob: 
1108 14 00 – –  škrob iz manioke  3.0 
1108 19 – –  drug škrob  3.0 
1108 20 00 –  Inulin  3.0 
 
1109 00 00 Pšenični gluten, osušen ali neosušen  3.0 
 
1210 Hmelj, svež ali sušen, vključno zdrobljen ali zmlet ali v peletih, 

lupulin  5.0 
 
1517 Margarina; užitne mešanice ali preparati iz masti in olj živalskega ali 

rastlinskega izvora ali frakcij različnih masti ali olj iz tega poglavja, 
primerni za prehrano, razen jedilnih masti ali olj in njihovih frakcij iz 
tar. št. 1516 

1517 10 –  Margarina, razen tekoče margarine  20.0 
1517 90 –  Drugo: 
1517 90 10 – –  ki vsebuje več kot 10 mas.% do vključno 15 mas.% mlečnih 

maščob  20.0 
 – –  drugo: 
1517 90 91 – – –  pripravljena rastlinska olja, tekoča, mešana  20.0 
1517 90 93 – – –  užitne mešanice preparatov, ki se uporabljajo pri podmazovan-

ju kalupov  12.0 
1517 90 99 – – –  drugo  20.0 
 
1602 Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, drobovja ali krvi 
1602 10 00 –  Homogenizirani proizvodi  15.0 
1602 20 –  Iz jeter katere koli živali  15.0 
 –  Iz perutnine iz tar. št. 0105: 
1602 31 – –  puranov  15.0 
 
1702 Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto laktozo, maltozo, glukozo 

in fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni sirupi brez dodatkov za 
aromatiziranje ali barvil; umetni med in mešanice umetnega ter 
naravnega medu; karamelni sladkor 

 –  Laktoza in laktozni sirup: 
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1702 11 00 – –  ki v suhem stanju vsebujeta 99 mas.% čistega produkta ali več  4.5 
1702 19 00 – –  drugo  4.5 
1702 60 –  Druga fruktoza in fruktozni sirup z več kot 50 mas.% fruktoze  v 

suhem stanju, razen invertnega sladkorja: 
1702 60 10 – –  izoglukoza  27.0 
1702 60 80 – –  inulinski sirup   5.0 
1702 60 95 – –  drugo   27.0 
 
1703 Melase, dobljene pri ekstrakciji ali rafiniranju sladkorja  14.0 
 
1704 Sladkorni proizvodi (vključno z belo čokolado), brez kakava  12.0 
 
1806 Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav 
1806 10 –  Kakav v prahu z dodatkom sladkorja ali drugih sladil  12.0 
1806 20 –  Drugi izdelki v blokih, mase nad 2 kg, ali v tekočem stanju, 

pastozni masi, prahu, zrnih ali v drugih oblikah v razsutem stanju, v 
posodah ali pakiranjih nad 2 kg  10.0 

 –  Druga čokolada, v blokih, palicah ali tablicah: 
1806 31 00 – –  polnjeni  10.0 
1806 32 – –  nepolnjeni  10.0 
1806 90 –  Drugo  10.0 
 
1902  Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali drugimi 

snovmi) ali drugače pripravljene, kot so: špageti, makaroni, rezanci, 
lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni; kuskus, pripravljen ali nepripravljen 

 –  Nepoljnene testenine, nekuhane in ne drugače pripravljene: 
1902 11 00 – –  z jajci  20.0 
1902 19 – –  druge  20.0 
1902 20 –  Polnjene testenine, kuhane ali nekuhane ali drugače pripravljene  20.0 
1902 30 –  Druge testenine  20.0 
 
1904  Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali 

žitnih izdelkov (npr. koruzni kosmiči); žita (razen koruze), v zrnu ali 
obliki kosmičev ali druge oblike (razen moke, drobljencev in zdroba), 
predkuhana, ali drugače pripravljena, ki niso navedena in ne zajeta na 
drugem mestu  

1904 20 –  Pripravljena živila, dobljena iz nepraženih žitnih kosmičev ali 
mešanic nepraženih in praženih ali nabreklih žitnih kosmičev: 

1904 20 10 – –  pripravki tipa müsli na osnovi nepraženih žitnih kosmičev  6.0 
1904 30 00 –  Lomljene (Bulgur) žitarice  7.0 
1904 90 –  Drugo  7.0 
 
1905 Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z dodatkom 

kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule za farmacevtske 
proizvode, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni izdelki 

1905 10 00 –  Hrustljavi kruh (krisp)  7.0 
1905 20 –  Kruh in podobni izdelki, začinjeni z ingverjem  7.0 
 
2001 Vrtnine, sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni ali 

konzervirani v kisu ali ocetni kislini 
2001 10 00 –  Kumare in kumarice  15.0 
2001 90 –  Drugo: 
2001 90 93 – –  čebula  15.0 
 
2002 Paradižnik, pripravljen ali konzerviran kako drugače, kot s kisom ali 

ocetno kislino 
2002 10 –  Paradižnik, cel ali v kosih  10.0 
2002 90 –  Drugo: 
 – –  z vsebnostjo suhe snovi več kot 7 mas.%, vendar manj kot 12 

mas.%: 
2002 90 11 – – –  v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več kot 1kg  10.0 
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2002 90 19 – – –  v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 1kg  11.0 
 – –  z vsebnostjo suhe snovi več kot  12 mas.%, vendar manj kot 30 

mas.%: 
2002 90 31 – – –  v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več kot  1kg  10.0 
2002 90 39 – – –  v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 1kg  11.0 
 – –  z vsebnostjo suhe snovi več kot 30 mas.%: 
2002 90 91 – – –  v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več kot 1kg  10.0 
2002 90 99 – – –  v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 1kg  11.0 
 
2004 Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu ali 

ocetni kislini, zamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006 
2004 90 –  Druge vrtnine in mešanice vrtnin: 
2004 90 10 – –  sladka koruza (Zea mays var. saccharata)  15.0 
2004 90 50 – –  grah (Pisum sativum) in nezreli fižol vrste Phaseolus spp., stročji  15.0 
 – –  drugo, vključno z mešanicami: 
2004 90 91 – – –  čebula, termično obdelana, sicer nepredelana  15.0 
2004 90 98 – – –  drugo   15.0 
 
2005 Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu ali 

ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006 
2005 10 00 –  Homogenizirane vrtnine  15.0 
2005 20 –  Krompir  20.0 
2005 40 00 –  Grah (Pisum sativum)  15.0 
 –  Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.): 
2005 51 00 – –  fižol v zrnu  7.0 
2005 59 00 – –  drug  7.0 
2005 60 00 –  Beluši  5.0 
2005 80 00 –  Sladka koruza (Zea mays var. saccharata)  8.0 
2005 90 –  Druge vrtnine in mešanice vrtnin: 
2005 90 75 – –  kislo zelje  17.0 
 
2006 00 Vrtnine, sadje, oreški, sadne lupine in drugi deli rastlin, konzervirani 

v sladkorju (suhi, glazirani ali kristalizirani) 
 –  Drugo: 
 – –  z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas.%: 
2006 00 31 – – –  češnje  15.0 
2006 00 35 – – –  tropski sadeži in tropski orehi  15.0 
2006 00 38 – – –  drugo  15.0 
 – –  drugo: 
2006 00 91 – – –  tropski sadeži in tropski orehi  15.0 
2006 00 99 – – –  drugo  15.0 
 
2007 Džemi, sadni želeji, marmelade, sadni pireji ali pireji iz oreškov in 

sadne paste ali paste iz oreškov, dobljeni s toplotno obdelavo, z 
dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih 

2007 10 –  Homogenizirani izdelki  20.0 
 
2008 Sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali 

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

2008 40 –  Hruške  4.0 
2008 50 –  Marelice: 
 – –  z dodatkom alkohola: 
 – – –  v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot 1 kg: 
 – – – –  z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas.%: 
2008 50 11 – – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 11,85 mas.%  6.0 
2008 50 19 – – – – –  drugo  6.0 
 – – – –  drugo: 
2008 50 31 – – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 11,85 mas.%  6.0 
2008 50 39 – – – – –  drugo  6.0 
 – – –  v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 1 kg: 
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2008 50 51 – – – –  z vsebnostjo sladkorja več kot 15 mas.%  6.0 
2008 50 59 – – – –  drugo  6.0 
 – –  brez dodatka alkohola: 
 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto vsebino več 

kot 1 kg: 
2008 50 61 – – – –  z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas.%  6.0 
2008 50 69 – – – –  drugo  6.0 
 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do 

vključno 1 kg: 
2008 50 71 – – – –  z vsebnostjo sladkorja več kot 15 mas.%  6.0 
2008 50 79 – – – –  drugo  6.0 
 – – –  brez dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z neto vsebino: 
2008 50 92 – – – –  5 kg ali več  3.0 
2008 50 94 – – – –  4,5 kg ali več, vendar manj kot 5 kg  6.0 
2008 50 99 – – – –  manj kot 4,5 kg  6.0 
2008 60 –  Češnje in višnje: 
 – –  z dodatkom alkohola: 
 – – –  z vsebnostjo sladkorja več kot 9 mas.%: 
2008 60 11 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 11,85 mas.%  6.0 
2008 60 19 – – – –  drugo  6.0 
 – – –  drugo: 
2008 60 31 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 11,85 mas.%  6.0 
2008 60 39 – – – –  drugo  5.0 
 – –  brez dodanega alkohola: 
 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto vsebino več 

kot 1 kg: 
2008 60 51 – – – –  višnje (Prunus cerasus)  6.0 
2008 60 59 – – – –  drugo  6.0 
 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do 

vključno 1 kg: 
2008 60 61 – – – –  višnje (Prunus cerasus)  6.0 
2008 60 69 – – – –  drugo  6.0 
 – – –  brez dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z neto vsebino: 
 – – – –  4,5 kg ali več: 
2008 60 71 – – – – –  višnje (Prunus cerasus)  6.0 
2008 60 79 – – – – –  drugo  6.0 
 – – – –  do 4,5 kg: 
2008 60 91 – – – – –  višnje (Prunus cerasus)  6.0 
2008 60 99 – – – – –  drugo  6.0 
2008 70 –  Breskve, vključno z nektarinami  6.0 
2008 80 –  Jagode: 
 – –  z dodatkom alkohola: 
 – – –  z vsebnostjo sladkorja več kot 9 mas.%: 
2008 80 11 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola do 11,85 mas.%  6.0 
2008 80 19 – – – –  drugo  6.0 
 – – –  drugo: 
2008 80 31 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola do 11,85 mas.%  6.0 
2008 80 39 – – – –  drugo  6.0 
 – –  brez dodanega alkohola: 
2008 80 50 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto vsebino več 

kot 1 kg  6.0 
2008 80 70 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do 

vključno 1 kg  6.0 
 – – –  brez dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z neto vsebino: 
2008 80 91 – – – –  4,5 kg ali več  3.0 
2008 80 99 – – – –  do 4,5 kg  6.0 
 –  Drugo, vključno mešanice, razen tistih iz tar. podšt. 2008 19: 
2008 91 00 – –  palmovi srčki  7.0 
2008 92 – –  mešanice  6.0 
2008 99 – –  drugo  4.0 
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2009 Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in zelenjavni sokovi, nefermentirani 
in brez dodatka alkohola, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali 
brez njih 

 –  Grozdni sok (tudi grozdni mošt): 
2009 61 – –  z Brix številom ne več kot 30  4.0 
2009 69 – –  drugo  4.0 
 –  Jabolčni sok: 
2009 71 – –  z Brix številom ne več kot 20  12.0 
2009 79 – –  drugo  12.0 
2009 90 –  Mešanice sokov: 
 – –  z Brix številom več kot 67: 
 – – –  mešanice jabolčnega in hruškovega soka: 
2009 90 11 – – – –  vrednosti do vključno 22 EUR za 100 kg neto mase  10.0 
2009 90 19 – – – –  drugo  10.0 
 – –  z Brix številom ne več kot 67: 
 – – –  mešanice jabolčnega in hruškovega soka: 
2009 90 31 – – – –  vrednosti do vključno 18 EUR za 100 kg neto mase z 

vsebnostjo dodanega sladkorja do vključno 30 mas.%  10.0 
2009 90 39 – – – –  drugo  10.0 
 
2101 Ekstrakti, esence in koncentrati kave, pravega čaja ali maté čaja in 

pripravki na njihovi osnovi ali na osnovi kave, pravega čaja ali mate 
čaja; pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki in njihovi 
ekstrakti, esence in koncentrati 

2101 30 –  Pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki ter njihovi 
ekstrakti, esence in koncentrati  10.0 

 
2102 Kvas (aktiven ali neaktiven); drugi enocelični mikroorganizmi, mrtvi 

(razen cepiv iz tar. št. 3002); pripravljeni pecilni praški 
2102 30 00 –  Pripravljeni pecilni praški  7.0 
 
2103 Pripravki za omake in pripravljene omake, kombinirane začimbe in 

kombinirane mešanice začimbnih sredstev; gorčična moka in zdrob in 
pripravljena gorčica 

2103 20 00 –  Paradižnikov ketchup in druge paradižnikove omake  9.0 
2103 30 –  Gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica  5.0 
2103 90 –  Drugo: 
2103 90 90 – –  drugo  5.0 
 
2104 Juhe in ragu juhe in pripravki za te juhe; homogenizirana sestavljena 

živila  4.0 
 
2106 Živila, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu 
2106 10 –  Beljakovinski koncentrati in teksturirane beljakovinaste snovi  7.0 
2106 90 –  Drugo  5.0 
 
2202 Vode, vključno mineralne vode in sodavice, z dodanim sladkorjem ali 

drugimi sladili ali aromatizirane ter druge brezalkoholne pijače, razen 
sadnih in zelenjavnih sokov, ki se uvrščajo v tar. št. 2009 

2202 10 00 –  Vode, vključno mineralne vode in sodavice, z dodanim sladkorjem 
ali drugimi sladili ali aromatizirane  19.0 

2202 90 –  Drugo  10.0 
 
(1) Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se 

carinska stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse tarifne 
podštevilke v okviru navedene tarifne oznake. 
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ČEŠKA - PRILOGA 8 
 

Tarifna  
oznaka 

Poimenovanje Uvozna 
dajatev 

1 2 3 (1) 
 
0102 Živo govedo 
0102 90 –  Drugo: 
 – –  domačih pasem: 
 – – –  z maso nad 300 kg: 
 – – – –  telice (samice goveda, ki še niso telile): 
0102 90 51 – – – – –  za zakol  15.0 
0102 90 59 – – – – –  druge  15.0 
 – – – –  krave: 
0102 90 61 – – – – –  za zakol  15.0 
0102 90 69 – – – – –  druge  15.0 
 – – – –  drugo: 
0102 90 71 – – – – –  za zakol  15.0 
0102 90 79 – – – – –  drugo  15.0 
 
0103 Živi prašiči 
 –  Drugi: 
0103 91 – –  mase pod 50 kg: 
0103 91 10 – – –  domačih pasem  10.0 
0103 92 – –  mase 50 kg ali več: 
 – – –  domačih pasem: 
0103 92 11 – – – –  svinje, ki so vsaj enkrat prasile, mase ne manj kot 160 kg  15.0 
0103 92 19 – – – –  drugi  15.0 
 
0105 Živa domača perutnina (vrste Gallus domesticus, race, gosi, purani in 

pegatke) 
 –  Mase do vključno 185 g: 
0105 11 – –  kokoši, domače (Gallus domesticus): 
 – – –  druge: 
0105 11 91 – – – –  nesnice  9.0 
0105 11 99 – – – –  druge  9.0 
 –  Druga: 
0105 92 00 – –  kokoši, domače (Gallus domesticus), mase do 2000 g   10.0 
0105 93 00 – –  kokoši, domače (Gallus domesticus), mase več kot 2000 g   10.0 
 
0201 Meso, goveje, sveže ali ohlajeno  25.0 

 
0202 Meso goveje, zamrznjeno  25.0 

 
0203 Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno  25.0 

 
0207 Meso in užitni odpadki perutnine iz tar.št. 0105, sveže, ohlajeno ali 

zamrznjeno 
 –  Od kokoši vrste Gallus domesticus: 
0207 12 – – nerazrezane na kose, zamrznjene  28.0 
0207 14 – – kosi in drobovje, zamrznjeni: 
 – – –  kosi: 
0207 14 10 – – – –  brez kosti  28.0 
 – – – –  s kostmi: 
0207 14 20 – – – – –  polovice ali četrtine  28.0 
0207 14 30 – – – – –  cela krila z ali brez vršičkov  28.0 
0207 14 40 – – – – –  hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril  28.0 
0207 14 50 – – – – –  prsa in kosi prs  28.0 
0207 14 60 – – – – –  noge in kosi nog  28.0 
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0207 14 70 – – – – –  drugo  28.0 
 – – –  drobovje: 
0207 14 99 – – – –  drugo  28.0 
 
0210 Meso in drugi užitni mesni klavnični izdelki, nasoljeni, v slanici, 

sušeni ali dimljeni; užitna moka in zdrob iz mesa ali iz drugih 
klavničnih izdelkov 

 –  Meso, prašičje: 
0210 11 – –  šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi  20.0 
0210 12 – – prsi s potrebušnino in njihovi kosi  20.0 
0210 19 – –  drugo  20.0 
0210 20 –  Meso, goveje  20.0 
 –  Drugo, vključno užitno moko, zdrob iz mesa in drugih klavničnih 

izdelkov: 
0210 99 – –  drugo: 
 – – –  meso: 
0210 99 10 – – – –  konjsko, soljeno, v slanici ali sušeno  20.0 
 – – – –  ovčje in kozje: 
0210 99 21 – – – – –  s kostmi  20.0 
0210 99 29 – – – – –  brez kosti  20.0 
0210 99 39 – – – –  drugo  20.0 
 – – –  drobovina: 
 – – – –  domačih prašičev: 
0210 99 41 – – – – –  jetra  20.0 
0210 99 49 – – – – –  drugo  20.0 
 – – – –  govedi: 
0210 99 51 – – – – –  prepona, mišična in tetivna (flam)  20.0 
0210 99 59 – – – – –  drugo  20.0 
0210 99 60 – – – –  ovac in koz  20.0 
 – – – –  drugo: 
0210 99 80 – – – – –  drugo  20.0 
0210 99 90 – – –  užitne moke in zdrob iz mesa ali mesnih odpadkov  20.0 
 
0402 Mleko in smetana, koncentrirana ali z dodatkom sladkorja ali drugih 

sladil 
0402 10 –  V prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah, z največ 1,5 mas.% 

maščobe  37.0 
 –  V prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah, z več kot 1,5 mas.% 

maščobe: 
0402 21 – –  brez dodatnega sladkorja ali drugih sladil  37.0 
 –  Drugo: 
0402 91 – –  brez dodatnega sladkorja ali drugih sladil  37.0 
0402 99 – –  drugo  37.0 
 
0404 Sirotka, koncentrirana ali ne ali z dodatkom sladkorja ali drugih 

sladil; izdelki iz naravnih mlečnih sestavin z dodatkom sladkorja ali 
drugih sladil ali brez njih, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem 
mestu 

0404 90 –  Drugo  14.0 
 
0407 00 Ptičja jajca, v lupini, sveža, konzervirana ali kuhana 
 –  Perutnine: 
0407 00 30 – –  druga  18.0 
 
1001 Pšenica in soržica 
1001 90 –  Drugo: 
 – –  druga pira, navadna pšenica in soržica: 
1001 90 99 – – –  drugo  15.0 
 
1101 00 Pšenična ali moka iz mešanice žit na podlagi pšenice 
 –  Pšenična moka: 
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1101 00 15 – –  iz navadne pšenice ali pirjevice  15.0 
1101 00 90 –  Moka iz mešanice žit na podlagi pšenice  15.0 
 
1602 Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, drobovja ali krvi 
 –  Iz perutnine iz tar. št. 0105: 
1602 32 – –  kokoši vrste Gallus domesticus  15.0 
1602 39 – –  drugo  15.0 
 –  Prašičev: 
1602 42 – –  plečeta in njihovi kosi  15.0 
1602 49 – –  drugo, vključno mešanice  15.0 
1602 50 –  Goved  18.0 
  
(1) Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se 

uvozna dajatev, kot je določena v prilogi, uporablja za vse tarifne 
podštevilke v okviru navedene tarifne oznake. 

 
 

ČEŠKA - PRILOGA 9 
 

Tarifna oznaka Poimenovanje Količina Carinska 
stopnja 

1 2 3 4 
 
0808 Jabolka, hruške in kutine, sveže 
0808 10 –  Jabolka: 
0808 10 10 – –  jabolka za predelavo, razsuta, od 16. septembra do 15. decembra  3.000 t 5.0 
 
 

ČEŠKA - PRILOGA 10 
 
Tarifna oznaka Poimenovanje Količina Carinska 

stopnja 
1 2 3 4 (1) 

 
0301 Ribe, žive 
 –  Druge ribe, žive: 
0301 93 00 – –  krap  10.000 t pr 

_____________________________________________________________________________________________  
 
1108 Škrob; inulin 2.000 t 
 –  Škrob: 
1108 11 00 – –  pšenični škrob  pr 
1108 12 00 – –  koruzni škrob  pr 
1108 13 00 – –  krompirjev škrob  pr 

_____________________________________________________________________________________________  
 

2009 Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in zelenjavni sokovi, nefermentirani 
in brez dodatka alkohola, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali 
brez njih 500 t 

2009 50 –  Paradižnikov sok  10.0 
_____________________________________________________________________________________________  
2105 00 Sladoled in druge ledene sladice s kakavom ali brez kakava  500 t 15.0 

_____________________________________________________________________________________________  
2203 00 Pivo iz slada  4.000 hl 10.0 

_____________________________________________________________________________________________  
2205 Vermut in druga vina iz svežega grozdja, aromatizirana z rastlinami 

ali sredstvi za aromatiziranje  5.000 hl 10.0 
_____________________________________________________________________________________________  
2208 Nedenaturiran etanol, z vsebnostjo manj kot 80 vol.%; žganja, likerji 

in druge alkoholne pijače s katero koli vsebnostjo alkohola 500 hl 
2208 20 –  Žganje iz vina iz grozdja ali grozdnih tropin  10.0 
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2208 40 –  Rum in tafia (destilat iz sladkornega trsa)  10.0 
2208 50 –  Gin in brinjevec  10.0 
2208 60 –  Vodka  20.0 
2208 70 –  Likerji, krepilne pijače  20.0 
2208 90 –  Drugo  20.0 

_____________________________________________________________________________________________  
2209 00 Kis in nadomestki kisa, dobljeni iz ocetne kisline  250 t 5.0 

_____________________________________________________________________________________________  
2402 Cigare, cigarilosi in cigarete iz tobaka ali tobačnih nadomestkov 100 t 
2402 90 00 –  Drugo  15.0 
 
(1) Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se 

carinska stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse tarifne 
podštevilke v okviru navedene tarifne oznake. 

 
 

ČEŠKA - PRILOGA 11 
 
Tarifna oznaka Poimenovanje Količina Uvozna 

dajatev 
1 2 3 4  (1) 

 
0210 Meso in drugi užitni mesni klavnični izdelki, nasoljeni, v slanici, 

sušeni ali dimljeni; užitna moka in zdrob iz mesa ali iz drugih 
klavničnih izdelkov  200 t 

 –  Meso, prašičje: 
0210 11 – –  šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi   pr 
0210 19 – –  drugo   pr 
 –  Drugo, vključno užitno moko, zdrob iz mesa in drugih klavničnih 

izdelkov: 
0210 99 – –  drugo: 
 – – –  meso: 
0210 99 10 – – – –  konjsko, soljeno, v slanici ali sušeno   pr 

_____________________________________________________________________________________________  
2204 Vino iz svežega grozdja, vključno ojačena vina; grozdni mošt, razen 

tistega iz tar. št. 2009 500 hl 
2204 10 –  Peneča vina : 
 – –  z dejansko vsebnostjo alkohola najmanj 8,5 vol.%: 
2204 10 19 – – –  druga  25.0 
 – –  druga: 
2204 10 99 – – –  druga  25.0 
 –  Druga vina; grozdni mošt, katerega fermentacija je ustavljena z 

dodajanjem alkohola: 
2204 21 – –  v posodah do vključno 2 l: 
 – – –  drugo: 
 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola največ 13 vol.%: 
 – – – – –  druga: 
2204 21 79 – – – – – –  bela  25.0 
2204 21 80 – – – – – –  druga  25.0 
 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki je večja od 13 vol.% pa do 

vključno 15 vol.%: 
 – – – – –  kakovostna in vrhunska vina iz posameznih regij: 
2204 21 81 – – – – – –  bela  25.0 
2204 21 82 – – – – – –  druga  25.0 
 – – – – –  druga: 
2204 21 83 – – – – – –  bela  25.0 
2204 21 84 – – – – – –  druga  25.0 
 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki je večja od 15 vol.% pa do 

vključno 18 vol.%: 
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2204 21 94 – – – – –  druga  17.3 
 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki je večja od 18 vol.% pa do 

vključno 22 vol.%: 
2204 21 98 – – – – –  druga  17.3 
2204 21 99 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki je večja od 22 vol.%.  17.3 
2204 29 – –  drugo: 
2204 29 10 – – –  vino, razen tistega, ki spada pod tar. podšt. 2204 10, v 

steklenicah z žičnimi košaricami; drugače polnjeno vino zaradi 
dodatnega tlaka zaradi ogljikovega dioksida v raztopini, med 1 in 3 
bari, merjeno pri temperaturi 20 °C  25.0 

 – – –  drugo: 
 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 13 vol.%: 
 – – – – –  druga: 
 – – – – – –  bela: 
2204 29 65 – – – – – – –  drugje  25.0 
 – – – – – –  druga: 
2204 29 75 – – – – – – –  drugje  25.0 
 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki je večja od 13 vol.% pa do 

vključno 15 vol.%: 
 – – – – –  kakovostna in vrhunska vina, pridelana v vinorodnih 

okoliših: 
2204 29 81 – – – – – –  bela  25.0 
2204 29 82 – – – – – –  druga  25.0 
 – – – – –  druga: 
2204 29 83 – – – – – –  bela  25.0 
2204 29 84 – – – – – –  druga  25.0 
 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki je večja od 15 vol.% pa do 

vključno 18 vol.%: 
2204 29 94 – – – – –  druga  17.3 
 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki je večja od 18 vol.% pa do 

vključno  22 vol.%: 
2204 29 98 – – – – –  druga  17.3 
2204 29 99 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki je večja od 22 vol.%.  17.3 
2204 30 –  Drug grozdni mošt  25.0 
 
(1) Kjer je navedena le šestmestna tarifna oznaka, se uvozna dajatev, kot 

je določena v prilogi, uporablja za vse tarifne podštevilke v okviru 
navedene tarifne oznake. 

 
 

ČEŠKA - PRILOGA 12 
 
Tarifna oznaka Poimenovanje Količina Uvozna 

dajatev 
1 2 3 4  (1) 

 
0207 Meso in užitni odpadki perutnine iz tar.št. 0105, sveže, ohlajeno ali 

zamrznjeno 50 t 
 –  Od kokoši vrste Gallus domesticus: 
0207 11 – – nerazrezane na kose, sveže ali ohlajene  28.0 
0207 13 – – kosi in drobovje, sveži ali ohlajeni: 
 – – –  kosi: 
0207 13 10 – – – –  brez kosti  28.0 
 – – – –  s kostmi: 
0207 13 20 – – – – –  polovice ali četrtine  28.0 
0207 13 30 – – – – –  cela krila z ali brez vršičkov  28.0 
0207 13 40 – – – – –  hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril  28.0 
0207 13 50 – – – – –  prsa in kosi prs  28.0 
0207 13 60 – – – – –  noge in kosi nog  28.0 
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0207 13 70 – – – – –  drugo  28.0 
 – – –  drobovje: 
0207 13 91 – – – –  jetra  10.0 
0207 13 99 – – – –  drugo  28.0 

_____________________________________________________________________________________________  
1514 Olje iz oljne repice ali ogrščice in njegove frakcije, rafinirano ali 

nerafinirano, toda kemično nemodificirano 1.000 t 
 –  Olje iz oljne repice ali ogrščice z nizko vsebino eručne kisline in 

njegove frakcije: 
1514 19 – –  Drugo: 
1514 19 10 – – –  za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane 

za človeško prehrano  pr 
1514 19 90 – – –  drugo  10.0 
 –  Drugo: 
1514 99 – –  Drugo: 
1514 99 10 – – –  za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane 

za človeško prehrano  pr 
1514 99 90 – – –  drugo  10.0 

_____________________________________________________________________________________________  
1601 00 Klobase in podobni izdelki iz mesa, drugih užitnih klavničnih 

proizvodov ali krvi; sestavljena živila na osnovi teh proizvodov  250 t pr 
_____________________________________________________________________________________________  
1602 Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, drobovja ali krvi 250 t 
1602 10 00 –  Homogenizirani proizvodi  pr 
1602 20 –  Iz jeter katere koli živali  pr 
 –  Prašičev: 
1602 41 – –   šunka (stegno) in njeni kosi  pr 
1602 42 – –  plečeta in njihovi kosi  pr 
1602 49 – –  drugo, vključno mešanice  pr 
1602 50 –  Goved  pr 
1602 90 –  Drugo, vključno z izdelki iz krvi katerih koli živali  pr 
 
(1) Kjer je navedena le šestmestna tarifna oznaka, se uvozna dajatev, kot 

je določena v prilogi, uporablja za vse tarifne podštevilke v okviru 
navedene tarifne oznake. 
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MADŽARSKA - PRILOGA 13 
 

Tarifna  
oznaka 

Poimenovanje Carinska 
stopnja 

1 2 3 (1) 
 
0101 Živi konji, osli, mezge in mule  pr 
 
0102 Živo govedo 
0102 10 –  Čistih pasem, plemensko  pr 
 
0103 Živi prašiči 
0103 10 00 –  Čistih pasem, plemenski  pr 
 
0104 Žive ovce in koze  pr 
 
0105 Živa domača perutnina (vrste Gallus domesticus, race, gosi, purani in 

pegatke) 
 –  Mase do vključno 185 g: 
0105 11 – –  kokoši, domače (Gallus domesticus): 
 – – –  kokoši iz matične jate (plemenske): 
0105 11 11 – – – –  nesnice  pr 
0105 11 19 – – – –  druge  pr 
0105 12 00 – –  purani: 
iz 0105 12 00 10 – – –  plemenski  pr 
0105 19 – –  druga: 
0105 19 20 – – –  gosi: 
iz 0105 19 20 10 – – – –  plemenske  pr 
0105 19 90 – – –  race in pegatke  pr 
 –  Druga: 
0105 92 00 – –  kokoši, domače (Gallus domesticus), mase do 2000 g: 
iz 0105 92 00 10 – – –  plemenske  pr 
0105 93 00 – –  kokoši, domače (Gallus domesticus), mase več kot 2000 g: 
iz 0105 93 00 10 – – –  plemenske  pr 
0105 99 – –  druga: 
0105 99 10 – – –  race: 
iz 0105 99 10 10 – – – –  plemenske  pr 
0105 99 20 – – –  gosi: 
iz 0105 99 20 10 – – – –  plemenske  pr 
0105 99 30 – – –  purani: 
iz 0105 99 30 10 – – – –  plemenski  pr 
0105 99 50 – – –  pegatke: 
iz 0105 99 50 10 – – – –  plemenske  pr 
 
0106 Druge žive živali  pr 
 
0204 Meso, ovčje ali kozje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno  pr 
 
0205 00 Meso konj, oslov ali mul in mezgov, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno  pr 
 
0206 Drugi užitni klavnični izdelki iz govejega, svinjskega, ovčjega, 

kozjega in konjskega mesa ter mesa oslov ali mesa mul in mezgov, 
sveži, ohlajeni ali zamrznjeni  pr 

 
0208 Drugo meso in drugi užitni mesni klavnični izdelki, sveže, ohlajeno 

ali zamrznjeno  pr 
 
0301 Ribe, žive 
0301 10 –  Okrasne ribe  pr 
 –  Druge ribe, žive: 
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0301 91 – –  postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus 
clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, 
Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster )  pr 

0301 92 00 – –  jegulje (Anguilla spp.)  pr 
0301 99 – –  druge  pr 
 
0302 Ribe, sveže ali ohlajene, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa 

iz tar.št. 0304  pr 
 
0303 Ribe, zamrznjene, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz tar. 

št. 0304  pr 
 
0304 Ribji fileti in drugo ribje meso (nemleto ali mleto), sveže, ohlajeno ali 

zamrznjeno  pr 
 
0305 Ribe, sušene, nasoljene ali v slanici; prekajene ribe, pečene pred 

prekajevanjem ali med prekajevanjem; ribja moka, zdrob in peleti, 
primerni za človeško prehrano  pr 

 
0306 Raki v oklepu ali brez oklepa, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni, 

sušeni, nasoljeni ali v slanici; raki v oklepu, kuhani v sopari ali vodi, 
pa tudi ohlajeni, zamrznjeni, sušeni nasoljeni ali v slanici, moka, 
zdrob in peleti, primerni za človeško prehrano  pr 

 
0307 Mehkužci v oklepu ali brez oklepa, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni, 

sušeni, nasoljeni ali v slanici; vodni nevretenčarji, razen rakov in 
mehkužcev, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v 
slanici, moka, zdrob in peleti, primerni za človeško prehrano  pr 

 
0501 00 00 Človeški lasje, surovi, umiti ali neumiti, razmaščeni ali nerazmaščeni; 

odpadki človeških las  pr 
 
0502 Ščetine in dlake domačih ali divjih prašičev, jazbečeva dlaka za 

izdelovanje ščetk; odpadki teh ščetin ali dlak   pr 
 
0503 00 00 Konjska žima in odpadki konjske žime, zloženi v plasteh ali ne, s 

podlago ali brez podlage  pr 
 
0504 00 00 Živalska čreva, mehurji in želodci (razen ribjih), celi ali v kosih, 

sveži, ohlajeni, slani, v slanici, kuhani ali dimljeni  pr 
 
0505 Kože in drugi deli ptic, s perjem in puhom, perje in deli perja (z 

odrezanimi ali neodrezanimi robovi) ter puh, ki niso naprej obdelani, 
razen s čiščenjem, dezinficiranjem ali pripravljanjem za 
konzerviranje; prah in odpadki perja ali delov perja  pr 

 
0506 Kosti in strženi rogov, surovi, razmaščeni, enostavno pripravljeni 

(toda nerazrezani v oblike), namočeni v kislino ali brez želatine; prah 
in odpadki teh izdelkov  pr 

 
0507 Slonova kost, želvovina, kitova kost, dlake kitove kosti, rogovi, 

parožki, kopita, nohti, kremplji in kljuni, surovo ali enostavno 
pripravljeno, toda nerazrezano v oblike; prah in odpadki teh izdelkov  pr 

 
0508 00 00 Korale in podobni materiali, surovi ali enostavno pripravljeni, vendar 

drugače neobdelani; oklepi mehkužcev, rakov ali iglokožcev, sipine 
kosti, surovi, enostavno pripravljeni, toda nerazrezani v oblike; prah 
in odpadki teh izdelkov  pr 

 
0509 00 Spužve, naravne, živalskega izvora  pr 
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0510 00 00 Ambra, siva, kastoreum, cibet in mošus; kantaride; žolči, posušeni ali 
neposušeni; žleze in druge živalske snovi; sveži, ohlajeni ali 
zamrznjeni ali kako drugače začasno konzervirani, ki se uporabljajo 
za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov  pr 

 
0511 Proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem 

mestu; mrtve živali iz 1. in 3. poglavja, neuporabne za človeško 
prehrano  pr 

 
0601 Čebulnice, gomolji, koreninski gomolji, stebelni gomolji, živice in 

korenike v mirujočem stanju, rastoče ali cvetoče; rastlina in korenine 
cikorije, razen korenin iz tar. št. 1212  pr 

 
0602 Druge žive rastline (vštevši njihove korenine), potaknjenci in cepiči, 

gobji miceliji  pr 
 
0604 Listje, veje in drugi deli rastlin, brez cvetov ali cvetnih brstov, in 

trave, mahovi in lišaji, primerni za šopke ali za okras, sveži, posušeni, 
pobarvani, beljeni, impregnirani ali drugače pripavljeni  pr 

 
0701 Krompir, svež ali ohlajen 
0701 10 00 –  Semenski  pr 
 
0709 Druge vrtnine, sveže ali ohlajene 
0709 10 00 –  Okrogle artičoke  pr 
0709 30 00 –  Jajčevci  pr 
0709 40 00 –  Zelena, razen gomoljne zelene  pr 
 –  Gobe in gomoljike: 
0709 52 00 – –  gomoljike  pr 
 
0711 Vrtnine, začasno konzervirane (npr.: z žveplovim dioksidom, v 

slanici, žveplani vodi ali drugih raztopinah za začasno konzerviranje), 
vendar kot takšne neprimerne za takojšnjo porabo  pr 

 
0712 Sušene vrtnine, cele, narezane na koščke ali rezine, zdrobljene ali 

mlete, vendar ne nadalje pripravljene  
 –  Gobe, bezgova uhljevka (Auricularia spp.), drhtavka (Tremella 

spp.) in gomoljike: 
0712 31 00 – –  gobe iz rodu Agaricus  pr 
0712 32 00 – –  bezgova uhljevka (Auricularia spp.)  pr 
0712 33 00 – –  drhtavka (Tremella spp.)  pr 
0712 39 00 – –  druge  pr 
0712 90 –  Druge vrtnine; mešanice vrtnin: 
 – –  sladka koruza (Zea Mays var. saccharata) 
0712 90 11 – – –  semenski hibridi  pr 
0712 90 19 – – –  drugo  pr 
0712 90 30 – –  paradižnik  pr 
0712 90 50 – –  korenje  pr 
0712 90 90 – –  druge  pr 
 
0713 Sušene stročnice, oluščene ali ne ali zdrobljene  pr 

 
 
0714 Manioka, maranta, salep, topinambur, sladki krompir ter podobne 

korenovke in gomoljnice z visokim deležem škroba ali inulina, sveži, 
ohlajeni, zamrznjeni ali posušeni, celi ali razrezani ali v peletih; 
sredica sagovega drevesa  pr 

 
0801 Kokosovi orehi, brazilski orehi in akažu (indijski) orehi, sveži ali 

suhi, oluščeni ali neoluščeni  pr 
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0802 Drugi oreški, sveži ali suhi, neoluščeni ali oluščeni  pr 
 
0803 00 Banane, vključno rajske smokve, sveže ali suhe  pr 
 
0804 Dateljni, fige, ananas, avokado, guava, mango in mangusta, sveži ali 

suhi  pr 
 

 
0805 Agrumi, sveži ali suhi  pr 
 
0806 Grozdje, sveže ali suho 
0806 20 –  Suho  pr 
 
0807 Dinje, lubenice in papaja, sveže 
0807 20 00 –  Papaja  pr 
 
0808 Jabolka, hruške in kutine, sveže 
0808 20 –  Hruške in kutine  pr 
 
0810 Drugo sadje, sveže 
0810 40 –  Brusnice, borovnice in drugo sadje rodu Vaccinium  pr 
0810 50 00 –  Kivi (Actinidia chinensis Planch.)  pr 
0810 60 00 –  Durian  pr 
0810 90 –  Drugo  pr 
 
0812 Sadje in plodovi, začasno konzervirani (npr.: z žveplovim dioksidom, 

v slanici, v žveplani vodi ali v drugih raztopinah za konzerviranje), 
vendar v takšnem stanju neustrezni za takojšnjo prehrano  pr 

 
0813 Sadje, suho, razen tistega, ki se uvršča v tar. št. od 0801 do 0806; 

mešanice oreškov ali suhega sadja iz tega poglavja  pr 
 
0814 00 00 Lupine agrumov ali dinj in lubenic, sveže, zamrznjene, suhe ali 

začasno konzervirane v slanici, žveplani vodi ali v drugih raztopinah 
za konzerviranje  pr 

 
0901 Kava, pražena ali nepražena, z ali brez kofeina; lupine in kožice kave; 

kavni nadomestki, ki vsebujejo kakršen koli odstotek kave  pr 
 
0902 Čaj, pravi, aromatiziran ali ne  pr 
 
0903 00 00 Maté čaj  pr 
 
0904 Poper rodu Piper; suha, zdrobljena ali zmleta paprika rodu Capsicum 

ali Pimenta  pr 
 
0905 00 00 Vanilija  pr 
 
0906 Cimet in skorja cimetovega drevesa  pr 
 
0907 00 00 Klinčki (celi plodovi, popki in peclji)  pr 
 
0908 Muškatni orešček, macis in kardamom  pr 
 
0909 Seme janeža, badijan (zvezdasti janež), komarčka, koriandra, 

orientalske ali navadne kumine; brinove jagode  
0909 10 00 –  Seme janeža in badijana  pr 
0909 20 00 –  Seme koriandra  pr 
0909 50 00 –  Seme komarčka; brinove jagode  pr 
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0910 Ingver, žafran, kurkuma, materina dušica, lovorjev list, curry in druge 
začimbe  pr 

 
1001 Pšenica in soržica 
1001 10 00 –  Trda pšenica (t. durum)  pr 
 
1005 Koruza 
1005 10 –  Semenska  pr 
 
1006 Riž  pr 
 
1007 00 Sirek v zrnu  pr 
 
1008 Ajda, proso, ptičje seme; druga žita  pr 
 
1101 00 Pšenična ali moka iz mešanice žit na podlagi pšenice 
 –  Pšenična moka: 
1101 00 11 – –  iz trde pšenice (Triticum durum)  pr 
 
1102 Žitna moka, razen pšenične ali moke iz mešanice žit na podlagi 

pšenice 
1102 30 00 –  Riževa moka  pr 
 
1103 Žitni drobljenci, zdrob in peleti 
 –  Drobljenec in zdrob: 
1103 19 – –  iz drugih žit: 
1103 19 50 – – –  riževa  pr 
 
1106 Moka, prah in zdrob iz sušenih stročnic, ki se uvrščajo v tar. št. 0713, 

iz saga, korenov ali gomoljev iz tar. št. 0714; moka, zdrob ali prah iz 
proizvodov iz 8. poglavja  pr 

 
1201 00 Soja, cela ali lomljena  pr 
 
1202 Arašidi (zemeljski oreščki), nepraženi, nepečeni, v lupini, oluščeni ali 

lomljeni  pr 
 
1203 00 00 Kopra (posušeno jedro kokosovega oreha)  pr 
 
1204 00 Laneno seme, celo ali lomljeno  pr 
 
1205 Seme oljne repice ali ogrščice, celo ali lomljeno 
1205 10 –  Seme oljne repice ali ogrščice z nizko vsebino eručne kisline: 
1205 10 10 – – Za setev  pr 
1205 90 00 –  Drugo 
iz 1205 90 00 10 – – Za setev  pr 
 
1206 00 Sončično seme, celo ali lomljeno 
1206 00 10 –  Za setev  pr 
 
1207 Drugo oljno seme in plodovi, celo ali lomljeno 
1207 10 –  Palmovi orehi in jedrca  pr 
1207 20 –  Bombaževo seme  pr 
1207 30 –  Ricinusovo seme  pr 
1207 40 –  Sezamovo seme  pr 
1207 50 –  Gorčično seme  pr 
1207 60 –  Seme žafranike  pr 
 –  Drugo: 
1207 99 – –  drugo  pr 
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1208 Moka in zdrob iz oljnega semena in plodov, razen iz gorčice  pr 
 
1209 Seme, plodovi in trosi za setev  pr 
 
1211 Rastline in njihovi deli (vključno semena in plodovi), sveži ali sušeni, 

rezani ali celi, zdrobljeni ali zmleti, vrst, ki se uporabljajo predvsem v 
parfumeriji, farmaciji ali za insekticidne, fungicidne ali podobne 
namene  pr 

 
1212 Rožiči, morske in druge alge, sladkorna pesa, sladkorni trs, sveži, 

ohlajeni ali zamrznjeni ali sušeni, zmleti ali ne; koščice in jedrca iz 
sadnih koščic in drugi rastlinski proizvodi (vključno s korenino 
cikorije, nepraženo, vrste Cichorium intybus sativum) vrst, ki se 
uporabljajo predvsem za človeško prehrano in niso navedeni in ne 
zajeti na drugem mestu 

1212 10 –  Rožiči, vključno s semenom  pr 
1212 20 00 –  Morske alge in druge alge  pr 
1212 30 00 –  Koščice in jedra iz mareličnih, breskovih (vključno iz nektarin) in 

slivovih koščic  pr 
 –  Drugo: 
1212 99 – –  drugo  pr 
 
1213 00 00 Žitna slama in žitne pleve, surove, nepripravljene, vštevši zrezane, 

mlete ali stisnjene ali v peletih  pr 
 
1214 Krmna koleraba, krmna pesa, korenje za krmo; seno, lucerna, detelja, 

esparzeta, krmni ohrovt, volčji bob, grašica in podobni pridelki za 
krmo, tudi v peletih  pr 

 
1301 Šelak, naravne gume, smole, gumijeve smole in oljne smole (na 

primer: balzami)  pr 
 
1302 Rastlinski sokovi in ekstrakti; pektinske snovi, pektinati in pektati; 

agar-agar in druge sluzi ter sredstva za zgoščevanje, dobljeni iz 
rastlinskih proizvodov, modificirani ali nemodificirani  pr 

 
1401 Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem za pletarstvo (npr.: 

bambus, španski trs, trs, rogoz, vrbovo protje, rafija, očiščena žitna 
slama, beljena ali barvana, in lipovo lubje)  pr 

 
1402 00 00 Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem kot materiali za 

polnjenje in tapeciranje (npr. kapok, rastlinski lasje, morska trava), 
vključno s tistimi, ki so pripravljeni v plasteh, s podlago ali brez 
podlage iz drugih materialov  pr 

 
1403 00 00 Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem za izdelovanje metel 

in ščetk (npr. sirek, pisava, pirjevica), tudi v svežnjih in šopih  pr 
 
1404 Rastlinski proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu  pr 
 
1501 00 Prašičja maščoba (vključno z mastjo) in piščančja maščoba, razen 

tistih iz tar. št. 0209 ali 1503  pr 
 
1502 00 Maščobe živali vrste goved, ovac in koz, razen tistih iz tar. št. 1503  pr 
 
1503 00 Stearin iz užitne prašičje masti, olje iz užitne prašičje masti, 

oleostearin, oleo-olje in olje iz loja, neemulgirani, nemešani ali kako 
drugače pripravljeni  pr 
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1504 Masti in olja rib ali morskih sesalcev ter njihove frakcije, prečiščeni 
ali neprečiščeni, toda kemično nemodificirani  pr 

 
1505 00 Maščobe iz volne in mastne snovi, dobljene iz teh maščob, vključno z 

lanolinom  pr 
 
1506 00 00 Druge masti in olja živalskega izvora in njihove frakcije, prečiščene 

ali neprečiščene, toda kemično nemodificirane  pr 
 
1507 Sojino olje in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda 

kemično nemodificirano  pr 
 
1508 Olje iz kikirikija in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda 

kemično nemodificirano  pr 
 
1509 Oljčno olje in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda 

kemično nemodificirano  pr 
 
1510 00 Druga olja, dobljena izključno iz oljk, in njihove frakcije, prečiščena 

ali neprečiščena, toda kemično nemodificirana, vključno mešanice teh 
olj ali frakcij z olji ali frakcijami iz tar. št. 1509  pr 

 
1511 Palmovo olje in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda 

kemično nemodificirano  pr 
 
1512 Olje iz sončničnih semen, semen žafranike in bombaževega semena 

in njihove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično 
nemodificirano 

 –  Olje iz sončnic in žafranike in njegove frakcije: 
1512 11 – –  surovo olje  pr 
 –  Olje iz bombaževega semena in njegove frakcije: 
1512 21 – –  surovo olje, z izločenim gosipolom ali ne  pr 
1512 29 – –  drugo  pr 
 
1513 Olje kokosovega oreha (kopre), palmovega jedra (koščice), palmo-

vega oreha in njegove frakcije, rafinirano ali nerafinirano, toda 
kemično nemodificirano  pr 

 
1515 Druge rastlinske masti in olja, nehlapna (vključno z jojoba oljem), in 

njihove frakcije, prečiščeni ali neprečiščeni, toda kemično 
nemodificirani  pr 

 
1518 00 Živalske ali rastlinske masti in olja in njihove frakcije, kuhani, 

oksidirani, dehidrirani, žveplani, pihani, polimerizirani s segrevanjem 
v vakuumu ali v inertnem plinu ali drugače kemično modificirani, 
razen tistih iz tar. št. 1516; mešanice ali preparati iz živalskih ali 
rastlinskih masti ter olj ali iz frakcije različnih masti ali olj iz tega 
poglavja, neustrezni za prehrano, ki niso omenjeni in ne zajeti na 
drugem mestu  pr 

 
1520 00 00 Glicerin, surov; glicerinske vode in glicerinski lugi  pr 
 
1521 Rastlinski voski (razen trigliceridov), čebelji vosek, voski drugih 

insektov in spermaceti, rafinirani ali nerafinirani, barvani ali 
nebarvani  pr 

 
1522 00 Degras (strojarska maščoba); ostanki, dobljeni pri predelavi maščob 

in voskov živalskega ter rastlinskega izvora  pr 
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1603 00 Ekstrakti in sokovi iz mesa, rib, rakov, mehkužcev in drugih vodnih 
nevretenčarjev  pr 

 
1604 Pripravljene ali konzervirane ribe, kaviar in kaviarjevi nadomestki, 

pripravljeni iz ribjih jajčec  pr 
 
1605 Raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji, pripravljeni ali 

konzervirani  pr 
 
1702 Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto laktozo, maltozo, glukozo 

in fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni sirupi brez dodatkov za 
aromatiziranje ali barvil; umetni med in mešanice umetnega ter 
naravnega medu; karamelni sladkor 

1702 20 –  Javorjev sladkor in sirup  pr 
 
1801 00 00 Kakav v zrnu, cel ali zdrobljen, surov ali pražen  pr 
 
1802 00 00 Lupine, skorje, opne in drugi odpadki kakava   pr 
 
1803 Kakavova masa, razmaščena ali nerazmaščena  pr 
 
1804 00 00 Kakavovo maslo, maščobe in olje  pr 
 
1805 00 00 Kakav v prahu, brez dodatka sladkorja ali drugih sladil  pr 
 
1902  Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali drugimi 

snovmi) ali drugače pripravljene, kot so: špageti, makaroni, rezanci, 
lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni; kuskus, pripravljen ali nepripravljen 

1902 40 –  Kuskus  pr 
 
1903 00 00 Tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz škroba kot kosmiči, 

zrnca, perle in v podobnih oblikah  pr 
 
1905 Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z dodatkom 

kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule za farmacevtske 
proizvode, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni izdelki 

 –  Sladki keksi (piškoti), vaflji in oblati: 
1905 31 – – sladki keksi  pr 
1905 32 – – vaflji in oblati  pr 
1905 40 –  Prepečenec, opečen kruh in podobni opečeni izdelki  pr 
1905 90 –  Drugo  pr 
 
2003 Gobe in gomoljike, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu 

ali v ocetni kislini 
2003 20 00 –  Gomoljike  pr 
 
2005 Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu ali 

ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006 
2005 70 –  Oljke  pr 
 
2008 Sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali 

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

 –  Oreški, arašidi in druga semena, vključno mešanice: 
2008 11 – –  arašidi  pr 
2008 19 – –  drugo, vključno mešanice  pr 
2008 20 –  Ananas  pr 
2008 30 –  Agrumi  pr 
 



Uradni list Republike Slovenije št. 113 / 23. 12. 2002 / Stran 13697 
 
 

 

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

 –  Pomarančni sok: 
2009 11 – –  zamrznjen  pr 
2009 12 00 – –  nezamrznjen, z  Brix številom ne več kot 20  pr 
2009 19 – –  drugo  pr 
 –  Sok grenivke: 
2009 21 00 – –  z  Brix številom ne več kot 20  pr 
2009 29 – –  drug  pr 
 –  Sok drugih agrumov: 
2009 31 – –  z  Brix številom ne več kot 20  pr 
2009 39 – –  drugo  pr 
 –  Ananasov sok: 
2009 41 – –  z Brix številom ne več kot 20  pr 
2009 49 – –  drugo  pr 
 
2101 Ekstrakti, esence in koncentrati kave, pravega čaja ali maté čaja in 

pripravki na njihovi osnovi ali na osnovi kave, pravega čaja ali mate 
čaja; pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki in njihovi 
ekstrakti, esence in koncentrati 

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

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

na osnovi kave  pr 
2101 20 –  Ekstrakti, esence in koncentrati pravega čaja, maté čaja in pripravki 

na osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi pravega 
čaja ali maté čaja  pr 

 
2103 Pripravki za omake in pripravljene omake, kombinirane začimbe in 

kombinirane mešanice začimbnih sredstev; gorčična moka in zdrob in 
pripravljena gorčica 

2103 10 00 –  Sojina omaka  pr 
 
2201 Vode, vključno naravne ali umetne mineralne vode in sodavice, brez 

dodanega sladkorja ali drugih sladil ali arom; led in sneg  pr 
 
2301 Moka, zdrob in peleti iz mesa ali mesnih odpadkov, rib ali rakov, 

mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev, neustreznih za hrano 
ljudi; ocvirki  pr 

 
2302 Otrobi in drugi ostanki pri presejevanju, mletju ali drugi obdelavi žit 

ali stročnic, nepeletizirani ali peletizirani  pr 
 
2303 Ostanki pri proizvodnji škroba in podobni ostanki, rezanci sladkorne 

pese, odpadki sladkornega trsa in drugi odpadki pri proizvodnji 
sladkorja, ostanki in odpadki iz pivovarn in destilarn, nepeletizirani in 
peletizirani  pr 

 
2304 00 00 Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olja iz 

soje, nezmleti, zmleti ali peletizirani  pr 
 
2305 00 00 Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olja iz 

arašidov, nezmleti, zmleti ali peletizirani  pr 
 
2306 Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji rastlinskih 

maščob ali olj, razen tistih iz tar. št. 2304 in 2305, nezmleti, zmleti ali 
peletizirani  pr 
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2307 00 Vinska usedlina; vinski kamen  pr 
 
2308 00 Rastlinski materiali, rastlinski odpadki in ostanki pri predelavi 

rastlinskih materialov in stranski proizvodi, peletizirani ali 
nepeletizirani, ki se uporabljajo kot krma za živali, ki niso navedeni 
in ne zajeti na drugem mestu  pr 

 
2309 Izdelki, ki se uporabljajo kot krma za živali  pr 
 
(1) Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se 

carinska stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse tarifne 
podštevilke v okviru navedene tarifne oznake. 

 
 

MADŽARSKA - PRILOGA 14 
 

Tarifna  
oznaka 

Poimenovanje Carinska 
stopnja 

1 2 3 (1) 
 
0102 Živo govedo 
0102 90 –  Drugo: 
 – –  domačih pasem: 
0102 90 05 – – –  mase do vključno 80 kg  9.0 
 – – –  mase nad 80 kg, do vključno 160 kg: 
0102 90 21 – – – –  za zakol  9.0 
0102 90 29 – – – –  drugo  9.0 
 – – –  mase nad 160 kg, do vključno 300 kg: 
0102 90 41 – – – –  za zakol  9.0 
0102 90 49 – – – –  drugo  9.0 
0102 90 90 – –  drugo  9.0 
 
0103 Živi prašiči 
 –  Drugi: 
0103 91 – –  mase pod 50 kg: 
0103 91 90 – – –  drugi  9.0 
0103 92 – –  mase 50 kg ali več: 
0103 92 90 – – –  drugi  9.0 
 
0105 Živa domača perutnina (vrste Gallus domesticus, race, gosi, purani in 

pegatke) 
 –  Mase do vključno 185 g: 
0105 12 00 – –  purani  9.0 
0105 19 – –  druga: 
0105 19 20 – – –  gosi   9.0 
 –  Druga: 
0105 99 – –  druga: 
0105 99 10 – – –  race  10.0 
0105 99 20 – – –  gosi  10.0 
0105 99 30 – – –  purani  10.0 
0105 99 50 – – –  pegatke  5.0 
 
0207 Meso in užitni odpadki perutnine iz tar.št. 0105, sveže, ohlajeno ali 

zamrznjeno 
 –  Od kokoši vrste Gallus domesticus: 
0207 14 – – kosi in drobovje, zamrznjeni: 
 – – –  drobovje: 
0207 14 91 – – – –  jetra  10.0 
 –  Od puranov: 
0207 27 – – kosi in drobovje, zamrznjeni: 
 – – –  drobovje: 
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0207 27 91 – – – –  jetra  9.0 
 –  Od rac, gosi in pegatk: 
0207 36 – –  drugo, zamrznjeno: 
 – – –  drobovje: 
 – – – –  jetra: 
0207 36 81 – – – – –  mastna jetra gosi  9.0 
0207 36 85 – – – – –  mastna jetra rac  9.0 
0207 36 89 – – – – –  drugo  9.0 
 
0209 00 Prašičja maščoba in salo, očiščena mesa, in podkožno maščevje 

perutnine (netopljeno), sveže, ohlajeno, zamrznjeno, nasoljeno, 
razsoljeno, sušeno ali dimljeno  10.0 

 
0210 Meso in drugi užitni mesni klavnični izdelki, nasoljeni, v slanici, 

sušeni ali dimljeni; užitna moka in zdrob iz mesa ali iz drugih 
klavničnih izdelkov 

 –  Drugo, vključno užitno moko, zdrob iz mesa in drugih klavničnih 
izdelkov: 

0210 91 00 – –  od primatov  9.0 
0210 92 00 – –  od kitov, delfinov in pliskavk (sesalcev rodu Cetacea); od 

morskih krav lamantini in dugong (sesalcev rodu Sirenia)  9.0 
0210 93 00 – –  od plazilcev (vključno kače in želve)  9.0 
0210 99 – –  drugo: 
 – – –  meso: 
0210 99 31 – – – –  severnih jelenov  9.0 
 – – –  drobovina: 
 – – – –  drugo: 
 – – – – –  perutninska jetra: 
0210 99 71 – – – – – –  mastna jetra gosi ali rac, soljena ali v slanici  9.0 
0210 99 79 – – – – – –  drugo  9.0 
 
0301 Ribe, žive 
 –  Druge ribe, žive: 
0301 93 00 – –  krap  5.0 
 
0404 Sirotka, koncentrirana ali ne ali z dodatkom sladkorja ali drugih 

sladil; izdelki iz naravnih mlečnih sestavin z dodatkom sladkorja ali 
drugih sladil ali brez njih, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem 
mestu 

0404 10 –  Sirotka in modificirana sirotka, koncentrirana ali ne ali z dodatkom 
sladkorja ali drugih sladil  10.9 

 
0704 Zelje, cvetača, kolerabice, ohrovt in podobne užitne kapusnice, sveže 

ali ohlajene 
0704 20 00 –  Brstični ohrovt  10.0 
0704 90 –  Druge  10.0 
 
0705 Solata (Lactuca sativa) in radič (Cichorium spp.), sveža ali ohlajena 
 –  Solata: 
0705 19 00 – –  druga  10.0 
 –  Radič: 
0705 21 00 – –  radič (Cichorium intybus var. foliosum)  10.0 
0705 29 00 – –  drug  10.0 
 
0706 Korenje, repa, rdeča pesa, črni koren, gomoljna zelena, redkev in 

podobne užitne korenovke, sveže ali ohlajene  
0706 10 00 –  Korenje in repa  10.0 
 
0708 Stročnice oluščene ali ne, sveže ali ohlajene 
0708 20 00 –  Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.)  10.0 
0708 90 00 –  Druge stročnice  10.0 
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0709 Druge vrtnine, sveže ali ohlajene 
0709 20 00 –  Beluši  5.0 
0709 70 00 –  Špinača, novozelandska špinača in vrtna loboda  10.0 
 
0710 Vrtnine (termično neobdelane ali termično obdelane s paro ali 

kuhanjem v vodi), zamrznjene 
 –  Stročnice oluščene ali ne: 
0710 22 00 – –  fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.)  7.0 
0710 29 00 – –  drugo  7.0 
0710 30 00 –  Špinača, novozelandska špinača in vrtna loboda  7.0 
0710 40 00 –  Sladka koruza  7.0 
0710 90 00 –  Mešanice vrtnin  7.0 
 
0807 Dinje, lubenice in papaja, sveže 
 –  Dinje in lubenice: 
0807 11 00 – –  lubenice  5.0 
0807 19 00 – –  druge  5.0 
 
0809 Marelice, češnje in višnje, breskve (vključno z nektarinami), slive, 

trnulje, sveže 
0809 10 00 –  Marelice  8.0 
0809 30 –  Breskve, vključno z nektarinami  9.0 
 
0810 Drugo sadje, sveže 
0810 30 –  Črni, beli in rdeči ribez in kosmulje  9.0 
 
0811 Sadje in oreški, nekuhani ali kuhani v vodi ali sopari, zamrznjeni, ki 

vsebujejo dodani sladkor ali druga sladila ali ne vsebujejo dodanega 
sladkorja oz. sladil 

0811 10 –  Jagode  9.0 
 
0909 Seme janeža, badijan (zvezdasti janež), komarčka, koriandra, 

orientalske ali navadne kumine; brinove jagode 
0909 30 00 –  Seme orientalske kumine (Cuminum cyminum)  4.0 
0909 40 00 –  Seme kumine (Carum carvi)  4.0 
 
1001 Pšenica in soržica 
1001 90 –  Drugo: 
1001 90 10 – –  pira za setev (t. diccocum)  4.5 
 – –  druga pira, navadna pšenica in soržica: 
1001 90 91 – – – navadna pšenica in soržica, semenska  4.5 
 
1002 00 00 Rž:  10.0 
iz 1002 00 00 10 – Semenska  5.0 
 
1003 00 Ječmen 
1003 00 10 –  Semenski  5.0 
1003 00 90 –  Drug  7.7 
 
1004 00 00 Oves  15.0 
 
1102 Žitna moka, razen pšenične ali moke iz mešanice žit na podlagi 

pšenice 
1102 10 00 –  Ržena moka  10.0 
1102 20 –  Koruzna moka  15.0 
1102 90 –  Druga  15.0 
 
1103 Žitni drobljenci, zdrob in peleti 
 –  Drobljenec in zdrob: 
1103 13 – –  koruzna: 
1103 13 10 – – –  pri katerih vsebnost maščobe ne presega 1,5 mas.%  5.0 
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1103 13 90 – – –  druga  15.0 
1103 19 – –  iz drugih žit: 
1103 19 10 – – –  ržena  15.0 
1103 19 30 – – –  ječmenova  15.0 
1103 19 40 – – –  ovsena  10.0 
1103 19 90 – – –  druga  15.0 
1103 20 –  Peleti: 
1103 20 10 – –  rženi  15.0 
1103 20 20 – –  ječmenovi  15.0 
1103 20 30 – –  ovseni  10.0 
1103 20 40 – –  koruzni  15.0 
1103 20 50 – –  riževi  10.0 
1103 20 60 – –  pšenični  6.4 
1103 20 90 – –  drugi  15.0 
 
1104 Žitna zrnja, drugače obdelana (npr.: z ostranjeno opno, valjana, v 

kosmičih, perlirana, rezana ali drobljena), razen riža iz tar. št. 1006; 
žitni kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali zmleti 

 –  Zrna, valjana ali v obliki kosmičev: 
1104 12 – –  ovsena  5.0 
1104 19 – –  iz drugih žit: 
1104 19 10 – – –  pšenična  15.0 
1104 19 30 – – –  ržena  15.0 
1104 19 50 – – –  koruzna  15.0 
 – – – ječmenova: 
1104 19 61 – – – – valjana  15.0 
1104 19 69 – – – – v obliki kosmičev  15.0 
 – – –  druga: 
1104 19 91 – – – –  riževi kosmiči  10.0 
1104 19 99 – – – –  drugo  10.0 
 –  Drugače obdelana zrna (npr.: oluščena, polirana, rezana ali 

drobljena): 
1104 22 – –  ovsena  5.0 
1104 23 – –  koruzna  15.0 
1104 29 – –  iz drugih žit: 
 – – – ječmenova: 
1104 29 01 – – – –  oluščena  15.0 
1104 29 03 – – – –  oluščena in rezana ali drobljena  15.0 
1104 29 05 – – – –  perlirana  10.0 
1104 29 07 – – – –  obdelana le z drobljenjem  10.0 
1104 29 09 – – – –  drugo  10.0 
 – – – drugo: 
 – – – –  oluščena, rezana ali nerezana, drobljena ali ne: 
1104 29 11 – – – – –  pšenična  15.0 
1104 29 15 – – – – –  ržena  15.0 
1104 29 19 – – – – –  druga  10.0 
 – – – –  perlirana: 
1104 29 31 – – – – –  pšenična  15.0 
1104 29 35 – – – – –  ržena  15.0 
1104 29 39 – – – – –  druga  10.0 
 – – – –  obdelana le z drobljenjem: 
1104 29 51 – – – – –  pšenična  15.0 
1104 29 55 – – – – –  ržena  15.0 
1104 29 59 – – – – –  druga  10.0 
 – – – –  druga: 
1104 29 81 – – – – –  pšenična  15.0 
1104 29 85 – – – – –  ržena  10.0 
1104 29 89 – – – – –  druga  10.0 
1104 30 –  Žitni kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali zmleti  5.0 
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1105 Krompirjeva moka, zdrob, prah, zrnca, kosmiči in peleti 
1105 10 00 –  Moka, prah in zdrob  15.0 
 
1108 Škrob; inulin 
 –  Škrob: 
1108 14 00 – –  škrob iz manioke  3.0 
1108 19 – –  drug škrob  3.0 
1108 20 00 –  Inulin  3.0 
 
1109 00 00 Pšenični gluten, osušen ali neosušen  3.0 
 
1210 Hmelj, svež ali sušen, vključno zdrobljen ali zmlet ali v peletih, 

lupulin  5.0 
 
1517 Margarina; užitne mešanice ali preparati iz masti in olj živalskega ali 

rastlinskega izvora ali frakcij različnih masti ali olj iz tega poglavja, 
primerni za prehrano, razen jedilnih masti ali olj in njihovih frakcij iz 
tar. št. 1516 

1517 10 –  Margarina, razen tekoče margarine  20.0 
1517 90 –  Drugo: 
1517 90 10 – –  ki vsebuje več kot 10 mas.% do vključno 15 mas.% mlečnih 

maščob  20.0 
 – –  drugo: 
1517 90 91 – – –  pripravljena rastlinska olja, tekoča, mešana  20.0 
1517 90 93 – – –  užitne mešanice preparatov, ki se uporabljajo pri podmazovan-

ju kalupov  12.0 
1517 90 99 – – –  drugo  20.0 
 
1602 Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, drobovja ali krvi 
1602 10 00 –  Homogenizirani proizvodi  15.0 
1602 20 –  Iz jeter katere koli živali  15.0 
 –  Iz perutnine iz tar. št. 0105: 
1602 31 – –  puranov  15.0 
 
1702 Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto laktozo, maltozo, glukozo 

in fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni sirupi brez dodatkov za 
aromatiziranje ali barvil; umetni med in mešanice umetnega ter 
naravnega medu; karamelni sladkor 

 –  Laktoza in laktozni sirup: 
1702 11 00 – –  ki v suhem stanju vsebujeta 99 mas.% čistega produkta ali več  4.5 
1702 19 00 – –  drugo  4.5 
1702 60 –  Druga fruktoza in fruktozni sirup z več kot 50 mas.% fruktoze  v 

suhem stanju, razen invertnega sladkorja: 
1702 60 10 – –  izoglukoza  27.0 
1702 60 80 – –  inulinski sirup   5.0 
1702 60 95 – –  drugo   27.0 
 
1703 Melase, dobljene pri ekstrakciji ali rafiniranju sladkorja  14.0 
 
1704 Sladkorni proizvodi (vključno z belo čokolado), brez kakava  12.0 
 
1806 Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav 
1806 10 –  Kakav v prahu z dodatkom sladkorja ali drugih sladil  12.0 
1806 20 –  Drugi izdelki v blokih, mase nad 2 kg, ali v tekočem stanju, 

pastozni masi, prahu, zrnih ali v drugih oblikah v razsutem stanju, v 
posodah ali pakiranjih nad 2 kg  10.0 

 
1902  Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali drugimi 

snovmi) ali drugače pripravljene, kot so: špageti, makaroni, rezanci, 
lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni; kuskus, pripravljen ali nepripravljen 

 –  Nepoljnene testenine, nekuhane in ne drugače pripravljene: 
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1902 11 00 – –  z jajci  20.0 
1902 19 – –  druge  20.0 
 
1904  Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali 

žitnih izdelkov (npr. koruzni kosmiči); žita (razen koruze), v zrnu ali 
obliki kosmičev ali druge oblike (razen moke, drobljencev in zdroba), 
predkuhana, ali drugače pripravljena, ki niso navedena in ne zajeta na 
drugem mestu  

1904 20 –  Pripravljena živila, dobljena iz nepraženih žitnih kosmičev ali 
mešanic nepraženih in praženih ali nabreklih žitnih kosmičev: 

1904 20 10 – –  pripravki tipa müsli na osnovi nepraženih žitnih kosmičev  6.0 
1904 30 00 –  Lomljene (Bulgur) žitarice  7.0 
1904 90 –  Drugo  7.0 
 
1905 Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z dodatkom 

kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule za farmacevtske 
proizvode, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni izdelki 

1905 10 00 –  Hrustljavi kruh (krisp)  7.0 
1905 20 –  Kruh in podobni izdelki, začinjeni z ingverjem  7.0 
 
2001 Vrtnine, sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni ali 

konzervirani v kisu ali ocetni kislini 
2001 10 00 –  Kumare in kumarice  15.0 
2001 90 –  Drugo: 
2001 90 93 – –  čebula  15.0 
 
2002 Paradižnik, pripravljen ali konzerviran kako drugače, kot s kisom ali 

ocetno kislino 
2002 10 –  Paradižnik, cel ali v kosih  10.0 
2002 90 –  Drugo: 
 – –  z vsebnostjo suhe snovi več kot 7 mas.%, vendar manj kot 12 

mas.%: 
2002 90 11 – – –  v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več kot 1kg  10.0 
2002 90 19 – – –  v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 1kg  11.0 
 – –  z vsebnostjo suhe snovi več kot  12 mas.%, vendar manj kot 30 

mas.%: 
2002 90 31 – – –  v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več kot  1kg  10.0 
2002 90 39 – – –  v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 1kg  11.0 
 – –  z vsebnostjo suhe snovi več kot 30 mas.%: 
2002 90 91 – – –  v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več kot 1kg  10.0 
2002 90 99 – – –  v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 1kg  11.0 
 
2005 Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu ali 

ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006 
2005 10 00 –  Homogenizirane vrtnine  15.0 
2005 20 –  Krompir  20.0 
2005 40 00 –  Grah (Pisum sativum)  15.0 
 –  Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.): 
2005 51 00 – –  fižol v zrnu  7.0 
2005 59 00 – –  drug  7.0 
2005 60 00 –  Beluši  5.0 
2005 80 00 –  Sladka koruza (Zea mays var. saccharata)  8.0 
2005 90 –  Druge vrtnine in mešanice vrtnin: 
2005 90 75 – –  kislo zelje  17.0 
 
2008 Sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali 

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

2008 40 –  Hruške  4.0 
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2008 50 –  Marelice: 
 – –  z dodatkom alkohola: 
 – – –  v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot 1 kg: 
 – – – –  z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas.%: 
2008 50 11 – – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 11,85 mas.%  6.0 
2008 50 19 – – – – –  drugo  6.0 
 – – – –  drugo: 
2008 50 31 – – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 11,85 mas.%  6.0 
2008 50 39 – – – – –  drugo  6.0 
 – – –  v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 1 kg: 
2008 50 51 – – – –  z vsebnostjo sladkorja več kot 15 mas.%  6.0 
2008 50 59 – – – –  drugo  6.0 
 – –  brez dodatka alkohola: 
 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto vsebino več 

kot 1 kg: 
2008 50 61 – – – –  z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas.%  6.0 
2008 50 69 – – – –  drugo  6.0 
 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do 

vključno 1 kg: 
2008 50 71 – – – –  z vsebnostjo sladkorja več kot 15 mas.%  6.0 
2008 50 79 – – – –  drugo  6.0 
 – – –  brez dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z neto vsebino: 
2008 50 92 – – – –  5 kg ali več  3.0 
2008 50 94 – – – –  4,5 kg ali več, vendar manj kot 5 kg  6.0 
2008 50 99 – – – –  manj kot 4,5 kg  6.0 
2008 60 –  Češnje in višnje: 
 – –  z dodatkom alkohola: 
 – – –  z vsebnostjo sladkorja več kot 9 mas.%: 
2008 60 11 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 11,85 mas.%  6.0 
2008 60 19 – – – –  drugo  6.0 
 – – –  drugo: 
2008 60 31 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 11,85 mas.%  6.0 
2008 60 39 – – – –  drugo  5.0 
 – –  brez dodanega alkohola: 
 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto vsebino več 

kot 1 kg: 
2008 60 51 – – – –  višnje (Prunus cerasus)  6.0 
2008 60 59 – – – –  drugo  6.0 
 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do 

vključno 1 kg: 
2008 60 61 – – – –  višnje (Prunus cerasus)  6.0 
2008 60 69 – – – –  drugo  6.0 
 – – –  brez dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z neto vsebino: 
 – – – –  4,5 kg ali več: 
2008 60 71 – – – – –  višnje (Prunus cerasus)  6.0 
2008 60 79 – – – – –  drugo  6.0 
 – – – –  do 4,5 kg: 
2008 60 91 – – – – –  višnje (Prunus cerasus)  6.0 
2008 60 99 – – – – –  drugo  6.0 
2008 70 –  Breskve, vključno z nektarinami  6.0 
2008 80 –  Jagode: 
 – –  z dodatkom alkohola: 
 – – –  z vsebnostjo sladkorja več kot 9 mas.%: 
2008 80 11 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola do 11,85 mas.%  6.0 
2008 80 19 – – – –  drugo  6.0 
 – – –  drugo: 
2008 80 31 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola do 11,85 mas.%  6.0 
2008 80 39 – – – –  drugo  6.0 
 – –  brez dodanega alkohola: 
2008 80 50 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto vsebino več 

kot 1 kg  6.0 
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2008 80 70 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do 
vključno 1 kg  6.0 

 – – –  brez dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z neto vsebino: 
2008 80 91 – – – –  4,5 kg ali več  3.0 
2008 80 99 – – – –  do 4,5 kg  6.0 
 –  Drugo, vključno mešanice, razen tistih iz tar. podšt. 2008 19: 
2008 91 00 – –  palmovi srčki  7.0 
2008 92 – –  mešanice  6.0 
2008 99 – –  drugo  4.0 
 
2009 Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in zelenjavni sokovi, nefermentirani 

in brez dodatka alkohola, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali 
brez njih 

 –  Grozdni sok (tudi grozdni mošt): 
2009 61 – –  z Brix številom ne več kot 30  4.0 
2009 69 – –  drugo  4.0 
 –  Jabolčni sok: 
2009 71 – –  z Brix številom ne več kot 20  12.0 
2009 79 – –  drugo  12.0 
 
2101 Ekstrakti, esence in koncentrati kave, pravega čaja ali maté čaja in 

pripravki na njihovi osnovi ali na osnovi kave, pravega čaja ali mate 
čaja; pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki in njihovi 
ekstrakti, esence in koncentrati 

2101 30 –  Pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki ter njihovi 
ekstrakti, esence in koncentrati  10.0 

 
2102 Kvas (aktiven ali neaktiven); drugi enocelični mikroorganizmi, mrtvi 

(razen cepiv iz tar. št. 3002); pripravljeni pecilni praški 
2102 30 00 –  Pripravljeni pecilni praški  7.0 
 
2104 Juhe in ragu juhe in pripravki za te juhe; homogenizirana sestavljena 

živila  4.0 
 
2106 Živila, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu 
2106 10 –  Beljakovinski koncentrati in teksturirane beljakovinaste snovi  7.0 
 
2202 Vode, vključno mineralne vode in sodavice, z dodanim sladkorjem ali 

drugimi sladili ali aromatizirane ter druge brezalkoholne pijače, razen 
sadnih in zelenjavnih sokov, ki se uvrščajo v tar. št. 2009 

2202 10 00 –  Vode, vključno mineralne vode in sodavice, z dodanim sladkorjem 
ali drugimi sladili ali aromatizirane  19.0 

2202 90 –  Drugo  10.0 
 
(1) Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se 

carinska stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse tarifne 
podštevilke v okviru navedene tarifne oznake. 
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MADŽARSKA - PRILOGA 15 
  

Tarifna  
oznaka 

Poimenovanje Uvozna 
dajatev 

1 2 3 (1) 
 
0102 Živo govedo 
0102 90 –  Drugo: 
 – –  domačih pasem: 
 – – –  z maso nad 300 kg: 
 – – – –  telice (samice goveda, ki še niso telile): 
0102 90 51 – – – – –  za zakol  15.0 
0102 90 59 – – – – –  druge  15.0 
 – – – –  krave: 
0102 90 61 – – – – –  za zakol  15.0 
0102 90 69 – – – – –  druge  15.0 
 – – – –  drugo: 
0102 90 79 – – – – –  drugo  15.0 
 
0103 Živi prašiči 
 –  Drugi: 
0103 91 – –  mase pod 50 kg: 
0103 91 10 – – –  domačih pasem  10.0 
0103 92 – –  mase 50 kg ali več: 
 – – –  domačih pasem: 
0103 92 11 – – – –  svinje, ki so vsaj enkrat prasile, mase ne manj kot 160 kg  15.0 
0103 92 19 – – – –  drugi  15.0 
 
0105 Živa domača perutnina (vrste Gallus domesticus, race, gosi, purani in 

pegatke) 
 –  Mase do vključno 185 g: 
0105 11 – –  kokoši, domače (Gallus domesticus): 
 – – –  druge: 
0105 11 91 – – – –  nesnice  9.0 
0105 11 99 – – – –  druge  9.0 
 –  Druga: 
0105 92 00 – –  kokoši, domače (Gallus domesticus), mase do 2000 g  10.0 
0105 93 00 – –  kokoši, domače (Gallus domesticus), mase več kot 2000 g  10.0 
 
0201 Meso, goveje, sveže ali ohlajeno  25.0 
 
0202 Meso goveje, zamrznjeno  25.0 
 
0203 Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno  25.0 
 
0207 Meso in užitni odpadki perutnine iz tar.št. 0105, sveže, ohlajeno ali 

zamrznjeno 
 –  Od kokoši vrste Gallus domesticus: 
0207 12 – – nerazrezane na kose, zamrznjene  28.0 
0207 14 – – kosi in drobovje, zamrznjeni: 
 – – –  kosi: 
0207 14 10 – – – –  brez kosti  28.0 
 – – – –  s kostmi: 
0207 14 20 – – – – –  polovice ali četrtine  28.0 
0207 14 30 – – – – –  cela krila z ali brez vršičkov  28.0 
0207 14 40 – – – – –  hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril  28.0 
0207 14 50 – – – – –  prsa in kosi prs  28.0 
0207 14 60 – – – – –  noge in kosi nog  28.0 
0207 14 70 – – – – –  drugo  28.0 
 – – –  drobovje: 
0207 14 99 – – – –  drugo  28.0 
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0210 Meso in drugi užitni mesni klavnični izdelki, nasoljeni, v slanici, 
sušeni ali dimljeni; užitna moka in zdrob iz mesa ali iz drugih 
klavničnih izdelkov 

 –  Meso, prašičje: 
0210 11 – –  šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi  20.0 
0210 12 – – prsi s potrebušnino in njihovi kosi  20.0 
0210 19 – –  drugo  20.0 
0210 20 –  Meso, goveje  20.0 
 –  Drugo, vključno užitno moko, zdrob iz mesa in drugih klavničnih 

izdelkov: 
0210 99 – –  drugo: 
 – – –  meso: 
0210 99 10 – – – –  konjsko, soljeno, v slanici ali sušeno  20.0 
 – – – –  ovčje in kozje: 
0210 99 21 – – – – –  s kostmi  20.0 
0210 99 29 – – – – –  brez kosti  20.0 
0210 99 39 – – – –  drugo  20.0 
 – – –  drobovina: 
 – – – –  domačih prašičev: 
0210 99 41 – – – – –  jetra  20.0 
0210 99 49 – – – – –  drugo  20.0 
 – – – –  govedi: 
0210 99 51 – – – – –  prepona, mišična in tetivna (flam)  20.0 
0210 99 59 – – – – –  drugo  20.0 
0210 99 60 – – – –  ovac in koz  20.0 
 – – – –  drugo: 
0210 99 80 – – – – –  drugo  20.0 
0210 99 90 – – –  užitne moke in zdrob iz mesa ali mesnih odpadkov  20.0 
 
0402 Mleko in smetana, koncentrirana ali z dodatkom sladkorja ali drugih 

sladil 
0402 10 –  V prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah, z največ 1,5 mas.% 

maščobe  37.0 
 –  V prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah, z več kot 1,5 mas.% 

maščobe: 
0402 21 – –  brez dodatnega sladkorja ali drugih sladil  37.0 
 –  Drugo: 
0402 91 – –  brez dodatnega sladkorja ali drugih sladil  37.0 
0402 99 – –  drugo  37.0 
 
0404 Sirotka, koncentrirana ali ne ali z dodatkom sladkorja ali drugih 

sladil; izdelki iz naravnih mlečnih sestavin z dodatkom sladkorja ali 
drugih sladil ali brez njih, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem 
mestu 

0404 90 –  Drugo  14.0 
 
1001 Pšenica in soržica 
1001 90 –  Drugo: 
 – –  druga pira, navadna pšenica in soržica: 
1001 90 99 – – –  drugo  15.0 
 
1101 00 Pšenična ali moka iz mešanice žit na podlagi pšenice 
 –  Pšenična moka: 
1101 00 15 – –  iz navadne pšenice ali pirjevice  15.0 
1101 00 90 –  Moka iz mešanice žit na podlagi pšenice  15.0 
 
1602 Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, drobovja ali krvi 
 –  Iz perutnine iz tar. št. 0105: 
1602 32 – –  kokoši vrste Gallus domesticus  15.0 
1602 39 – –  drugo  15.0 
 –  Prašičev: 
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1602 42 – –  plečeta in njihovi kosi  15.0 
1602 49 – –  drugo, vključno mešanice  15.0 
1602 50 –  Goved  18.0 
  
(1) Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se 

uvozna dajatev, kot je določena v prilogi, uporablja za vse tarifne 
podštevilke v okviru navedene tarifne oznake. 

 
 

MADŽARSKA - PRILOGA 16 
 

Tarifna oznaka Poimenovanje Količina Carinska 
stopnja 

1 2 3 4  (1) 
 
0406 Sir in skuta 400 t 
0406 40 –  Sir z modrimi ali podobnimi žlahtnimi plesnimi nastale v jedru sira  4.5 
0406 90 –  Sir, drug: 
 – –  drugi: 
 – – –  feta: 
0406 90 31 – – – –  iz ovčjega ali bivoljega mleka v čebričkih ali drugih trdnih 

kontejnerjih s slanico ali v mehovih iz ovčje ali kozje kože  4.5 
 – – –  drugo: 
0406 90 50 – – – –  siri iz ovčjega ali bivoljega mleka v čebričkih s slanico ali v 

mehovih iz ovčje ali kozje kože  4.5 
_____________________________________________________________________________________________  
0702 00 00 Paradižnik, svež ali ohlajen  500 t 22.5 
 –  od 1. januarja do 14. maja    5.0 
 –  od 15. do 31. maja    10.0 
 –  od 1. do 31. oktobra    10.0 
 –  od 1. novembra do 31. decembra    5.0 

_____________________________________________________________________________________________  
2204 Vino iz svežega grozdja, vključno ojačena vina; grozdni mošt, razen 

tistega iz tar. št. 2009 5.000 hl 
 –  Druga vina; grozdni mošt, katerega fermentacija je ustavljena z 

dodajanjem alkohola: 
2204 21 – –  v posodah do vključno 2 l: 
 – – –  drugo: 
 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola največ 13 vol.%: 
 – – – – –  kakovostna in vrhunska vina, ki se pridelujejo v vinorodnih 

okoliših: 
 – – – – – –  bela: 
2204 21 38 – – – – – – –  drugje   8.7 
 – – – – – –  druga: 
2204 21 78 – – – – – – –  drugje  8.7 
 – – – – –  druga: 
2204 21 79 – – – – – –  bela  8.7 
2204 21 80 – – – – – –  druga  8.7 
 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki je večja od 13 vol.% pa do 

vključno 15 vol.%: 
 – – – – –  kakovostna in vrhunska vina iz posameznih regij: 
2204 21 81 – – – – – –  bela  8.7 
2204 21 82 – – – – – –  druga  8.7 
 – – – – –  druga: 
2204 21 83 – – – – – –  bela  8.7 
 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki je večja od 15 vol.% pa do 

vključno 18 vol.%: 
2204 21 93 – – – – –  Tokay (aszu in szamorodni)  8.7 
2204 21 94 – – – – –  druga  8.7 
 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki je večja od 18 vol.% pa do 

vključno 22 vol.%: 
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2204 21 97 – – – – –  Tokay (aszu in szamorodni)  8.7 
2204 29 – –  drugo: 
 – – –  drugo: 
 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 13 vol.%: 
 – – – – –  kakovostna in vrhunska vina, pridelana v vinorodnih 

okoliših: 
 – – – – – –  druga: 
2204 29 58 – – – – – – –  drugje   8.7 
 – – – – –  druga: 
 – – – – – –  bela: 
2204 29 65 – – – – – – –  drugje  8.7 
 – – – – – –  druga: 
2204 29 75 – – – – – – –  drugje  8.7 
 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki je večja od 13 vol.% pa do 

vključno 15 vol.%: 
 – – – – –  kakovostna in vrhunska vina, pridelana v vinorodnih 

okoliših: 
2204 29 81 – – – – – –  bela  8.7 
2204 29 82 – – – – – –  druga  8.7 
 – – – – –  druga: 
2204 29 83 – – – – – –  bela  8.7 
 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki je večja od 15 vol.% pa do 

vključno 18 vol.%: 
2204 29 93 – – – – –  Tokay (Aszu in Szamorodni)  8.7 
2204 29 94 – – – – –  druga  8.7 
 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki je večja od 18 vol.% pa do 

vključno  22 vol.%: 
2204 29 97 – – – – –  Tokay (aszu in szamorodni)  8.7 
 
(1) Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se 

uvozna dajatev, kot je določena v prilogi, uporablja za vse tarifne 
podštevilke v okviru navedene tarifne oznake. 

 
 

MADŽARSKA - PRILOGA 17 
 

Tarifna oznaka Poimenovanje Količina Carinska 
stopnja 

1 2 3 4  (1) 
 
0207 Meso in užitni odpadki perutnine iz tar.št. 0105, sveže, ohlajeno ali 

zamrznjeno 20 t 
 –  Od kokoši vrste Gallus domesticus: 
0207 11 – – nerazrezane na kose, sveže ali ohlajene  5.5 
0207 13 – – kosi in drobovje, sveži ali ohlajeni  5.5 
 –  Od puranov: 
0207 24 – –  nerazrezani na kose, sveži ali ohlajeni  5.5 
0207 25 – –  nerazrezani na kose, zamrznjeni  22.5 
0207 26 – – kosi in drobovje, sveži ali ohlajeni  5.5 
0207 27 – – kosi in drobovje, zamrznjeni: 
 – – –  kosi: 
0207 27 10 – – – –  brez kosti  22.5 
 – – – –  s kostmi: 
0207 27 20 – – – – –  polovice ali četrtine  22.5 
0207 27 30 – – – – –  cela krila z ali brez vršičkov  22.5 
0207 27 40 – – – – –  hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril  22.5 
0207 27 50 – – – – –  prsa in kosi prs  22.5 
 – – – – –  noge in kosi nog: 
0207 27 60 – – – – – –  bedra in kosi beder  22.5 
0207 27 70 – – – – – –  drugo  22.5 
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0207 27 80 – – – – –  drugo  22.5 
 – – –  drobovje: 
0207 27 99 – – – –  drugo  22.5 
 –  Od rac, gosi in pegatk: 
0207 32 – –  nerazrezane na kose, sveže ali ohlajene  5.5 
0207 33 – –  nerazrezane na kose, zamrznjene  13.5 
0207 35 – –  drugo, sveže ali ohlajeno  5.5 
0207 36 – –  drugo, zamrznjeno: 
 – – –  kosi: 
 – – – –  brez kosti: 
0207 36 11 – – – – –  gosi  13.5 
0207 36 15 – – – – –  rac in pegatk   13.5 
 – – – –  s kostmi: 
 – – – – –  polovice ali četrti: 
0207 36 21 – – – – – – rac  13.5 
0207 36 23 – – – – – – gosi   13.5 
0207 36 25 – – – – – –  pegatk   13.5 
0207 36 31 – – – – –  cela krila, z ali brez vršičkov  13.5 
0207 36 41 – – – – –  hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril  13.5 
 – – – – –  prsa in kosi prs: 
0207 36 51 – – – – – – gosi   13.5 
0207 36 53 – – – – – –  rac in pegatk   13.5 
 – – – – –  noge in kosi nog: 
0207 36 61 – – – – – – gosi   13.5 
0207 36 63 – – – – – –  rac in pegatk   13.5 
0207 36 71 – – – – –  paletoji iz gosi ali rac  13.5 
0207 36 79 – – – – –  drugo  13.5 
 – – –  drobovje: 
0207 36 90 – – – –  drugo  13.5 

_____________________________________________________________________________________________  
0709 Druge vrtnine, sveže ali ohlajene 30 t 
0709 60 –  Plodovi iz rodu Capsicum ali Pimenta: 
0709 60 10 – –  sladke paprike   13.5 
 – –  drugi: 
0709 60 91 – – –  iz rodu Capsicum, za proizvodnjo capsicina ali barvil na bazi 

capsicum oljnih smol  2.5 
0709 60 95 – – –  za industrijsko proizvodnjo eteričnih olj ali smol  2.5 
0709 60 99 – – –  drugi  13.5 

_____________________________________________________________________________________________  
0807 Dinje, lubenice in papaja, sveže 500 t 
 –  Dinje in lubenice: 
0807 11 00 – –  lubenice  2.5 
0807 19 00 – –  druge  2.5 

_____________________________________________________________________________________________  
1005 Koruza 50.000 t 
1005 90 00 –  Druga  4.2 

_____________________________________________________________________________________________  
1107 Slad, pražen ali nepražen 7.500 t 
1107 10 –  Nepražen: 
 – –  pšenični: 
1107 10 11 – – –  v obliki moke  5.0 
1107 10 19 – – –  drug  5.0 
 – –  drug: 
1107 10 91 – – –  v obliki moke  5.0 
1107 10 99 – – –  drug  2.5 
1107 20 00 –  Pražen  2.5 

_____________________________________________________________________________________________  
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1212 Rožiči, morske in druge alge, sladkorna pesa, sladkorni trs, sveži, 
ohlajeni ali zamrznjeni ali sušeni, zmleti ali ne; koščice in jedrca iz 
sadnih koščic in drugi rastlinski proizvodi (vključno s korenino 
cikorije, nepraženo, vrste Cichorium intybus sativum) vrst, ki se 
uporabljajo predvsem za človeško prehrano in niso navedeni in ne 
zajeti na drugem mestu 

 –  Drugo 
1212 91 – – sladkorna pesa  25.000 t 22.5 

_____________________________________________________________________________________________  
2105 00 Sladoled in druge ledene sladice s kakavom ali brez kakava  500 t 13.5 

_____________________________________________________________________________________________  
2106 Živila, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu  50 t 
2106 90 –  Drugo: 
 – –  drugo: 
2106 90 98 – – –  drugo  6.0 

_____________________________________________________________________________________________  
2203 00 Pivo iz slada  4.000 hl 20.0 
 
(1) Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se 

uvozna dajatev, kot je določena v prilogi, uporablja za vse tarifne 
podštevilke v okviru navedene tarifne oznake. 

 
 



Stran 13712 / št. 113 / 23. 12. 2002 Uradni list Republike Slovenije 
 
 

 

POLJSKA - PRILOGA 18 
 

Tarifna  
oznaka 

Poimenovanje Carinska 
stopnja 

1 2 3 (1) 
 

0101 Živi konji, osli, mezge in mule  pr 
 
0102 Živo govedo 
0102 10 –  Čistih pasem, plemensko  pr 
 
0103 Živi prašiči 
0103 10 00 –  Čistih pasem, plemenski  pr 
 
0104 Žive ovce in koze  pr 
 
0105 Živa domača perutnina (vrste Gallus domesticus, race, gosi, purani in 

pegatke) 
 –  Mase do vključno 185 g: 
0105 11 – –  kokoši, domače (Gallus domesticus): 
 – – –  kokoši iz matične jate (plemenske): 
0105 11 11 – – – –  nesnice  pr 
0105 11 19 – – – –  druge  pr 
0105 12 00 – –  purani: 
iz 0105 12 00 10 – – –  plemenski  pr 
0105 19 – –  druga: 
0105 19 20 – – –  gosi: 
iz 0105 19 20 10 – – – –  plemenske  pr 
0105 19 90 – – –  race in pegatke  pr 
 –  Druga: 
0105 92 00 – –  kokoši, domače (Gallus domesticus), mase do 2000 g:  
iz 0105 92 00 10 – – –  plemenske  pr 
0105 93 00 – –  kokoši, domače (Gallus domesticus), mase več kot 2000 g: 
iz 0105 93 00 10 – – –  plemenske  pr 
0105 99 – –  druga: 
0105 99 10 – – –  race: 
iz 0105 99 10 10 – – – –  plemenske  pr 
0105 99 20 – – –  gosi: 
iz 0105 99 20 10 – – – –  plemenske  pr 
0105 99 30 – – –  purani: 
iz 0105 99 30 10 – – – –  plemenski  pr 
0105 99 50 – – –  pegatke: 
iz 0105 99 50 10 – – – –  plemenske  pr 
 
0106 Druge žive živali  pr 
 
0204 Meso, ovčje ali kozje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno  pr 
 
0205 00 Meso konj, oslov ali mul in mezgov, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno  pr 
 
0206 Drugi užitni klavnični izdelki iz govejega, svinjskega, ovčjega, 

kozjega in konjskega mesa ter mesa oslov ali mesa mul in mezgov, 
sveži, ohlajeni ali zamrznjeni  pr 

 
0208 Drugo meso in drugi užitni mesni klavnični izdelki, sveže, ohlajeno 

ali zamrznjeno  pr 
 
0301 Ribe, žive 
0301 10 –  Okrasne ribe  pr 
 –  Druge ribe, žive: 
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0301 91 – –  postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus 
clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, 
Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster )  pr 

0301 92 00 – –  jegulje (Anguilla spp.)  pr 
0301 99 – –  druge  pr 
 
0302 Ribe, sveže ali ohlajene, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa 

iz tar.št. 0304  pr 
 
0303 Ribe, zamrznjene, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz tar. 

št. 0304  pr 
 
0304 Ribji fileti in drugo ribje meso (nemleto ali mleto), sveže, ohlajeno ali 

zamrznjeno  pr 
 
0305 Ribe, sušene, nasoljene ali v slanici; prekajene ribe, pečene pred 

prekajevanjem ali med prekajevanjem; ribja moka, zdrob in peleti, 
primerni za človeško prehrano  pr 

 
0306 Raki v oklepu ali brez oklepa, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni, 

sušeni, nasoljeni ali v slanici; raki v oklepu, kuhani v sopari ali vodi, 
pa tudi ohlajeni, zamrznjeni, sušeni nasoljeni ali v slanici, moka, 
zdrob in peleti, primerni za človeško prehrano  pr 

 
0307 Mehkužci v oklepu ali brez oklepa, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni, 

sušeni, nasoljeni ali v slanici; vodni nevretenčarji, razen rakov in 
mehkužcev, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v 
slanici, moka, zdrob in peleti, primerni za človeško prehrano  pr 

 
0501 00 00 Človeški lasje, surovi, umiti ali neumiti, razmaščeni ali nerazmaščeni; 

odpadki človeških las  pr 
 
0502 Ščetine in dlake domačih ali divjih prašičev, jazbečeva dlaka za 

izdelovanje ščetk; odpadki teh ščetin ali dlak   pr 
 
0503 00 00 Konjska žima in odpadki konjske žime, zloženi v plasteh ali ne, s 

podlago ali brez podlage  pr 
 
0504 00 00 Živalska čreva, mehurji in želodci (razen ribjih), celi ali v kosih, 

sveži, ohlajeni, slani, v slanici, kuhani ali dimljeni  pr 
 
0505 Kože in drugi deli ptic, s perjem in puhom, perje in deli perja (z 

odrezanimi ali neodrezanimi robovi) ter puh, ki niso naprej obdelani, 
razen s čiščenjem, dezinficiranjem ali pripravljanjem za 
konzerviranje; prah in odpadki perja ali delov perja  pr 

 
0506 Kosti in strženi rogov, surovi, razmaščeni, enostavno pripravljeni 

(toda nerazrezani v oblike), namočeni v kislino ali brez želatine; prah 
in odpadki teh izdelkov  pr 

 
0507 Slonova kost, želvovina, kitova kost, dlake kitove kosti, rogovi, 

parožki, kopita, nohti, kremplji in kljuni, surovo ali enostavno 
pripravljeno, toda nerazrezano v oblike; prah in odpadki teh izdelkov  pr 

 
0508 00 00 Korale in podobni materiali, surovi ali enostavno pripravljeni, vendar 

drugače neobdelani; oklepi mehkužcev, rakov ali iglokožcev, sipine 
kosti, surovi, enostavno pripravljeni, toda nerazrezani v oblike; prah 
in odpadki teh izdelkov  pr 

 
0509 00 Spužve, naravne, živalskega izvora  pr 
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0510 00 00 Ambra, siva, kastoreum, cibet in mošus; kantaride; žolči, posušeni ali 
neposušeni; žleze in druge živalske snovi; sveži, ohlajeni ali 
zamrznjeni ali kako drugače začasno konzervirani, ki se uporabljajo 
za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov  pr 

 
0511 Proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem 

mestu; mrtve živali iz 1. in 3. poglavja, neuporabne za človeško 
prehrano  pr 

 
0601 Čebulnice, gomolji, koreninski gomolji, stebelni gomolji, živice in 

korenike v mirujočem stanju, rastoče ali cvetoče; rastlina in korenine 
cikorije, razen korenin iz tar. št. 1212  pr 

 
0602 Druge žive rastline (vštevši njihove korenine), potaknjenci in cepiči, 

gobji miceliji  pr 
 
0604 Listje, veje in drugi deli rastlin, brez cvetov ali cvetnih brstov, in 

trave, mahovi in lišaji, primerni za šopke ali za okras, sveži, posušeni, 
pobarvani, beljeni, impregnirani ali drugače pripavljeni  pr 

 
0701 Krompir, svež ali ohlajen 
0701 10 00 –  Semenski  pr 
 
0709 Druge vrtnine, sveže ali ohlajene 
0709 10 00 –  Okrogle artičoke  pr 
0709 30 00 –  Jajčevci  pr 
0709 40 00 –  Zelena, razen gomoljne zelene  pr 
 –  Gobe in gomoljike: 
0709 52 00 – –  gomoljike  pr 
 
0711 Vrtnine, začasno konzervirane (npr.: z žveplovim dioksidom, v 

slanici, žveplani vodi ali drugih raztopinah za začasno konzerviranje), 
vendar kot takšne neprimerne za takojšnjo porabo  pr 

 
0712 Sušene vrtnine, cele, narezane na koščke ali rezine, zdrobljene ali 

mlete, vendar ne nadalje pripravljene 
 –  Gobe, bezgova uhljevka (Auricularia spp.), drhtavka (Tremella 

spp.) in gomoljike: 
0712 31 00 – –  gobe iz rodu Agaricus  pr 
0712 32 00 – –  bezgova uhljevka (Auricularia spp.)  pr 
0712 33 00 – –  drhtavka (Tremella spp.)  pr 
0712 39 00 – –  druge  pr 
0712 90 –  Druge vrtnine; mešanice vrtnin: 
 – –  sladka koruza (Zea Mays var. saccharata) 
0712 90 11 – – –  semenski hibridi  pr 
0712 90 19 – – –  drugo  pr 
0712 90 30 – –  paradižnik  pr 
0712 90 50 – –  korenje  pr 
0712 90 90 – –  druge  pr 
 
0713 Sušene stročnice, oluščene ali ne ali zdroblje  pr 
 
0714 Manioka, maranta, salep, topinambur, sladki krompir ter podobne 

korenovke in gomoljnice z visokim deležem škroba ali inulina, sveži, 
ohlajeni, zamrznjeni ali posušeni, celi ali razrezani ali v peletih; 
sredica sagovega drevesa  pr 

 
0801 Kokosovi orehi, brazilski orehi in akažu (indijski) orehi, sveži ali 

suhi, oluščeni ali neoluščeni  pr 
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0802 Drugi oreški, sveži ali suhi, neoluščeni ali oluščeni  pr 
 
0803 00 Banane, vključno rajske smokve, sveže ali suhe  pr 
 
0804 Dateljni, fige, ananas, avokado, guava, mango in mangusta, sveži ali 

suhi  pr 
 
0805 Agrumi, sveži ali suhi  pr 
 
0806 Grozdje, sveže ali suho 
0806 20 –  Suho  pr 
 
0807 Dinje, lubenice in papaja, sveže 
0807 20 00 –  Papaja  pr 
 
0808 Jabolka, hruške in kutine, sveže 
0808 20 –  Hruške in kutine  pr 
 
0810 Drugo sadje, sveže 
0810 40 –  Brusnice, borovnice in drugo sadje rodu Vaccinium  pr 
0810 50 00 –  Kivi (Actinidia chinensis Planch.)  pr 
0810 60 00 –  Durian  pr 
0810 90 –  Drugo  pr 
 
0812 Sadje in plodovi, začasno konzervirani (npr.: z žveplovim dioksidom, 

v slanici, v žveplani vodi ali v drugih raztopinah za konzerviranje), 
vendar v takšnem stanju neustrezni za takojšnjo prehrano  pr 

 
0813 Sadje, suho, razen tistega, ki se uvršča v tar. št. od 0801 do 0806; 

mešanice oreškov ali suhega sadja iz tega poglavja  pr 
 
0814 00 00 Lupine agrumov ali dinj in lubenic, sveže, zamrznjene, suhe ali 

začasno konzervirane v slanici, žveplani vodi ali v drugih raztopinah 
za konzerviranje  pr 

 
0901 Kava, pražena ali nepražena, z ali brez kofeina; lupine in kožice kave; 

kavni nadomestki, ki vsebujejo kakršen koli odstotek kave  pr 
 
0902 Čaj, pravi, aromatiziran ali ne  pr 
 
0903 00 00 Maté čaj  pr 
 
0904 Poper rodu Piper; suha, zdrobljena ali zmleta paprika rodu Capsicum 

ali Pimenta  pr 
 
0905 00 00 Vanilija  pr 
 
0906 Cimet in skorja cimetovega drevesa  pr 
 
0907 00 00 Klinčki (celi plodovi, popki in peclji)  pr 
 
0908 Muškatni orešček, macis in kardamom  pr 
 
0909 Seme janeža, badijan (zvezdasti janež), komarčka, koriandra, 

orientalske ali navadne kumine; brinove jagode 
0909 10 00 –  Seme janeža in badijana  pr 
0909 20 00 –  Seme koriandra  pr 
0909 50 00 –  Seme komarčka; brinove jagode  pr 
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0910 Ingver, žafran, kurkuma, materina dušica, lovorjev list, curry in druge 
začimbe  pr 

 
1001 Pšenica in soržica 
1001 10 00 –  Trda pšenica (t. durum)  pr 
 
1005 Koruza 
1005 10 –  Semenska  pr 
 
1006 Riž  pr 
 
1007 00 Sirek v zrnu  pr 
 
1008 Ajda, proso, ptičje seme; druga žita  pr 
 
1101 00 Pšenična ali moka iz mešanice žit na podlagi pšenice 
 –  Pšenična moka: 
1101 00 11 – –  iz trde pšenice (Triticum durum)  pr 
 
1102 Žitna moka, razen pšenične ali moke iz mešanice žit na podlagi 

pšenice 
1102 30 00 –  Riževa moka  pr 
 
1103 Žitni drobljenci, zdrob in peleti 
 –  Drobljenec in zdrob: 
1103 19 – –  iz drugih žit: 
1103 19 50 – – –  riževa  pr 
 
1106 Moka, prah in zdrob iz sušenih stročnic, ki se uvrščajo v tar. št. 0713, 

iz saga, korenov ali gomoljev iz tar. št. 0714; moka, zdrob ali prah iz 
proizvodov iz 8. poglavja  pr 

 
1201 00 Soja, cela ali lomljena  pr 
 
1202 Arašidi (zemeljski oreščki), nepraženi, nepečeni, v lupini, oluščeni ali 

lomljeni  pr 
 
1203 00 00 Kopra (posušeno jedro kokosovega oreha)  pr 
 
1204 00 Laneno seme, celo ali lomljeno  pr 
 
1205 Seme oljne repice ali ogrščice, celo ali lomljeno  
1205 10 –  Seme oljne repice ali ogrščice z nizko vsebino eručne kisline: 
1205 10 10 – – Za setev  pr 
1205 90 00 –  Drugo 
iz 1205 90 00 10 – – Za setev  pr 
 
1206 00 Sončično seme, celo ali lomljeno 
1206 00 10 –  Za setev  pr 
 
1207 Drugo oljno seme in plodovi, celo ali lomljeno 
1207 10 –  Palmovi orehi in jedrca  pr 
1207 20 –  Bombaževo seme  pr 
1207 30 –  Ricinusovo seme  pr 
1207 40 –  Sezamovo seme  pr 
1207 50 –  Gorčično seme  pr 
1207 60 –  Seme žafranike  pr 
 –  Drugo: 
1207 99 – –  drugo  pr 
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1208 Moka in zdrob iz oljnega semena in plodov, razen iz gorčice  pr 
 
1209 Seme, plodovi in trosi za setev  pr 
 
1211 Rastline in njihovi deli (vključno semena in plodovi), sveži ali sušeni, 

rezani ali celi, zdrobljeni ali zmleti, vrst, ki se uporabljajo predvsem v 
parfumeriji, farmaciji ali za insekticidne, fungicidne ali podobne 
namene  pr 

 
1212 Rožiči, morske in druge alge, sladkorna pesa, sladkorni trs, sveži, 

ohlajeni ali zamrznjeni ali sušeni, zmleti ali ne; koščice in jedrca iz 
sadnih koščic in drugi rastlinski proizvodi (vključno s korenino 
cikorije, nepraženo, vrste Cichorium intybus sativum) vrst, ki se 
uporabljajo predvsem za človeško prehrano in niso navedeni in ne 
zajeti na drugem mestu 

1212 10 –  Rožiči, vključno s semenom  pr 
1212 20 00 –  Morske alge in druge alge  pr 
1212 30 00 –  Koščice in jedra iz mareličnih, breskovih (vključno iz nektarin) in 

slivovih koščic  pr 
 –  Drugo: 
1212 99 – –  drugo  pr 
 
1213 00 00 Žitna slama in žitne pleve, surove, nepripravljene, vštevši zrezane, 

mlete ali stisnjene ali v peletih  pr 
 
1214 Krmna koleraba, krmna pesa, korenje za krmo; seno, lucerna, detelja, 

esparzeta, krmni ohrovt, volčji bob, grašica in podobni pridelki za 
krmo, tudi v peletih  pr 

 
1301 Šelak, naravne gume, smole, gumijeve smole in oljne smole (na 

primer: balzami)  pr 
 
1302 Rastlinski sokovi in ekstrakti; pektinske snovi, pektinati in pektati; 

agar-agar in druge sluzi ter sredstva za zgoščevanje, dobljeni iz 
rastlinskih proizvodov, modificirani ali nemodificirani  pr 

 
1401 Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem za pletarstvo (npr.: 

bambus, španski trs, trs, rogoz, vrbovo protje, rafija, očiščena žitna 
slama, beljena ali barvana, in lipovo lubje)  pr 

 
1402 00 00 Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem kot materiali za 

polnjenje in tapeciranje (npr. kapok, rastlinski lasje, morska trava), 
vključno s tistimi, ki so pripravljeni v plasteh, s podlago ali brez 
podlage iz drugih materialov  pr 

 
1403 00 00 Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem za izdelovanje metel 

in ščetk (npr. sirek, pisava, pirjevica), tudi v svežnjih in šopih  pr 
 
1404 Rastlinski proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu  pr 
 
1501 00 Prašičja maščoba (vključno z mastjo) in piščančja maščoba, razen 

tistih iz tar. št. 0209 ali 1503  pr 
 
1502 00 Maščobe živali vrste goved, ovac in koz, razen tistih iz tar. št. 1503  pr 
 
1503 00 Stearin iz užitne prašičje masti, olje iz užitne prašičje masti, 

oleostearin, oleo-olje in olje iz loja, neemulgirani, nemešani ali kako 
drugače pripravljeni  pr 

 
1504 Masti in olja rib ali morskih sesalcev ter njihove frakcije, prečiščeni 

ali neprečiščeni, toda kemično nemodificirani  pr 
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1505 00 Maščobe iz volne in mastne snovi, dobljene iz teh maščob, vključno z 
lanolinom  pr 

 
1506 00 00 Druge masti in olja živalskega izvora in njihove frakcije, prečiščene 

ali neprečiščene, toda kemično nemodificirane  pr 
 
1507 Sojino olje in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda 

kemično nemodificirano  pr 
 
1508 Olje iz kikirikija in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda 

kemično nemodificirano  pr 
 
1509 Oljčno olje in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda 

kemično nemodificirano  pr 
 
1510 00 Druga olja, dobljena izključno iz oljk, in njihove frakcije, prečiščena 

ali neprečiščena, toda kemično nemodificirana, vključno mešanice teh 
olj ali frakcij z olji ali frakcijami iz tar. št. 1509  pr 

 
1511 Palmovo olje in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda 

kemično nemodificirano  pr 
 
1512 Olje iz sončničnih semen, semen žafranike in bombaževega semena 

in njihove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično 
nemodificirano 

 –  Olje iz bombaževega semena in njegove frakcije: 
1512 21 – –  surovo olje, z izločenim gosipolom ali ne  pr 
1512 29 – –  drugo  pr 
 
1513 Olje kokosovega oreha (kopre), palmovega jedra (koščice), palmo-

vega oreha in njegove frakcije, rafinirano ali nerafinirano, toda 
kemično nemodificirano  pr 

 
1514 Olje iz oljne repice ali ogrščice in njegove frakcije, rafinirano ali 

nerafinirano, toda kemično nemodificirano 
 –  Olje iz oljne repice ali ogrščice z nizko vsebino eručne kisline in 

njegove frakcije: 
1514 11 – –  Surovo olje  pr 
 –  Drugo: 
1514 91 – –  Surovo olje  pr 
 
1515 Druge rastlinske masti in olja, nehlapna (vključno z jojoba oljem), in 

njihove frakcije, prečiščeni ali neprečiščeni, toda kemično 
nemodificirani  pr 

 
1518 00 Živalske ali rastlinske masti in olja in njihove frakcije, kuhani, 

oksidirani, dehidrirani, žveplani, pihani, polimerizirani s segrevanjem 
v vakuumu ali v inertnem plinu ali drugače kemično modificirani, 
razen tistih iz tar. št. 1516; mešanice ali preparati iz živalskih ali 
rastlinskih masti ter olj ali iz frakcije različnih masti ali olj iz tega 
poglavja, neustrezni za prehrano, ki niso omenjeni in ne zajeti na 
drugem mestu  pr 

 
1520 00 00 Glicerin, surov; glicerinske vode in glicerinski lugi  pr 
 
1521 Rastlinski voski (razen trigliceridov), čebelji vosek, voski drugih 

insektov in spermaceti, rafinirani ali nerafinirani, barvani ali 
nebarvani  pr 
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1522 00 Degras (strojarska maščoba); ostanki, dobljeni pri predelavi maščob 
in voskov živalskega ter rastlinskega izvora  pr 

 
1603 00 Ekstrakti in sokovi iz mesa, rib, rakov, mehkužcev in drugih vodnih 

nevretenčarjev  pr 
 
1604 Pripravljene ali konzervirane ribe, kaviar in kaviarjevi nadomestki, 

pripravljeni iz ribjih jajčec  pr 
 
1605 Raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji, pripravljeni ali 

konzervirani  pr 
 
1702 Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto laktozo, maltozo, glukozo 

in fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni sirupi brez dodatkov za 
aromatiziranje ali barvil; umetni med in mešanice umetnega ter 
naravnega medu; karamelni sladkor 

1702 20 –  Javorjev sladkor in sirup  pr 
 
1801 00 00 Kakav v zrnu, cel ali zdrobljen, surov ali pražen  pr 
 
1802 00 00 Lupine, skorje, opne in drugi odpadki kakava   pr 
 
1803 Kakavova masa, razmaščena ali nerazmaščena  pr 
 
1804 00 00 Kakavovo maslo, maščobe in olje  pr 
 
1805 00 00 Kakav v prahu, brez dodatka sladkorja ali drugih sladil  pr 
 
1902  Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali drugimi 

snovmi) ali drugače pripravljene, kot so: špageti, makaroni, rezanci, 
lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni; kuskus, pripravljen ali nepripravljen 

1902 40 –  Kuskus  pr 
 
1903 00 00 Tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz škroba kot kosmiči, 

zrnca, perle in v podobnih oblikah  pr 
 
1905 Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z dodatkom 

kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule za farmacevtske 
proizvode, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni izdelki 

 –  Sladki keksi (piškoti), vaflji in oblati: 
1905 31 – – sladki keksi  pr 
1905 32 – – vaflji in oblati  pr 
1905 40 –  Prepečenec, opečen kruh in podobni opečeni izdelki  pr 
1905 90 –  Drugo  pr 
 
2003 Gobe in gomoljike, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu 

ali v ocetni kislini 
2003 20 00 –  Gomoljike  pr 
 
2005 Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu ali 

ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006 
2005 70 –  Oljke  pr 
 
2008 Sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali 

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

 –  Oreški, arašidi in druga semena, vključno mešanice: 
2008 11 – –  arašidi  pr 
2008 19 – –  drugo, vključno mešanice  pr 
2008 20 –  Ananas  pr 
2008 30 –  Agrumi  pr 
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2009 Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in zelenjavni sokovi, nefermentirani 
in brez dodatka alkohola, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali 
brez njih 

 –  Pomarančni sok: 
2009 11 – –  zamrznjen  pr 
2009 12 00 – –  nezamrznjen, z  Brix številom ne več kot 20  pr 
2009 19 – –  drugo  pr 
 –  Sok grenivke: 
2009 21 00 – –  z  Brix številom ne več kot 20  pr 
2009 29 – –  drug  pr 
 –  Sok drugih agrumov: 
2009 31 – –  z  Brix številom ne več kot 20  pr 
2009 39 – –  drugo  pr 
 –  Ananasov sok: 
2009 41 – –  z Brix številom ne več kot 20  pr 
2009 49 – –  drugo  pr 
 
2101 Ekstrakti, esence in koncentrati kave, pravega čaja ali maté čaja in 

pripravki na njihovi osnovi ali na osnovi kave, pravega čaja ali mate 
čaja; pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki in njihovi 
ekstrakti, esence in koncentrati 

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

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

na osnovi kave  pr 
2101 20 –  Ekstrakti, esence in koncentrati pravega čaja, maté čaja in pripravki 

na osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi pravega 
čaja ali maté čaja  pr 

 
2103 Pripravki za omake in pripravljene omake, kombinirane začimbe in 

kombinirane mešanice začimbnih sredstev; gorčična moka in zdrob in 
pripravljena gorčica 

2103 10 00 –  Sojina omaka  pr 
 
2201 Vode, vključno naravne ali umetne mineralne vode in sodavice, brez 

dodanega sladkorja ali drugih sladil ali arom; led in sneg  pr 
 
2207 Nedenaturiran etanol (nevtralni, sintetični ali fermentirani etanol), z 

vsebnostjo alkohola 80 vol.% ali več; denaturirani etanoli, s katero 
koli vsebnostjo etanola  pr 

 
2301 Moka, zdrob in peleti iz mesa ali mesnih odpadkov, rib ali rakov, 

mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev, neustreznih za hrano 
ljudi; ocvirki  pr 

 
2302 Otrobi in drugi ostanki pri presejevanju, mletju ali drugi obdelavi žit 

ali stročnic, nepeletizirani ali peletizirani  pr 
 
2303 Ostanki pri proizvodnji škroba in podobni ostanki, rezanci sladkorne 

pese, odpadki sladkornega trsa in drugi odpadki pri proizvodnji 
sladkorja, ostanki in odpadki iz pivovarn in destilarn, nepeletizirani in 
peletizirani  pr 

 
2304 00 00 Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olja iz 

soje, nezmleti, zmleti ali peletizirani  pr 
 
2305 00 00 Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olja iz 

arašidov, nezmleti, zmleti ali peletizirani  pr 
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2306 Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji rastlinskih 
maščob ali olj, razen tistih iz tar. št. 2304 in 2305, nezmleti, zmleti ali 
peletizirani  pr 

 
2307 00 Vinska usedlina; vinski kamen  pr 
 
2308 00 Rastlinski materiali, rastlinski odpadki in ostanki pri predelavi 

rastlinskih materialov in stranski proizvodi, peletizirani ali 
nepeletizirani, ki se uporabljajo kot krma za živali, ki niso navedeni 
in ne zajeti na drugem mestu  pr 

 
2309 Izdelki, ki se uporabljajo kot krma za živali  pr 
 
(1) Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se 

carinska stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse tarifne 
podštevilke v okviru navedene tarifne oznake. 

 
 

POLJSKA - PRILOGA 19 
 

Tarifna  
oznaka 

Poimenovanje Carinska 
stopnja 

1 2 3 (1) 
 
0102 Živo govedo 
0102 90 –  Drugo: 
 – –  domačih pasem: 
0102 90 05 – – –  mase do vključno 80 kg  9.0 
 – – –  mase nad 80 kg, do vključno 160 kg: 
0102 90 21 – – – –  za zakol  9.0 
0102 90 29 – – – –  drugo  9.0 
 – – –  mase nad 160 kg, do vključno 300 kg: 
0102 90 41 – – – –  za zakol  9.0 
0102 90 49 – – – –  drugo  9.0 
0102 90 90 – –  drugo  9.0 
 
0103 Živi prašiči 
 –  Drugi: 
0103 91 – –  mase pod 50 kg: 
0103 91 90 – – –  drugi  9.0 
0103 92 – –  mase 50 kg ali več: 
0103 92 90 – – –  drugi  9.0 
 
0105 Živa domača perutnina (vrste Gallus domesticus, race, gosi, purani in 

pegatke) 
 –  Mase do vključno 185 g: 
0105 12 00 – –  purani   9.0 
0105 19 – –  druga: 
0105 19 20 – – –  gosi   9.0 
 –  Druga: 
0105 99 – –  druga: 
0105 99 10 – – –  race  10.0 
0105 99 20 – – –  gosi  10.0 
0105 99 30 – – –  purani  10.0 
0105 99 50 – – –  pegatke  5.0 
 
0207 Meso in užitni odpadki perutnine iz tar.št. 0105, sveže, ohlajeno ali 

zamrznjeno 
 –  Od kokoši vrste Gallus domesticus: 
0207 14 – – kosi in drobovje, zamrznjeni: 
 – – –  drobovje: 
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0207 14 91 – – – –  jetra  10.0 
 –  Od puranov: 
0207 27 – – kosi in drobovje, zamrznjeni: 
 – – –  drobovje: 
0207 27 91 – – – –  jetra  9.0 
 –  Od rac, gosi in pegatk: 
0207 36 – –  drugo, zamrznjeno: 
 – – –  drobovje: 
 – – – –  jetra: 
0207 36 81 – – – – –  mastna jetra gosi  9.0 
0207 36 85 – – – – –  mastna jetra rac  9.0 
0207 36 89 – – – – –  drugo  9.0 
 
0209 00 Prašičja maščoba in salo, očiščena mesa, in podkožno maščevje 

perutnine (netopljeno), sveže, ohlajeno, zamrznjeno, nasoljeno, 
razsoljeno, sušeno ali dimljeno  10.0 

 
0210 Meso in drugi užitni mesni klavnični izdelki, nasoljeni, v slanici, 

sušeni ali dimljeni; užitna moka in zdrob iz mesa ali iz drugih 
klavničnih izdelkov 

 –  Drugo, vključno užitno moko, zdrob iz mesa in drugih klavničnih 
izdelkov: 

0210 91 00 – –  od primatov  9.0 
0210 92 00 – –  od kitov, delfinov in pliskavk (sesalcev rodu Cetacea); od 

morskih krav lamantini in dugong (sesalcev rodu Sirenia)  9.0 
0210 93 00 – –  od plazilcev (vključno kače in želve)  9.0 
0210 99 – –  drugo: 
 – – –  meso: 
0210 99 31 – – – –  severnih jelenov  9.0 
 – – –  drobovina: 
 – – – –  drugo: 
 – – – – –  perutninska jetra: 
0210 99 71 – – – – – –  mastna jetra gosi ali rac, soljena ali v slanici  9.0 
0210 99 79 – – – – – –  drugo  9.0 
 
0301 Ribe, žive 
 –  Druge ribe, žive: 
0301 93 00 – –  krap  5.0 
 
0404 Sirotka, koncentrirana ali ne ali z dodatkom sladkorja ali drugih 

sladil; izdelki iz naravnih mlečnih sestavin z dodatkom sladkorja ali 
drugih sladil ali brez njih, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem 
mestu 

0404 10 –  Sirotka in modificirana sirotka, koncentrirana ali ne ali z dodatkom 
sladkorja ali drugih sladil:  10.9 

 
0704 Zelje, cvetača, kolerabice, ohrovt in podobne užitne kapusnice, sveže 

ali ohlajene 
0704 20 00 –  Brstični ohrovt  10.0 
0704 90 –  Druge  10.0 
 
0705 Solata (Lactuca sativa) in radič (Cichorium spp.), sveža ali ohlajena 
 –  Solata: 
0705 19 00 – –  druga  10.0 
 –  Radič: 
0705 21 00 – –  radič (Cichorium intybus var. foliosum)  10.0 
0705 29 00 – –  drug  10.0 
 



Uradni list Republike Slovenije št. 113 / 23. 12. 2002 / Stran 13723 
 
 

 

0706 Korenje, repa, rdeča pesa, črni koren, gomoljna zelena, redkev in 
podobne užitne korenovke, sveže ali ohlajene  
 

0706 10 00 –  –  Korenje in repa  10.0 
 
0708 Stročnice oluščene ali ne, sveže ali ohlajene 
0708 20 00 –  Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.)  10.0 
0708 90 00 –  Druge stročnice  10.0 
 
0709 Druge vrtnine, sveže ali ohlajene 
0709 20 00 –  Beluši  5.0 
0709 70 00 –  Špinača, novozelandska špinača in vrtna loboda  10.0 
 
0710 Vrtnine (termično neobdelane ali termično obdelane s paro ali 

kuhanjem v vodi), zamrznjene 
 –  Stročnice oluščene ali ne: 
0710 22 00 – –  fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.)  7.0 
0710 29 00 – –  drugo  7.0 
0710 30 00 –  Špinača, novozelandska špinača in vrtna loboda  7.0 
0710 40 00 –  Sladka koruza  7.0 
0710 90 00 –  Mešanice vrtnin  7.0 
 
0807 Dinje, lubenice in papaja, sveže 
 –  Dinje in lubenice: 
0807 11 00 – –  lubenice  5.0 
0807 19 00 – –  druge  5.0 
 
0809 Marelice, češnje in višnje, breskve (vključno z nektarinami), slive, 

trnulje, sveže 
0809 10 00 –  Marelice  8.0 
0809 30 –  Breskve, vključno z nektarinami  9.0 
 
0810 Drugo sadje, sveže 
0810 30 –  Črni, beli in rdeči ribez in kosmulje  9.0 
 
0811 Sadje in oreški, nekuhani ali kuhani v vodi ali sopari, zamrznjeni, ki 

vsebujejo dodani sladkor ali druga sladila ali ne vsebujejo dodanega 
sladkorja oz. sladil 

0811 10 –  Jagode  9.0 
 
0909 Seme janeža, badijan (zvezdasti janež), komarčka, koriandra, 

orientalske ali navadne kumine; brinove jagode 
0909 30 00 –  Seme orientalske kumine (Cuminum cyminum)  4.0 
0909 40 00 –  Seme kumine (Carum carvi)  4.0 
 
1001 Pšenica in soržica 
1001 90 –  Drugo: 
1001 90 10 – –  pira za setev (t. diccocum)  4.5 
 – –  druga pira, navadna pšenica in soržica: 
1001 90 91 – – – navadna pšenica in soržica, semenska  4.5 
 
1002 00 00 Rž:  10.0 
iz 1002 00 00 10 –  Semenska  5.0 
 
1003 00 Ječmen 
1003 00 10 –  Semenski  5.0 
1003 00 90 –  Drug  7,7 
 
1004 00 00 Oves  15.0 
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1102 Žitna moka, razen pšenične ali moke iz mešanice žit na podlagi 
pšenice 

1102 10 00 –  Ržena moka  10.0 
1102 20 –  Koruzna moka  15.0 
1102 90 –  Druga  15.0 
 
1103 Žitni drobljenci, zdrob in peleti 
 –  Drobljenec in zdrob: 
1103 13 – –  koruzna: 
1103 13 10 – – –  pri katerih vsebnost maščobe ne presega 1,5 mas.%  5.0 
1103 13 90 – – –  druga  15.0 
1103 19 – –  iz drugih žit: 
1103 19 10 – – –  ržena  15.0 
1103 19 30 – – –  ječmenova  15.0 
1103 19 40 – – –  ovsena  10.0 
1103 19 90 – – –  druga  15.0 
1103 20 –  Peleti: 
1103 20 10 – –  rženi  15.0 
1103 20 20 – –  ječmenovi  15.0 
1103 20 30 – –  ovseni  10.0 
1103 20 40 – –  koruzni  15.0 
1103 20 50 – –  riževi  10.0 
1103 20 60 – –  pšenični  6.4 
1103 20 90 – –  drugi  15.0 
 
1104 Žitna zrnja, drugače obdelana (npr.: z ostranjeno opno, valjana, v 

kosmičih, perlirana, rezana ali drobljena), razen riža iz tar. št. 1006; 
žitni kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali zmleti 

 –  Zrna, valjana ali v obliki kosmičev: 
1104 12 – –  ovsena  5.0 
1104 19 – –  iz drugih žit: 
1104 19 10 – – –  pšenična  15.0 
1104 19 30 – – –  ržena  15.0 
1104 19 50 – – –  koruzna  15.0 
 – – – ječmenova: 
1104 19 61 – – – – valjana  15.0 
1104 19 69 – – – – v obliki kosmičev  15.0 
 – – –  druga: 
1104 19 91 – – – –  riževi kosmiči  10.0 
1104 19 99 – – – –  drugo  10.0 
 –  Drugače obdelana zrna (npr.: oluščena, polirana, rezana ali 

drobljena): 
1104 22 – –  ovsena  5.0 
1104 23 – –  koruzna  15.0 
1104 29 – –  iz drugih žit: 
 – – – ječmenova: 
1104 29 01 – – – –  oluščena  15.0 
1104 29 03 – – – –  oluščena in rezana ali drobljena  15.0 
1104 29 05 – – – –  perlirana  10.0 
1104 29 07 – – – –  obdelana le z drobljenjem  10.0 
1104 29 09 – – – –  drugo  10.0 
 – – – drugo: 
 – – – –  oluščena, rezana ali nerezana, drobljena ali ne: 
1104 29 11 – – – – –  pšenična  15.0 
1104 29 15 – – – – –  ržena  15.0 
1104 29 19 – – – – –  druga  10.0 
 – – – –  perlirana: 
1104 29 31 – – – – –  pšenična  15.0 
1104 29 35 – – – – –  ržena  15.0 
1104 29 39 – – – – –  druga  10.0 
 – – – –  obdelana le z drobljenjem: 
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1104 29 51 – – – – –  pšenična  15.0 
1104 29 55 – – – – –  ržena  15.0 
1104 29 59 – – – – –  druga  10.0 
 – – – –  druga: 
1104 29 81 – – – – –  pšenična  15.0 
1104 29 85 – – – – –  ržena  10.0 
1104 29 89 – – – – –  druga  10.0 
1104 30 –  Žitni kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali zmleti  5.0 
 
1105 Krompirjeva moka, zdrob, prah, zrnca, kosmiči in peleti 
1105 10 00 –  Moka, prah in zdrob  15.0 
 
1108 Škrob; inulin 
 –  Škrob: 
1108 14 00 – –  škrob iz manioke  3.0 
1108 19 – –  drug škrob  3.0 
1108 20 00 –  Inulin  3.0 
 
1109 00 00 Pšenični gluten, osušen ali neosušen  3.0 
 
1210 Hmelj, svež ali sušen, vključno zdrobljen ali zmlet ali v peletih, 

lupulin  5.0 
 
1517 Margarina; užitne mešanice ali preparati iz masti in olj živalskega ali 

rastlinskega izvora ali frakcij različnih masti ali olj iz tega poglavja, 
primerni za prehrano, razen jedilnih masti ali olj in njihovih frakcij iz 
tar. št. 1516 

1517 10 –  Margarina, razen tekoče margarine  20.0 
1517 90 –  Drugo: 
1517 90 10 – –  ki vsebuje več kot 10 mas.% do vključno 15 mas.% mlečnih 

maščob  20.0 
 – –  drugo: 
1517 90 91 – – –  pripravljena rastlinska olja, tekoča, mešana  20.0 
1517 90 93 – – –  užitne mešanice preparatov, ki se uporabljajo pri podmazovan-

ju kalupov  12.0 
1517 90 99 – – –  drugo  20.0 
 
1602 Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, drobovja ali krvi 
1602 10 00 –  Homogenizirani proizvodi  15.0 
1602 20 –  Iz jeter katere koli živali  15.0 
 –  Iz perutnine iz tar. št. 0105: 
1602 31 – –  puranov  15.0 
 
1702 Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto laktozo, maltozo, glukozo 

in fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni sirupi brez dodatkov za 
aromatiziranje ali barvil; umetni med in mešanice umetnega ter 
naravnega medu; karamelni sladkor 

 –  Laktoza in laktozni sirup: 
1702 11 00 – –  ki v suhem stanju vsebujeta 99 mas.% čistega produkta ali več  4.5 
1702 19 00 – –  drugo  4.5 
1702 60 –  Druga fruktoza in fruktozni sirup z več kot 50 mas.% fruktoze  v 

suhem stanju, razen invertnega sladkorja: 
1702 60 10 – –  izoglukoza  27.0 
1702 60 80 – –  inulinski sirup   5.0 
1702 60 95 – –  drugo   27.0 
 
1703 Melase, dobljene pri ekstrakciji ali rafiniranju sladkorja  14.0 
 
1704 Sladkorni proizvodi (vključno z belo čokolado), brez kakava  12.0 
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1806 Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav 
1806 10 –  Kakav v prahu z dodatkom sladkorja ali drugih sladil  12.0 
1806 20 –  Drugi izdelki v blokih, mase nad 2 kg, ali v tekočem stanju, 

pastozni masi, prahu, zrnih ali v drugih oblikah v razsutem stanju, v 
posodah ali pakiranjih nad 2 kg  10.0 

 
1902  Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali drugimi 

snovmi) ali drugače pripravljene, kot so: špageti, makaroni, rezanci, 
lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni; kuskus, pripravljen ali nepripravljen 

 –  Nepoljnene testenine, nekuhane in ne drugače pripravljene: 
1902 11 00 – –  z jajci  20.0 
1902 19 – –  druge  20.0 
 
1904  Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali 

žitnih izdelkov (npr. koruzni kosmiči); žita (razen koruze), v zrnu ali 
obliki kosmičev ali druge oblike (razen moke, drobljencev in zdroba), 
predkuhana, ali drugače pripravljena, ki niso navedena in ne zajeta na 
drugem mestu  

1904 20 –  Pripravljena živila, dobljena iz nepraženih žitnih kosmičev ali 
mešanic nepraženih in praženih ali nabreklih žitnih kosmičev: 

1904 20 10 – –  pripravki tipa müsli na osnovi nepraženih žitnih kosmičev  6.0 
1904 30 00 –  Lomljene (Bulgur) žitarice  7.0 
1904 90 –  Drugo  7.0 
 
1905 Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z dodatkom 

kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule za farmacevtske 
proizvode, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni izdelki 

1905 10 00 –  Hrustljavi kruh (krisp)  7.0 
1905 20 –  Kruh in podobni izdelki, začinjeni z ingverjem  7.0 
 
2001 Vrtnine, sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni ali 

konzervirani v kisu ali ocetni kislini 
2001 10 00 –  Kumare in kumarice  15.0 
2001 90 –  Drugo: 
2001 90 93 – –  čebula  15.0 
 
2002 Paradižnik, pripravljen ali konzerviran kako drugače, kot s kisom ali 

ocetno kislino 
2002 10 –  Paradižnik, cel ali v kosih  10.0 
2002 90 –  Drugo: 
 – –  z vsebnostjo suhe snovi več kot 7 mas.%, vendar manj kot 12 

mas.%: 
2002 90 11 – – –  v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več kot 1kg  10.0 
2002 90 19 – – –  v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 1kg  11.0 
 – –  z vsebnostjo suhe snovi več kot  12 mas.%, vendar manj kot 30 

mas.%: 
2002 90 31 – – –  v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več kot  1kg  10.0 
2002 90 39 – – –  v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 1kg  11.0 
 – –  z vsebnostjo suhe snovi več kot 30 mas.%: 
2002 90 91 – – –  v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več kot 1kg  10.0 
2002 90 99 – – –  v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 1kg  11.0 
 
2005 Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu ali 

ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006 
2005 10 00 –  Homogenizirane vrtnine  15.0 
2005 20 –  Krompir  20.0 
2005 40 00 –  Grah (Pisum sativum)  15.0 
 –  Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.): 
2005 51 00 – –  fižol v zrnu  7.0 
2005 59 00 – –  drug  7.0 
2005 60 00 –  Beluši  5.0 
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2005 80 00 –  Sladka koruza (Zea mays var. saccharata)  8.0 
2005 90 –  Druge vrtnine in mešanice vrtnin: 
2005 90 75 – –  kislo zelje  17.0 
 
2008 Sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali 

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

2008 40 –  Hruške  4.0 
2008 50 –  Marelice: 
 – –  z dodatkom alkohola: 
 – – –  v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot 1 kg: 
 – – – –  z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas.%: 
2008 50 11 – – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 11,85 mas.%  6.0 
2008 50 19 – – – – –  drugo  6.0 
 – – – –  drugo: 
2008 50 31 – – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 11,85 mas.%  6.0 
2008 50 39 – – – – –  drugo  6.0 
 – – –  v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 1 kg: 
2008 50 51 – – – –  z vsebnostjo sladkorja več kot 15 mas.%  6.0 
2008 50 59 – – – –  drugo  6.0 
 – –  brez dodatka alkohola: 
 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto vsebino več 

kot 1 kg: 
2008 50 61 – – – –  z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas.%  6.0 
2008 50 69 – – – –  drugo  6.0 
 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do 

vključno 1 kg: 
2008 50 71 – – – –  z vsebnostjo sladkorja več kot 15 mas.%  6.0 
2008 50 79 – – – –  drugo  6.0 
 – – –  brez dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z neto vsebino: 
2008 50 92 – – – –  5 kg ali več  3.0 
2008 50 94 – – – –  4,5 kg ali več, vendar manj kot 5 kg  6.0 
2008 50 99 – – – –  manj kot 4,5 kg  6.0 
2008 60 –  Češnje in višnje: 
 – –  z dodatkom alkohola: 
 – – –  z vsebnostjo sladkorja več kot 9 mas.%: 
2008 60 11 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 11,85 mas.%  6.0 
2008 60 19 – – – –  drugo  6.0 
 – – –  drugo: 
2008 60 31 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 11,85 mas.%  6.0 
2008 60 39 – – – –  drugo  5.0 
 – –  brez dodanega alkohola: 
 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto vsebino več 

kot 1 kg: 
2008 60 51 – – – –  višnje (Prunus cerasus)  6.0 
2008 60 59 – – – –  drugo  6.0 
 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do 

vključno 1 kg: 
2008 60 61 – – – –  višnje (Prunus cerasus)  6.0 
2008 60 69 – – – –  drugo  6.0 
 – – –  brez dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z neto vsebino: 
 – – – –  4,5 kg ali več: 
2008 60 71 – – – – –  višnje (Prunus cerasus)  6.0 
2008 60 79 – – – – –  drugo  6.0 
 – – – –  do 4,5 kg: 
2008 60 91 – – – – –  višnje (Prunus cerasus)  6.0 
2008 60 99 – – – – –  drugo  6.0 
2008 70 –  Breskve, vključno z nektarinami  6.0 
2008 80 –  Jagode: 
 – –  z dodatkom alkohola: 
 – – –  z vsebnostjo sladkorja več kot 9 mas.%: 
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2008 80 11 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola do 11,85 mas.%  6.0 
2008 80 19 – – – –  drugo  6.0 
 – – –  drugo: 
2008 80 31 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola do 11,85 mas.%  6.0 
2008 80 39 – – – –  drugo  6.0 
 – –  brez dodanega alkohola: 
2008 80 50 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto vsebino več 

kot 1 kg  6.0 
2008 80 70 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do 

vključno 1 kg  6.0 
 – – –  brez dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z neto vsebino: 
2008 80 91 – – – –  4,5 kg ali več  3.0 
2008 80 99 – – – –  do 4,5 kg  6.0 
 –  Drugo, vključno mešanice, razen tistih iz tar. podšt. 2008 19: 
2008 91 00 – –  palmovi srčki  7.0 
2008 92 – –  mešanice  6.0 
2008 99 – –  drugo  4.0 
 
2009 Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in zelenjavni sokovi, nefermentirani 

in brez dodatka alkohola, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali 
brez njih 

 –  Grozdni sok (tudi grozdni mošt): 
2009 61 – –  z Brix številom ne več kot 30  4.0 
2009 69 – –  drugo  4.0 
 –  Jabolčni sok: 
2009 71 – –  z Brix številom ne več kot 20  12.0 
2009 79 – –  drugo  12.0 
 
2101 Ekstrakti, esence in koncentrati kave, pravega čaja ali maté čaja in 

pripravki na njihovi osnovi ali na osnovi kave, pravega čaja ali mate 
čaja; pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki in njihovi 
ekstrakti, esence in koncentrati 

2101 30 –  Pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki ter njihovi 
ekstrakti, esence in koncentrati  10.0 

 
2102 Kvas (aktiven ali neaktiven); drugi enocelični mikroorganizmi, mrtvi 

(razen cepiv iz tar. št. 3002); pripravljeni pecilni praški 
2102 30 00 –  Pripravljeni pecilni praški  7.0 
 
2104 Juhe in ragu juhe in pripravki za te juhe; homogenizirana sestavljena 

živila  4.0 
 
2106 Živila, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu 
2106 10 –  Beljakovinski koncentrati in teksturirane beljakovinaste snovi  7.0 
 
2202 Vode, vključno mineralne vode in sodavice, z dodanim sladkorjem ali 

drugimi sladili ali aromatizirane ter druge brezalkoholne pijače, razen 
sadnih in zelenjavnih sokov, ki se uvrščajo v tar. št. 2009 

2202 10 00 –  Vode, vključno mineralne vode in sodavice, z dodanim sladkorjem 
ali drugimi sladili ali aromatizirane  19.0 

2202 90 –  Drugo  10.0 
 
(1) Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se 

carinska stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse tarifne 
podštevilke v okviru navedene tarifne oznake. 
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POLJSKA - PRILOGA 20 
 

Tarifna  
oznaka 

Poimenovanje Uvozna 
dajatev 

1 2 3 (1) 
 
0102 Živo govedo 
0102 90 –  Drugo: 
 – –  domačih pasem: 
 – – –  z maso nad 300 kg: 
 – – – –  telice (samice goveda, ki še niso telile): 
0102 90 51 – – – – –  za zakol  15.0 
0102 90 59 – – – – –  druge  15.0 
 – – – –  krave: 
0102 90 61 – – – – –  za zakol  15.0 
0102 90 69 – – – – –  druge  15.0 
 – – – –  drugo: 
0102 90 71 – – – – –  za zakol  15.0 
0102 90 79 – – – – –  drugo  15.0 
 
0103 Živi prašiči 
 –  Drugi: 
0103 91 – –  mase pod 50 kg: 
0103 91 10 – – –  domačih pasem  10.0 
0103 92 – –  mase 50 kg ali več: 
 – – –  domačih pasem: 
0103 92 11 – – – –  svinje, ki so vsaj enkrat prasile, mase ne manj kot 160 kg  15.0 
0103 92 19 – – – –  drugi  15.0 
 
0105 Živa domača perutnina (vrste Gallus domesticus, race, gosi, purani in 

pegatke) 
 –  Mase do vključno 185 g: 
0105 11 – –  kokoši, domače (Gallus domesticus): 
 – – –  druge: 
0105 11 91 – – – –  nesnice  9.0 
0105 11 99 – – – –  druge  9.0 
 –  Druga: 
0105 92 00 – –  kokoši, domače (Gallus domesticus), mase do 2000 g  10.0 
0105 93 00 – –  kokoši, domače (Gallus domesticus), mase več kot 2000 g  10.0 

0201 Meso, goveje, sveže ali ohlajeno  25.0 

0202 Meso goveje, zamrznjeno  25.0 
 

0203 Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno  25.0 

0207 Meso in užitni odpadki perutnine iz tar.št. 0105, sveže, ohlajeno ali 
zamrznjeno 

 –  Od kokoši vrste Gallus domesticus: 
0207 12 – – nerazrezane na kose, zamrznjene  28.0 
0207 14 – – kosi in drobovje, zamrznjeni: 
 – – –  kosi: 
0207 14 10 – – – –  brez kosti  28.0 
 – – – –  s kostmi: 
0207 14 20 – – – – –  polovice ali četrtine  28.0 
0207 14 30 – – – – –  cela krila z ali brez vršičkov  28.0 
0207 14 40 – – – – –  hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril  28.0 
0207 14 50 – – – – –  prsa in kosi prs  28.0 
0207 14 60 – – – – –  noge in kosi nog  28.0 
0207 14 70 – – – – –  drugo  28.0 
 – – –  drobovje: 
0207 14 99 – – – –  drugo  28.0 
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0210 Meso in drugi užitni mesni klavnični izdelki, nasoljeni, v slanici, 
sušeni ali dimljeni; užitna moka in zdrob iz mesa ali iz drugih 
klavničnih izdelkov 

 –  Meso, prašičje: 
0210 11 – –  šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi  20.0 
0210 12 – – prsi s potrebušnino in njihovi kosi  20.0 
0210 19 – –  drugo  20.0 
0210 20 –  Meso, goveje  20.0 
 –  Drugo, vključno užitno moko, zdrob iz mesa in drugih klavničnih 

izdelkov: 
0210 99 – –  drugo: 
 – – –  meso: 
0210 99 10 – – – –  konjsko, soljeno, v slanici ali sušeno  20.0 
 – – – –  ovčje in kozje: 
0210 99 21 – – – – –  s kostmi  20.0 
0210 99 29 – – – – –  brez kosti  20.0 
0210 99 39 – – – –  drugo  20.0 
 – – –  drobovina: 
 – – – –  domačih prašičev: 
0210 99 41 – – – – –  jetra  20.0 
0210 99 49 – – – – –  drugo  20.0 
 – – – –  govedi: 
0210 99 51 – – – – –  prepona, mišična in tetivna (flam)  20.0 
0210 99 59 – – – – –  drugo  20.0 
0210 99 60 – – – –  ovac in koz  20.0 
 – – – –  drugo: 
0210 99 80 – – – – –  drugo  20.0 
0210 99 90 – – –  užitne moke in zdrob iz mesa ali mesnih odpadkov  20.0 
 
0402 Mleko in smetana, koncentrirana ali z dodatkom sladkorja ali drugih 

sladil 
0402 10 –  V prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah, z največ 1,5 mas.% 

maščobe 37.0 
 –  V prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah, z več kot 1,5 mas.% 

maščobe: 
0402 21 – –  brez dodatnega sladkorja ali drugih sladil  37.0 
 –  Drugo: 
0402 91 – –  brez dodatnega sladkorja ali drugih sladil  37.0 
0402 99 – –  drugo  37.0 
 
0404 Sirotka, koncentrirana ali ne ali z dodatkom sladkorja ali drugih 

sladil; izdelki iz naravnih mlečnih sestavin z dodatkom sladkorja ali 
drugih sladil ali brez njih, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem 
mestu 

0404 90 –  Drugo  14.0 
 
1001 Pšenica in soržica 
1001 90 –  Drugo: 
 – –  druga pira, navadna pšenica in soržica: 
1001 90 99 – – –  drugo  15.0 
 
1101 00 Pšenična ali moka iz mešanice žit na podlagi pšenice 
 –  Pšenična moka: 
1101 00 15 – –  iz navadne pšenice ali pirjevice  15.0 
1101 00 90 –  Moka iz mešanice žit na podlagi pšenice  15.0 
 
1602 Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, drobovja ali krvi 
 –  Iz perutnine iz tar. št. 0105: 
1602 32 – –  kokoši vrste Gallus domesticus  15.0 
1602 39 – –  drugo  15.0 
 –  Prašičev: 
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1602 42 – –  plečeta in njihovi kosi  15.0 
1602 49 – –  drugo, vključno mešanice  15.0 
1602 50 –  Goved  18.0 
  
(1) Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se 

uvozna dajatev, kot je določena v prilogi, uporablja za vse tarifne 
podštevilke v okviru navedene tarifne oznake. 

 
 

POLJSKA - PRILOGA 21 
 
Tarifna oznaka Poimenovanje Količina Carinska 

stopnja 
1 2 3 4 (1) 

 
0406 Sir in skuta 200 t 
0406 40 –  Sir z modrimi ali podobnimi žlahtnimi plesnimi nastale v jedru sira  4.5 
0406 90 –  Sir, drug: 
 – –  drugi: 
 – – –  drugo: 
 – – – –  drugo: 
 – – – – –  z vsebnostjo maščob do vključno 40 mas.% in vsebnostjo 

vode, izračunane v nemaščobni snovi: 
0406 90 93 – – – – – –  več kot 72 mas.%  4.5 
0406 90 99 – – – – –  drugo  4.5 

_____________________________________________________________________________________________  
 
(1) Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se 

uvozna dajatev, kot je določena v prilogi, uporablja za vse tarifne 
podštevilke v okviru navedene tarifne oznake. 

 
 

POLJSKA - PRILOGA 22 
 
Tarifna oznaka Poimenovanje Količina Carinska 

stopnja 
1 2 3 4  (1) 

 
0207 Meso in užitni odpadki perutnine iz tar.št. 0105, sveže, ohlajeno ali 

zamrznjeno 500 t 
 –  Od rac, gosi in pegatk: 
0207 32 – –  nerazrezane na kose, sveže ali ohlajene  5.5 
0207 33 – –  nerazrezane na kose, zamrznjene  13.5 
0207 34 – –  mastna jetra, sveža ali ohlajena  3.5 
0207 35 – –  drugo, sveže ali ohlajeno  5.5 
0207 36 – –  drugo, zamrznjeno: 
 – – –  kosi: 
 – – – –  brez kosti: 
0207 36 11 – – – – –  gosi  13.5 
0207 36 15 – – – – –  rac in pegatk   13.5 
 – – – –  s kostmi: 
 – – – – –  polovice ali četrti: 
0207 36 21 – – – – – – rac  13.5 
0207 36 23 – – – – – – gosi   13.5 
0207 36 25 – – – – – –  pegatk   13.5 
0207 36 31 – – – – –  cela krila, z ali brez vršičkov  13.5 
0207 36 41 – – – – –  hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril  13.5 
 – – – – –  prsa in kosi prs: 
0207 36 51 – – – – – – gosi   13.5 
0207 36 53 – – – – – –  rac in pegatk   13.5 
 – – – – –  noge in kosi nog: 
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0207 36 61 – – – – – – gosi   13.5 
0207 36 63 – – – – – –  rac in pegatk   13.5 
0207 36 71 – – – – –  paletoji iz gosi ali rac  13.5 
0207 36 79 – – – – –  drugo  13.5 
 – – –  drobovje: 
0207 36 90 – – – –  drugo  13.5 

_____________________________________________________________________________________________  
0209 00 Prašičja maščoba in salo, očiščena mesa, in podkožno maščevje 

perutnine (netopljeno), sveže, ohlajeno, zamrznjeno, nasoljeno, 
razsoljeno, sušeno ali dimljeno  100 t 5.0 

_____________________________________________________________________________________________  
0710 Vrtnine (termično neobdelane ali termično obdelane s paro ali 

kuhanjem v vodi), zamrznjene 
 –  Stročnice v zrnu ali strokih: 
0710 21 00 – –  grah (Pisum sativum)  200 t 9.0 

_____________________________________________________________________________________________  
0703 Čebula, šalotka, česen, por in druge užitne čebulnice, sveža ali 

ohlajena 500 t 
0703 10 –  Čebula in šalotka: 
 – –  čebula: 
0703 10 11 – – –  za saditev  2.5 
0703 10 19 – – –  drugo  13.5 
 – – – – od 1. novembra do 31. julija   7.5 
0703 10 90 – –  šalotka  7.5 

_____________________________________________________________________________________________  
0809 Marelice, češnje in višnje, breskve (vključno z nektarinami), slive, 

trnulje, sveže 100 t 
0809 20 –  Češnje in višnje: 
0809 20 05 – –  višnje (Prunus cerasus)  12,5 
 – – – od 1. januarja do 20. maja  5.0 
 – – – od 16. julija do 31. julija  12.5 
 – – – od 1. avgusta do 31. decembra  5.0 
0809 20 95 – –  druge  22.5 
 – – – od 1. januarja do 20. maja  7.0 
 – – – od 16. julija do 31. julija  12.5 
 – – – od 1. avgusta do 31. decembra  7.0 

_____________________________________________________________________________________________  
0811 Sadje in oreški, nekuhani ali kuhani v vodi ali sopari, zamrznjeni, ki 

vsebujejo dodani sladkor ali druga sladila ali ne vsebujejo dodanega 
sladkorja oz. sladil 100 t 

0811 20 –  Maline, robide, murve, rubus ursinus, črni, beli in rdeči ribez ter 
kosmulje: 

 – –  z dodatkom sladkorja ali drugih sladil: 
0811 20 11 – – –  z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas.%  12.5 
0811 20 19 – – –  drugo  5.0 
 – –  drugo: 
0811 20 31 – – –  maline  2.5 
0811 20 39 – – –  črni ribez  2.5 
0811 20 51 – – –  rdeči ribez  12.5 
0811 20 59 – – –  robide in murve  2.5 

_____________________________________________________________________________________________  
0811 20 90 – – –  drugo  100 t 2.5 

_____________________________________________________________________________________________  
1004 00 00 Oves  400 t 12.5 

_____________________________________________________________________________________________  
1601 00 Klobase in podobni izdelki iz mesa, drugih užitnih klavničnih 

proizvodov ali krvi; sestavljena živila na osnovi teh proizvodov  80 t 5.5 
_____________________________________________________________________________________________  
1806 Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav 200 t 
 –  Druga čokolada, v blokih, palicah ali tablicah: 
1806 31 00 – –  polnjeni  13.5 
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1806 32 – –  nepolnjeni  8.5 
1806 90 –  Drugo  13.5 

_____________________________________________________________________________________________  
2001 Vrtnine, sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni ali 

konzervirani v kisu ali ocetni kislini 
2001 90 –  Drugo: 
2001 90 50 – –  gobe  100 t 12.5 

_____________________________________________________________________________________________  
2203 00 Pivo iz slada  5.000 hl 20.0 

_____________________________________________________________________________________________  
2208 Nedenaturiran etanol, z vsebnostjo manj kot 80 vol.%; žganja, likerji 

in druge alkoholne pijače s katero koli vsebnostjo alkohola 2.000 hl 
2208 20 – Žganje iz vina iz grozdja ali grozdnih tropin  20.0 
2208 30 –  Whisky  13.5 
2208 40 –  Rum in tafia (destilat iz sladkornega trsa)  20.0 
2208 50 –  Gin in brinjevec  20.0 
2208 60 –  Vodka  20.0 
2208 70 –  Likerji, krepilne pijače  20.0 
2208 90 –  Drugo  20.0 
  
(1) Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se 

carinska stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse tarifne 
podštevilke v okviru navedene tarifne oznake. 
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ROMUNIJA - PRILOGA 23 
 

Tarifna  
oznaka 

Poimenovanje Carinska 
stopnja 

1 2 3 (1) 
 
0101 Živi konji, osli, mezge in mule  pr 
 
0102 Živo govedo 
0102 10 –  Čistih pasem, plemensko  pr 
 
0103 Živi prašiči 
0103 10 00 –  Čistih pasem, plemenski  pr 
 
0104 Žive ovce in koze  pr 
 
0105 Živa domača perutnina (vrste Gallus domesticus, race, gosi, purani in 

pegatke) 
 –  Mase do vključno 185 g: 
0105 11 – –  kokoši, domače (Gallus domesticus): 
 – – –  kokoši iz matične jate (plemenske): 
0105 11 11 – – – –  nesnice  pr 
0105 11 19 – – – –  druge  pr 
0105 12 00 – –  purani: 
iz 0105 12 00 10 – – –  plemenski  pr 
0105 19 – –  druga: 
0105 19 20 – – –  gosi: 
iz 0105 19 20 10 – – – –  plemenske  pr 
0105 19 90 – – –  race in pegatke  pr 
 –  Druga: 
0105 92 00 – –  kokoši, domače (Gallus domesticus), mase do 2000 g: 
iz 0105 92 00 10 – – –  plemenske  pr 
0105 93 00 – –  kokoši, domače (Gallus domesticus), mase več kot 2000 g: 
iz 0105 93 00 10 – – –  plemenske  pr 
0105 99 – –  druga: 
0105 99 10 – – –  race: 
iz 0105 99 10 10 – – – –  plemenske  pr 
0105 99 20 – – –  gosi: 
iz 0105 99 20 10 – – – –  plemenske  pr 
0105 99 30 – – –  purani: 
iz 0105 99 30 10 – – – –  plemenski  pr 
0105 99 50 – – –  pegatke: 
iz 0105 99 50 10 – – – –  plemenske  pr 
 
0106 Druge žive živali  pr 

 
0204 Meso, ovčje ali kozje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno  pr 
 
0205 00 Meso konj, oslov ali mul in mezgov, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno  pr 

 
0206 Drugi užitni klavnični izdelki iz govejega, svinjskega, ovčjega, 

kozjega in konjskega mesa ter mesa oslov ali mesa mul in mezgov, 
sveži, ohlajeni ali zamrznjeni  pr 

 
0208 Drugo meso in drugi užitni mesni klavnični izdelki, sveže, ohlajeno 

ali zamrznjeno  pr 
 
0301 Ribe, žive 
0301 10 –  Okrasne ribe  pr 
 –  Druge ribe, žive: 
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0301 91 – –  postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus 
clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, 
Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster )  pr 

0301 92 00 – –  jegulje (Anguilla spp.)  pr 
0301 99 – –  druge  pr 
 
0302 Ribe, sveže ali ohlajene, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa 

iz tar.št. 0304  pr 
 
0303 Ribe, zamrznjene, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz tar. 

št. 0304  pr 
 

0304 Ribji fileti in drugo ribje meso (nemleto ali mleto), sveže, ohlajeno ali 
zamrznjeno  pr 
 

0305 Ribe, sušene, nasoljene ali v slanici; prekajene ribe, pečene pred 
prekajevanjem ali med prekajevanjem; ribja moka, zdrob in peleti, 
primerni za človeško prehrano  pr 

 
0306 Raki v oklepu ali brez oklepa, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni, 

sušeni, nasoljeni ali v slanici; raki v oklepu, kuhani v sopari ali vodi, 
pa tudi ohlajeni, zamrznjeni, sušeni nasoljeni ali v slanici, moka, 
zdrob in peleti, primerni za človeško prehrano  pr 

 
0307 Mehkužci v oklepu ali brez oklepa, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni, 

sušeni, nasoljeni ali v slanici; vodni nevretenčarji, razen rakov in 
mehkužcev, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v 
slanici, moka, zdrob in peleti, primerni za človeško prehrano  pr 

 
0501 00 00 Človeški lasje, surovi, umiti ali neumiti, razmaščeni ali nerazmaščeni; 

odpadki človeških las  pr 
 
0502 Ščetine in dlake domačih ali divjih prašičev, jazbečeva dlaka za 

izdelovanje ščetk; odpadki teh ščetin ali dlak   pr 
 

0503 00 00 Konjska žima in odpadki konjske žime, zloženi v plasteh ali ne, s 
podlago ali brez podlage  pr 
 

0504 00 00 Živalska čreva, mehurji in želodci (razen ribjih), celi ali v kosih, 
sveži, ohlajeni, slani, v slanici, kuhani ali dimljeni  pr 

 
0505 Kože in drugi deli ptic, s perjem in puhom, perje in deli perja (z 

odrezanimi ali neodrezanimi robovi) ter puh, ki niso naprej obdelani, 
razen s čiščenjem, dezinficiranjem ali pripravljanjem za 
konzerviranje; prah in odpadki perja ali delov perja  pr 

 
0506 Kosti in strženi rogov, surovi, razmaščeni, enostavno pripravljeni 

(toda nerazrezani v oblike), namočeni v kislino ali brez želatine; prah 
in odpadki teh izdelkov  pr 

 
0507 Slonova kost, želvovina, kitova kost, dlake kitove kosti, rogovi, 

parožki, kopita, nohti, kremplji in kljuni, surovo ali enostavno 
pripravljeno, toda nerazrezano v oblike; prah in odpadki teh izdelkov  pr 

 
0508 00 00 Korale in podobni materiali, surovi ali enostavno pripravljeni, vendar 

drugače neobdelani; oklepi mehkužcev, rakov ali iglokožcev, sipine 
kosti, surovi, enostavno pripravljeni, toda nerazrezani v oblike; prah 
in odpadki teh izdelkov  pr 

 
0509 00 Spužve, naravne, živalskega izvora  pr 
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0510 00 00 Ambra, siva, kastoreum, cibet in mošus; kantaride; žolči, posušeni ali 
neposušeni; žleze in druge živalske snovi; sveži, ohlajeni ali 
zamrznjeni ali kako drugače začasno konzervirani, ki se uporabljajo 
za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov  pr 

 
0511 Proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem 

mestu; mrtve živali iz 1. in 3. poglavja, neuporabne za človeško 
prehrano  pr 

 
0601 Čebulnice, gomolji, koreninski gomolji, stebelni gomolji, živice in 

korenike v mirujočem stanju, rastoče ali cvetoče; rastlina in korenine 
cikorije, razen korenin iz tar. št. 1212  pr 

 
0602 Druge žive rastline (vštevši njihove korenine), potaknjenci in cepiči, 

gobji miceliji  pr 
 
0604 Listje, veje in drugi deli rastlin, brez cvetov ali cvetnih brstov, in 

trave, mahovi in lišaji, primerni za šopke ali za okras, sveži, posušeni, 
pobarvani, beljeni, impregnirani ali drugače pripavljeni  pr 

 
0701 Krompir, svež ali ohlajen 
0701 10 00 –  Semenski  pr 
 
0709 Druge vrtnine, sveže ali ohlajene 
0709 10 00 –  Okrogle artičoke  pr 
0709 30 00 –  Jajčevci  pr 
0709 40 00 –  Zelena, razen gomoljne zelene  pr 
 –  Gobe in gomoljike: 
0709 52 00 – –  gomoljike  pr 
 
0711 Vrtnine, začasno konzervirane (npr.: z žveplovim dioksidom,  v 

slanici, žveplani vodi ali drugih raztopinah za začasno konzerviranje), 
vendar kot takšne neprimerne za takojšnjo porabo  pr 

 
0712 Sušene vrtnine, cele, narezane na koščke ali rezine, zdrobljene ali 

mlete, vendar ne nadalje pripravljene 
 –  Gobe, bezgova uhljevka (Auricularia spp.), drhtavka (Tremella 

spp.) in gomoljike: 
0712 31 00 – –  gobe iz rodu Agaricus  pr 
0712 32 00 – –  bezgova uhljevka (Auricularia spp.)  pr 
0712 33 00 – –  drhtavka (Tremella spp.)  pr 
0712 39 00 – –  druge  pr 
0712 90 –  Druge vrtnine; mešanice vrtnin: 
 – –  sladka koruza (Zea Mays var. saccharata) 
0712 90 11 – – –  semenski hibridi  pr 
0712 90 19 – – –  drugo  pr 
0712 90 30 – –  paradižnik  pr 
0712 90 50 – –  korenje  pr 
0712 90 90 – –  druge  pr 
 
0713 Sušene stročnice, oluščene ali ne ali zdrobljene  pr 

 
0714 Manioka, maranta, salep, topinambur, sladki krompir ter podobne 

korenovke in gomoljnice z visokim deležem škroba ali inulina, sveži, 
ohlajeni, zamrznjeni ali posušeni, celi ali razrezani ali v peletih; 
sredica sagovega drevesa  pr 

 
0801 Kokosovi orehi, brazilski orehi in akažu (indijski) orehi, sveži ali 

suhi, oluščeni ali neoluščeni  pr 
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0802 Drugi oreški, sveži ali suhi, neoluščeni ali oluščeni  pr 
 
0803 00 Banane, vključno rajske smokve, sveže ali suhe  pr 

 
0804 Dateljni, fige, ananas, avokado, guava, mango in mangusta, sveži ali 

suhi  pr 
 

0805 Agrumi, sveži ali suhi  pr 
 
0806 Grozdje, sveže ali suho 
 
0807 Dinje, lubenice in papaja, sveže 
0807 20 00 –  Papaja  pr 
 
0808 Jabolka, hruške in kutine, sveže 
0808 20 –  Hruške in kutine  pr 
 
0810 Drugo sadje, sveže 
0810 40 –  Brusnice, borovnice in drugo sadje rodu Vaccinium  pr 
0810 50 00 –  Kivi (Actinidia chinensis Planch.)  pr 
0810 60 00 –  Durian  pr 
0810 90 –  Drugo  pr 
 
0812 Sadje in plodovi, začasno konzervirani (npr.: z žveplovim dioksidom, 

v slanici, v žveplani vodi ali v drugih raztopinah za konzerviranje), 
vendar v takšnem stanju neustrezni za takojšnjo prehrano  pr 

 
0813 Sadje, suho, razen tistega, ki se uvršča v tar. št. od 0801 do 0806; 

mešanice oreškov ali suhega sadja iz tega poglavja  pr 
 
0814 00 00 Lupine agrumov ali dinj in lubenic, sveže, zamrznjene, suhe ali 

začasno konzervirane v slanici, žveplani vodi ali v drugih raztopinah 
za konzerviranje  pr 

 
0901 Kava, pražena ali nepražena, z ali brez kofeina; lupine in kožice kave; 

kavni nadomestki, ki vsebujejo kakršen koli odstotek kave  pr 
 
0902 Čaj, pravi, aromatiziran ali ne  pr 
 
0903 00 00 Maté čaj  pr 
 
0904 Poper rodu Piper; suha, zdrobljena ali zmleta paprika rodu Capsicum 

ali Pimenta  pr 
 
0905 00 00 Vanilija  pr 
 
0906 Cimet in skorja cimetovega drevesa  pr 
 
0907 00 00 Klinčki (celi plodovi, popki in peclji)  pr 
 
0908 Muškatni orešček, macis in kardamom  pr 
 
0909 Seme janeža, badijan (zvezdasti janež), komarčka, koriandra, 

orientalske ali navadne kumine; brinove jagode 
0909 10 00 –  Seme janeža in badijana  pr 
0909 20 00 –  Seme koriandra  pr 
0909 50 00 –  Seme komarčka; brinove jagode  pr 
 
0910 Ingver, žafran, kurkuma, materina dušica, lovorjev list, curry in druge 

začimbe  pr 
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1001 Pšenica in soržica 
1001 10 00 –  Trda pšenica (t. durum)  pr 
 
1005 Koruza 
1005 10 –  Semenska  pr 
 
1006 Riž  pr 
 
1007 00 Sirek v zrnu  pr 
 
1008 Ajda, proso, ptičje seme; druga žita  pr 
 
1101 00 Pšenična ali moka iz mešanice žit na podlagi pšenice 
 –  Pšenična moka: 
1101 00 11 – –  iz trde pšenice (Triticum durum)  pr 
 
1102 Žitna moka, razen pšenične ali moke iz mešanice žit na podlagi 

pšenice 
1102 30 00 –  Riževa moka  pr 
 
1103 Žitni drobljenci, zdrob in peleti 
 –  Drobljenec in zdrob: 
1103 19 – –  iz drugih žit: 
1103 19 50 – – –  riževa  pr 
 
1106 Moka, prah in zdrob iz sušenih stročnic, ki se uvrščajo v tar. št. 0713, 

iz saga, korenov ali gomoljev iz tar. št. 0714; moka, zdrob ali prah iz 
proizvodov iz 8. poglavja  pr 

 
1201 00 Soja, cela ali lomljena  pr 
 
1202 Arašidi (zemeljski oreščki), nepraženi, nepečeni, v lupini, oluščeni ali 

lomljeni  pr 
 
1203 00 00 Kopra (posušeno jedro kokosovega oreha)  pr 
 
1204 00 Laneno seme, celo ali lomljeno  pr 
 
1205 Seme oljne repice ali ogrščice, celo ali lomljeno  

 
1205 10 –  Seme oljne repice ali ogrščice z nizko vsebino eručne kisline: 
1205 10 10 – – Za setev  pr 
1205 90 00 –  Drugo 
iz 1205 90 00 10 – – Za setev  pr 
 
1206 00 Sončično seme, celo ali lomljeno 
1206 00 10 –  Za setev  pr 
 
1207 Drugo oljno seme in plodovi, celo ali lomljeno 
1207 10 –  Palmovi orehi in jedrca  pr 
1207 20 –  Bombaževo seme  pr 
1207 30 –  Ricinusovo seme  pr 
1207 40 –  Sezamovo seme  pr 
1207 50 –  Gorčično seme  pr 
1207 60 –  Seme žafranike  pr 
 –  Drugo: 
1207 99 – –  drugo  pr 
 
1208 Moka in zdrob iz oljnega semena in plodov, razen iz gorčice  pr 
 



Uradni list Republike Slovenije št. 113 / 23. 12. 2002 / Stran 13739 
 
 

 

1209 Seme, plodovi in trosi za setev  pr 
 
1211 Rastline in njihovi deli (vključno semena in plodovi), sveži ali sušeni, 

rezani ali celi, zdrobljeni ali zmleti, vrst, ki se uporabljajo predvsem v 
parfumeriji, farmaciji ali za insekticidne, fungicidne ali podobne 
namene  pr 

 
1212 Rožiči, morske in druge alge, sladkorna pesa, sladkorni trs, sveži, 

ohlajeni ali zamrznjeni ali sušeni, zmleti ali ne; koščice in jedrca iz 
sadnih koščic in drugi rastlinski proizvodi (vključno s korenino 
cikorije, nepraženo, vrste Cichorium intybus sativum) vrst, ki se 
uporabljajo predvsem za človeško prehrano in niso navedeni in ne 
zajeti na drugem mestu 

1212 10 –  Rožiči, vključno s semenom  pr 
1212 20 00 –  Morske alge in druge alge  pr 
1212 30 00 –  Koščice in jedra iz mareličnih, breskovih (vključno iz nektarin) in 

slivovih koščic  pr 
 –  Drugo: 
1212 99 – –  drugo  pr 
 
1213 00 00 Žitna slama in žitne pleve, surove, nepripravljene, vštevši zrezane, 

mlete ali stisnjene ali v peletih  pr 
 
1214 Krmna koleraba, krmna pesa, korenje za krmo; seno, lucerna, detelja, 

esparzeta, krmni ohrovt, volčji bob, grašica in podobni pridelki za 
krmo, tudi v peletih  pr 

 
1301 Šelak, naravne gume, smole, gumijeve smole in oljne smole (na 

primer: balzami)  pr 
 
1302 Rastlinski sokovi in ekstrakti; pektinske snovi, pektinati in pektati; 

agar-agar in druge sluzi ter sredstva za zgoščevanje, dobljeni iz 
rastlinskih proizvodov, modificirani ali nemodificirani  pr 

 
1401 Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem za pletarstvo (npr.: 

bambus, španski trs, trs, rogoz, vrbovo protje, rafija, očiščena žitna 
slama, beljena ali barvana, in lipovo lubje)  pr 

 
1402 00 00 Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem kot materiali za 

polnjenje in tapeciranje (npr. kapok, rastlinski lasje, morska trava), 
vključno s tistimi, ki so pripravljeni v plasteh, s podlago ali brez 
podlage iz drugih materialov  pr 

 
1403 00 00 Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem za izdelovanje metel 

in ščetk (npr. sirek, pisava, pirjevica), tudi v svežnjih in šopih  pr 
 
1404 Rastlinski proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu  pr 
 
1501 00 Prašičja maščoba (vključno z mastjo) in piščančja maščoba, razen 

tistih iz tar. št. 0209 ali 1503  pr 
 
1502 00 Maščobe živali vrste goved, ovac in koz, razen tistih iz tar. št. 1503  pr 
 
1503 00 Stearin iz užitne prašičje masti, olje iz užitne prašičje masti, 

oleostearin, oleo-olje in olje iz loja, neemulgirani, nemešani ali kako 
drugače pripravljeni  pr 

 
1504 Masti in olja rib ali morskih sesalcev ter njihove frakcije, prečiščeni 

ali neprečiščeni, toda kemično nemodificirani  pr 
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1505 00 Maščobe iz volne in mastne snovi, dobljene iz teh maščob, vključno z 
lanolinom  pr 

 
1506 00 00 Druge masti in olja živalskega izvora in njihove frakcije, prečiščene 

ali neprečiščene, toda kemično nemodificirane  pr 
 

 
1507 Sojino olje in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda 

kemično nemodificirano  pr 
 
1508 Olje iz kikirikija in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda 

kemično nemodificirano  pr 
 
1509 Oljčno olje in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda 

kemično nemodificirano  pr 
 
1510 00 Druga olja, dobljena izključno iz oljk, in njihove frakcije, prečiščena 

ali neprečiščena, toda kemično nemodificirana, vključno mešanice teh 
olj ali frakcij z olji ali frakcijami iz tar. št. 1509  pr 

 
1511 Palmovo olje in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda 

kemično nemodificirano  pr 
 
1512 Olje iz sončničnih semen, semen žafranike in bombaževega semena 

in njihove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično 
nemodificirano 

 –  Olje iz bombaževega semena in njegove frakcije: 
1512 21 – –  surovo olje, z izločenim gosipolom ali ne  pr 
1512 29 – –  drugo  pr 
 
1513 Olje kokosovega oreha (kopre), palmovega jedra (koščice), 

palmovega oreha in njegove frakcije, rafinirano ali nerafinirano, toda 
kemično nemodificirano  pr 

 
1515 Druge rastlinske masti in olja, nehlapna (vključno z jojoba oljem), in 

njihove frakcije, prečiščeni ali neprečiščeni, toda kemično 
nemodificirani  pr 

 
1518 00 Živalske ali rastlinske masti in olja in njihove frakcije, kuhani, 

oksidirani, dehidrirani, žveplani, pihani, polimerizirani s segrevanjem 
v vakuumu ali v inertnem plinu ali drugače kemično modificirani, 
razen tistih iz tar. št. 1516; mešanice ali preparati iz živalskih ali 
rastlinskih masti ter olj ali iz frakcije različnih masti ali olj iz tega 
poglavja, neustrezni za prehrano, ki niso omenjeni in ne zajeti na 
drugem mestu  pr 

 
1520 00 00 Glicerin, surov; glicerinske vode in glicerinski lugi  pr 
 
1521 Rastlinski voski (razen trigliceridov), čebelji vosek, voski drugih 

insektov in spermaceti, rafinirani ali nerafinirani, barvani ali 
nebarvani  pr 

 
1522 00 Degras (strojarska maščoba); ostanki, dobljeni pri predelavi maščob 

in voskov živalskega ter rastlinskega izvora  pr 
 
1603 00 Ekstrakti in sokovi iz mesa, rib, rakov, mehkužcev in drugih vodnih 

nevretenčarjev  pr 
 
1604 Pripravljene ali konzervirane ribe, kaviar in kaviarjevi nadomestki, 

pripravljeni iz ribjih jajčec  pr 
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1605 Raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji, pripravljeni ali 
konzervirani  pr 

 
1702 Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto laktozo, maltozo, glukozo 

in fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni sirupi brez dodatkov za 
aromatiziranje ali barvil; umetni med in mešanice umetnega ter 
naravnega medu; karamelni sladkor 

1702 20 –  Javorjev sladkor in sirup  pr 
 
1801 00 00 Kakav v zrnu, cel ali zdrobljen, surov ali pražen  pr 
 
1802 00 00 Lupine, skorje, opne in drugi odpadki kakava   pr 
 
1803 Kakavova masa, razmaščena ali nerazmaščena  pr 
 
1804 00 00 Kakavovo maslo, maščobe in olje  pr 
 
1805 00 00 Kakav v prahu, brez dodatka sladkorja ali drugih sladil  pr 
 
1902  Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali drugimi 

snovmi) ali drugače pripravljene, kot so: špageti, makaroni, rezanci, 
lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni; kuskus, pripravljen ali nepripravljen 

1902 40 –  Kuskus  pr 
 
1903 00 00 Tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz škroba kot kosmiči, 

zrnca, perle in v podobnih oblikah  pr 
 
1905 Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z dodatkom 

kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule za farmacevtske 
proizvode, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni izdelki 

 –  Sladki keksi (piškoti), vaflji in oblati: 
1905 31 – – sladki keksi  pr 
1905 32 – – vaflji in oblati  pr 
1905 40 –  Prepečenec, opečen kruh in podobni opečeni izdelki  pr 
1905 90 –  Drugo  pr 
 
2003 Gobe in gomoljike, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu 

ali v ocetni kislini 
2003 20 00 –  Gomoljike  pr 
 
2005 Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu ali 

ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006 
2005 70 –  Oljke  pr 
 
2008 Sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali 

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

 –  Oreški, arašidi in druga semena, vključno mešanice: 
2008 11 – –  arašidi  pr 
2008 19 – –  drugo, vključno mešanice  pr 
2008 20 –  Ananas  pr 
2008 30 –  Agrumi  pr 
 
2009 Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in zelenjavni sokovi, nefermentirani 

in brez dodatka alkohola, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali 
brez njih 

 –  Pomarančni sok: 
2009 11 – –  zamrznjen  pr 
2009 12 00 – –  nezamrznjen, z  Brix številom ne več kot 20  pr 
2009 19 – –  drugo  pr 
 –  Sok grenivke: 
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2009 21 00 – –  z  Brix številom ne več kot 20  pr 
2009 29 – –  drug  pr 
 –  Sok drugih agrumov: 
2009 31 – –  z  Brix številom ne več kot 20  pr 
2009 39 – –  drugo  pr 
 –  Ananasov sok: 
2009 41 – –  z Brix številom ne več kot 20  pr 
2009 49 – –  drugo  pr 
 
2101 Ekstrakti, esence in koncentrati kave, pravega čaja ali maté čaja in 

pripravki na njihovi osnovi ali na osnovi kave, pravega čaja ali mate 
čaja; pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki in njihovi 
ekstrakti, esence in koncentrati 

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

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

na osnovi kave  pr 
2101 20 –  Ekstrakti, esence in koncentrati pravega čaja, maté čaja in pripravki 

na osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi pravega 
čaja ali maté čaja  pr 

 
2103 Pripravki za omake in pripravljene omake, kombinirane začimbe in 

kombinirane mešanice začimbnih sredstev; gorčična moka in zdrob in 
pripravljena gorčica 

2103 10 00 –  Sojina omaka  pr 

2201 Vode, vključno naravne ali umetne mineralne vode in sodavice, brez 
dodanega sladkorja ali drugih sladil ali arom; led in sneg  pr 

2301 Moka, zdrob in peleti iz mesa ali mesnih odpadkov, rib ali rakov, 
mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev, neustreznih za hrano 
ljudi; ocvirki  pr 

2302 Otrobi in drugi ostanki pri presejevanju, mletju ali drugi obdelavi žit 
ali stročnic, nepeletizirani ali peletizirani  pr 

2303 Ostanki pri proizvodnji škroba in podobni ostanki, rezanci sladkorne 
pese, odpadki sladkornega trsa in drugi odpadki pri proizvodnji 
sladkorja, ostanki in odpadki iz pivovarn in destilarn, nepeletizirani in 
peletizirani  pr 

2304 00 00 Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olja iz 
soje, nezmleti, zmleti ali peletizirani  pr 

 
2305 00 00 Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olja iz 

arašidov, nezmleti, zmleti ali peletizirani  pr 
 
2306 Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji rastlinskih 

maščob ali olj, razen tistih iz tar. št. 2304 in 2305, nezmleti, zmleti ali 
peletizirani  pr 

 
2307 00 Vinska usedlina; vinski kamen  pr 
 
2308 00 Rastlinski materiali, rastlinski odpadki in ostanki pri predelavi 

rastlinskih materialov in stranski proizvodi, peletizirani ali 
nepeletizirani, ki se uporabljajo kot krma za živali, ki niso navedeni 
in ne zajeti na drugem mestu  pr 

 
2309 Izdelki, ki se uporabljajo kot krma za živali  pr 
 
(1) Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se carinska stopnja, kot je 

določena v prilogi, uporablja za vse tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake. 
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ROMUNIJA - PRILOGA 24 
 

Tarifna  
oznaka 

Poimenovanje Carinska 
stopnja 

1 2 3 (1) 
 
0102 Živo govedo 
0102 90 –  Drugo: 
 – –  domačih pasem: 
0102 90 05 – – –  mase do vključno 80 kg  9.0 
 – – –  mase nad 80 kg, do vključno 160 kg: 
0102 90 21 – – – –  za zakol  9.0 
0102 90 29 – – – –  drugo  9.0 
 – – –  mase nad 160 kg, do vključno 300 kg: 
0102 90 41 – – – –  za zakol  9.0 
0102 90 49 – – – –  drugo  9.0 
0102 90 90 – –  drugo  9.0 
 
0103 Živi prašiči 
 –  Drugi: 
0103 91 – –  mase pod 50 kg: 
0103 91 90 – – –  drugi  9.0 
0103 92 – –  mase 50 kg ali več: 
0103 92 90 – – –  drugi  9.0 
 
0105 Živa domača perutnina (vrste Gallus domesticus, race, gosi, purani in 

pegatke) 
 –  Mase do vključno 185 g: 
0105 12 00 – –  purani   9.0 
0105 19 – –  druga: 
0105 19 20 – – –  gosi   9.0 
 –  Druga: 
0105 99 – –  druga: 
0105 99 10 – – –  race  10.0 
0105 99 20 – – –  gosi  10.0 
0105 99 30 – – –  purani  10.0 
0105 99 50 – – –  pegatke  5.0 
 
0207 Meso in užitni odpadki perutnine iz tar.št. 0105, sveže, ohlajeno ali 

zamrznjeno 
 –  Od kokoši vrste Gallus domesticus: 
0207 14 – – kosi in drobovje, zamrznjeni: 
 – – –  drobovje: 
0207 14 91 – – – –  jetra  10.0 
 –  Od puranov: 
0207 27 – – kosi in drobovje, zamrznjeni: 
 – – –  drobovje: 
0207 27 91 – – – –  jetra  9.0 
 –  Od rac, gosi in pegatk: 
0207 36 – –  drugo, zamrznjeno: 
 – – –  drobovje: 
 – – – –  jetra: 
0207 36 81 – – – – –  mastna jetra gosi  9.0 
0207 36 85 – – – – –  mastna jetra rac  9.0 
0207 36 89 – – – – –  drugo  9.0 
 
0209 00 Prašičja maščoba in salo, očiščena mesa, in podkožno maščevje 

perutnine (netopljeno), sveže, ohlajeno, zamrznjeno, nasoljeno, 
razsoljeno, sušeno ali dimljeno  10.0 
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0210 Meso in drugi užitni mesni klavnični izdelki, nasoljeni, v slanici, 
sušeni ali dimljeni; užitna moka in zdrob iz mesa ali iz drugih 
klavničnih izdelkov 

 –  Drugo, vključno užitno moko, zdrob iz mesa in drugih klavničnih 
izdelkov: 

0210 91 00 – –  od primatov  9.0 
0210 92 00 – –  od kitov, delfinov in pliskavk (sesalcev rodu Cetacea); od 

morskih krav lamantini in dugong (sesalcev rodu Sirenia)  9.0 
0210 93 00 – –  od plazilcev (vključno kače in želve)  9.0 
0210 99 – –  drugo: 
 – – –  meso: 
0210 99 31 – – – –  severnih jelenov  9.0 
 – – –  drobovina: 
 – – – –  drugo: 
 – – – – –  perutninska jetra: 
0210 99 71 – – – – – –  mastna jetra gosi ali rac, soljena ali v slanici  9.0 
0210 99 79 – – – – – –  drugo  9.0 
 
0301 Ribe, žive 
 –  Druge ribe, žive: 
0301 93 00 – –  krap  5.0 
 
0404 Sirotka, koncentrirana ali ne ali z dodatkom sladkorja ali drugih 

sladil; izdelki iz naravnih mlečnih sestavin z dodatkom sladkorja ali 
drugih sladil ali brez njih, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem 
mestu 

0404 10 –  Sirotka in modificirana sirotka, koncentrirana ali ne ali z dodatkom 
sladkorja ali drugih sladil  10.9 

 
0603 Rezano cvetje in cvetni brsti, primerni za šopke ali za okras, sveže, 

posušeno, pobarvano, beljeno, impregnirano ali drugače pripravljeno 
0603 10 –  Sveže  15.0 
 
0704 Zelje, cvetača, kolerabice, ohrovt in podobne užitne kapusnice, sveže 

ali ohlajene 
0704 20 00 –  Brstični ohrovt  10.0 
0704 90 –  Druge  10.0 
 
0705 Solata (Lactuca sativa) in radič (Cichorium spp.), sveža ali ohlajena 
 –  Solata: 
0705 19 00 – –  druga  10.0 
 –  Radič: 
0705 21 00 – –  radič (Cichorium intybus var. foliosum)  10.0 
0705 29 00 – –  drug  10.0 
 
0706 Korenje, repa, rdeča pesa, črni koren, gomoljna zelena, redkev in 

podobne užitne korenovke, sveže ali ohlajene  
 

0706 10 00 –  Korenje in repa  10.0 
 
0708 Stročnice oluščene ali ne, sveže ali ohlajene  

 
0708 20 00 –  Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.)  10.0 
0708 90 00 –  Druge stročnice  10.0 
 
0709 Druge vrtnine, sveže ali ohlajene 
0709 20 00 –  Beluši  5.0 
0709 70 00 –  Špinača, novozelandska špinača in vrtna loboda  10.0 
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0710 Vrtnine (termično neobdelane ali termično obdelane s paro ali 
kuhanjem v vodi), zamrznjene 

 –  Stročnice oluščene ali ne: 
0710 22 00 – –  fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.)  7.0 
0710 29 00 – –  drugo  7.0 
0710 30 00 –  Špinača, novozelandska špinača in vrtna loboda  7.0 
0710 40 00 –  Sladka koruza  7.0 
0710 90 00 –  Mešanice vrtnin  7.0 
 
0807 Dinje, lubenice in papaja, sveže 
 –  Dinje in lubenice: 
0807 11 00 – –  lubenice  5.0 
0807 19 00 – –  druge  5.0 
 
0809 Marelice, češnje in višnje, breskve (vključno z nektarinami), slive, 

trnulje, sveže 
0809 10 00 –  Marelice  8.0 
0809 30 –  Breskve, vključno z nektarinami  9.0 
 
0810 Drugo sadje, sveže 
0810 20 –  Maline, robide, murve in rubus ursinus (križanec med robido in 

malino)  15.0 
0810 30 –  Črni, beli in rdeči ribez in kosmulje  9.0 
 
0811 Sadje in oreški, nekuhani ali kuhani v vodi ali sopari, zamrznjeni, ki 

vsebujejo dodani sladkor ali druga sladila ali ne vsebujejo dodanega 
sladkorja oz. sladil 

0811 10 –  Jagode  9.0 
 
0909 Seme janeža, badijan (zvezdasti janež), komarčka, koriandra, 

orientalske ali navadne kumine; brinove jagode 
0909 30 00 –  Seme orientalske kumine (Cuminum cyminum)  4.0 
0909 40 00 –  Seme kumine (Carum carvi)  4.0 
 
1001 Pšenica in soržica 
1001 90 –  Drugo: 
1001 90 10 – –  pira za setev (t. diccocum)  4.5 
 – –  druga pira, navadna pšenica in soržica: 
1001 90 91 – – – navadna pšenica in soržica, semenska  4.5 
 
1002 00 00 Rž:  10.0 
iz 1002 00 00 10 –  Semenska  5.0 
 
1003 00 Ječmen 
1003 00 10 –  Semenski  5.0 
1003 00 90 –  Drug  7.7 
 
1004 00 00 Oves  15.0 
 
1102 Žitna moka, razen pšenične ali moke iz mešanice žit na podlagi 

pšenice 
1102 10 00 –  Ržena moka  10.0 
1102 20 –  Koruzna moka  15.0 
1102 90 –  Druga  15.0 
 
1103 Žitni drobljenci, zdrob in peleti 
 –  Drobljenec in zdrob: 
1103 13 – –  koruzna: 
1103 13 10 – – –  pri katerih vsebnost maščobe ne presega 1,5 mas.%  5.0 
1103 13 90 – – –  druga  15.0 
1103 19 – –  iz drugih žit: 
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1103 19 10 – – –  ržena  15.0 
1103 19 30 – – –  ječmenova  15.0 
1103 19 40 – – –  ovsena  10.0 
1103 19 90 – – –  druga  15.0 
1103 20 –  Peleti: 
1103 20 10 – –  rženi  15.0 
1103 20 20 – –  ječmenovi  15.0 
1103 20 30 – –  ovseni  10.0 
1103 20 40 – –  koruzni  15.0 
1103 20 50 – –  riževi  10.0 
1103 20 60 – –  pšenični  6.4 
1103 20 90 – –  drugi  15.0 
 
1104 Žitna zrnja, drugače obdelana (npr.: z ostranjeno opno, valjana, v 

kosmičih, perlirana, rezana ali drobljena), razen riža iz tar. št. 1006; 
žitni kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali zmleti 

 –  Zrna, valjana ali v obliki kosmičev: 
1104 12 – –  ovsena  5.0 
1104 19 – –  iz drugih žit: 
1104 19 10 – – –  pšenična  15.0 
1104 19 30 – – –  ržena  15.0 
1104 19 50 – – –  koruzna  15.0 
 – – – ječmenova: 
1104 19 61 – – – – valjana  15.0 
1104 19 69 – – – – v obliki kosmičev  15.0 
 – – –  druga: 
1104 19 91 – – – –  riževi kosmiči  10.0 
1104 19 99 – – – –  drugo  10.0 
 –  Drugače obdelana zrna (npr.: oluščena, polirana, rezana ali 

drobljena): 
1104 22 – –  ovsena  5.0 
1104 23 – –  koruzna  15.0 
1104 29 – –  iz drugih žit: 
 – – – ječmenova: 
1104 29 01 – – – –  oluščena  15.0 
1104 29 03 – – – –  oluščena in rezana ali drobljena  15.0 
1104 29 05 – – – –  perlirana  10.0 
1104 29 07 – – – –  obdelana le z drobljenjem  10.0 
1104 29 09 – – – –  drugo  10.0 
 – – – drugo: 
 – – – –  oluščena, rezana ali nerezana, drobljena ali ne: 
1104 29 11 – – – – –  pšenična  15.0 
1104 29 15 – – – – –  ržena  15.0 
1104 29 19 – – – – –  druga  10.0 
 – – – –  perlirana: 
1104 29 31 – – – – –  pšenična  15.0 
1104 29 35 – – – – –  ržena  15.0 
1104 29 39 – – – – –  druga  10.0 
 – – – –  obdelana le z drobljenjem: 
1104 29 51 – – – – –  pšenična  15.0 
1104 29 55 – – – – –  ržena  15.0 
1104 29 59 – – – – –  druga  10.0 
 – – – –  druga: 
1104 29 81 – – – – –  pšenična  15.0 
1104 29 85 – – – – –  ržena  10.0 
1104 29 89 – – – – –  druga  10.0 
1104 30 –  Žitni kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali zmleti  5.0 
 
1105 Krompirjeva moka, zdrob, prah, zrnca, kosmiči in peleti 
1105 10 00 –  Moka, prah in zdrob  15.0 
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1108 Škrob; inulin 
 –  Škrob: 
1108 14 00 – –  škrob iz manioke  3.0 
1108 19 – –  drug škrob  3.0 
1108 20 00 –  Inulin  3.0 
 
1109 00 00 Pšenični gluten, osušen ali neosušen  3.0 
 
1210 Hmelj, svež ali sušen, vključno zdrobljen ali zmlet ali v peletih, 

lupulin  5.0 
 
1517 Margarina; užitne mešanice ali preparati iz masti in olj živalskega ali 

rastlinskega izvora ali frakcij različnih masti ali olj iz tega poglavja, 
primerni za prehrano, razen jedilnih masti ali olj in njihovih frakcij iz 
tar. št. 1516 

1517 10 –  Margarina, razen tekoče margarine  20.0 
1517 90 –  Drugo: 
1517 90 10 – –  ki vsebuje več kot 10 mas.% do vključno 15 mas.% mlečnih 

maščob  20.0 
 – –  drugo: 
1517 90 91 – – –  pripravljena rastlinska olja, tekoča, mešana  20.0 
1517 90 93 – – –  užitne mešanice preparatov, ki se uporabljajo pri podmazovan-

ju kalupov  12.0 
1517 90 99 – – –  drugo  20.0 
 
1602 Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, drobovja ali krvi 
1602 10 00 –  Homogenizirani proizvodi  15.0 
1602 20 –  Iz jeter katere koli živali  15.0 
 –  Iz perutnine iz tar. št. 0105: 
1602 31 – –  puranov  15.0 
 
1702 Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto laktozo, maltozo, glukozo 

in fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni sirupi brez dodatkov za 
aromatiziranje ali barvil; umetni med in mešanice umetnega ter 
naravnega medu; karamelni sladkor 

 –  Laktoza in laktozni sirup: 
1702 11 00 – –  ki v suhem stanju vsebujeta 99 mas.% čistega produkta ali več  4.5 
1702 19 00 – –  drugo  4.5 
1702 60 –  Druga fruktoza in fruktozni sirup z več kot 50 mas.% fruktoze  v 

suhem stanju, razen invertnega sladkorja: 
1702 60 10 – –  izoglukoza  27.0 
1702 60 80 – –  inulinski sirup   5.0 
1702 60 95 – –  drugo   27.0 
 
1703 Melase, dobljene pri ekstrakciji ali rafiniranju sladkorja  14.0 
 
1704 Sladkorni proizvodi (vključno z belo čokolado), brez kakava  12.0 
 
1806 Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav 
1806 10 –  Kakav v prahu z dodatkom sladkorja ali drugih sladil  12.0 
1806 20 –  Drugi izdelki v blokih, mase nad 2 kg, ali v tekočem stanju, 

pastozni masi, prahu, zrnih ali v drugih oblikah v razsutem stanju, v 
posodah ali pakiranjih nad 2 kg  10.0 

 
1902  Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali drugimi 

snovmi) ali drugače pripravljene, kot so: špageti, makaroni, rezanci, 
lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni; kuskus, pripravljen ali nepripravljen 

 –  Nepoljnene testenine, nekuhane in ne drugače pripravljene: 
1902 11 00 – –  z jajci  20.0 
1902 19 – –  druge  20.0 
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1904  Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali 
žitnih izdelkov (npr. koruzni kosmiči); žita (razen koruze), v zrnu ali 
obliki kosmičev ali druge oblike (razen moke, drobljencev in zdroba), 
predkuhana, ali drugače pripravljena, ki niso navedena in ne zajeta na 
drugem mestu  

1904 20 –  Pripravljena živila, dobljena iz nepraženih žitnih kosmičev ali 
mešanic nepraženih in praženih ali nabreklih žitnih kosmičev: 

1904 20 10 – –  pripravki tipa müsli na osnovi nepraženih žitnih kosmičev  6.0 
1904 30 00 –  Lomljene (Bulgur) žitarice  7.0 
1904 90 –  Drugo  7.0 
 
1905 Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z dodatkom 

kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule za farmacevtske 
proizvode, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni izdelki 

1905 10 00 –  Hrustljavi kruh (krisp)  7.0 
1905 20 –  Kruh in podobni izdelki, začinjeni z ingverjem  7.0 
 
2001 Vrtnine, sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni ali 

konzervirani v kisu ali ocetni kislini 
2001 10 00 –  Kumare in kumarice  15.0 
2001 90 –  Drugo: 
2001 90 93 – –  čebula  15.0 
 
2002 Paradižnik, pripravljen ali konzerviran kako drugače, kot s kisom ali 

ocetno kislino 
2002 10 –  Paradižnik, cel ali v kosih  10.0 
2002 90 –  Drugo: 
 – –  z vsebnostjo suhe snovi več kot 7 mas.%, vendar manj kot 12 

mas.%: 
2002 90 11 – – –  v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več kot 1kg  10.0 
2002 90 19 – – –  v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 1kg  11.0 
 – –  z vsebnostjo suhe snovi več kot  12 mas.%, vendar manj kot 30 

mas.%: 
2002 90 31 – – –  v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več kot  1kg  10.0 
2002 90 39 – – –  v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 1kg  11.0 
 – –  z vsebnostjo suhe snovi več kot 30 mas.%: 
2002 90 91 – – –  v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več kot 1kg  10.0 
2002 90 99 – – –  v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 1kg  11.0 
 
2005 Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu ali 

ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006 
2005 10 00 –  Homogenizirane vrtnine  15.0 
2005 20 –  Krompir  20.0 
2005 40 00 –  Grah (Pisum sativum)  15.0 
 –  Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.): 
2005 51 00 – –  fižol v zrnu  7.0 
2005 59 00 – –  drug  7.0 
2005 60 00 –  Beluši  5.0 
2005 80 00 –  Sladka koruza (Zea mays var. saccharata)  8.0 
2005 90 –  Druge vrtnine in mešanice vrtnin: 
2005 90 75 – –  kislo zelje  17.0 
 
2008 Sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali 

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

2008 40 –  Hruške  4.0 
2008 50 –  Marelice: 
 – –  z dodatkom alkohola: 
 – – –  v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot 1 kg: 
 – – – –  z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas.%: 
2008 50 11 – – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 11,85 mas.%  6.0 
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2008 50 19 – – – – –  drugo  6.0 
 – – – –  drugo: 
2008 50 31 – – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 11,85 mas.%  6.0 
2008 50 39 – – – – –  drugo  6.0 
 – – –  v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 1 kg: 
2008 50 51 – – – –  z vsebnostjo sladkorja več kot 15 mas.%  6.0 
2008 50 59 – – – –  drugo  6.0 
 – –  brez dodatka alkohola: 
 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto vsebino več 

kot 1 kg: 
2008 50 61 – – – –  z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas.%  6.0 
2008 50 69 – – – –  drugo  6.0 
 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do 

vključno 1 kg: 
2008 50 71 – – – –  z vsebnostjo sladkorja več kot 15 mas.%  6.0 
2008 50 79 – – – –  drugo  6.0 
 – – –  brez dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z neto vsebino: 
2008 50 92 – – – –  5 kg ali več  3.0 
2008 50 94 – – – –  4,5 kg ali več, vendar manj kot 5 kg  6.0 
2008 50 99 – – – –  manj kot 4,5 kg  6.0 
2008 60 –  Češnje in višnje: 
 – –  z dodatkom alkohola: 
 – – –  z vsebnostjo sladkorja več kot 9 mas.%: 
2008 60 11 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 11,85 mas.%  6.0 
2008 60 19 – – – –  drugo  6.0 
 – – –  drugo: 
2008 60 31 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 11,85 mas.%  6.0 
2008 60 39 – – – –  drugo  5.0 
 – –  brez dodanega alkohola: 
 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto vsebino več 

kot 1 kg: 
2008 60 51 – – – –  višnje (Prunus cerasus)  6.0 
2008 60 59 – – – –  drugo  6.0 
 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do 

vključno 1 kg: 
2008 60 61 – – – –  višnje (Prunus cerasus)  6.0 
2008 60 69 – – – –  drugo  6.0 
 – – –  brez dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z neto vsebino: 
 – – – –  4,5 kg ali več: 
2008 60 71 – – – – –  višnje (Prunus cerasus)  6.0 
2008 60 79 – – – – –  drugo  6.0 
 – – – –  do 4,5 kg: 
2008 60 91 – – – – –  višnje (Prunus cerasus)  6.0 
2008 60 99 – – – – –  drugo  6.0 
2008 70 –  Breskve, vključno z nektarinami  6.0 
2008 80 –  Jagode: 
 – –  z dodatkom alkohola: 
 – – –  z vsebnostjo sladkorja več kot 9 mas.%: 
2008 80 11 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola do 11,85 mas.%  6.0 
2008 80 19 – – – –  drugo  6.0 
 – – –  drugo: 
2008 80 31 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola do 11,85 mas.%  6.0 
2008 80 39 – – – –  drugo  6.0 
 – –  brez dodanega alkohola: 
2008 80 50 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto vsebino več 

kot 1 kg  6.0 
2008 80 70 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do 

vključno 1 kg  6.0 
 – – –  brez dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z neto vsebino: 
2008 80 91 – – – –  4,5 kg ali več  3.0 
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2008 80 99 – – – –  do 4,5 kg  6.0 
 –  Drugo, vključno mešanice, razen tistih iz tar. podšt. 2008 19: 
2008 91 00 – –  palmovi srčki  7.0 
2008 92 – –  mešanice  6.0 
2008 99 – –  drugo  4.0 
 
2009 Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in zelenjavni sokovi, nefermentirani 

in brez dodatka alkohola, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali 
brez njih 

 –  Grozdni sok (tudi grozdni mošt): 
2009 61 – –  z Brix številom ne več kot 30  4.0 
2009 69 – –  drugo  4.0 
 –  Jabolčni sok: 
2009 71 – –  z Brix številom ne več kot 20  12.0 
2009 79 – –  drugo  12.0 
 
2101 Ekstrakti, esence in koncentrati kave, pravega čaja ali maté čaja in 

pripravki na njihovi osnovi ali na osnovi kave, pravega čaja ali mate 
čaja; pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki in njihovi 
ekstrakti, esence in koncentrati 

2101 30 –  Pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki ter njihovi 
ekstrakti, esence in koncentrati  10.0 

 
2102 Kvas (aktiven ali neaktiven); drugi enocelični mikroorganizmi, mrtvi 

(razen cepiv iz tar. št. 3002); pripravljeni pecilni praški 
 

2102 30 00 –  Pripravljeni pecilni praški  7.0 
 
2104 Juhe in ragu juhe in pripravki za te juhe; homogenizirana sestavljena 

živila  4.0 
 
2106 Živila, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu 
2106 10 –  Beljakovinski koncentrati in teksturirane beljakovinaste snovi  7.0 
 
2202 Vode, vključno mineralne vode in sodavice, z dodanim sladkorjem ali 

drugimi sladili ali aromatizirane ter druge brezalkoholne pijače, razen 
sadnih in zelenjavnih sokov, ki se uvrščajo v tar. št. 2009 

2202 10 00 –  Vode, vključno mineralne vode in sodavice, z dodanim sladkorjem 
ali drugimi sladili ali aromatizirane  19.0 

2202 90 –  Drugo  10.0 
 
(1) Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se 

carinska stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse tarifne 
podštevilke v okviru navedene tarifne oznake. 

 
 

ROMUNIJA - PRILOGA 25 
 

Tarifna  
oznaka 

Poimenovanje Uvozna 
dajatev 

1 2 3 (1) 
 
0102 Živo govedo 
0102 90 –  Drugo: 
 – –  domačih pasem: 
 – – –  z maso nad 300 kg: 
 – – – –  telice (samice goveda, ki še niso telile): 
0102 90 51 – – – – –  za zakol  15.0 
0102 90 59 – – – – –  druge  15.0 
 – – – –  krave: 
0102 90 61 – – – – –  za zakol  15.0 
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0102 90 69 – – – – –  druge  15.0 
 – – – –  drugo: 
0102 90 71 – – – – –  za zakol  15.0 
0102 90 79 – – – – –  drugo  15.0 
 
0103 Živi prašiči 
 –  Drugi: 
0103 91 – –  mase pod 50 kg: 
0103 91 10 – – –  domačih pasem  10.0 
0103 92 – –  mase 50 kg ali več: 
 – – –  domačih pasem: 
0103 92 11 – – – –  svinje, ki so vsaj enkrat prasile, mase ne manj kot 160 kg  15.0 
0103 92 19 – – – –  drugi  15.0 
 
0105 Živa domača perutnina (vrste Gallus domesticus, race, gosi, purani in 

pegatke) 
 –  Mase do vključno 185 g: 
0105 11 – –  kokoši, domače (Gallus domesticus): 
 – – –  druge: 
0105 11 91 – – – –  nesnice  9.0 
0105 11 99 – – – –  druge  9.0 
 –  Druga: 
0105 92 00 – –  kokoši, domače (Gallus domesticus), mase do 2000 g  10.0 
0105 93 00 – –  kokoši, domače (Gallus domesticus), mase več kot 2000 g  10.0 
 
0201 Meso, goveje, sveže ali ohlajeno  25.0 
 
0202 Meso goveje, zamrznjeno  25.0 
 
0203 Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno  25.0 

 
0207 Meso in užitni odpadki perutnine iz tar.št. 0105, sveže, ohlajeno ali 

zamrznjeno 
 –  Od kokoši vrste Gallus domesticus: 
0207 12 – – nerazrezane na kose, zamrznjene  28.0 
0207 14 – – kosi in drobovje, zamrznjeni: 
 – – –  kosi: 
0207 14 10 – – – –  brez kosti  28.0 
 – – – –  s kostmi: 
0207 14 20 – – – – –  polovice ali četrtine  28.0 
0207 14 30 – – – – –  cela krila z ali brez vršičkov  28.0 
0207 14 40 – – – – –  hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril  28.0 
0207 14 50 – – – – –  prsa in kosi prs  28.0 
0207 14 60 – – – – –  noge in kosi nog  28.0 
0207 14 70 – – – – –  drugo  28.0 
 – – –  drobovje: 
0207 14 99 – – – –  drugo  28.0 
 
0210 Meso in drugi užitni mesni klavnični izdelki, nasoljeni, v slanici, 

sušeni ali dimljeni; užitna moka in zdrob iz mesa ali iz drugih 
klavničnih izdelkov  

 –  Meso, prašičje: 
0210 11 – –  šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi  20.0 
0210 12 – – prsi s potrebušnino in njihovi kosi  20.0 
0210 19 – –  drugo  20.0 
0210 20 –  Meso, goveje  20.0 
 –  Drugo, vključno užitno moko, zdrob iz mesa in drugih klavničnih 

izdelkov: 
0210 99 – –  drugo: 
 – – –  meso: 
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0210 99 10 – – – –  konjsko, soljeno, v slanici ali sušeno  20.0 
 – – – –  ovčje in kozje: 
0210 99 21 – – – – –  s kostmi  20.0 
0210 99 29 – – – – –  brez kosti  20.0 
0210 99 39 – – – –  drugo  20.0 
 – – –  drobovina: 
 – – – –  domačih prašičev: 
0210 99 41 – – – – –  jetra  20.0 
0210 99 49 – – – – –  drugo  20.0 
 – – – –  govedi: 
0210 99 51 – – – – –  prepona, mišična in tetivna (flam)  20.0 
0210 99 59 – – – – –  drugo  20.0 
0210 99 60 – – – –  ovac in koz  20.0 
 – – – –  drugo: 
0210 99 80 – – – – –  drugo  20.0 
0210 99 90 – – –  užitne moke in zdrob iz mesa ali mesnih odpadkov  20.0 
 
0402 Mleko in smetana, koncentrirana ali z dodatkom sladkorja ali drugih 

sladil 
0402 10 –  V prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah, z največ 1,5 mas.% 

maščobe  37.0 
 –  V prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah, z več kot 1,5 mas.% 

maščobe: 
0402 21 – –  brez dodatnega sladkorja ali drugih sladil  37.0 
 –  Drugo: 
0402 91 – –  brez dodatnega sladkorja ali drugih sladil  37.0 
0402 99 – –  drugo  37.0 
 
0404 Sirotka, koncentrirana ali ne ali z dodatkom sladkorja ali drugih 

sladil; izdelki iz naravnih mlečnih sestavin z dodatkom sladkorja ali 
drugih sladil ali brez njih, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem 
mestu 

0404 90 –  Drugo  14.0 
 
1001 Pšenica in soržica 
1001 90 –  Drugo: 
 – –  druga pira, navadna pšenica in soržica: 
1001 90 99 – – –  drugo  15.0 
 
1101 00 Pšenična ali moka iz mešanice žit na podlagi pšenice 
 –  Pšenična moka: 
1101 00 15 – –  iz navadne pšenice ali pirjevice  15.0 
1101 00 90 –  Moka iz mešanice žit na podlagi pšenice  15.0 
 
1602 Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, drobovja ali krvi 
 –  Iz perutnine iz tar. št. 0105: 
1602 32 – –  kokoši vrste Gallus domesticus  15.0 
1602 39 – –  drugo  15.0 
 –  Prašičev: 
1602 42 – –  plečeta in njihovi kosi  15.0 
1602 49 – –  drugo, vključno mešanice  15.0 
1602 50 –  Goved  18.0 
  
(1) Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se 

uvozna dajatev, kot je določena v prilogi, uporablja za vse tarifne 
podštevilke v okviru navedene tarifne oznake. 
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ROMUNIJA - PRILOGA 26 
  

Tarifna oznaka Poimenovanje Količina Carinska 
stopnja 

1 2 3 4   
 
0705 Solata (Lactuca sativa) in radič (Cichorium spp.), sveža ali ohlajena 
 –  Solata: 
0705 11 00 – –  v glavicah  50 t 
 – – – od 1. do 31. decembra   10.0 
 
 

ROMUNIJA - PRILOGA 27 
  

Tarifna oznaka Poimenovanje Količina Carinska 
stopnja 

1 2 3 4   
 
1005 Koruza 
1005 90 00 –  Druga  15.000 t pr 

_____________________________________________________________________________________________  
1512 Olje iz sončničnih semen, semen žafranike in bombaževega semena 

in njihove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično 
nemodificirano 

 –  Olje iz sončnic in žafranike in njegove frakcije: 
1512 11 – –  surovo olje: 
 – – –  drugo: 
1512 11 91 – – – –  olje iz sončničnih semen  150 t pr 
 
 

ROMUNIJA - PRILOGA 28 
 
Tarifna oznaka Poimenovanje Količina Uvozna 

dajatev 
1 2 3 4  (1) 

 
1601 Klobase in podobni izdelki iz mesa, drugih užitnih klavničnih 

proizvodov ali krvi; sestavljena živila na osnovi teh proizvodov  100 t 28.0 
_____________________________________________________________________________________________  
1602 Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, drobovja ali krvi 100 t 
1602 90 –  Drugo, vključno z izdelki iz krvi katerih koli živali: 
1602 90 10 – –  pripravki iz krvi katerih koli živali  28.0 
 – –  drugo: 
1602 90 31 – – –  divjadi ali domačih kuncev  10.9 
1602 90 41 – – –  severnih jelenov  10.9 
 – – –  drugo: 
1602 90 51 – – – –  ki vsebuje meso ali užitne klavnične proizvode (drobovino) 

domačih prašičev  28.0 
 – – – –  drugo: 
 – – – – –  ki vsebuje goveje meso ali užitne klavnične proizvode 

(drobovino): 
1602 90 61 – – – – – –  nekuhano; mešanice kuhanega mesa ali užitnih klavničnih 

proizvodov (drobovine) in nekuhanega mesa ali užitnih klavničnih 
proizvodov (drobovine)  28.0 

1602 90 69 – – – – – –  drugo  28.0 
 – – – – –  drugo:  
 – – – – – –  ovčje ali kozje: 
 – – – – – – –  nekuhano; mešanice kuhanega mesa ali užitnih 

klavničnih proizvodov (drobovine) in nekuhanega mesa ali užitnih 
klavničnih proizvodov (drobovine): 
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1602 90 72 – – – – – – – –  ovčje  28.0 
1602 90 74 – – – – – – – –  kozje  28.0 
 – – – – – – –  drugo: 
1602 90 76 – – – – – – – –  ovčje  28.0 
1602 90 78 – – – – – – – –  kozje  28.0 
1602 90 98 – – – – – –  drugo  28.0 
 
(1) Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se 

uvozna dajatev, kot je določena v prilogi, uporablja za vse tarifne 
podštevilke v okviru navedene tarifne oznake. 
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SLOVAŠKA - PRILOGA 29 
 

Tarifna  
oznaka 

Poimenovanje Carinska 
stopnja 

1 2 3 (1) 
 
0101 Živi konji, osli, mezge in mule  pr 

 
0102 Živo govedo 
0102 10 –  Čistih pasem, plemensko  pr 
 
0103 Živi prašiči 
0103 10 00 –  Čistih pasem, plemenski  pr 
 
0104 Žive ovce in koze  pr 

 
0105 Živa domača perutnina (vrste Gallus domesticus, race, gosi, purani in 

pegatke) 
 –  Mase do vključno 185 g: 
0105 11 – –  kokoši, domače (Gallus domesticus): 
 – – –  kokoši iz matične jate (plemenske): 
0105 11 11 – – – –  nesnice  pr 
0105 11 19 – – – –  druge  pr 
0105 12 00 – –  purani: 
iz 0105 12 00 10 – – –  plemenski  pr 
0105 19 – –  druga: 
0105 19 20 – – –  gosi: 
iz 0105 19 20 10 – – – –  plemenske  pr 
0105 19 90 – – –  race in pegatke  pr 
 –  Druga: 
0105 92 00 – –  kokoši, domače (Gallus domesticus), mase do 2000 g:  
iz 0105 92 00 10 – – –  plemenske  pr 
0105 93 00 – –  kokoši, domače (Gallus domesticus), mase več kot 2000 g: 
iz 0105 93 00 10 – – –  plemenske  pr 
0105 99 – –  druga: 
0105 99 10 – – –  race: 
iz 0105 99 10 10 – – – –  plemenske  pr 
0105 99 20 – – –  gosi: 
iz 0105 99 20 10 – – – –  plemenske  pr 
0105 99 30 – – –  purani: 
iz 0105 99 30 10 – – – –  plemenski  pr 
0105 99 50 – – –  pegatke: 
iz 0105 99 50 10 – – – –  plemenske  pr 
 
0106 Druge žive živali  pr 

 
0204 Meso, ovčje ali kozje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno  pr 
 
0205 00 Meso konj, oslov ali mul in mezgov, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno  pr 

 
0206 Drugi užitni klavnični izdelki iz govejega, svinjskega, ovčjega, 

kozjega in konjskega mesa ter mesa oslov ali mesa mul in mezgov, 
sveži, ohlajeni ali zamrznjeni  pr 

 
0208 Drugo meso in drugi užitni mesni klavnični izdelki, sveže, ohlajeno 

ali zamrznjeno  pr 
 

0301 Ribe, žive 
0301 10 –  Okrasne ribe  pr 
 –  Druge ribe, žive: 



Stran 13756 / št. 113 / 23. 12. 2002 Uradni list Republike Slovenije 
 
 

 

0301 91 – –  postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus 
clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, 
Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster )  pr 

0301 92 00 – –  jegulje (Anguilla spp.)  pr 
0301 99 – –  druge  pr 
 
0302 Ribe, sveže ali ohlajene, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa 

iz tar.št. 0304  pr 
 
0303 Ribe, zamrznjene, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz tar. 

št. 0304  pr 
 

0304 Ribji fileti in drugo ribje meso (nemleto ali mleto), sveže, ohlajeno ali 
zamrznjeno  pr 
 

0305 Ribe, sušene, nasoljene ali v slanici; prekajene ribe, pečene pred 
prekajevanjem ali med prekajevanjem; ribja moka, zdrob in peleti, 
primerni za človeško prehrano  pr 

 
0306 Raki v oklepu ali brez oklepa, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni, 

sušeni, nasoljeni ali v slanici; raki v oklepu, kuhani v sopari ali vodi, 
pa tudi ohlajeni, zamrznjeni, sušeni nasoljeni ali v slanici, moka, 
zdrob in peleti, primerni za človeško prehrano  pr 

 
0307 Mehkužci v oklepu ali brez oklepa, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni, 

sušeni, nasoljeni ali v slanici; vodni nevretenčarji, razen rakov in 
mehkužcev, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v 
slanici, moka, zdrob in peleti, primerni za človeško prehrano  pr 

 
0407 00 Ptičja jajca, v lupini, sveža, konzervirana ali kuhana 
 –  Perutnine: 
 – –  valilna: 
0407 00 11 – – –  puranja ali gosja  pr 
0407 00 19 – – –  druga  pr 
 
0501 00 00 Človeški lasje, surovi, umiti ali neumiti, razmaščeni ali nerazmaščeni; 

odpadki človeških las  pr 
 
0502 Ščetine in dlake domačih ali divjih prašičev, jazbečeva dlaka za 

izdelovanje ščetk; odpadki teh ščetin ali dlak   pr 
 
0503 00 00 Konjska žima in odpadki konjske žime, zloženi v plasteh ali ne, s 

podlago ali brez podlage  pr 
 

0504 00 00 Živalska čreva, mehurji in želodci (razen ribjih), celi ali v kosih, 
sveži, ohlajeni, slani, v slanici, kuhani ali dimljeni  pr 

 
0505 Kože in drugi deli ptic, s perjem in puhom, perje in deli perja (z 

odrezanimi ali neodrezanimi robovi) ter puh, ki niso naprej obdelani, 
razen s čiščenjem, dezinficiranjem ali pripravljanjem za 
konzerviranje; prah in odpadki perja ali delov perja  pr 

 
0506 Kosti in strženi rogov, surovi, razmaščeni, enostavno pripravljeni 

(toda nerazrezani v oblike), namočeni v kislino ali brez želatine; prah 
in odpadki teh izdelkov  pr 
 

0507 Slonova kost, želvovina, kitova kost, dlake kitove kosti, rogovi, 
parožki, kopita, nohti, kremplji in kljuni, surovo ali enostavno 
pripravljeno, toda nerazrezano v oblike; prah in odpadki teh izdelkov  pr 
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0508 00 00 Korale in podobni materiali, surovi ali enostavno pripravljeni, vendar 
drugače neobdelani; oklepi mehkužcev, rakov ali iglokožcev, sipine 
kosti, surovi, enostavno pripravljeni, toda nerazrezani v oblike; prah 
in odpadki teh izdelkov  pr 

 
0509 00 Spužve, naravne, živalskega izvora  pr 

 
0510 00 00 Ambra, siva, kastoreum, cibet in mošus; kantaride; žolči, posušeni ali 

neposušeni; žleze in druge živalske snovi; sveži, ohlajeni ali 
zamrznjeni ali kako drugače začasno konzervirani, ki se uporabljajo 
za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov  pr 

 
0511 Proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem 

mestu; mrtve živali iz 1. in 3. poglavja, neuporabne za človeško 
prehrano  pr 

 
0601 Čebulnice, gomolji, koreninski gomolji, stebelni gomolji, živice in 

korenike v mirujočem stanju, rastoče ali cvetoče; rastlina in korenine 
cikorije, razen korenin iz tar. št. 1212  pr 

 
0602 Druge žive rastline (vštevši njihove korenine), potaknjenci in cepiči, 

gobji miceliji  pr 
 
0604 Listje, veje in drugi deli rastlin, brez cvetov ali cvetnih brstov, in 

trave, mahovi in lišaji, primerni za šopke ali za okras, sveži, posušeni, 
pobarvani, beljeni, impregnirani ali drugače pripavljeni  pr 

 
0701 Krompir, svež ali ohlajen 
0701 10 00 –  Semenski  pr 
0701 90 –  Drug: 
 – –  drug: 
0701 90 50 – – –  nov, od 1. januarja do 30. junija  pr 
 
0703 Čebula, šalotka, česen, por in druge užitne čebulnice, sveža ali 

ohlajena 
0703 10 –  Čebula in šalotka: 
 – –  čebula: 
0703 10 11 – – –  za saditev  pr 
 
0709 Druge vrtnine, sveže ali ohlajene 
0709 10 00 –  Okrogle artičoke  pr 
0709 30 00 –  Jajčevci  pr 
0709 40 00 –  Zelena, razen gomoljne zelene  pr 
 –  Gobe in gomoljike: 
0709 52 00 – –  gomoljike  pr 
0709 59 – –  druge: 
0709 59 10 – – –  lisičke  pr 
0709 59 30 – – –  jurčki  pr 
0709 60 –  Plodovi iz rodu Capsicum ali Pimenta: 
 – –  drugi: 
0709 60 91 – – –  iz rodu Capsicum, za proizvodnjo capsicina ali barvil na bazi 

capsicum oljnih smol  pr 
0709 60 95 – – –  za industrijsko proizvodnjo eteričnih olj ali smol  pr 
0709 90 –  Druge: 
0709 90 40 – –  kapre  pr  
 
0711 Vrtnine, začasno konzervirane (npr.: z žveplovim dioksidom, v 

slanici, žveplani vodi ali drugih raztopinah za začasno konzerviranje), 
vendar kot takšne neprimerne za takojšnjo porabo  pr 
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0712 Sušene vrtnine, cele, narezane na koščke ali rezine, zdrobljene ali 
mlete, vendar ne nadalje pripravljene  

 –  Gobe, bezgova uhljevka (Auricularia spp.), drhtavka (Tremella 
spp.) in gomoljike: 

0712 31 00 – –  gobe iz rodu Agaricus  pr 
0712 32 00 – –  bezgova uhljevka (Auricularia spp.)  pr 
0712 33 00 – –  drhtavka (Tremella spp.)  pr 
0712 39 00 – –  druge  pr 
0712 90 –  Druge vrtnine; mešanice vrtnin: 
 – –  sladka koruza (Zea Mays var. saccharata) 
0712 90 11 – – –  semenski hibridi  pr 
0712 90 19 – – –  drugo  pr 
0712 90 30 – –  paradižnik  pr 
0712 90 50 – –  korenje  pr 
0712 90 90 – –  druge  pr 
 
0713 Sušene stročnice, oluščene ali ne ali zdrobljene  pr 
 
0714 Manioka, maranta, salep, topinambur, sladki krompir ter podobne 

korenovke in gomoljnice z visokim deležem škroba ali inulina, sveži, 
ohlajeni, zamrznjeni ali posušeni, celi ali razrezani ali v peletih; 
sredica sagovega drevesa  pr 

 
0801 Kokosovi orehi, brazilski orehi in akažu (indijski) orehi, sveži ali 

suhi, oluščeni ali neoluščeni  pr 
 
0802 Drugi oreški, sveži ali suhi, neoluščeni ali oluščeni  pr 
 
0803 00 Banane, vključno rajske smokve, sveže ali suhe  pr 
 
0804 Dateljni, fige, ananas, avokado, guava, mango in mangusta, sveži ali 

suhi  pr 
 
0805 Agrumi, sveži ali suhi  pr 
 
0806 Grozdje, sveže ali suho 
0806 20 –  Suho  pr 
 
0807 Dinje, lubenice in papaja, sveže 
0807 20 00 –  Papaja  pr 
 
0808 Jabolka, hruške in kutine, sveže 

 
0808 20 –  Hruške in kutine  pr 
 
0810 Drugo sadje, sveže 
0810 40 –  Brusnice, borovnice in drugo sadje rodu Vaccinium  pr 
0810 50 00 –  Kivi (Actinidia chinensis Planch.)  pr 
0810 60 00 –  Durian  pr 
0810 90 –  Drugo  pr 
 
0811 Sadje in oreški, nekuhani ali kuhani v vodi ali sopari, zamrznjeni, ki 

vsebujejo dodani sladkor ali druga sladila ali ne vsebujejo dodanega 
sladkorja oz. sladil 

0811 90 –  Drugo: 
 – –  drugo: 
0811 90 70 – – –  sadeži vrste Vaccinium myrtilloides in Vaccinium 

angustifolium  pr 
 – – –  češnje in višnje: 
0811 90 75 – – – –  višnje (Prunus cerasus)  pr 
0811 90 85 – – –  tropsko sadje in tropski orehi  pr 
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0812 Sadje in plodovi, začasno konzervirani (npr.: z žveplovim dioksidom, 
v slanici, v žveplani vodi ali v drugih raztopinah za konzerviranje), 
vendar v takšnem stanju neustrezni za takojšnjo prehrano  pr 

 
0813 Sadje, suho, razen tistega, ki se uvršča v tar. št. od 0801 do 0806; 

mešanice oreškov ali suhega sadja iz tega poglavja  pr 
 
0814 00 00 Lupine agrumov ali dinj in lubenic, sveže, zamrznjene, suhe ali 

začasno konzervirane v slanici, žveplani vodi ali v drugih raztopinah 
za konzerviranje  pr 

 
0901 Kava, pražena ali nepražena, z ali brez kofeina; lupine in kožice kave; 

kavni nadomestki, ki vsebujejo kakršen koli odstotek kave  pr 
 
0902 Čaj, pravi, aromatiziran ali ne  pr 
 
0903 00 00 Maté čaj  pr 

 
 
0904 Poper rodu Piper; suha, zdrobljena ali zmleta paprika rodu Capsicum 

ali Pimenta  pr 
 

 
0905 00 00 Vanilija  pr 

 
 
0906 Cimet in skorja cimetovega drevesa  pr 

 
 
0907 00 00 Klinčki (celi plodovi, popki in peclji)  pr 
 
0908 Muškatni orešček, macis in kardamom  pr 

 
 
0909 Seme janeža, badijan (zvezdasti janež), komarčka, koriandra, 

orientalske ali navadne kumine; brinove jagode  
0909 10 00 –  Seme janeža in badijana  pr 
0909 20 00 –  Seme koriandra  pr 
0909 50 00 –  Seme komarčka; brinove jagode  pr 
 
0910 Ingver, žafran, kurkuma, materina dušica, lovorjev list, curry in druge 

začimbe  pr 
 
1001 Pšenica in soržica 
1001 10 00 –  Trda pšenica (t. durum)  pr 

 
1005 Koruza 
1005 10 –  Semenska  pr 

 
1006 Riž  pr 
 
1007 00 Sirek v zrnu  pr 

 
1008 Ajda, proso, ptičje seme; druga žita  pr 

 
1101 00 Pšenična ali moka iz mešanice žit na podlagi pšenice 
 –  Pšenična moka: 
1101 00 11 – –  iz trde pšenice (Triticum durum)  pr 

 
1102 Žitna moka, razen pšenične ali moke iz mešanice žit na podlagi 

pšenice 
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1102 30 00 –  Riževa moka  pr 
 
1103 Žitni drobljenci, zdrob in peleti 
 –  Drobljenec in zdrob: 
1103 19 – –  iz drugih žit: 
1103 19 50 – – – riževa  pr 

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

iz saga, korenov ali gomoljev iz tar. št. 0714; moka, zdrob ali prah iz 
proizvodov iz 8. poglavja  pr 

 
1107 Slad, pražen ali nepražen  pr 
 
1201 00 Soja, cela ali lomljena  pr 

 
1202 Arašidi (zemeljski oreščki), nepraženi, nepečeni, v lupini, oluščeni ali 

lomljeni  pr 
 
1203 00 00 Kopra (posušeno jedro kokosovega oreha)  pr 

 
1204 00 Laneno seme, celo ali lomljeno  pr 

 
1205 Seme oljne repice ali ogrščice, celo ali lomljeno  pr 

 
1206 00 Sončično seme, celo ali lomljeno  pr 

 
1207 Drugo oljno seme in plodovi, celo ali lomljeno 
1207 10 –  Palmovi orehi in jedrca  pr 
1207 20 –  Bombaževo seme  pr 
1207 30 –  Ricinusovo seme  pr 
1207 40 –  Sezamovo seme  pr 
1207 50 –  Gorčično seme  pr 
1207 60 –  Seme žafranike  pr 
 –  Drugo: 
1207 99 – –  drugo  pr 
 
1208 Moka in zdrob iz oljnega semena in plodov, razen iz gorčice  pr 
 
1209 Seme, plodovi in trosi za setev  pr 

 
1211 Rastline in njihovi deli (vključno semena in plodovi), sveži ali sušeni, 

rezani ali celi, zdrobljeni ali zmleti, vrst, ki se uporabljajo predvsem v 
parfumeriji, farmaciji ali za insekticidne, fungicidne ali podobne 
namene  pr 

 
1212 Rožiči, morske in druge alge, sladkorna pesa, sladkorni trs, sveži, 

ohlajeni ali zamrznjeni ali sušeni, zmleti ali ne; koščice in jedrca iz 
sadnih koščic in drugi rastlinski proizvodi (vključno s korenino 
cikorije, nepraženo, vrste Cichorium intybus sativum) vrst, ki se 
uporabljajo predvsem za človeško prehrano in niso navedeni in ne 
zajeti na drugem mestu 

1212 10 –  Rožiči, vključno s semenom  pr 
1212 20 00 –  Morske alge in druge alge  pr 
1212 30 00 –  Koščice in jedra iz mareličnih, breskovih (vključno iz nektarin) in 

slivovih koščic  pr 
 –  Drugo: 
1212 91 – –  sladkorna pesa: 
1212 91 20 – – –  sušena ali v prahu  pr 
1212 99 – –  drugo  pr 
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1213 00 00 Žitna slama in žitne pleve, surove, nepripravljene, vštevši zrezane, 
mlete ali stisnjene ali v peletih  pr 

 
1214 Krmna koleraba, krmna pesa, korenje za krmo; seno, lucerna, detelja, 

esparzeta, krmni ohrovt, volčji bob, grašica in podobni pridelki za 
krmo, tudi v peletih  pr 

 
1301 Šelak, naravne gume, smole, gumijeve smole in oljne smole (na 

primer: balzami)  pr 
 
1302 Rastlinski sokovi in ekstrakti; pektinske snovi, pektinati in pektati; 

agar-agar in druge sluzi ter sredstva za zgoščevanje, dobljeni iz 
rastlinskih proizvodov, modificirani ali nemodificirani  pr 

 
1401 Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem za pletarstvo (npr.: 

bambus, španski trs, trs, rogoz, vrbovo protje, rafija, očiščena žitna 
slama, beljena ali barvana, in lipovo lubje)  pr 

 
1402 00 00 Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem kot materiali za 

polnjenje in tapeciranje (npr. kapok, rastlinski lasje, morska trava), 
vključno s tistimi, ki so pripravljeni v plasteh, s podlago ali brez 
podlage iz drugih materialov  pr 

 
1403 00 00 Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem za izdelovanje metel 

in ščetk (npr. sirek, pisava, pirjevica), tudi v svežnjih in šopih  pr 
 
1404 Rastlinski proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu  pr 

 
 
1501 00 Prašičja maščoba (vključno z mastjo) in piščančja maščoba, razen 

tistih iz tar. št. 0209 ali 1503  pr 
 
1502 00 Maščobe živali vrste goved, ovac in koz, razen tistih iz tar. št. 1503  pr 
 
1503 00 Stearin iz užitne prašičje masti, olje iz užitne prašičje masti, 

oleostearin, oleo-olje in olje iz loja, neemulgirani, nemešani ali kako 
drugače pripravljeni  pr 

 
1504 Masti in olja rib ali morskih sesalcev ter njihove frakcije, prečiščeni 

ali neprečiščeni, toda kemično nemodificirani  pr 
 
1505 00 Maščobe iz volne in mastne snovi, dobljene iz teh maščob, vključno z 

lanolinom  pr 
 
1506 00 00 Druge masti in olja živalskega izvora in njihove frakcije, prečiščene 

ali neprečiščene, toda kemično nemodificirane  pr 
 
1507 Sojino olje in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda 

kemično nemodificirano  pr 
 
1508 Olje iz kikirikija in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda 

kemično nemodificirano  pr 
 
1509 OOlljjččnnoo  oolljjee  iinn  nnjjeeggoovvee  ffrraakkcciijjee,,  pprreeččiiššččeennoo  aallii  nneepprreeččiiššččeennoo,,  ttooddaa  

kkeemmiiččnnoo  nneemmooddiiffiicciirraannoo  pr 
 
1510 00 DDrruuggaa  oolljjaa,,  ddoobblljjeennaa  iizzkklljjuuččnnoo  iizz  oolljjkk,,  iinn  nnjjiihhoovvee  ffrraakkcciijjee,,  pprreeččiiššččeennaa  

aallii  nneepprreeččiiššččeennaa,,  ttooddaa  kkeemmiiččnnoo  nneemmooddiiffiicciirraannaa,,  vvkklljjuuččnnoo  mmeeššaanniiccee  tteehh  
oolljj  aallii  ffrraakkcciijj  zz  oolljjii  aallii  ffrraakkcciijjaammii  iizz  ttaarr..  šštt..  11550099  pr 
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1511 Palmovo olje in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda 
kemično nemodificirano  pr 

 
1512 Olje iz sončničnih semen, semen žafranike in bombaževega semena 

in njihove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično 
nemodificirano 

 –  Olje iz sončnic in žafranike in njegove frakcije: 
1512 11 – –  surovo olje  pr 
1512 19 – –  drugo: 
1512 19 10 – – –  za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane 

za človeško prehrano  pr 
 –  Olje iz bombaževega semena in njegove frakcije: 
1512 21 – –  surovo olje, z izločenim gosipolom ali ne  pr 
1512 29 – –  drugo  pr 
 
1513 Olje kokosovega oreha (kopre), palmovega jedra (koščice), palmo-

vega oreha in njegove frakcije, rafinirano ali nerafinirano, toda 
kemično nemodificirano  pr 

 
1514 Olje iz oljne repice ali ogrščice in njegove frakcije, rafinirano ali 

nerafinirano, toda kemično nemodificirano 
 –  Olje iz oljne repice ali ogrščice z nizko vsebino eručne kisline in 

njegove frakcije: 
1514 11 – –  Surovo olje  pr 
 –  Drugo: 
1514 91 – –  Surovo olje  pr 
 
1515 Druge rastlinske masti in olja, nehlapna (vključno z jojoba oljem), in 

njihove frakcije, prečiščeni ali neprečiščeni, toda kemično 
nemodificirani  pr 

 
1516 Masti in olja živalskega ali rastlinskega izvora in njihove frakcije, 

deloma ali v celoti hidrogenirani, interesterificirani, reesterificirani ali 
elaidinizirani, rafinirani ali nerafinirani, toda nadalje nepredelani 

1516 20 –  Rastlinske masti in olja in njihove frakcije  pr 
 
1518 00 Živalske ali rastlinske masti in olja in njihove frakcije, kuhani, 

oksidirani, dehidrirani, žveplani, pihani, polimerizirani s segrevanjem 
v vakuumu ali v inertnem plinu ali drugače kemično modificirani, 
razen tistih iz tar. št. 1516; mešanice ali preparati iz živalskih ali 
rastlinskih masti ter olj ali iz frakcije različnih masti ali olj iz tega 
poglavja, neustrezni za prehrano, ki niso omenjeni in ne zajeti na 
drugem mestu  pr 

 
1520 00 00 Glicerin, surov; glicerinske vode in glicerinski lugi  pr 
 
1521 Rastlinski voski (razen trigliceridov), čebelji vosek, voski drugih 

insektov in spermaceti, rafinirani ali nerafinirani, barvani ali 
nebarvani  pr 

 
1522 00 Degras (strojarska maščoba); ostanki, dobljeni pri predelavi maščob 

in voskov živalskega ter rastlinskega izvora  pr 
 
1603 00 Ekstrakti in sokovi iz mesa, rib, rakov, mehkužcev in drugih vodnih 

nevretenčarjev  pr 
 
1604 Pripravljene ali konzervirane ribe, kaviar in kaviarjevi nadomestki, 

pripravljeni iz ribjih jajčec  pr 
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1605 Raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji, pripravljeni ali 
konzervirani  pr 

 
1702 Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto laktozo, maltozo, glukozo 

in fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni sirupi brez dodatkov za 
aromatiziranje ali barvil; umetni med in mešanice umetnega ter 
naravnega medu; karamelni sladkor 

1702 20 –  Javorjev sladkor in sirup  pr 
1702 50 00 –  Kemično čista fruktoza  pr 
 
1801 00 00 Kakav v zrnu, cel ali zdrobljen, surov ali pražen  pr 
 
1802 00 00 Lupine, skorje, opne in drugi odpadki kakava   pr 
 
1803 Kakavova masa, razmaščena ali nerazmaščena  pr 
 
1804 00 00 Kakavovo maslo, maščobe in olje  pr 
 
1805 00 00 Kakav v prahu, brez dodatka sladkorja ali drugih sladil  pr 
 
1901 Sladni ekstrakt; živila iz moke, zdroba, škroba in sladnega ekstrakta 

brez dodatka kakava ali z dodatkom kakava v prahu v količini manj 
kot 40 mas.%, preračunano na popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso 
navedena in ne zajeta na drugem mestu; živila iz izdelkov iz tar. št. 
0401 do 0404 brez dodatka kakavovega prahu ali z dodatkom 
kakavovega prahu v količini manj kot 5 mas.%, preračunano na 
popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na 
drugem mestu  pr 

 
1902  Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali drugimi 

snovmi) ali drugače pripravljene, kot so: špageti, makaroni, rezanci, 
lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni; kuskus, pripravljen ali nepripravljen 

1902 40 –  Kuskus  pr 
 
1903 00 00 Tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz škroba kot kosmiči, 

zrnca, perle in v podobnih oblikah  pr 
 
1904  Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali 

žitnih izdelkov (npr. koruzni kosmiči); žita (razen koruze), v zrnu ali 
obliki kosmičev ali druge oblike (razen moke, drobljencev in zdroba), 
predkuhana, ali drugače pripravljena, ki niso navedena in ne zajeta na 
drugem mestu  

1904 10 –  Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali 
žitnih izdelkov  pr 

1904 20 –  Pripravljena živila, dobljena iz nepraženih žitnih kosmičev ali 
mešanic nepraženih in praženih ali nabreklih žitnih kosmičev: 

 – –  druga: 
1904 20 91 – – – pridobljena iz koruze  pr 
1904 20 95 – – – pridobljena iz riža  pr 
1904 20 99 – – – druga  pr 
 
1905 Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z dodatkom 

kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule za farmacevtske 
proizvode, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni izdelki 

 –  Sladki keksi (piškoti), vaflji in oblati: 
1905 31 – – sladki keksi  pr 
1905 32 – – vaflji in oblati  pr 
1905 40 –  Prepečenec, opečen kruh in podobni opečeni izdelki  pr 
1905 90 –  Drugo  pr 
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2003 Gobe in gomoljike, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu 
ali v ocetni kislini 

2003 20 00 –  Gomoljike  pr 
 
2005 Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu ali 

ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006 
2005 70 –  Oljke  pr 
 
2006 00 Vrtnine, sadje, oreški, sadne lupine in drugi deli rastlin, konzervirani 

v sladkorju (suhi, glazirani ali kristalizirani) 
2006 00 10 –  Ingver  pr 
 
2007 Džemi, sadni želeji, marmelade, sadni pireji ali pireji iz oreškov in 

sadne paste ali paste iz oreškov, dobljeni s toplotno obdelavo, z 
dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih 

 –  Drugo: 
2007 91 – –  iz agrumov  pr 
2007 99 – –  drugo  pr 
 
2008 Sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali 

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

 –  Oreški, arašidi in druga semena, vključno mešanice: 
2008 11 – –  arašidi  pr 
2008 19 – –  drugo, vključno mešanice  pr 
2008 20 –  Ananas  pr 
2008 30 –  Agrumi  pr 
 
2009 Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in zelenjavni sokovi, nefermentirani 

in brez dodatka alkohola, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali 
brez njih 

 –  Pomarančni sok: 
2009 11 – –  zamrznjen  pr 
2009 12 00 – –  nezamrznjen, z  Brix številom ne več kot 20  pr 
2009 19 – –  drugo  pr 
 –  Sok grenivke: 
2009 21 00 – –  z  Brix številom ne več kot 20  pr 
2009 29 – –  drug  pr 
 –  Sok drugih agrumov: 
2009 31 – –  z  Brix številom ne več kot 20  pr 
2009 39 – –  drugo  pr 
 –  Ananasov sok: 
2009 41 – –  z Brix številom ne več kot 20  pr 
2009 49 – –  drugo  pr 
2009 80 –  Sok iz drugega sadja ali vrtnin  pr 
2009 90 –  Mešanice sokov: 
 – –  z Brix številom več kot 67: 
 – – –  drugo: 
2009 90 21 – – – –  vrednosti do 30 EUR za 100 kg neto mase  pr 
2009 90 29 – – – –  drugo  pr 
 – –  z Brix številom ne več kot 67: 
 – – –  drugo: 
 – – – –  vrednosti več kot 30 EUR za 100 kg neto mase: 
 – – – – –  mešanice sadnih sokov agrumov in ananasovega soka: 
2009 90 41 – – – – – –  z dodanim sladkorjem  pr 
2009 90 49 – – – – – –  drugo  pr 
 – – – – –  drugo: 
2009 90 51 – – – – – –  z dodanim sladkorjem  pr 
2009 90 59 – – – – – –  drugo  pr 
 – – – –  vrednosti do vključno 30 EUR za 100 kg neto mase: 
 – – – – –  mešanice sokov agrumov in ananasovega soka: 
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2009 90 71 – – – – – –  z vsebnostjo dodanega sladkorja več kot 30 mas.%  pr 
2009 90 73 – – – – – –  z vsebnostjo dodanega sladkorja do vključno 30 mas.%  pr 
2009 90 79 – – – – – –  brez dodanega sladkorja  pr 
 – – – – –  drugo: 
 – – – – – –  z vsebnostjo dodanega sladkorja več kot 30 mas.%: 
2009 90 92 – – – – – – –  mešanice sokov iz tropskih sadežev  pr 
2009 90 94 – – – – – – –  drugo  pr 
 – – – – – –  z dodanim sladkorjem, katerega vsebnost ne presega 30 

mas.% 
2009 90 95 – – – – – – –  mešanice sokov iz tropskih sadežev  pr 
2009 90 96 – – – – – – –  drugo  pr 
 – – – – – –  brez dodanega sladkorja: 
2009 90 97 – – – – – – –  mešanice sokov iz tropskih sadežev  pr 
2009 90 98 – – – – – – –  drugo  pr 
 
2101 Ekstrakti, esence in koncentrati kave, pravega čaja ali maté čaja in 

pripravki na njihovi osnovi ali na osnovi kave, pravega čaja ali mate 
čaja; pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki in njihovi 
ekstrakti, esence in koncentrati 

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

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

na osnovi kave  pr 
2101 20 –  Ekstrakti, esence in koncentrati pravega čaja, maté čaja in pripravki 

na osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi pravega 
čaja ali maté čaja  pr 

 
2102 Kvas (aktiven ali neaktiven); drugi enocelični mikroorganizmi, mrtvi 

(razen cepiv iz tar. št. 3002); pripravljeni pecilni praški 
2102 20 –  Neaktivni kvas; drugi enocelični mikroorganizmi, mrtvi 
 
2103 Pripravki za omake in pripravljene omake, kombinirane začimbe in 

kombinirane mešanice začimbnih sredstev; gorčična moka in zdrob in 
pripravljena gorčica 

2103 10 00 –  Sojina omaka  pr 
2103 90 –  Drugo: 
2103 90 10 – –  začimba mango, tekoča  pr 
2103 90 30 – –  aromatične grenčice z vsebnostjo alkohola 44,2 do 49,2 vol.%, ki 

vsebujejo od 1,5 do 6 mas.% encijana, začimb in raznih sestavin ter 
od 4 do 10 mas.% sladkorja, v posodah do vključno 0,5 l  pr 

 
2201 Vode, vključno naravne ali umetne mineralne vode in sodavice, brez 

dodanega sladkorja ali drugih sladil ali arom; led in sneg  pr 
 
2301 Moka, zdrob in peleti iz mesa ali mesnih odpadkov, rib ali rakov, 

mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev, neustreznih za hrano 
ljudi; ocvirki  pr 

 
2302 Otrobi in drugi ostanki pri presejevanju, mletju ali drugi obdelavi žit 

ali stročnic, nepeletizirani ali peletizirani  pr 
 
2303 Ostanki pri proizvodnji škroba in podobni ostanki, rezanci sladkorne 

pese, odpadki sladkornega trsa in drugi odpadki pri proizvodnji 
sladkorja, ostanki in odpadki iz pivovarn in destilarn, nepeletizirani in 
peletizirani  pr 

 
2304 00 00 Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olja iz 

soje, nezmleti, zmleti ali peletizirani  pr 
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2305 00 00 Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olja iz 
arašidov, nezmleti, zmleti ali peletizirani  pr 

 
2306 Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji rastlinskih 

maščob ali olj, razen tistih iz tar. št. 2304 in 2305, nezmleti, zmleti ali 
peletizirani  pr 

 
2307 00 Vinska usedlina; vinski kamen  pr 
 
2308 00 Rastlinski materiali, rastlinski odpadki in ostanki pri predelavi 

rastlinskih materialov in stranski proizvodi, peletizirani ali 
nepeletizirani, ki se uporabljajo kot krma za živali, ki niso navedeni 
in ne zajeti na drugem mestu  pr 

 
2309 Izdelki, ki se uporabljajo kot krma za živali  pr 
 
(1) Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se 

carinska stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse tarifne 
podštevilke v okviru navedene tarifne oznake. 

 
 

SLOVAŠKA - PRILOGA 30 
 

Tarifna  
oznaka 

Poimenovanje Carinska 
stopnja 

1 2 3 (1) 
 
0102 Živo govedo 
0102 90 –  Drugo: 
 – –  domačih pasem: 
0102 90 05 – – –  mase do vključno 80 kg  9.0 
 – – –  mase nad 80 kg, do vključno 160 kg: 
0102 90 21 – – – –  za zakol  9.0 
0102 90 29 – – – –  drugo  9.0 
 – – –  mase nad 160 kg, do vključno 300 kg: 
0102 90 41 – – – –  za zakol  9.0 
0102 90 49 – – – –  drugo  9.0 
0102 90 90 – –  drugo  9.0 
 
0103 Živi prašiči 
 –  Drugi: 
0103 91 – –  mase pod 50 kg: 
0103 91 90 – – –  drugi  9.0 
0103 92 – –  mase 50 kg ali več: 
0103 92 90 – – –  drugi  9.0 
 
0105 Živa domača perutnina (vrste Gallus domesticus, race, gosi, purani in 

pegatke) 
 –  Mase do vključno 185 g: 
0105 12 00 – –  purani   9.0 
0105 19 – –  druga: 
0105 19 20 – – –  gosi   9.0 
 –  Druga: 
0105 99 – –  druga: 
0105 99 10 – – –  race  10.0 
0105 99 20 – – –  gosi  10.0 
0105 99 30 – – –  purani  10.0 
0105 99 50 – – –  pegatke  5.0 
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0207 Meso in užitni odpadki perutnine iz tar.št. 0105, sveže, ohlajeno ali 
zamrznjeno 

 –  Od kokoši vrste Gallus domesticus: 
0207 14 – – kosi in drobovje, zamrznjeni: 
 – – –  drobovje: 
0207 14 91 – – – –  jetra  10.0 
 –  Od puranov: 
0207 27 – – kosi in drobovje, zamrznjeni: 
 – – –  drobovje: 
0207 27 91 – – – –  jetra  9.0 
 –  Od rac, gosi in pegatk: 
0207 36 – –  drugo, zamrznjeno: 
 – – –  drobovje: 
 – – – –  jetra: 
0207 36 81 – – – – –  mastna jetra gosi  9.0 
0207 36 85 – – – – –  mastna jetra rac  9.0 
0207 36 89 – – – – –  drugo  9.0 
 
0209 00 Prašičja maščoba in salo, očiščena mesa, in podkožno maščevje 

perutnine (netopljeno), sveže, ohlajeno, zamrznjeno, nasoljeno, 
razsoljeno, sušeno ali dimljeno  10.0 

 
0210 Meso in drugi užitni mesni klavnični izdelki, nasoljeni, v slanici, 

sušeni ali dimljeni; užitna moka in zdrob iz mesa ali iz drugih 
klavničnih izdelkov 

 –  Drugo, vključno užitno moko, zdrob iz mesa in drugih klavničnih 
izdelkov: 

0210 91 00 – –  od primatov  9.0 
0210 92 00 – –  od kitov, delfinov in pliskavk (sesalcev rodu Cetacea); od 

morskih krav lamantini in dugong (sesalcev rodu Sirenia)  9.0 
0210 93 00 – –  od plazilcev (vključno kače in želve)  9.0 
0210 99 – –  drugo: 
 – – –  meso: 
0210 99 31 – – – –  severnih jelenov  9.0 
 – – –  drobovina: 
 – – – –  drugo: 
 – – – – –  perutninska jetra: 
0210 99 71 – – – – – –  mastna jetra gosi ali rac, soljena ali v slanici  9.0 
0210 99 79 – – – – – –  drugo  9.0 
 
0301 Ribe, žive 
 –  Druge ribe, žive: 
0301 93 00 – –  krap  5.0 
 
0404 Sirotka, koncentrirana ali ne ali z dodatkom sladkorja ali drugih 

sladil; izdelki iz naravnih mlečnih sestavin z dodatkom sladkorja ali 
drugih sladil ali brez njih, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem 
mestu 

0404 10 –  Sirotka in modificirana sirotka, koncentrirana ali ne ali z dodatkom 
sladkorja ali drugih sladil  10.9 

 
0407 00 Ptičja jajca, v lupini, sveža, konzervirana ali kuhana 
0407 00 90 –  Druga  4.5 
 
0410 00 00 Užitni izdelki živalskega izvora, ki niso navedeni in ne zajeti na 

drugem mestu  10.0 
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0704 Zelje, cvetača, kolerabica, ohrovt in druge užitne kapusnice, sveže ali 
ohlajene 

0704 20 00 –  Brstični ohrovt  10.0 
0704 90 –  Drugo  10.0 
 
0705 Solata (Lactuca sativa) in radič (Cichorium spp.), sveža ali ohlajena 
 –  Solata: 
0705 19 00 – –  druga  10.0 
 –  Radič: 
0705 21 00 – –  radič (Cichorium intybus var. foliosum)  10.0 
0705 29 00 – –  drug  10.0 
 
0706 Korenje, repa, rdeča pesa, črni koren, gomoljna zelena, redkev in 

podobne užitne korenovke, sveže ali ohlajene  
0706 10 00 –  Korenje in repa  10.0 
 
0708 Stročnice oluščene ali ne, sveže ali ohlajene 
0708 20 00 –  Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.)  10.0 
0708 90 00 –  Druge stročnice  10.0 
 
0709 Druge vrtnine, sveže ali ohlajene 
0709 20 00 –  Beluši  5.0 
0709 70 00 –  Špinača, novozelandska špinača in vrtna loboda  10.0 
 
0710 Vrtnine (termično neobdelane ali termično obdelane s paro ali 

kuhanjem v vodi), zamrznjene 
 –  Stročnice oluščene ali ne: 
0710 22 00 – –  fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.)  7.0 
0710 29 00 – –  drugo  7.0 
0710 30 00 –  Špinača, novozelandska špinača in vrtna loboda  7.0 
0710 40 00 –  Sladka koruza  7.0 
0710 90 00 –  Mešanice vrtnin  7.0 
 
0807 Dinje, lubenice in papaja, sveže 
 –  Dinje in lubenice: 
0807 11 00 – –  lubenice  5.0 
0807 19 00 – –  druge  5.0 
 
0809 Marelice, češnje in višnje, breskve (vključno z nektarinami), slive, 

trnulje, sveže 
0809 10 00 –  Marelice  8.0 
0809 30 –  Breskve, vključno z nektarinami  9.0 
 
0810 Drugo sadje, sveže 
0810 30 –  Črni, beli in rdeči ribez in kosmulje  9.0 
 
0811 Sadje in oreški, nekuhani ali kuhani v vodi ali sopari, zamrznjeni, ki 

vsebujejo dodani sladkor ali druga sladila ali ne vsebujejo dodanega 
sladkorja oz. sladil 

0811 10 –  Jagode  9.0 
 
0909 Seme janeža, badijan (zvezdasti janež), komarčka, koriandra, 

orientalske ali navadne kumine; brinove jagode 
0909 30 00 –  Seme orientalske kumine (Cuminum cyminum)  4.0 
0909 40 00 –  Seme kumine (Carum carvi)  4.0 
 
1001 Pšenica in soržica 
1001 90 –  Drugo: 
1001 90 10 – –  pira za setev (t. diccocum)  4.5 
 – –  druga pira, navadna pšenica in soržica: 
1001 90 91 – – – navadna pšenica in soržica, semenska  4.5 
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1002 00 00 Rž:  10.0 
iz 1002 00 00 10 –  Semenska  5.0 
 
1003 00 Ječmen 
1003 00 10 –  Semenski  5.0 
1003 00 90 –  Drug  7,7 
 
1004 00 00 Oves  15.0 
 
1005 Koruza 
1005 90 00 –  Druga  5.0 
 
1102 Žitna moka, razen pšenične ali moke iz mešanice žit na podlagi 

pšenice 
1102 10 00 –  Ržena moka  10.0 
1102 20 –  Koruzna moka  15.0 
1102 90 –  Druga  15.0 
 
1103 Žitni drobljenci, zdrob in peleti 
 –  Drobljenec in zdrob: 
1103 13 – –  koruzna: 
1103 13 10 – – –  pri katerih vsebnost maščobe ne presega 1,5 mas.%  5.0 
1103 13 90 – – –  druga  15.0 
1103 19 – –  iz drugih žit: 
1103 19 10 – – –  ržena  15.0 
1103 19 30 – – –  ječmenova  15.0 
1103 19 40 – – –  ovsena  10.0 
1103 19 90 – – –  druga  15.0 
1103 20 –  Peleti: 
1103 20 10 – –  rženi  15.0 
1103 20 20 – –  ječmenovi  15.0 
1103 20 30 – –  ovseni  10.0 
1103 20 40 – –  koruzni  15.0 
1103 20 50 – –  riževi  10.0 
1103 20 60 – –  pšenični  6.4 
1103 20 90 – –  drugi  15.0 
 
1104 Žitna zrnja, drugače obdelana (npr.: z ostranjeno opno, valjana, v 

kosmičih, perlirana, rezana ali drobljena), razen riža iz tar. št. 1006; 
žitni kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali zmleti 

 –  Zrna, valjana ali v obliki kosmičev: 
1104 12 – –  ovsena  5.0 
1104 19 – –  iz drugih žit: 
1104 19 10 – – –  pšenična  15.0 
1104 19 30 – – –  ržena  15.0 
1104 19 50 – – –  koruzna  15.0 
 – – – ječmenova: 
1104 19 61 – – – – valjana  15.0 
1104 19 69 – – – – v obliki kosmičev  15.0 
 – – –  druga: 
1104 19 91 – – – –  riževi kosmiči  10.0 
1104 19 99 – – – –  drugo  10.0 
 –  Drugače obdelana zrna (npr.: oluščena, polirana, rezana ali 

drobljena): 
1104 22 – –  ovsena  5.0 
1104 23 – –  koruzna  15.0 
1104 29 – –  iz drugih žit: 
 – – – ječmenova: 
1104 29 01 – – – –  oluščena  15.0 
1104 29 03 – – – –  oluščena in rezana ali drobljena  15.0 
1104 29 05 – – – –  perlirana  10.0 
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1104 29 07 – – – –  obdelana le z drobljenjem  10.0 
1104 29 09 – – – –  drugo  10.0 
 – – – drugo: 
 – – – –  oluščena, rezana ali nerezana, drobljena ali ne: 
1104 29 11 – – – – –  pšenična  15.0 
1104 29 15 – – – – –  ržena  15.0 
1104 29 19 – – – – –  druga  10.0 
 – – – –  perlirana: 
1104 29 31 – – – – –  pšenična  15.0 
1104 29 35 – – – – –  ržena  15.0 
1104 29 39 – – – – –  druga  10.0 
 – – – –  obdelana le z drobljenjem: 
1104 29 51 – – – – –  pšenična  15.0 
1104 29 55 – – – – –  ržena  15.0 
1104 29 59 – – – – –  druga  10.0 
 – – – –  druga: 
1104 29 81 – – – – –  pšenična  15.0 
1104 29 85 – – – – –  ržena  10.0 
1104 29 89 – – – – –  druga  10.0 
1104 30 –  Žitni kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali zmleti  5.0 
 
1105 Krompirjeva moka, zdrob, prah, zrnca, kosmiči in peleti 
1105 10 00 –  Moka, prah in zdrob  15.0 
1105 20 00 –  Kosmiči, zrnca in peleti  5.0 
 
1108 Škrob; inulin 
 –  Škrob: 
1108 14 00 – –  škrob iz manioke  3.0 
1108 19 – –  drug škrob  3.0 
1108 20 00 –  Inulin  3.0 
 
1109 00 00 Pšenični gluten, osušen ali neosušen  3.0 
 
1210 Hmelj, svež ali sušen, vključno zdrobljen ali zmlet ali v peletih, 

lupulin  5.0 
 
1517 Margarina; užitne mešanice ali preparati iz masti in olj živalskega ali 

rastlinskega izvora ali frakcij različnih masti ali olj iz tega poglavja, 
primerni za prehrano, razen jedilnih masti ali olj in njihovih frakcij iz 
tar. št. 1516 

1517 10 –  Margarina, razen tekoče margarine  20.0 
1517 90 –  Drugo: 
1517 90 10 – –  ki vsebuje več kot 10 mas.% do vključno 15 mas.% mlečnih 

maščob  20.0 
 – –  drugo: 
1517 90 91 – – –  pripravljena rastlinska olja, tekoča, mešana  20.0 
1517 90 93 – – –  užitne mešanice preparatov, ki se uporabljajo pri podmazovan-

ju kalupov  12.0 
1517 90 99 – – –  drugo  20.0 
 
1602 Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, drobovja ali krvi 
1602 10 00 –  Homogenizirani proizvodi  15.0 
1602 20 –  Iz jeter katere koli živali  15.0 
 –  Iz perutnine iz tar. št. 0105: 
1602 31 – –  puranov  15.0 
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1702 Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto laktozo, maltozo, glukozo 
in fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni sirupi brez dodatkov za 
aromatiziranje ali barvil; umetni med in mešanice umetnega ter 
naravnega medu; karamelni sladkor 

 –  Laktoza in laktozni sirup: 
1702 11 00 – –  ki v suhem stanju vsebujeta 99 mas.% čistega produkta ali več  4.5 
1702 19 00 – –  drugo  4.5 
1702 60 –  Druga fruktoza in fruktozni sirup z več kot 50 mas.% fruktoze  v 

suhem stanju, razen invertnega sladkorja: 
1702 60 10 – –  izoglukoza  27.0 
1702 60 80 – –  inulinski sirup   5.0 
1702 60 95 – –  drugo   27.0 
 
1703 Melase, dobljene pri ekstrakciji ali rafiniranju sladkorja  14.0 
 
1704 Sladkorni proizvodi (vključno z belo čokolado), brez kakava  12.0 
 
1806 Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav 
1806 10 –  Kakav v prahu z dodatkom sladkorja ali drugih sladil  12.0 
1806 20 –  Drugi izdelki v blokih, mase nad 2 kg, ali v tekočem stanju, 

pastozni masi, prahu, zrnih ali v drugih oblikah v razsutem stanju, v 
posodah ali pakiranjih nad 2 kg  10.0 

 –  Druga čokolada, v blokih, palicah ali tablicah: 
1806 31 00 – –  polnjeni  10.0 
1806 32 – –  nepolnjeni  10.0 
1806 90 –  Drugo  10.0 
 
1902  Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali drugimi 

snovmi) ali drugače pripravljene, kot so: špageti, makaroni, rezanci, 
lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni; kuskus, pripravljen ali nepripravljen 

 –  Nepoljnene testenine, nekuhane in ne drugače pripravljene: 
1902 11 00 – –  z jajci  20.0 
1902 19 – –  druge  20.0 
1902 20 –  Polnjene testenine, kuhane ali nekuhane ali drugače pripravljene  20.0 
1902 30 –  Druge testenine  20.0 
 
1904  Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali 

žitnih izdelkov (npr. koruzni kosmiči); žita (razen koruze), v zrnu ali 
obliki kosmičev ali druge oblike (razen moke, drobljencev in zdroba), 
predkuhana, ali drugače pripravljena, ki niso navedena in ne zajeta na 
drugem mestu  

1904 20 –  Pripravljena živila, dobljena iz nepraženih žitnih kosmičev ali 
mešanic nepraženih in praženih ali nabreklih žitnih kosmičev: 

1904 20 10 – –  pripravki tipa müsli na osnovi nepraženih žitnih kosmičev  6.0 
1904 30 00 –  Lomljene (Bulgur) žitarice  7.0 
1904 90 –  Drugo  7.0 
 
1905 Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z dodatkom 

kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule za farmacevtske 
proizvode, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni izdelki 

1905 10 00 –  Hrustljavi kruh (krisp)  7.0 
1905 20 –  Kruh in podobni izdelki, začinjeni z ingverjem  7.0 
 
2001 Vrtnine, sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni ali 

konzervirani v kisu ali ocetni kislini 
2001 10 00 –  Kumare in kumarice  15.0 
2001 90 –  Drugo: 
2001 90 93 – –  čebula  15.0 
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2002 Paradižnik, pripravljen ali konzerviran kako drugače, kot s kisom ali 
ocetno kislino 

2002 10 –  Paradižnik, cel ali v kosih  10.0 
2002 90 –  Drugo: 
 – –  z vsebnostjo suhe snovi več kot 7 mas.%, vendar manj kot 12 

mas.%: 
2002 90 11 – – –  v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več kot 1kg  10.0 
2002 90 19 – – –  v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 1kg  11.0 
 – –  z vsebnostjo suhe snovi več kot  12 mas.%, vendar manj kot 30 

mas.%: 
2002 90 31 – – –  v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več kot  1kg  10.0 
2002 90 39 – – –  v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 1kg  11.0 
 – –  z vsebnostjo suhe snovi več kot 30 mas.%: 
2002 90 91 – – –  v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več kot 1kg  10.0 
2002 90 99 – – –  v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 1kg  11.0 
 
2004 Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu ali 

ocetni kislini, zamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006 
2004 90 –  Druge vrtnine in mešanice vrtnin: 
2004 90 10 – –  sladka koruza (Zea mays var. saccharata)  15.0 
2004 90 50 – –  grah (Pisum sativum) in nezreli fižol vrste Phaseolus spp., stročji  15.0 
 – –  drugo, vključno z mešanicami: 
2004 90 91 – – –  čebula, termično obdelana, sicer nepredelana  15.0 
2004 90 98 – – –  drugo   15.0 
 
2005 Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu ali 

ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006 
2005 10 00 –  Homogenizirane vrtnine  15.0 
2005 20 –  Krompir  20.0 
2005 40 00 –  Grah (Pisum sativum)  15.0 
 –  Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.): 
2005 51 00 – –  fižol v zrnu  7.0 
2005 59 00 – –  drug  7.0 
2005 60 00 –  Beluši  5.0 
2005 80 00 –  Sladka koruza (Zea mays var. saccharata)  8.0 
2005 90 –  Druge vrtnine in mešanice vrtnin: 
2005 90 75 – –  kislo zelje  17.0 
 
2006 00 Vrtnine, sadje, oreški, sadne lupine in drugi deli rastlin, konzervirani 

v sladkorju (suhi, glazirani ali kristalizirani) 
 –  Drugo: 
 – –  z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas.%: 
2006 00 31 – – –  češnje  15.0 
2006 00 35 – – –  tropski sadeži in tropski orehi  15.0 
2006 00 38 – – –  drugo  15.0 
 – –  drugo: 
2006 00 91 – – –  tropski sadeži in tropski orehi  15.0 
2006 00 99 – – –  drugo  15.0 
 
2007 Džemi, sadni želeji, marmelade, sadni pireji ali pireji iz oreškov in 

sadne paste ali paste iz oreškov, dobljeni s toplotno obdelavo, z 
dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih 

2007 10 –  Homogenizirani izdelki  20.0 
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2008 Sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali 
konzervirani, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali alkohola ali 
brez njih, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu 

2008 40 –  Hruške  4.0 
2008 50 –  Marelice: 
 – –  z dodatkom alkohola: 
 – – –  v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot 1 kg: 
 – – – –  z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas.%: 
2008 50 11 – – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 11,85 mas.%  6.0 
2008 50 19 – – – – –  drugo  6.0 
 – – – –  drugo: 
2008 50 31 – – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 11,85 mas.%  6.0 
2008 50 39 – – – – –  drugo  6.0 
 – – –  v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 1 kg: 
2008 50 51 – – – –  z vsebnostjo sladkorja več kot 15 mas.%  6.0 
2008 50 59 – – – –  drugo  6.0 
 – –  brez dodatka alkohola: 
 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto vsebino več 

kot 1 kg: 
2008 50 61 – – – –  z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas.%  6.0 
2008 50 69 – – – –  drugo  6.0 
 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do 

vključno 1 kg: 
2008 50 71 – – – –  z vsebnostjo sladkorja več kot 15 mas.%  6.0 
2008 50 79 – – – –  drugo  6.0 
 – – –  brez dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z neto vsebino: 
2008 50 92 – – – –  5 kg ali več  3.0 
2008 50 94 – – – –  4,5 kg ali več, vendar manj kot 5 kg  6.0 
2008 50 99 – – – –  manj kot 4,5 kg  6.0 
2008 60 –  Češnje in višnje: 
 – –  z dodatkom alkohola: 
 – – –  z vsebnostjo sladkorja več kot 9 mas.%: 
2008 60 11 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 11,85 mas.%  6.0 
2008 60 19 – – – –  drugo  6.0 
 – – –  drugo: 
2008 60 31 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 11,85 mas.%  6.0 
2008 60 39 – – – –  drugo  5.0 
 – –  brez dodanega alkohola: 
 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto vsebino več 

kot 1 kg: 
2008 60 51 – – – –  višnje (Prunus cerasus)  6.0 
2008 60 59 – – – –  drugo  6.0 
 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do 

vključno 1 kg: 
2008 60 61 – – – –  višnje (Prunus cerasus)  6.0 
2008 60 69 – – – –  drugo  6.0 
 – – –  brez dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z neto vsebino: 
 – – – –  4,5 kg ali več: 
2008 60 71 – – – – –  višnje (Prunus cerasus)  6.0 
2008 60 79 – – – – –  drugo  6.0 
 – – – –  do 4,5 kg: 
2008 60 91 – – – – –  višnje (Prunus cerasus)  6.0 
2008 60 99 – – – – –  drugo  6.0 
2008 70 –  Breskve, vključno z nektarinami  6.0 
2008 80 –  Jagode: 
 – –  z dodatkom alkohola: 
 – – –  z vsebnostjo sladkorja več kot 9 mas.%: 
2008 80 11 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola do 11,85 mas.%  6.0 
2008 80 19 – – – –  drugo  6.0 
 – – –  drugo: 
2008 80 31 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola do 11,85 mas.%  6.0 
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2008 80 39 – – – –  drugo  6.0 
 – –  brez dodanega alkohola: 
2008 80 50 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto vsebino več 

kot 1 kg  6.0 
2008 80 70 – – –  z dodanim sladkorjem, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do 

vključno 1 kg  6.0 
 – – –  brez dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z neto vsebino: 
2008 80 91 – – – –  4,5 kg ali več  3.0 
2008 80 99 – – – –  do 4,5 kg  6.0 
 –  Drugo, vključno mešanice, razen tistih iz tar. podšt. 2008 19: 
2008 91 00 – –  palmovi srčki  7.0 
2008 92 – –  mešanice  6.0 
2008 99 – –  drugo  4.0 
 
2009 Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in zelenjavni sokovi, nefermentirani 

in brez dodatka alkohola, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali 
brez njih 

 –  Grozdni sok (tudi grozdni mošt): 
2009 61 – –  z Brix številom ne več kot 30  4.0 
2009 69 – –  drugo  4.0 
 –  Jabolčni sok: 
2009 71 – –  z Brix številom ne več kot 20  12.0 
2009 79 – –  drugo  12.0 
2009 90 –  Mešanice sokov: 
 – –  z Brix številom več kot 67: 
 – – –  mešanice jabolčnega in hruškovega soka: 
2009 90 11 – – – –  vrednosti do vključno 22 EUR za 100 kg neto mase  10.0 
2009 90 19 – – – –  drugo  10.0 
 – –  z Brix številom ne več kot 67: 
 – – –  mešanice jabolčnega in hruškovega soka: 
2009 90 31 – – – –  vrednosti do vključno 18 EUR za 100 kg neto mase z 

vsebnostjo dodanega sladkorja do vključno 30 mas.%  10.0 
2009 90 39 – – – –  drugo  10.0 
 
2101 Ekstrakti, esence in koncentrati kave, pravega čaja ali maté čaja in 

pripravki na njihovi osnovi ali na osnovi kave, pravega čaja ali mate 
čaja; pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki in njihovi 
ekstrakti, esence in koncentrati 

2101 30 –  Pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki ter njihovi 
ekstrakti, esence in koncentrati  10.0 

 
2102 Kvas (aktiven ali neaktiven); drugi enocelični mikroorganizmi, mrtvi 

(razen cepiv iz tar. št. 3002); pripravljeni pecilni praški 
2102 30 00 –  Pripravljeni pecilni praški  7.0 

 
 
2103 Pripravki za omake in pripravljene omake, kombinirane začimbe in 

kombinirane mešanice začimbnih sredstev; gorčična moka in zdrob in 
pripravljena gorčica 

2103 20 00 –  Paradižnikov ketchup in druge paradižnikove omake  9.0 
2103 30 –  Gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica  5.0 
2103 90 –  Drugo: 
2103 90 90 – –  drugo  5.0 
 
2104 Juhe in ragu juhe in pripravki za te juhe; homogenizirana sestavljena 

živila  4.0 
 
2106 Živila, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu 
2106 10 –  Beljakovinski koncentrati in teksturirane beljakovinaste snovi  7.0 
2106 90 –  Drugo  5.0 
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2202 Vode, vključno mineralne vode in sodavice, z dodanim sladkorjem ali 
drugimi sladili ali aromatizirane ter druge brezalkoholne pijače, razen 
sadnih in zelenjavnih sokov, ki se uvrščajo v tar. št. 2009 

2202 10 00 –  Vode, vključno mineralne vode in sodavice, z dodanim sladkorjem 
ali drugimi sladili ali aromatizirane  19.0 

2202 90 –  Drugo  10.0 
 
(1) Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se 

carinska stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse tarifne 
podštevilke v okviru navedene tarifne oznake. 

 
 

SLOVAŠKA - PRILOGA 31 
 

Tarifna  
oznaka 

Poimenovanje Uvozna 
dajatev 

1 2 3 (1) 
 
0102 Živo govedo 
0102 90 –  Drugo: 
 – –  domačih pasem: 
 – – –  z maso nad 300 kg: 
 – – – –  telice (samice goveda, ki še niso telile): 
0102 90 51 – – – – –  za zakol  15.0 
0102 90 59 – – – – –  druge  15.0 
 – – – –  krave: 
0102 90 61 – – – – –  za zakol  15.0 
0102 90 69 – – – – –  druge  15.0 
 – – – –  drugo: 
0102 90 71 – – – – –  za zakol  15.0 
0102 90 79 – – – – –  drugo  15.0 
 
0103 Živi prašiči 
 –  Drugi: 
0103 91 – –  mase pod 50 kg: 
0103 91 10 – – –  domačih pasem  10.0 
0103 92 – –  mase 50 kg ali več: 
 – – –  domačih pasem: 
0103 92 11 – – – –  svinje, ki so vsaj enkrat prasile, mase ne manj kot 160 kg  15.0 
0103 92 19 – – – –  drugi  15.0 
 
0105 Živa domača perutnina (vrste Gallus domesticus, race, gosi, purani in 

pegatke) 
 –  Mase do vključno 185 g: 
0105 11 – –  kokoši, domače (Gallus domesticus): 
 – – –  druge: 
0105 11 91 – – – –  nesnice  9.0 
0105 11 99 – – – –  druge  9.0 
 –  Druga: 
0105 92 00 – –  kokoši, domače (Gallus domesticus), mase do 2000 g   10.0 
0105 93 00 – –  kokoši, domače (Gallus domesticus), mase več kot 2000 g   10.0 
 
0201 Meso, goveje, sveže ali ohlajeno  25.0 
 
0202 Meso goveje, zamrznjeno  25.0 
 
0203 Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno  25.0 
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0207 Meso in užitni odpadki perutnine iz tar.št. 0105, sveže, ohlajeno ali 
zamrznjeno 

 –  Od kokoši vrste Gallus domesticus: 
0207 12 – – nerazrezane na kose, zamrznjene  28.0 
0207 14 – – kosi in drobovje, zamrznjeni: 
 – – –  kosi: 
0207 14 10 – – – –  brez kosti  28.0 
 – – – –  s kostmi: 
0207 14 20 – – – – –  polovice ali četrtine  28.0 
0207 14 30 – – – – –  cela krila z ali brez vršičkov  28.0 
0207 14 40 – – – – –  hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril  28.0 
0207 14 50 – – – – –  prsa in kosi prs  28.0 
0207 14 60 – – – – –  noge in kosi nog  28.0 
0207 14 70 – – – – –  drugo  28.0 
 – – –  drobovje: 
0207 14 99 – – – –  drugo  28.0 
 
0210 Meso in drugi užitni mesni klavnični izdelki, nasoljeni, v slanici, 

sušeni ali dimljeni; užitna moka in zdrob iz mesa ali iz drugih 
klavničnih izdelkov 

 –  Meso, prašičje: 
0210 11 – –  šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi  20.0 
0210 12 – – prsi s potrebušnino in njihovi kosi  20.0 
0210 19 – –  drugo  20.0 
0210 20 –  Meso, goveje  20.0 
 –  Drugo, vključno užitno moko, zdrob iz mesa in drugih klavničnih 

izdelkov: 
0210 99 – –  drugo: 
 – – –  meso: 
0210 99 10 – – – –  konjsko, soljeno, v slanici ali sušeno  20.0 
 – – – –  ovčje in kozje: 
0210 99 21 – – – – –  s kostmi  20.0 
0210 99 29 – – – – –  brez kosti  20.0 
0210 99 39 – – – –  drugo  20.0 
 – – –  drobovina: 
 – – – –  domačih prašičev: 
0210 99 41 – – – – –  jetra  20.0 
0210 99 49 – – – – –  drugo  20.0 
 – – – –  govedi: 
0210 99 51 – – – – –  prepona, mišična in tetivna (flam)  20.0 
0210 99 59 – – – – –  drugo  20.0 
0210 99 60 – – – –  ovac in koz  20.0 
 – – – –  drugo: 
0210 99 80 – – – – –  drugo  20.0 
0210 99 90 – – –  užitne moke in zdrob iz mesa ali mesnih odpadkov  20.0 
 
0402 Mleko in smetana, koncentrirana ali z dodatkom sladkorja ali drugih 

sladil 
0402 10 –  V prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah, z največ 1,5 mas.% 

maščobe  37.0 
 –  V prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah, z več kot 1,5 mas.% 

maščobe: 
0402 21 – –  brez dodatnega sladkorja ali drugih sladil  37.0 
 –  Drugo: 
0402 91 – –  brez dodatnega sladkorja ali drugih sladil  37.0 
0402 99 – –  drugo  37.0 
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0404 Sirotka, koncentrirana ali ne ali z dodatkom sladkorja ali drugih 
sladil; izdelki iz naravnih mlečnih sestavin z dodatkom sladkorja ali 
drugih sladil ali brez njih, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem 
mestu 

0404 90 –  Drugo  14.0 
 
0407 00 Ptičja jajca, v lupini, sveža, konzervirana ali kuhana 
 –  Perutnine:  
0407 00 30 – –  druga  18.0 
 
1001 Pšenica in soržica 
1001 90 –  Drugo: 
 – –  druga pira, navadna pšenica in soržica: 
1001 90 99 – – –  drugo  15.0 
 
1101 00 Pšenična ali moka iz mešanice žit na podlagi pšenice 
 –  Pšenična moka: 
1101 00 15 – –  iz navadne pšenice ali pirjevice  15.0 
1101 00 90 –  Moka iz mešanice žit na podlagi pšenice  15.0 
 
1602 Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, drobovja ali krvi 
 –  Iz perutnine iz tar. št. 0105: 
1602 32 – –  kokoši vrste Gallus domesticus  15.0 
1602 39 – –  drugo  15.0 
 –  Prašičev: 
1602 42 – –  plečeta in njihovi kosi  15.0 
1602 49 – –  drugo, vključno mešanice  15.0 
1602 50 –  Goved  18.0 
  
(1) Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se 

uvozna dajatev, kot je določena v prilogi, uporablja za vse tarifne 
podštevilke v okviru navedene tarifne oznake. 

 
 

SLOVAŠKA - PRILOGA 32 
 

Tarifna oznaka Poimenovanje Količina Carinska 
stopnja 

1 2 3 4  (1) 
 
0406 Sir in skuta  50 t 8.0 

_____________________________________________________________________________________________  
0808 Jabolka, hruške in kutine, sveže 
0808 10 –  Jabolka: 
0808 10 10 – –  jabolka za predelavo, razsuta, od 16. septembra do 15. decembra  2.000 t 5.0 
 
(1) Kjer je navedena le štirimestna tarifna oznaka, se uvozna dajatev, kot 

je določena v prilogi, uporablja za vse tarifne podštevilke v okviru 
navedene tarifne oznake. 
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SLOVAŠKA - PRILOGA 33 
 

Tarifna oznaka Poimenovanje Količina Carinska 
stopnja 

1 2 3 4  (1) 
 
0301 Ribe, žive 
 –  Druge ribe, žive: 
0301 93 00 – –  krap  100 t pr 

_____________________________________________________________________________________________  
0701 Krompir, svež ali ohlajen 
0701 90 –  Drug: 
 – –  drug: 
0701 90 90 – – –  drug  250 t 30.0 

_____________________________________________________________________________________________  
1108 Škrob; inulin 1.500 t 
 –  Škrob: 
1108 11 00 – –  pšenični škrob  pr 
1108 12 00 – –  koruzni škrob  pr 
1108 13 00 – –  krompirjev škrob  pr 

_____________________________________________________________________________________________  
1901 Sladni ekstrakt; živila iz moke, drobljencev, zdroba, škroba in 

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

1901 10 00 –  Proizvodi za otroško hrano, v pakiranjih za prodajo na drobno  100 t 8.0 
_____________________________________________________________________________________________  
2105 00 Sladoled in druge ledene sladice s kakavom ali brez kakava  50 t 15.0 

_____________________________________________________________________________________________  
2203 00 Pivo iz slada  2.000 hl 10.0 

_____________________________________________________________________________________________  
2208 Nedenaturiran etanol, z vsebnostjo manj kot 80 vol.%; žganja, likerji 

in druge alkoholne pijače s katero koli vsebnostjo alkohola 500 hl 
2208 20 – Žganje iz vina iz grozdja ali grozdnih tropin:  10.0 
2208 40 –  Rum in tafia (destilat iz sladkornega trsa)  10.0 
2208 50 –  Gin in brinjevec  10.0 
2208 60 –  Vodka  20.0 
2208 70 –  Likerji, krepilne pijače  20.0 
2208 90 –  Drugo  20.0 

_____________________________________________________________________________________________  
2209 00 Kis in nadomestki kisa, dobljeni iz ocetne kisline  250 t 5.0 

_____________________________________________________________________________________________  
2402 Cigare, cigarilosi in cigarete iz tobaka ali tobačnih nadomestkov 
2402 90 00 –  Drugo  100 t 15.0 
 
(1) Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se 

carinska stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse tarifne 
podštevilke v okviru navedene tarifne oznake. 

 
 



Uradni list Republike Slovenije št. 113 / 23. 12. 2002 / Stran 13779 
 
 

 

SLOVAŠKA - PRILOGA 34 
 

 
Tarifna oznaka Poimenovanje Količina Uvozna 

dajatev 
1 2 3 4  (1) 

 
0210 Meso in drugi užitni mesni klavnični izdelki, nasoljeni, v slanici, 

sušeni ali dimljeni; užitna moka in zdrob iz mesa ali iz drugih 
klavničnih izdelkov  100 t 

 –  Meso, prašičje: 
0210 11 – –  šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi   pr 
0210 19 – –  drugo   pr 
 –  Drugo, vključno užitno moko, zdrob iz mesa in drugih klavničnih 

izdelkov: 
0210 99 – –  drugo: 
 – – –  meso: 
0210 99 10 – – – –  konjsko, soljeno, v slanici ali sušeno   pr 

_____________________________________________________________________________________________   
2204 Vino iz svežega grozdja, vključno ojačena vina; grozdni mošt, razen 

tistega iz tar. št. 2009 1.500 hl 
2204 10 –  Peneča vina : 
 – –  z dejansko vsebnostjo alkohola najmanj 8,5 vol.%: 
2204 10 19 – – –  druga  25.0 
 – –  druga: 
2204 10 99 – – –  druga  25.0 
 –  Druga vina; grozdni mošt, katerega fermentacija je ustavljena z 

dodajanjem alkohola: 
2204 21 – –  v posodah do vključno 2 l: 
 – – –  drugo: 
 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola največ 13 vol.%: 
 – – – – –  druga: 
2204 21 79 – – – – – –  bela  25.0 
2204 21 80 – – – – – –  druga  25.0 
 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki je večja od 13 vol.% pa do 

vključno 15 vol.%: 
 – – – – –  kakovostna in vrhunska vina iz posameznih regij: 
2204 21 81 – – – – – –  bela  25.0 
2204 21 82 – – – – – –  druga  25.0 
 – – – – –  druga: 
2204 21 83 – – – – – –  bela  25.0 
2204 21 84 – – – – – –  druga  25.0 
 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki je večja od 15 vol.% pa do 

vključno 18 vol.%: 
2204 21 94 – – – – –  druga  17.3 
 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki je večja od 18 vol.% pa do 

vključno 22 vol.%: 
2204 21 98 – – – – –  druga  17.3 
2204 21 99 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki je večja od 22 vol.%.  17.3 
2204 29 – –  drugo: 
2204 29 10 – – –  vino, razen tistega, ki spada pod tar. podšt. 2204 10, v 

steklenicah z žičnimi košaricami; drugače polnjeno vino zaradi 
dodatnega tlaka zaradi ogljikovega dioksida v raztopini, med 1 in 3 
bari, merjeno pri temperaturi 20 °C  25.0 

 – – –  drugo: 
 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 13 vol.%: 
 – – – – –  druga: 
 – – – – – –  bela: 
2204 29 65 – – – – – – –  drugje  25.0 
 – – – – – –  druga: 
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2204 29 75 – – – – – – –  drugje  25.0 
 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki je večja od 13 vol.% pa do 

vključno 15 vol.%: 
 – – – – –  kakovostna in vrhunska vina, pridelana v vinorodnih okoliših: 
2204 29 81 – – – – – –  bela  25.0 
2204 29 82 – – – – – –  druga  25.0 
 – – – – –  druga: 
2204 29 83 – – – – – –  bela  25.0 
2204 29 84 – – – – – –  druga  25.0 
 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki je večja od 15 vol.% pa do 

vključno 18 vol.%: 
2204 29 94 – – – – –  druga  17.3 
 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki je večja od 18 vol.% pa do 

vključno  22 vol.%: 
2204 29 98 – – – – –  druga  17.3 
2204 29 99 – – – –  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki je večja od 22 vol.%.  17.3 
2204 30 –  Drug grozdni mošt  25.0 
 

(1) Kjer je navedena le šestmestna tarifna oznaka, se uvozna dajatev, kot je določena v prilogi, 
uporablja za vse tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake. 

 
 

SLOVAŠKA - PRILOGA 35 
 

Tarifna oznaka Poimenovanje Količina Uvozna 
dajatev 

1 2 3 4  (1) 
 
0207 Meso in užitni odpadki perutnine iz tar.št. 0105, sveže, ohlajeno ali 

zamrznjeno 50 t 
 –  Od kokoši vrste Gallus domesticus: 
0207 11 – – nerazrezane na kose, sveže ali ohlajene  28.0 
0207 13 – – kosi in drobovje, sveži ali ohlajeni: 
 – – –  kosi: 
0207 13 10 – – – –  brez kosti  28.0 
 – – – –  s kostmi: 
0207 13 20 – – – – –  polovice ali četrtine  28.0 
0207 13 30 – – – – –  cela krila z ali brez vršičkov  28.0 
0207 13 40 – – – – –  hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril  28.0 
0207 13 50 – – – – –  prsa in kosi prs  28.0 
0207 13 60 – – – – –  noge in kosi nog  28.0 
0207 13 70 – – – – –  drugo  28.0 
 – – –  drobovje: 
0207 13 91 – – – –  jetra  10.0 
0207 13 99 – – – –  drugo  28.0 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1601 00 Klobase in podobni izdelki iz mesa, drugih užitnih klavničnih 
proizvodov ali krvi; sestavljena živila na osnovi teh proizvodov  200 t pr 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1602 Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, drobovja ali krvi 250 t 
1602 10 00 –  Homogenizirani proizvodi  pr 
1602 20 –  Iz jeter katere koli živali  pr 
 –  Prašičev: 
1602 41 – –   šunka (stegno) in njeni kosi  pr 
1602 42 – –  plečeta in njihovi kosi  pr 
1602 49 – –  drugo, vključno mešanice  pr 
1602 50 –  Goved  pr 
1602 90 –  Drugo, vključno z izdelki iz krvi katerih koli živali  pr 
 

(1) Kjer je navedena le šestmestna tarifna oznaka, se uvozna dajatev, kot je določena v prilogi, 
uporablja za vse tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.  
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PRILOGA 36 
 

PROTOKOL 7 
 

O  OPREDELITVI  POJMA  " IZDELKI S POREKLOM "  IN NAČINIH 
UPRAVNEGA SODELOVANJA 

 
 

VSEBINA 
 
 
I. ODDELEK   SPLOŠNE DOLOČBE 
 
1. člen  Opredelitev pojmov  
 
II. ODDELEK  OPREDELITEV POJMA "IZDELKI S POREKLOM" 
 
2. člen  Splošne zahteve 
 
3. člen  (črtan) 
 
4. člen  Kumulacija porekla 
 
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 
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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 
 
18. člen Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.1 
 
19. člen Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1 
 
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 
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34. člen Kazni 
 
35. člen Proste cone 
 
VII. ODDELEK     KONČNE DOLOČBE 
 
36. člen Spremembe protokola 
 
37. člen Pododbor za carinske zadeve  
 
38. člen Priloge I - V 
 
 
 
Seznam prilog       
 
Priloga I : Uvodne opombe k seznamu  v Prilogi II 
 
Priloga II :  Seznam  obdelav ali predelav,  ki jih je treba opraviti na materialih brez 

porekla, da bi lahko izdelani  izdelki  dobili  status blaga s poreklom 
 
Priloga III : Vzorci potrdil o prometu blaga EUR.1 in zahtev za potrdilo o prometu blaga 

EUR.1 
 
Priloga IV: Besedilo izjave na računu 
 
Priloga V:  Zapis o soglasju 
 
 

 
 

I.  ODDELEK 
 

SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
       

Opredelitev pojmov 
 
V  tem protokolu : 
 
a) "izdelava" pomeni katero koli vrsto obdelave ali predelave, vključno s sestavljanjem 

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

pri izdelavi izdelka; 
 
c) "izdelek" pomeni izdelek, ki se izdeluje, čeprav je namenjen kasnejši uporabi pri 

drugem postopku izdelave; 
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d) "blago" pomeni materiale in izdelke; 
 
e)  " carinska vrednost" pomeni vrednost, določeno v skladu s Sporazumom iz leta 1994 o 

izvajanju VII. člena Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (Sporazum WTO o 
carinski vrednosti); 

 
f) "cena franko tovarna" pomeni ceno, ki se za izdelek franko tovarna proizvajalcu v  

državi pogodbenici plača podjetju, v katerem se opravi zadnja  obdelava ali predelava, 
če cena vključuje vrednost  vseh uporabljenih materialov, zmanjšano za vse notranje 
dajatve, ki se ali se lahko povrnejo pri izvozu pridobljenega izdelka; 

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

brez porekla  ali, če ta ni znana in se ne da ugotoviti, prvo preverljivo ceno, plačano za 
materiale v državi pogodbenici; 

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

opredeljeni  v  točki g) in se smiselno uporablja; 
 
i) "dodana vrednost" pomeni ceno izdelka franko tovarna, zmanjšano za carinsko 

vrednost vsakega vključenega materiala s poreklom iz drugih držav, omenjenih v  4. 
členu, ali, če carinska vrednost ni znana ali se ne da ugotoviti, prva dokazljiva cena, 
plačana za materiale v državi pogodbenici;    

  
j) “poglavja” in “tarifne številke” pomenijo poglavja in tarifne številke (štirištevilčne 

kode), uporabljene v nomenklaturi, ki sestavlja Harmonizirani sistem poimenovanja in 
šifrskih oznak blaga, ki se v tem protokolu navaja kot harmonizirani sistem ali HS; 

 
k) “uvrščen” se nanaša na uvrstitev izdelka ali materiala v določeno tarifno številko; 
 
 
l) “pošiljka” pomeni izdelke, ki jih izvoznik pošilja enemu prejemniku bodisi hkrati ali 

so zajeti v enem samem transportnem dokumentu, s katerim dobavlja izvoznik te 
izdelke prejemniku, ali če ni takega dokumenta, izdelke, ki so zajeti na enem računu; 

 
m) “ozemlje” vključuje teritorialne vode. 
 
 

 
II.  ODDELEK 

 
OPREDELITEV POJMA "IZDELKI  S POREKLOM" 

 
2. člen 

Splošne zahteve 
 
Pri izvajanju tega sporazuma se ti izdelki štejejo za izdelke s poreklom iz države 
pogodbenice: 
 
a) izdelki, v celoti pridobljeni v tej državi pogodbenici v smislu 5. člena; 
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b) izdelki, pridobljeni v tej državi pogodbenici, ki vsebujejo materiale, ki niso bili v 
 celoti pridobljeni na njenem ozemlju, če so bili taki materiali zadosti obdelani ali 
predelani v tej državi pogodbenici v smislu 6. člena. 

 
3. člen 
(črtan) 

 
4. člen 

Kumulacija porekla 
 

1. Ne glede na določbe 2. člena izdelki veljajo za izdelke s poreklom   iz  države 
pogodbenice, če so bili tam pridobljeni in vključujejo materiale s poreklom iz 
Bolgarije, Švice (vključno  z Lihtenštajnom (1)), Češke republike, Estonije, Evropske 
skupnosti, Madžarske, Isladnije, Litve, Latvije,  Norveške, Poljske, Romunije, 
Slovenije, Slovaške republike in Turčije v skladu z določbami protokola o pravilih o 
poreklu blaga, priloženega k sporazumom med to državo pogodbenico in vsako od teh 
držav,  če obdelava ali predelava, opravljena v  tej državi pogodbenici presega 
postopke, omenjene v 7. členu. Ni treba, da bi bili taki materiali zadosti  obdelani ali 
predelani. 

 
2. Če obdelava ali predelava, ki se opravlja v državi pogodbenici ne presega postopkov, 

omenjenih v 7. členu, se šteje, da ima pridobljeni izdelek poreklo iz te države 
pogodbenice samo, kadar je tam dodana vrednost višja od vrednosti uporabljenih 
materialov s poreklom iz katere koli druge države, omenjene v prvem odstavku. Če to 
ni tako, se  pridobljeni izdelek šteje za izdelek s poreklom iz države, ki je prispevala 
največjo vrednost uporabljenih materialov s poreklom pri izdelavi v tej državi 
pogodbenici. 

 
3. Izdelki s poreklom iz  ene od držav, omenjenih v prvem odstavku, ki niso obdelani ali 

predelani v  državi pogodbenici, ohranijo svoje poreklo, če se izvozijo v eno od teh 
držav.  

 
4. Kumulacija, predvidena v tem členu, se lahko uporablja samo za materiale in izdelke, 

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

 
 

5. člen 
        

V celoti pridobljeni izdelki 
 
1. Šteje se, da so v celoti pridobljeni v  državi pogodbenici: 
 
 a) mineralni izdelki, pridobljeni iz njene zemlje ali  morskega dna; 
 
 b) tam pridelani rastlinski izdelki; 
 

                                                      
1 Kneževina Lihtenštajn ima carinsko unijo s Švico in je pogodbenica Sporazuma o evropskem gospodarskem 
prostoru. 
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 c) žive živali, tam skotene ali izvaljene in vzrejene; 
 
 d) izdelki, pridobljeni iz živih, tam vzrejenih živali; 
 
  e) izdelki, tam pridobljeni z lovom ali ribolovom; 
 
 f) izdelki morskega ribolova in drugi izdelki iz morja, pridobljeni z njenimi 

plovili zunaj teritorialnih voda države pogodbenice; 
 
 g) izdelki, izdelani na njenih predelovalnih ladjah izključno iz izdelkov, 

omenjenih v točki f) ; 
 
 h) tam zbrani rabljeni predmeti, primerni le za reciklažo surovin, vključno z 

rabljenimi gumami, primernimi le za protektiranje ali uporabo kot odpadek; 
 
 i) odpadki in ostanki pri postopkih izdelave, ki tam potekajo; 
 
 j) izdelki, pridobljeni iz morskega dna ali podzemlja zunaj njenih teritorialnih 

voda, če ima izključno pravico do obdelave morskega dna ali podzemlja;  
 
        k) blago, tam izdelano izključno iz izdelkov, opredeljenih  v točkah a) do j). 
 
 
 
2. Izraza "njena plovila" in "njene predelovalne ladje" v točkah f) in g) prvega odstavka  

se uporabljata samo za plovila in predelovalne ladje: 
 

a) ki so registrirane ali se vodijo v državi pogodbenici; 
 

b) ki plujejo pod zastavo te države pogodbenice; 
 

c) ki so najmanj 50 odstotkov v lasti državljanov te države pogodbenice ali 
družbe s sedežem v eni od držav pogodbenic in v kateri so direktor ali 
direktorji, predsednik upravnega odbora ali nadzornega sveta ter večina članov 
takih odborov državljani te države pogodbenice in še dodatno, če v osebnih ali 
kapitalskih družbah vsaj polovica kapitala pripada tej državi pogodbenici ali 
javnim organom  ali državljanom te države pogodbenice; 

 
d) katerih kapitan in častniki so državljani te države pogodbenice 

in  
 

e) katerih najmanj 75 odstotkov članov posadke je državljanov te države 
pogodbenice. 

 
6. člen 

        
Zadosti obdelani ali predelani izdelki 

 
1. Za namene 2. člena se šteje, da so izdelki, ki niso v celoti pridobljeni, zadosti obdelani 

ali predelani, če so izpolnjeni pogoji, navedeni v seznamu Priloge II. 



Uradni list Republike Slovenije št. 113 / 23. 12. 2002 / Stran 13787 
 
 

 

Navedeni pogoji navajajo za vse izdelke, za katere velja sporazum, postopke obdelave 
ali predelave, ki morajo biti opravljeni na materialih brez porekla, uporabljenih pri 
izdelavi teh izdelkov, in se nanašajo samo na take materiale. Če se izdelek, ki je 
pridobil poreklo z izpolnitvijo pogojev iz seznama, uporablja pri izdelavi drugega 
izdelka, se torej pogoji, ki se uporabljajo za izdelek, v katerega je ta vključen, ne 
uporabljajo zanj in se ne upoštevajo materiali brez porekla, ki so se  morda uporabili 
pri njegovi izdelavi. 

 
2. Ne glede na prvi odstavek se materiali brez porekla, ki se v skladu s pogoji iz seznama 

za ta izdelek ne bi smele uporabiti pri izdelavi tega izdelka, vseeno lahko  uporabijo, 
če:  

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

 
b) kateri koli od odstotkov, ki je naveden v seznamu kot zgornja vrednost 

materialov brez porekla, ni presežen na podlagi uporabe tega odstavka. 
 

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

 
3. Prvi in drugi odstavek se uporabljata pod  pogoji, ki jih določa 7. člen. 
 

7. člen 
 

Nezadostni postopki obdelave ali predelave 
 
1. Brez vpliva na določbe drugega odstavka se ti postopki štejejo za nezadostno 

obdelavo ali predelavo, da bi izdelek pridobil status izdelka s poreklom, ne glede na 
to, ali je zadoščeno zahtevam iz 6. člena: 

 
a)  postopki za ohranitev blaga v dobrem stanju med prevozom in skladiščenjem; 

 
b)  razstavljanje in sestavljanje pošiljk; 

 
c)  pranje, čiščenje; odstranjevanje prahu, oksidov, olja, barve ali drugih snovi za 

prekrivanje; 
 

d)  likanje tekstila; 
 

e)  preprosti postopki barvanja in loščenja; 
 

f)  luščenje, beljenje delno ali v celoti, loščenje ter glaziranje žit in riža; 
 

g) postopki barvanja sladkorja ali oblikovanje sladkornih kock; 
  

h)  lupljenje, razkoščičevanje in luščenje sadja, oreščkov in zelenjave;  
 

i) ostrenje, preprosto brušenje ali preprosto rezanje; 
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j)  sejanje, prebiranje, sortiranje, klasificiranje, razvrščanje, usklajevanje 
(vključno s sestavljanjem garnitur izdelkov); 

 
k)  preprosto pakiranje v steklenice, konzerve, čutare, vrečke, zaboje, škatle, 

pritrjevanje na kartone ali plošče in vsi drugi preprosti postopki pakiranja; 
 

l)  pritrjevanje ali tiskanje oznak, nalepk, logotipov in drugih podobnih znakov za 
razlikovanje na izdelke in njihovo embalažo;  

 
m)  preprosto mešanje izdelkov, ne glede na to, ali so različnih vrst ali ne; 

 
n)  enostavno sestavljanje delov izdelkov v popoln izdelek ali razstavljanje 

izdelkov na dele;  
 

o)  kombinacija dveh ali več postopkov, opisanih v točkah a) do n); 
 

p)  zakol živali. 
 
2. Pri ugotavljanju, ali se predelava ali obdelava, opravljena na posameznem izdelku, 

šteje za nezadostno v smislu prvega odstavka, se skupno upoštevajo vsi postopki, 
opravljeni na tem izdelku v državi pogodbenici.  

 
8. člen 

 
Enota kvalifikacije 

 
1. Enota kvalifikacije za uporabo določb tega protokola je določen izdelek, ki se šteje za 

osnovno enoto, kadar se določa uvrstitev blaga pri uporabi nomenklature 
harmoniziranega sistema. 

 
 Iz tega sledi: 
 
a) kadar se izdelek, ki ga sestavlja skupina predmetov ali je sestavljen iz izdelkov, 

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

 
b) kadar je pošiljka sestavljena iz določenega števila  enakih izdelkov, ki se 

uvrščajo v enako tarifno številko harmoniziranega sistema, je treba pri uporabi 
določb tega protokola vsak izdelek obravnavati posebej. 

 
2. Če je v skladu s petim temeljnim pravilom harmoniziranega sistema embalaža 

vključena v izdelek zaradi uvrščanja, mora biti vključena tudi pri določanju porekla. 
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9. člen 
 

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

10. člen 
 

Garniture 
 
Garniture se v skladu s tretjim temeljnim pravilom harmoniziranega sistema štejejo za 
garniture s poreklom, kadar imajo poreklo vsi njihovi sestavni deli. Kljub temu pa takrat, 
kadar je garnitura sestavljena iz izdelkov s poreklom in brez njega, šteje, da ima garnitura kot 
celota poreklo, če vrednost izdelkov brez porekla ne presega 15 odstotkov cene garniture 
franko tovarna. 

 
11. člen 

 
Nevtralni elementi 

 
Da bi določili, ali ima izdelek poreklo, ni treba ugotavljati porekla za navedeno, kar bi lahko 
bilo uporabljeno pri njegovi izdelavi: 
 
a)  energija in gorivo, 
 
b) naprave in oprema, 
 
c) stroji in orodje, 
 
d) blago, ki ni vključeno ali ni namenjeno za vključitev  v končno sestavo  izdelka. 
 
 
 

 III.  ODDELEK 
 

ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA 
 

12. člen 
 

Načelo teritorialnosti 
 
1. Razen v primerih iz 4. člena in tretjega odstavka tega člena morajo biti pogoji za 

pridobitev statusa blaga s poreklom, določeni v II. oddelku, brez prekinitve izpolnjeni 
v državah pogodbenicah.  
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2. Razen v primerih iz  4. člena se blago s poreklom, izvoženo iz ene od držav 
pogodbenic  v drugo državo, ob vrnitvi šteje za blago brez porekla, razen če se  
carinskim organom  lahko zadovoljivo dokaže: 

 
(a) da je blago, ki se vrača, isto blago, kot je bilo izvoženo, 

  in 
 

(b) da na njem, medtem ko je bilo v tisti državi ali med izvozom, niso bili 
opravljeni nikakršni postopki, razen tistih, ki so potrebni, da  se ohrani v 
dobrem stanju . 

 
3. Na pridobitev statusa blaga s poreklom v skladu s pogoji, določenimi v II. oddelku, ne  

vpliva obdelava ali predelava, opravljena zunaj držav pogodbenic na materialih, 
izvoženih iz ene od držav pogodbenic in ponovno tam uvoženih, če: 

 
(a) so omenjeni materiali v celoti pridobljeni v eni od držav pogodbenic  ali so bili 

pred njihovim izvozom obdelani ali predelani bolj, kot zahtevajo postopki, 
omenjeni v 7. členu, 

                  in 
 

(b) se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da: 
 

i)    je  bilo  ponovno  uvoženo  blago  pridobljeno  z   obdelavo  ali   predelavo 
izvoženih materialov, 
in 

 
  ii)   skupna   dodana  vrednost, pridobljena  zunaj držav pogodbenic ob  

uporabi   določb   tega  člena,  ne  presega  10  odstotkov   cene   franko  
tovarna   končnega izdelka,  za  katerega   se  uveljavlja  status   blaga   s  
poreklom. 

 
4. Za namene tretjega odstavka se pogoji za pridobitev statusa blaga s poreklom,         

določeni v II. oddelku, ne uporabljajo za obdelavo ali predelavo, opravljeno zunaj 
držav pogodbenic. Kadar pa se v seznamu v Prilogi II za določitev statusa blaga s 
poreklom za končni izdelek uporablja pravilo, ki določa najvišjo vrednost vseh 
vključenih materialov brez porekla, skupna vrednost materialov brez porekla, 
vključenih na ozemlju določene pogodbenice, upoštevana skupaj s skupno dodano 
vrednostjo, pridobljeno zunaj države pogodbenice z uporabo določb tega člena, ne sme 
presegati navedenega odstotka. 

 
5. Za namene uporabe določb tretjega in četrtega odstavka se šteje, da "skupna dodana 

vrednost" pomeni vse stroške, nastale zunaj držav pogodbenic, vključno z vrednostmi  
tam vključenih materialov . 

  
6. Določbe tretjega in četrtega odstavka se ne uporabljajo za izdelke, ki ne izpolnjujejo 

pogojev, določenih v seznamu Priloge II, ali za izdelke, ki se lahko štejejo za zadosti 
obdelane ali predelane samo ob uporabi splošne tolerance, določene v drugem 
odstavku 6. člena. 
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7.  Določbe tretjega in četrtega odstavka ne veljajo za izdelke iz 50. do 63. poglavja 
harmoniziranega sistema. 

 
8. Vsaka obdelava ali predelava, ki je zajeta z določbami  tega člena, opravljena zunaj 

držav pogodbenic, se opravi v skladu s postopki o začasnem izvozu na oplemenitenje 
ali podobnimi postopki. 

 
13. člen 

 
Neposredni prevoz 

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

izdelke, ki izpolnjujejo zahteve tega protokola  in  se prevažajo neposredno med 
državami pogodbenicami ali čez ozemlja drugih držav, omenjenih v  4. členu. Vendar 
se izdelki, ki sestavljajo eno samo nedeljeno pošiljko, lahko prevažajo čez druga 
ozemlja, če do tega pride, s pretovarjanjem ali začasnim skladiščenjem na teh ozemljih 
pod pogojem, da je blago v državi tranzita ali skladiščenja ostalo pod nadzorom 
carinskih organov in da na njem niso bili opravljeni drugi postopki razen 
raztovarjanja, ponovnega natovarjanja ali kakršni koli postopki za ohranitev blaga v 
dobrem stanju. 
 
Izdelki s poreklom se lahko pošiljajo po cevovodih čez ozemlja, ki niso ozemlja držav 
pogodbenic. 

 
2. Kot dokazilo, da so izpolnjeni pogoji, določeni v prvem odstavku, je treba predložiti 

carinskim organom države uvoznice: 
 

a) en sam transportni dokument, ki pokriva prevoz iz države izvoznice čez  
državo tranzita, ali 

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

 
(i) vsebuje natančen opis izdelkov, 

 
(ii)      navaja datume raztovarjanja in ponovnega natovarjanja izdelkov in če                    
ustreza, imena ladij ali drugih uporabljenih prevoznih sredstev,  
in 

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

ali  
 

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

    Razstave 
 
1. Za izdelke s poreklom, ki se pošiljajo na razstavo v drugo državo razen tistih, ki so 

omenjene v 4. členu, in so po razstavi prodani z namenom uvoza v državo 
pogodbenico, veljajo pri uvozu ugodnosti po določbah tega sporazuma, če se 
carinskim organom zadovoljivo dokaže, da: 

 
a) je izvoznik te izdelke poslal iz države pogodbenice v državo, v kateri je  

razstava in jih tam razstavljal, 
  

b) je ta izvoznik izdelke prodal ali jih kako drugače dal na razpolago osebi v 
državi pogodbenici, 

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

poslani na razstavo, 
  in 
 

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

 
2. Dokazilo o poreklu mora biti izdano ali izpolnjeno v skladu z določbami V. oddelka in 

predloženo carinskim organom države uvoznice na običajen način. V njem morata biti 
navedena ime in naslov razstave. Po potrebi se lahko zahtevajo dodatna pisna dokazila 
o pogojih, pod katerimi so bili razstavljeni. 

 
3. Prvi odstavek se uporablja za vse trgovinske, industrijske, kmetijske ali obrtne 

razstave, sejme ali podobne javne prireditve ali prikaze, ki niso organizirani za 
zasebne namene v trgovinah ali poslovnih prostorih zaradi prodaje tujih izdelkov in 
med katerimi izdelki ostanejo pod carinskim nadzorom. 

 
 

IV.  ODDELEK 
 

POVRAČILO CARINE ALI OPROSTITEV PLAČILA CARINE 
 
 

15. člen 
 

Prepoved povračila carine ali oprostitve plačila carine 
 
1. Za materiale brez porekla, ki se uporabljajo pri izdelavi izdelkov s poreklom iz države 

pogodbenice ali iz ene od drugih držav, omenjenih v 4. členu, za katere se izda ali 
sestavi dokazilo o poreklu v skladu z določbami V. oddelka, se v tej državi 
pogodbenici ne morejo uveljavljati kakršna koli povračila carine ali oprostitve plačila 
carine. 
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2. Prepoved iz prvega odstavka se nanaša na kakršno koli delno ali celotno povračilo, 
odpustitev ali neplačilo carinskih dajatev ali dajatev, ki imajo enakovredni  učinek, ki 
se lahko uporablja v državi pogodbenici izrecno  ali  posledično, za materiale, 
uporabljene pri izdelavi, takrat, ko se izdelki, pridobljeni iz omenjenih materialov, 
izvozijo, in ne,  če tam ostanejo za domačo porabo. 

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

carinskih organov pripravljen kadar koli predložiti vse ustrezne dokumente, ki 
dokazujejo, da za materiale brez porekla, uporabljene pri izdelavi teh izdelkov, ni bilo 
prejeto povračilo carine in da so bile vse carinske dajatve ali dajatve z enakovrednim 
učinkom, ki se uporabljajo za take materiale, dejansko plačane. 

 
4. Določbe prvega do tretjega odstavka se prav tako uporabljajo za embalažo v smislu 

drugega odstavka 8. člena, za  dodatke, nadomestne dele in orodje v smislu 9. člena in 
za izdelke v garniturah v smislu 10. člena, če so taki predmeti brez porekla. 

 
5. Določbe prvega do četrtega odstavka se uporabljajo samo za materiale, za katere  velja 

sporazum. Nadalje ne preprečujejo uporabe sistema cenovnih nadomestil, ki se 
uporabljajo pri izvozu kmetijskih izdelkov v skladu z določbami                    
sporazuma . 

 
 
 

 V. ODDELEK 
 

DOKAZILO O POREKLU 
 
 

16. člen 
 

Splošne zahteve 
 
1. Za izdelke s poreklom iz  države pogodbenice  pri  uvozu  v drugo državo 

pogodbenico   veljajo  ugodnosti  sporazuma ob predložitvi bodisi: 
 
 a) potrdila o prometu blaga EUR.1, katerega vzorec je v Prilogi III, ali 
 

b) v primerih, določenih v prvem odstavku 21. člena, izjave izvoznika, v  
nadaljevanju "izjava na računu", na računu,  obvestilu o odpremi ali drugem 
trgovinskem dokumentu, ki dovolj natančno opisuje te izdelke, da jih je 
mogoče prepoznati; besedilo izjave na računu je v Prilogi IV. 

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

kot jih določa 26. člen, veljajo ugodnosti sporazuma, ne da bi bilo treba predložiti 
kateri koli zgoraj navedeni dokument.   
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17. člen 
       

Postopek izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1 
 
1. Potrdilo  o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi države izvoznice na podlagi 

pisne zahteve izvoznika ali njegovega pooblaščenega zastopnika na izvoznikovo 
odgovornost. 

 
2. V ta namen izpolni izvoznik ali njegov pooblaščeni zastopnik obrazca potrdila o 

prometu blaga EUR.1 in zahteve za potrdilo o prometu, katerih vzorca sta v Prilogi III. 
Obrazca se izpolnita v enem od  jezikov držav pogodbenic, ali v angleščini, 
francoščini ali v nemščini in v skladu z določbami notranjega prava države izvoznice. 
Če so napisani z roko, morajo biti izpolnjeni s črnilom in s tiskanimi črkami. Izdelki 
morajo biti opisani v za to predvidenem polju brez praznih vmesnih vrstic. Če polje ni 
v celoti zapolnjeno, je treba pod zadnjo vrstico opisa potegniti vodoravno črto in 
prečrtati  prazen prostor pod njo. 

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

pripravljen, da na zahtevo carinskih organov države izvoznice, v kateri se izda potrdilo 
o prometu blaga EUR.1, kadar koli predloži vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo 
status izdelkov s poreklom kot tudi izpolnitev drugih zahtev tega protokola .  

 
4. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi države pogodbenice, če se 

izdelki lahko štejejo za izdelke s poreklom iz države pogodbenice ali iz ene od drugih 
držav, omenjenih v 4. členu  ter izpolnjujejo druge zahteve tega protokola . 

 
5. Carinski organi, ki izdajo potrdila o prometu blaga EUR.1, ukrenejo vse potrebno  za 

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

 
6. Datum izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1  mora biti naveden v polju 11 potrdila. 
 
7. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi in ga dajo izvozniku na 

razpolago takoj, ko je  dejanski izvoz opravljen ali zagotovljen. 
 

18. člen  
 

Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.1  
 
1. Ne glede na sedmi odstavek 17. člena se potrdilo o prometu blaga EUR.1 izjemoma  

lahko izda tudi po izvozu izdelkov, na katere se nanaša: 
 
(a)  če ni bilo izdano ob izvozu zaradi napak ali nenamernih opustitev ali posebnih 

okoliščin  
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            ali 

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

 
2. Za izvajanje prvega odstavka mora izvoznik v zahtevi navesti kraj in datum izvoza 

izdelkov, na katere se nanaša potrdilo o prometu blaga EUR.1, in navesti razloge za 
svojo zahtevo. 

 
3. Carinski organi lahko izdajo potrdilo o prometu blaga EUR.1 naknadno samo po 

opravljenem preverjanju, če se podatki v izvoznikovi zahtevi ujemajo s podatki v 
ustreznem spisu. 

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

naslednjih izrazov : 

 BG "ИЗДАДЕН В ПОСЛЕДСТВИЕ" 

CZ "VYSTAVENO DODATEČNĚ"         

DE "NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT", 

EN "ISSUED RETROSPECTIVELY" 

FR "DÉLIVRÉ A POSTERIORI" 

HU "KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL" 

RO "EMIS A POSTERIORI" 

PL "WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE " 

SK "VYSTAVENÉ DODATOČNE" 

SL "IZDANO NAKNADNO" 

  ali  izraz v jeziku drugih držav, omenjenih v 4. členu. 
 
5. Zaznamek iz četrtega odstavka mora biti vpisan v polje Opombe potrdila o prometu 

blaga EUR.1. 
  

19. člen 
 

Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1 
 
1. Če je bilo potrdilo o prometu blaga EUR.1 ukradeno, izgubljeno ali uničeno, lahko 

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

 
2. Tako izdani dvojnik mora imeti enega od teh zaznamkov: 

BG "ДУБЛИКАТ" 
CZ "DUPLIKÁT" 
DE "DUPLIKÁT" 
EN "DUPLICATE" 
FR "DUPLICATA" 
HU "MÁSOLAT" 
PL "DUPLIKAT" 
RO "DUPLICAT" 
SK "DUPLIKÁT" 
SL "DVOJNIK" 

ali izraz v jeziku drugih držav, omenjenih v 4. členu. 
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3. Zaznamek iz drugega odstavka mora biti vpisan v polje Opombe dvojnika potrdila o 
prometu blaga EUR.1. 

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

EUR.1, začne veljati s tem  datumom. 
 
 

20. člen 
 

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

 
Če so izdelki s poreklom dani pod nadzor carinskih organov v  državi pogodbenici, je mogoče 
zamenjati prvotno dokazilo o poreklu z enim ali več potrdili o poreklu blaga EUR.1  zaradi 
pošiljanja vseh ali nekaterih izdelkov drugam v državi pogodbenici. Nadomestno potrdilo ali 
nadomestna potrdila o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi, pod nadzor katerih so bili 
dani izdelki. 
 

20.a člen 
 

Ločeno knjigovodsko izkazovanje 
 

1.  Če pri ločenem skladiščenju zalog izdelkov s poreklom in izdelkov brez porekla, ki so 
enaki ali med seboj zamenljivi, nastanejo precejšnje stroškovne ali materialne težave, 
lahko carinski organi na pisno zahtevo prizadetih strank za vodenje teh zalog dovolijo 
tako imenovano metodo "ločenega knjigovodskega izkazovanja". 

 
2.  Ta metoda mora zagotoviti, da je število pridobljenih izdelkov v določenem 

dogovorjenem obdobju, ki se lahko štejejo za izdelke s poreklom, enako, kot bi ga 
dobili, če bi bile zaloge fizično ločene. 

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

menijo, da so ustrezni. 
 
4.  Ta metoda se vodi in uporablja na podlagi splošnih računovodskih načel, ki veljajo v 

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

količine izdelkov, ki se lahko štejejo za izdelke s poreklom. Na zahtevo carinskega 
organa uporabnik da izjavo o tem, kako so bile količine vodene. 

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

odvzamejo, če ga uporabnik kakor koli nepravilno uporablja ali ne izpolnjuje katerega 
od drugih pogojev, določenih v tem protokolu . 
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21. člen 
 

Pogoji za  izjavo na računu 
 
1. Izjavo na računu, omenjeno v  pododstavku (b) prvega odstavka 16. člena, lahko da: 

 
(a) pooblaščeni izvoznik v smislu 22. člena  
 
            ali 

 
(b) kateri koli izvoznik za vsako pošiljko, ki jo sestavlja en ali več paketov, ki 

vsebujejo izdelke s poreklom, katerih skupna vrednost ne presega 6.000 evrov. 
 
2. Izjavo na računu je možno dati, če se izdelki, na katere se nanaša, lahko štejejo za 

izdelke s poreklom iz države pogodbenice ali iz ene od drugih držav, omenjenih v 4. 
členu, in izpolnjujejo druge zahteve tega protokola . 

 
3. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora biti kadar koli  pripravljen, da  na zahtevo 

carinskih organov države izvoznice predloži vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo 
status porekla blaga kot tudi izpolnitev drugih zahtev tega protokola. 

 
4. Izjavo na računu, katere besedilo je v Prilogi IV, mora izvoznik natipkati, odtisniti ali 

natisniti na račun, obvestilo o odpremi ali drug trgovinski dokument v eni od 
jezikovnih različic, ki so navedene v tej prilogi, v skladu z določbami notranjega prava 
države izvoznice. Če je napisana z roko, mora biti napisana s črnilom in s tiskanimi 
črkami. 

 
5. Izjave na računu morajo imeti izvirni lastnoročni podpis izvoznika. Vendar  se  od 

pooblaščenega izvoznika v smislu  22. člena ne zahteva, da podpisuje take izjave, če 
se carinskim organom države izvoznice pisno zaveže, da sprejema  polno odgovornost 
za vsako izjavo na računu, po kateri ga je mogoče prepoznati, kot da jo je lastnoročno 
podpisal. 

 
6. Izjavo na računu lahko da izvoznik ob izvozu izdelkov, na katere se nanaša, ali 

naknadno,  če je predložena carinskim organom v državi uvoznici  najkasneje v dveh 
letih  po uvozu izdelkov, na katere se nanaša. 

 
22. člen 

 
Pooblaščeni izvoznik 

 
1. Carinski organi države izvoznice lahko pooblastijo katerega koli izvoznika, v 

nadaljevanju "pooblaščenega izvoznika", ki pogosto pošilja izdelke po tem sporazumu, 
da daje izjave na računu ne glede na vrednost izdelkov, na katere se nanaša. Izvoznik, 
ki prosi za tako pooblastilo, mora predložiti zadovoljiva dokazila carinskim organom o 
statusu porekla teh izdelkov in izpolnjevanju drugih zahtev tega protokola. 

 
2. Carinski organi lahko  odobrijo status pooblaščenega izvoznika po pogojih, ki so po 

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

 
4. Carinski organi spremljajo in nadzorujejo, kako pooblaščen izvoznik uporablja 

pooblastilo. 
 
5. Carinski organi lahko kadar koli umaknejo pooblastilo. To morajo storiti, kadar 

pooblaščeni izvoznik ne predloži dokazil, navedenih v prvem odstavku, ne izpolnjuje 
pogojev, navedenih v drugem odstavku, ali  drugače nepravilno uporablja pooblastilo.  

 
 

23. člen 
 

Veljavnost dokazila o poreklu 
 
1. Dokazilo o poreklu velja štiri mesece od datuma izdaje v državi izvoznici in mora biti 

v tem roku predloženo carinskim organom države uvoznice. 
 
2. Dokazila o poreklu, ki so  carinskim organom države uvoznice predložena po izteku 

roka za predložitev, določenega v prvem odstavku, se lahko sprejmejo zaradi uporabe 
preferencialne obravnave, če jih zaradi izjemnih okoliščin ni bilo možno predložiti do 
določenega končnega datuma. 

 
3. V drugih primerih predložitve z zamudo lahko carinski organi države uvoznice 

sprejmejo dokazila o poreklu, če so jim bili izdelki predloženi pred tem končnim 
datumom. 

 
24. člen 

       
Predložitev dokazila  o poreklu 

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

 
25. člen  

       
Uvoz po delih 

 
Kadar se na zahtevo uvoznika in po pogojih, ki jih predpišejo carinski organi države 
uvoznice, razstavljeni ali nesestavljeni izdelki v smislu odstavka  (a) drugega temeljnega 
pravila harmoniziranega sistema, ki spadajo v  XVI. in XVII. oddelek ali v tarifni številki 
7308 in 9406 harmoniziranega sistema, uvažajo po delih, se za te izdelke pri prvem delnem 
uvozu carinskim organom predloži eno samo dokazilo o poreklu. 
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26. člen 
 

Izjeme pri dokazilu o poreklu 
 
1. Izdelki, ki jih posamezniki kot majhne pakete pošiljajo drugim posameznikom ali so 

del osebne prtljage potnikov, se priznavajo za izdelke s poreklom, ne da bi bilo treba 
predložiti dokazilo o poreklu, če se ti izdelki ne uvažajo v trgovinske namene in je bila 
dana izjava, da ustrezajo zahtevam tega protokola, in ni dvoma o resničnosti take 
izjave. Če se izdelki pošiljajo po pošti, se izjava lahko napiše na carinsko deklaracijo 
CN22/CN23 ali na list papirja, ki se priloži temu dokumentu. 

 
 
2. Občasni uvoz, pri katerem gre le za izdelke za osebno uporabo prejemnikov ali 

potnikov ali njihovih družin, se ne šteje za uvoz v trgovinske namene, če je iz narave 
in količine izdelkov razvidno, da niso namenjeni za trgovanje. 

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

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

27. člen 
 

Spremljajoči dokumenti 
 
Dokumenti, omenjeni v tretjem odstavku 17. člena in tretjem odstavku 21. člena, ki se 
uporabljajo za dokazovanje, da se izdelki, zajeti s potrdilom o prometu blaga EUR.1 ali izjavo 
na računu, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz države pogodbenice ali iz ene od drugih 
držav, omenjenih v 4. členu in izpolnjujejo druge zahteve tega protokola, so med drugim 
lahko tudi naslednji:  
 
 
(a) neposredno  o o postopkih, ki jih je opravil izvoznik ali  dobavitelj za pridobitev tega 

blaga, kot je na primer vsebovano v njegovih poslovnih knjigah ali notranjem 
knjigovodstvu; 

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

v državi pogodbenici, kadar se uporabljajo v skladu z notranjim pravom; 
 
(c) dokumenti, ki dokazujejo postopek obdelave ali predelave materialov v državi 

pogodbenici, izdani  ali sestavljeni v državi pogodbenici, kadar se uporabljajo v skladu 
z notranjim pravom; 

 
(d) potrdila o prometu blaga EUR.1 ali izjave na računih, ki dokazujejo status porekla 

uporabljenih materialov, izdana ali sestavljena v državi pogodbenici v skladu s tem 
protokolom ali v eni od drugih držav, omenjenih v  4. členu v skladu s pravili o 
poreklu, ki so enaka kot pravila v tem protokolu . 
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28. člen 
 

Shranjevanje dokazil o poreklu in spremljajočih dokumentov 
 
1. Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prometu blaga EUR.1, mora vsaj tri leta 

hraniti dokumente,  navedene v tretjem odstavku 17. člena. 
 
2. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora vsaj tri leta hraniti kopijo te izjave kot tudi 

dokumente, navedene v tretjem odstavku 21. člena . 
 
3 Carinski organi  države izvoznice, ki izdajajo potrdilo o prometu blaga EUR.1, morajo 

vsaj tri leta hraniti zahteve,  navedene v drugem odstavku 17. člena . 
 
4. Carinski organi  države uvoznice morajo vsaj tri leta hraniti potrdila o prometu blaga 

EUR.1 in izjave na računih, ki so jim bili predloženi. 
 

29. člen  
       

Razlike in oblikovne napake 
 
1. Če so ugotovljene manjše razlike med navedbami na dokazilu o poreklu  in tistimi na 

dokumentih, ki so bili predloženi carinskemu organu zaradi izpolnjevanja uvoznih 
formalnosti za izdelke, to še ne pomeni ničnosti omenjenega dokazila, če se pravilno 
ugotovi, da ta dokument ustreza predloženim izdelkom. 

 
2. Očitne oblikovne napake, kot so npr. tipkarske, na dokazilu o poreklu ne morejo biti 

razlog za zavrnitev, če te napake ne ustvarjajo dvomov o pravilnosti navedb v tem 
dokumentu. 

 
30. člen 

       
Zneski, izraženi v evrih 

 
1. Za uporabo določb iz točke b) prvega odstavka 21. člena in tretjega odstavka 26. člena 

v primerih, ko se izda račun v drugi valuti kot evro, vsako leto vsaka od  držav, 
omenjenih v  4. členu,  določi zneske v nacionalni valuti držav, ki ustrezajo zneskom, 
izraženim v evrih. 

 
2.  Za pošiljko se lahko uveljavljajo ugodnosti v skladu s točko b) prvega odstavka 21. 

člena ali s tretjim odstavkom 26. člena s sklicevanjem na valuto, v kateri se izda 
račun, glede na znesek, ki ga je določila ta država. 

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

tisti nacionalni valuti zneskov, izraženih v evrih, po tečaju na prvi delovni dan v 
oktobru in se uporabljajo od 1. januarja naslednjega leta. Države pogodbenice se 
uradno obvesti o teh zneskih. 
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4.  Država lahko zaokroži navzgor ali navzdol znesek, ki ga dobi pri preračunavanju v 
evrih izraženega zneska, v nacionalno valuto. Zaokroženi znesek se od zneska, ki se 
dobi pri preračunu, ne sme razlikovati za več kot 5 odstotkov. Država lahko obdrži 
nespremenjeno protivrednost v nacionalni valuti zneska, izraženega v evrih, če ob 
letni uskladitvi iz tretjega odstavka preračun tega zneska pred kakršno koli 
zaokrožitvijo večji za manj kot 15 odstotkov  protivrednosti v nacionalni valuti. 
Protivrednost v nacionalni valuti se lahko zadrži nespremenjena, če bi preračun 
povzročil zmanjšanje te protivrednosti. 

 
5.  Skupni odbor na zahtevo katere koli od držav pogodbenic pregleda v evrih izražene 

zneske. Skupni odbor pri tem pregledu upošteva zaželeno ohranjanje realnih učinkov 
teh vrednostnih omejitev. V ta namen se lahko odloči za spremembo zneskov, 
izraženih v evrih. 

 
 
 

 VI. ODDELEK 
 

DOGOVORI O UPRAVNEM  SODELOVANJU 
 

31. člen 
 

Medsebojno sodelovanje 
 
 1. Carinski organi držav pogodbenic si medsebojno izmenjajo vzorčne odtise žigov, ki 

jih uporabljajo njihovi carinski organi pri izdajanju potrdil o prometu blaga EUR.1, in  
naslove carinskih organov, odgovornih za preverjanje  teh potrdil in izjav na računih. 

 
2. Da bi zagotovili pravilno uporabo tega protokola, si države pogodbenice prek 

pristojnih carinskih uprav medsebojno pomagajo pri preverjanju verodostojnosti 
potrdil o prometu blaga EUR.1 ali izjav na računih ter točnosti informacij, ki so tam 
navedene. 

         
32. člen 

 
Preverjanje dokazil o poreklu 

 
1. Dokazila o poreklu se naknadno preverjajo naključno ali kadar carinski organi države 

uvoznice upravičeno dvomijo o pristnosti teh dokumentov, statusu porekla teh 
izdelkov ali izpolnitvi drugih zahtev tega protokola. 

 
2. Zaradi izvajanja določb prvega odstavka morajo carinski organi države uvoznice vrniti 

potrdilo o prometu blaga EUR.1 in račun, če je bil predložen, izjavo na računu ali 
kopijo teh dokumentov carinskim organom države izvoznice, in če je ustrezno, navesti 
razloge za poizvedbo. V podporo zahtevi za preverjanje se pošlje  vsak pridobljen 
dokument ali informacija, ki kaže, da so podatki na dokazilu o poreklu napačni. 

 
3. Preverjanje opravljajo carinski organi države izvoznice. V ta namen imajo pravico 

zahtevati katero koli dokazilo in opraviti kakršen koli pregled izvoznikovih poslovnih 
knjig ali kateri koli drug pregled, za katerega menijo, da je potreben. 
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4. Če se carinski organi države uvoznice odločijo, da bodo začasno prenehali priznavati 
preferencialno obravnavo za te izdelke, medtem ko čakajo na izide preverjanja, morajo 
uvozniku ponuditi sprostitev blaga, pogojeno z varnostnimi ukrepi, ki se jim zdijo 
potrebni. 

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

obveščeni čim prej . Izidi morajo jasno pokazati, ali so dokumenti verodostojni in če 
se izdelki, na katere se nanašajo, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz države 
pogodbenice ali iz ene od drugih držav, ki so omenjene v 4. členu  ter izpolnjujejo 
druge zahteve tega protokola. 

 
6. Če v primerih upravičenega dvoma ni odgovora v desetih mesecih od datuma zahteve 

za preverjanje, ali če odgovor ne vsebuje zadostne informacije za določitev 
verodostojnosti obravnavanega dokumenta ali pravega porekla izdelkov, carinski 
organi, ki so zahtevali preverjanje, razen v izjemnih okoliščinah, zavrnejo 
upravičenost za preferencialno obravnavo. 

 
33. člen 

Reševanje sporov 
 
Če pride do sporov v zvezi s postopki  preverjanja iz 32. člena, ki jih ni mogoče rešiti med 
carinskimi organi, ki zahtevajo preverjanje, in carinskimi organi, odgovornimi za izvedbo 
tega preverjanja, ali če se pojavi vprašanje glede razlage tega protokola, jih je treba predložiti 
Skupnemu odboru.  
 
V vseh primerih se spori med uvoznikom in carinskimi organi države uvoznice rešujejo v 
skladu z zakonodajo te države.  

 
34. člen 

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

35. člen  

Proste cone 
 
1. Države pogodbenice ukrenejo vse potrebno, da zagotovijo, da se izdelki, s katerimi se 

trguje na podlagi dokazila o poreklu in za katere med prevozom uporabljata prosto 
cono na svojem ozemlju, ne zamenjajo z drugimi izdelki ter da na njih niso opravljeni 
drugi postopki razen, običajnih, ki so potrebni za preprečevanje njihovega poslabšanja. 

2. Če se kot izjema od določb iz prvega odstavka izdelki s poreklom iz države 
pogodbenice, ki imajo dokazilo o poreklu, uvozijo v prosto cono in se na njih opravijo 
predelave ali obdelave, pristojni organi na izvoznikovo zahtevo izdajo novo potrdilo o 
prometu blaga EUR.1, če je opravljena obdelava ali predelava v skladu z določbami 
tega protokola. 
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VII. ODDELEK 
 

KONČNE DOLOČBE  
 

36. člen 
Spremembe in dopolnitve protokola 

 
Skupni odbor lahko odloči, da spremeni ali dopolni določbe tega protokola. 

 
37. člen 

 
Pododbor za carinske zadeve  

 
1. Ustanovi se pododbor za carinske zadeve, zadolžen za izvajanje upravnega 

sodelovanja zaradi pravilne in enotne uporabe tega protokola  ter za izvajanje katere 
koli druge naloge iz carinskega področja,  ki bu mu bila dodeljena. 

 
2. Pododbor sestavljajo strokovnjaki iz držav pogodbenic, ki so odgovorni za vprašanja v 

zvezi s carinskimi zadevami.  
 

38. člen 
 

Priloge 
 

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

PRILOGA I k protokolu 7 
 

Uvodne opombe k seznamu  v Prilogi II 
 
 

Opomba 1: 
 

Seznam določa pogoje, ki se zahtevajo za vse izdelke, da bi se lahko šteli za zadostiobdelane 
ali predelane v smislu 6. člena . 
 
Opomba 2: 
 
2.1 Prva dva stolpca v seznamu opisujeta pridobljeni izdelek. Prvi stolpec seznama je 

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

 
2.2 Če je v 1.stolpcu združenih več tarifnih številk ali pa je navedena številka poglavja in 

je zato opis izdelkov v 2. stolpcu splošen, se zraven navedena pravila v 3. ali 4. 
stolpcu uporabljajo za vse izdelke, ki se po Harmoniziranem sistemu uvrščajo v tarifne 
številke tega poglavja ali v katere koli tarifne številke, združene v 1.stolpcu. 
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2.3 Če seznam vsebuje različna pravila, ki se uporabljajo za različne izdelke v okviru ene 
tarifne številke, je v vsakem novem odstavku opis tega dela tarifne številke, za 
katerega se uporabljajo zraven navedena pravila v 3. ali 4. stolpcu. 

 
2.4 Če je za vpis  v prvih dveh stolpcih pravilo določeno tako v 3. in 4. stolpcu ima 

izvoznik možnost izbire, da uporabi bodisi pravilo, določeno v 3. stolpcu ali tisto iz 4. 
stolpca. Če v 4. stolpcu ni pravila, je treba uporabiti pravilo, določeno v 3. stolpcu. 

 
 
Opomba 3: 
 
3.1 Določbe 6. člena v zvezi z izdelki, ki so pridobili status blaga s poreklom in so 

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

 
Na primer: 

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

 
Če je bilo to kovanje opravljeno v državi pogodbenici iz ingota brez porekla, potem je 
že pridobil poreklo na podlagi pravila za tarifno številko ex 7224 na seznamu. Zato se 
pri izračunu vrednosti motorja šteje, da ima poreklo, ne glede na to, ali je bil izdelan v 
isti tovarni ali v drugi tovarni v tej državi pogodbenici. Zato se vrednost ingota brez 
porekla ne upošteva, ko se sešteva vrednost uporabljenih materialov brez porekla. 

 
3.2 Pravilo v seznamu pomeni najmanjši del obdelave ali predelave in več predelave ali 

obdelave prav tako dodeli status  porekla, nasprotno pa manj predelave ali obdelave ne 
more dodeliti statusa porekla. Če torej pravilo določa, da je možno na določeni stopnji 
izdelave uporabiti material brez porekla, je uporaba tega materiala na zgodnejši 
stopnji obdelave dovoljena, uporaba takega materiala na kasnejši stopnji pa ni. 

 
3.3 Brez vpliva na opombo 3.2, če pravilo uporablja določbe " izdelava iz materialov  iz 

katere koli tarifne številke”, se lahko uporabijo materiali iz katere koli tarifne številke 
(tudi materiali istega opisa in iz istega poglavja kot izdelek), pri čemer je treba 
upoštevati kakršne koli posebne omejitve, ki jih pravilo tudi lahko vsebuje.  

 
 Seveda pa izraz "  Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vštevši druge 

materiale iz tarifne številke..." ali “Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne števike, 
vštevši druge materiale iz iste tarifne številke kot je izdelek“ pomeni, da se lahko 
uporabijo  materiali iz katere koli tarifne številke, razen tistih opisanih tako  kot 
izdelek v 2. stolpcu seznama. 

 
3.4 Kadar pravilo v seznamu določa, da se izdelek lahko izdela iz več kot enega materiala, 

to pomeni, da se lahko uporabi kateri koli material ali več materialov. Ne zahteva pa, 
da je treba uporabiti vse. 
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Na primer: 
 

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

 
3.5 Kadar pravilo v seznamu določa, da mora biti izdelek izdelan iz določenega materiala, 

ta pogoj očitno ne preprečuje uporabe drugih materialov, ki zaradi svoje narave ne 
morejo zadostiti pravilu (glej tudi opombo 6.2 spodaj v zvezi s tekstilom). 

 
Na primer: 

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

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

 
Na primer: 

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

 
3.6 Če pravilo v seznamu navaja za največjo vrednost materialov brez porekla, ki se lahko 

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

 
 
Opomba 4: 
 
4.1 Izraz "naravna vlakna" se v seznamu uporablja za vlakna, ki niso umetna ali 

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

 
4.2 Izraz "naravna vlakna" vključuje konjsko žimo iz tarifne številke 0503, svilo iz 

tarifnih številk 5002 in 5003, kakor tudi volnena vlakna, fino ali grobo živalsko dlako 
iz tarifnih številk 5101 do 5105, bombažna vlakna iz tarifnih številk 5201 do 5203 in 
druga rastlinska vlakna iz tarifnih številk 5301 do 5305. 

 
4.3 Izrazi "tekstilna kaša", "kemični materiali" in "materiali za izdelavo papirja" so v 

seznamu uporabljeni za opis materialov, ki se ne uvrščajo v  50. do 63. poglavje in  se 
lahko uporabijo za izdelavo umetnih, sintetičnih ali papirnih vlaken ali prej.  
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4.4 Izraz "umetna ali sintetična rezana vlakna" se v seznamu uporablja za sintetične ali 
umetne filamente, rezana vlakna ali odpadke iz tarifnih številk 5501 do 5507. 

 
 
Opomba 5: 
 
5.1 Če  se za izdelek v seznamu navaja ta opomba, se za katere koli osnovne tekstilne 

materiale, ki se uporabljajo pri njihovi izdelavi in če se upoštevajo skupaj, ne 
presegajo 10% skupne teže vseh uporabljenih osnovnih tekstilnih materialov, ne 
uporabljajo pogoji, določeni v 3. stolpcu seznama (glej tudi opombi 5.3 in 5.4 spodaj). 

 
5.2 Vendar pa se odstopanje iz opombe 5.1 lahko uporabi le za mešane izdelke, ki so 

narejeni iz dveh ali več osnovnih tekstilnih materialov. 
 

Osnovni tekstilni materiali so: 
 

- svila 
- volna 
- groba živalska dlaka 
- fina živalska dlaka 
- konjska žima 
- bombaž 
- materiali za izdelavo papirja in papir 
- lan 
- konoplja 
- juta in druga tekstilna vlakna iz ličja 
- sisal in druga tekstilna vlakna iz rodu agav 
- kokosova vlakna, abaka, ramija in druga rastlinska  tekstilna  vlakna 
- sintetični filamenti 
- umetni filamenti 
- prevodni filamenti 
- sintetična rezana vlakna iz polipropilena 
- sintetična rezana vlakna iz poliestra 
- sintetična rezana vlakna iz poliamida 
- sintetična rezana vlakna iz poliakrilonitrila 
- sintetična rezana vlakna iz poliimida 
- sintetična rezana vlakna iz politetrafluoretilena 
- sintetična rezana vlakna iz poli(fenilensulfida) 
- sintetična rezana vlakna iz poli(vinilklorida) 
 - druga sintetična rezana vlakna 
- umetna rezana vlakna iz viskoze 
- druga umetna rezana vlakna 
- preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi segmenti polietra, povezana ali ne 
- preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi segmenti poliestra, povezana ali ne 
- izdelki  iz  tarifne  številke 5605 (metalizirana preja), ki  vključujejo trak  z jedrom iz 
aluminijaste folije ali z jedrom iz plastičnega sloja, prevlečenega z aluminijastim 
prahom ali ne, širine, ki ne presega 5 mm, kjer so plasti zlepljene s prozornim ali 
obarvanim lepilom med dvema plastičnima slojema 
- drugi izdelki iz tarifne številke 5605. 
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Na primer: 
 

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

 
 
Na primer: 

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

 
Na primer: 

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

 
Na primer: 

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

 
5.3 Za izdelke, ki vsebujejo "prejo iz poliuretana, laminirano s fleksibilnimi segmenti 

polietra, povezano ali ne",  je to odstopanje pri preji 20 %. 
 
5.4 Za izdelke, ki vsebujejo "trak z jedrom iz aluminijaste folije ali z jedrom iz 

plastičnega sloja, prevlečenega z aluminijastim prahom ali ne,  širine, ki ne presega 5 
mm, kjer so plasti zlepljene z prozornim ali barvnim lepilom med dvema plastičnima 
slojema", je to odstopanje pri traku  30 %. 

 
 
Opomba 6: 
 
6.1 Če se v seznamu sklicuje na to opombo,  se tekstilni materiali (razen  vlog in 

medvlog), ki ne ustrezajo pravilu za izdelan izdelek, določenem v seznamu v 3. 
stolpcu,  lahko uporabijo, če se uvrščajo v tarifno številko, ki je drugačna od tarifne 
številke izdelka  in če  njihova vrednost ne presega 8 % cene izdelka franko tovarna. 

 



Stran 13808 / št. 113 / 23. 12. 2002 Uradni list Republike Slovenije 
 
 

 

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

 
Na primer: 

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

 
6.3 Če se uporablja odstotno pravilo je treba pri izračunu vrednosti vključenih materialov 

brez porekla upoštevati tudi vrednost materialov, ki niso uvrščeni v 50. do 63. 
poglavje. 

 
 
 
 
Opomba 7: 
 
7.1 Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 in ex 3403 so 

"specifični procesi" naslednji: 
 

a) vakuumska destilacija; 
 

b) ponovna destilacija z zelo natančnim procesom frakcioniranja; 
 

c) razbijanje (kreking); 
 

d) preoblikovanje (reforming); 
 

e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil; 
 

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

 
g) polimerizacija; 

 
h) alkilizacija; 

 
i) izomerizacija. 

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

a) vakuumska destilacija; 
 

b) ponovna destilacija z  zelo natančnim procesom frakcioniranja; 
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c) razbijanje (kreking); 
 

d) preoblikovanje (reforming); 
 

e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil; 
 

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

 
g) polimerizacija; 

 
h) alkilizacija; 

 
ij) izomerizacija; 

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

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

 
m) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko  ex 2710, obdelava z vodikom 
pri tlaku nad 20 barov in temperaturi nad 2500C, z uporabo katalizatorja, razen 
obdelave za razžveplanje,  kadar vodik predstavlja aktivni element v kemični reakciji.  
Vendar se nadaljnja obdelava olj za mazanje iz tarifne številke ex 2710 (npr. končna 
obdelava z vodikom ali razbarvanje), še posebno takrat, kadar se želi izboljšati barva 
ali obstojnost, ne obravnava kot specifični proces; 

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

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

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

 
7.3 Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 in ex 3403 

enostavne operacije, kot so: čiščenje, dekantiranje, razsoljevanje, vodna separacija, 
filtriranje, barvanje, označevanje, ohranjanje vsebine žvepla kot rezultat mešanja 
izdelkov z različno vsebino žvepla, katerakoli kombinacija teh operacij ali podobne 
operacije ne podelijo porekla.  
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PRILOGA  II k protokolu 7 

 
 

Seznam obdelav ali predelav, ki jih je treba opraviti na materialih brez porekla, da bi 
lahko izdelani izdelki dobili status blaga s poreklom 

 
 
 

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

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

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

1. pgl.  
Žive živali 

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

 
 

 
2. pgl. 

 
Meso in drugi užitni klavnični  
proizvodi 

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

 
 

 
3.  pgl. 

 
Ribe, raki, mehkužci in drugi 
vodni nevretenčarji 

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

 
 

 
ex 4. pgl. 

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

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

 
 

 
0403 

 
Pinjenec, kislo mleko, kisla 
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. 

 
 

 
ex 5. pgl. 

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

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

 
 

 
ex 0502 

 
Pripravljene ščetine in dlake 
domačega in divjega prašiča 

 
Čiščenje, dezinfekcija, 
razvrščanje in izravnavanje 
ščetin in dlak. 

 
 

 
6. pgl. 

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

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

 
 

7. pgl. Užitne vrtnine, nekateri koreni 
in gomolji 

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

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

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

 
8. pgl. 

 
Užitno sadje in oreški ; lupine 
agrumov ali dinj in lubenic 

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

 
 

 
ex 9. pgl. 

 
Kava, pravi čaj, maté čaj in 
začimbe; razen za: 

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

 
 

 
0901 

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

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tarifne številke. 

 
 

 
0902 

 
Čaj, pravi, aromatiziran ali ne 

 
Izdelava iz materialov iz  
katere koli tarifne številke. 

 

 
ex 0910 

 
Mešanice začimb 

 
Izdelava iz  materialov iz 
katere koli tarifne številke. 

 
 

 
10. pgl. 

 
Žita 

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

 
 

 
ex 11 .pgl. 

 
Proizvodi mlinske industrije; 
slad; škrob; inulin; pšenični 
gluten; razen za: 

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

 
 

 
ex 1106 

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

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

 
 

 
12. pgl. 

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

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

 
 

 
1301 

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

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

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

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

 
1302 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdelava iz nemodificiranih 
sluzi in sredstev za 
zgoščevanje. 
 
 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
14. pgl. 

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

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

 
 

 
ex 15. pgl. 

 
Masti in olja živalskega in 
rastlinskega izvora in proizvodi 
njihovega razkrajanja; 
predelane užitne masti; voski 
živalskega in rastlinskega 
izvora; razen za: 

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

 
 

 
1501 

 
Prašičja maščoba (vključno z 
mastjo) in piščančja maščoba, 
razen tistih iz tar. št. 0209 ali 
1503 
 
- Maščobe iz kosti ali 
odpadkov 
 
 
 
 

- Drugo 

 
 
 
 
 
 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št., razen iz 
tar.št.0203, 0206 ali 0207 ali 
kosti iz tar. št. 0506. 
 
Izdelava iz prašičjega mesa ali 
užitnih klavničnih izdelkov iz 
tar. št. 0203 ali 0206 ali iz 
piščančjega mesa in užitnih 
klavničnih izdelkov iz tar. št. 
0207. 
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Tar.št.HS 
 

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

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

 
1502 

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

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

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

 
 

 
1504 

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

 
 

 
 

 
 

 
- Trdne frakcije 

 
Izdelava iz materialov iz kate-
re koli tar. št., vključno z dru-
gimi materiali iz tar. št. 1504. 

 
 

 
 

 
- Drugo 

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

 
 

 
ex 1505 

 
Prečiščeni lanolin 

 
Izdelava iz surove maščobe iz 
volne iz tar. št.1505. 

 
 

 
1506 

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

 

- Drugo 

 
 
 
 
 
 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št., vključno  z 
drugimi materiali iz tar. št. 
1506. 
 
Izdelava, pri kateri so vsi 
uporabljeni materiali iz 2.  
poglavja v celoti pridobljeni. 
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Tar.št.HS 
 

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

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

 
1507 do 
1515 

 
Rastlinska olja in njihove 
frakcije: 
 
- Sojino olje, olje iz kikirikija, 
palmovo, kopre, palmovega 
jedra, babasu, tungovo in 
oiticica olje, mirtin vosek in 
japonski vosek, frakcije jojoba 
olja in olja za tehnične ali 
industrijske namene, razen za 
proizvodnjo hrane za človeško 
prehrano 
 
- Trdne frakcije, razen iz jojoba 
olja 
 
- Drugo 

 
 
 
 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
 
 
 
 
 
 
 
Izdelava iz drugih materialov 
iz tar. št. od 1507 do 1515. 
 
Izdelava, pri kateri so vsi 
uporabljeni rastlinski materiali 
v celoti pridobljeni. 

 
 

 
1516 

 
Masti in olja živalskega ali 
rastlinskega izvora in njihove 
frakcije, deloma ali v celoti 
hidrogenirani, 
interesterificirani, 
reesterificirani ali 
elaidinizirani, rafinirani ali 
nerafinirani, toda nadalje 
nepredelani 

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

 
 

 
1517 

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

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

 
 

 
16. pgl. 

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

 
Izdelava iz: 

- živali iz 1. poglavja, in/ali  

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

 
 

 
ex 17. pgl 

 
Sladkor in sladkorni proizvodi; 
razen za: 

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

 
 



Stran 13816 / št. 113 / 23. 12. 2002 Uradni list Republike Slovenije 
 
 

 

Tar.št.HS 
 

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

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

 
ex 1701 

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

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

 
 

 
1702 

 
Drugi sladkorji, vključno s 
kemično čisto laktozo, maltozo, 
glukozo in fruktozo, v trdnem 
stanju; sladkorni sirupi brez 
dodatkov za aromatiziranje ali 
barvil; umetni med in mešanice 
umetnega ter naravnega medu; 
karamelni sladkor: 
 
 
 
- Kemično čista maltoza in 
fruktoza 
 
 
 
- Drugi sladkorji v trdnem 
stanju z dodatki za 
aromatiziranje ali barvili 
 
 
- Drugo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št., vključno z 
drugimi materiali iz tar. št. 
1702. 
 
Izdelava, pri kateri vrednost   
vseh uporabljenih materialov 
iz 17. poglavja ne presega 30 
% cene izdelka franko 
tovarna. 
 
Izdelava, pri kateri so vsi 
uporabljeni materiali že s 
poreklom. 
 

 
 

 
ex 1703 

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

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

 
 

 
1704 

 
Sladkorni proizvodi (vključno 
z belo čokolado), brez kakava 

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

 
Kakav  in kakavovi izdelki 

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

 
 

 
1901 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdelava iz žit iz 10. poglavja. 
 
Izdelava: 
-iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in  
-  pri kateri vrednost  vseh 
uporabljenih materialov iz 17. 
poglavja ne presega   30 % 
cene izdelka franko tovarna. 
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1902 

 
Testenine, kuhane ali nekuhane 
ali polnjene (z mesom ali 
drugimi snovmi) ali drugače 
pripravljene, kot so: špageti, 
makaroni, rezanci, lazanje, 
cmoki, ravioli, kaneloni; 
kuskus, pripravljen ali 
nepripravljen: 
 
- Ki vsebujejo 20 mas. % ali 
manj mesa, klavničnih 
izdelkov, rib, školjkarjev ali 
mehkužcev 
 
 
- Ki vsebujejo več kot 20 mas. 
%  mesa, klavničnih izdelkov, 
rib, školjkarjev ali mehkužcev 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdelava, pri kateri so vsa 
uporabljena žita in  žitni 
izdelki (razen pšenice vrste 
"durum" in njenih izdelkov) v 
celoti pridobljeni. 
 
Izdelava, pri kateri: 
-  so vsa uporabljena žita in  
žitni izdelki (razen  pšenice 
vrste "durum" in njenih  
izdelkov) v celoti pridobljeni, 
in 
- so vsi uporabljeni materiali 
iz 2. in 3. poglavja v celoti 
pridobljeni. 

 
 

 
1903 

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

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

 
 

 
1904 

 
Pripravljena živila, dobljena z 
nabrekanjem ali praženjem žit  
ali žitnih izdelkov (npr. koruzni 
kosmiči); žita (razen koruze), v 
zrnu ali obliki kosmičev ali 
druge oblike (razen moke, 
drobljencev in zdroba), 
predkuhana, ali drugače 
pripravljena, ki niso navedena 
in ne zajeta na drugem mestu 

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

 
 

 
1905 

 
Kruh, peciva, sladice, piškoti in 
drugi pekovski izdelki z 
dodatkom kakava ali brez 
njega: hostije, prazne kapsule 
za farmacevtske proizvode, 
oblati za pečatenje, rižev papir 
in podobni izdelki 

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

 
 

 
ex 20. pgl. 

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

 
Izdelava, pri kateri je  vse 
uporabljeno sadje, oreški ali 
vrtnine v celoti pridobljeno. 
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ex 2001 

 
Yam, sladek krompir in  
podobni užitni deli rastlin, ki 
vsebujejo najmanj 5 mas.% 
škroba, pripravljeni ali 
konzervirani v kisu ali ocetni 
kislini 

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

 
 

 
ex 2004 in 
ex 2005 

 
Krompir v obliki moke, zdroba 
ali kosmičev, pripravljen ali 
konzerviran drugače kot v kisu 
ali ocetni kislini 

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

 

 
 

 
2006 

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

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

 
 

 
2007 

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

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

 
 

 
ex 2008 

 
-Oreški, brez dodatka sladkorja 
ali alkohola 
 
 
 
 
 
- Arašidno maslo; mešanice na 
osnovi žit; palmovi srčki ; 
koruza 
 
- Drugi, razen sadja in oreškov, 
kuhani drugače kot  v sopari ali 
vodi, brez dodanega sladkorja; 
zamrznjeni 

 
Izdelava, pri kateri vrednost  
vseh uporabljenih oreškov in 
oljnih semen s poreklom iz tar. 
št. 0801, 0802 in od 1202 do 
1207 presega 60 % cene 
izdelka franko tovarna. 
 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen  iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
 
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. 
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2009 

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

 
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. 

 
Razna živila; razen za: 

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

 
 

 
2101 

 
Ekstrakti, esence in koncentrati 
kave, pravega čaja ali maté čaja 
in pripravki na njihovi osnovi 
ali na osnovi kave, pravega 
čaja ali maté čaja; pražena 
cikorija in drugi praženi kavni 
nadomestki in njihovi ekstrakti, 
esence in koncentrati 

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

 
 

 
2103 

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

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

 
 

 
ex 2104 

 
Juhe in ragu juhe in pripravki 
za te juhe 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tarifne številke, 
razen pripravljenih ali 
konzerviranih vrtnin iz tar. št. 
od 2002 do 2005. 
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2106 

 
Živila, ki niso navedena in ne 
zajeta na drugem mestu 

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

 
 

 
ex 22. pgl. 

 
Pijače, alkoholi in kis; razen 
za: 

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

 
 

 
2202 

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

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

 
 

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

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

 
Nedenaturirani etanol, z 
vsebnostjo manj kot 80 vol.%; 
destilati, likerji  in druge 
alkoholne pijače s katero koli 
vsebnostjo alkohola 

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

 
 

 
ex 23. pgl. 

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

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

 

 
 

 
ex 2301 

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

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

 
 

 
ex 2303 

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

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

 
 

 
ex 2306 

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

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

 
 

 
2309 

 
Izdelki, ki se uporabljajo kot 
krma za živali 

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

 
 

 
ex 24. pgl. 

 
Tobak in tobačni nadomestki; 
razen za: 

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

 
 

 
2402 

 
Cigare, cigarilosi in cigarete iz 
tobaka ali tobačnih 
nadomestkov 

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

 
Tobak za kajenje 

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

 
 

 
ex 25. pgl. 

 
Sol; žveplo; zemljine  in 
kamen; sadra, apno in cement; 
razen za: 

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

 
 

 
ex 2504 

 
Naravni grafit, z obogateno 
vsebino ogljika, prečiščen in 
mlet 

 
Bogatenje vsebine ogljika, 
prečiščevanje in mletje 
surovega grafita. 

 
 

 
ex 2515 

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

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

 
 

 
ex 2516 

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

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

 
 

 
ex 2518 

 
Dolomit, žgan (magnezijev-
kalcijev oksid) ali sintran 

 
Žganje nežganega dolomita. 

 
 

 
ex 2519 

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

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

 
 

 
ex 2520 

 
Sadra, specialno pripravljena 
za zobozdravstvo 

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

 
 

 
ex 2524 

 
Naravna azbestna vlakna 

 
Izdelava iz azbestnega 
koncentrata. 

 
 

 
ex 2525 

 
Sljuda v prahu 

 
Mletje sljude ali odpadkov 
sljude. 

 
 

 
ex 2530 

 
Zemeljske barve, žgane ali v 
prahu 

 
Žganje ali mletje zemeljskih 
barv. 
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26. pgl. 

 
Rude, žlindre in pepeli 

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

 
 

 
ex 27. pgl. 

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

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

 
 

 
ex 2707 

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

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

 
 

 
ex 2709 

 
Surova olja, dobljena iz 
bituminoznih mineralov  

 
Destruktivna destilacija 
bituminoznih materialov. 

 
 

 
2710  

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

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

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

 
 



Uradni list Republike Slovenije št. 113 / 23. 12. 2002 / Stran 13825 
 
 

 

Tar.št.HS 
 

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

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

 
2711 

 
Naftni plini in drugi plinasti 
ogljikovodiki 

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

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

 
 

 
2712 

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

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

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

 
 

 
2713 

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

 
Postopki  rafiniranja in/ali 
en ali več specifičnih 
procesov.(1) 
 
ali 
 
Drugi postopki , pri katerih se 
vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste 
tar.št., kot je tar.št. izdelka, 
pod pogojem, da njihova 
skupna vrednost ne presega 50 
% cene izdelkov franko 
tovarna. 
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2714 

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

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

 
 

 
2715 

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

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

 
 

 
ex 28. pgl. 

 
Anorganski kemični proizvodi; 
organske in anorganske spojine 
plemenitih kovin, redkih 
zemeljskih kovin in 
radioaktivnih elementov in 
izotopov; razen za: 

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

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

 
ex 2805 

 
"Mischmetall" 

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

 
 

 
ex 2811 

 
Žveplov trioksid 

 
Izdelava iz žveplovega 
dioksida. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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ex 2833 

 
Aluminijev sulfat 

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

 
 

 
ex 2840 

 
Natrijev perborat 

 
Izdelava iz dinatrijevega 
tetraborata pentahidrata. 

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

 
ex 29. pgl. 

 
Organski 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 

 
Acikli čni ogljikovodiki za 
uporabo kot pogonsko gorivo 
ali ogrevanje 

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

 
 

 
ex 2902 

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

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

 
ali 
 
Drugi postopki , pri katerih se 
vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste 
tar.št., kot je tar.št. izdelka,  
pod pogojem, da njihova 
skupna vrednost ne presega 50 
% cene izdelkov franko 
tovarna. 
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ex 2905 

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

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

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

 
2915 

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

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

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

 
ex 2932 

 
- Notranji etri in njihovi 
halogenski sulfo-, nitro- in 
nitrozoderivati 
 
 
 
 
- Ciklični acetali in notranji 
hemiacetali in njihovi 
halogenski, sulfo- nitro- ali 
nitrozoderivati 
 
 

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

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

 
2933  

 
Heterociklične spojine samo s 
heteroatomom ali heteroatomi 
dušika; 

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

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

 
2934 

 

 

 

 

 

 

ex 2939 

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

 

 

 

 

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

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

 

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

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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ex 30. pgl. 

 
Farmacevtski proizvodi; razen 
za:  

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

 
 

 
3002 

 
Človeška kri; živalska kri, 
pripravljena za uporabo v 
terapevtske, profilaktične ali 
diagnostične  namene; 
antiserumi in druge frakcije 
krvi ter modificirani 
imunološki proizvodi, dobljeni 
po biotehničnih postopkih ali 
kako drugače; cepiva, toksini, 
kulture mikroorganizmov 
(razen kvasovk) in podobni 
proizvodi: 
 
- Izdelki, ki so sestavljeni iz 
dveh sestavin ali več, ki so 
pomešani za terapevtske ali 
profilaktične namene, ali 
nepomešani izdelki za te 
namene, pripravljeni v 
odmerjene doze ali v oblike ali 
pakiranje za prodajo na drobno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 
 

 
- Drugo: 

 
 

 
 

 
 

 
-- človeška kri 

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

 
 

 
 

 
-- živalska kri, pripravljena za 
terapevtsko ali profilaktično 
rabo 

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

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

 
 

 
 

 
-- hemoglobin, globulin iz krvi 
in globulin iz serumov 

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

 
 

 
 

 
- - drugo 

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

 
 

 
3003 in 
3004 

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

 
 

 
 

 
 

 
- Pridobljeni iz amikacina iz 
tar. št. 2941 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
Lahko pa se uporabijo 
materiali iz tar. št.  3003 in 
3004 pod pogojem, da njihova 
skupna vrednost ne presega    
20 % cene izdelka franko 
tovarna. 
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ex 3006 

 
-Drugo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
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 31. pgl  

 
Gnojila; razen za: 

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

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

 
ex 3105 

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

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

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

 
 

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

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

 
 

 
ex 32. pgl. 

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

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

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

 
Eterična olja in rezinoidi; 
parfumerijski, kozmetični in 
toaletni izdelki; razen za: 

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

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

 
3301 

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

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

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

 
ex 34. pgl. 

 
Mila, organska površinsko 
aktivna sredstva, pralni 
preparati, mazalni preparati, 
umetni voski, pripravljeni 
voski, preparati za loščenje ali 
čiščenje, sveče in podobni 
proizvodi, paste za modeliranje 
in "zobarski voski" ter zobarski 
preparati na osnovi sadre; razen 
za: 

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

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

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

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

 
 

 
3404 

 
Umetni voski in pripravljeni 
voski: 

 
 

 
 

 
 

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

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

 
 

 
 

 
- Drugo 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št., razen: 
- hidrogeniziranih olj, ki imajo 
lastnost voska iz tar. št.  1516, 
- maščobnih kislin, ki niso 
kemično definirane ali 
maščobnih industrijskih 
alkoholov, ki imajo lastnost 
voskov iz tar. št.  3823, in  
- materialov iz tar. št. 3404. 

 
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. 



Stran 13834 / št. 113 / 23. 12. 2002 Uradni list Republike Slovenije 
 
 

 

Tar.št.HS 
 

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

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

 
3505 

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

 
 

 
 

 
 

 
- Škrobni etri in estri 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št., vključno z  
drugimi materiali iz tar. št.  
3505. 

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

 
 

 
- Drugo 

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

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

 
ex 3507 

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

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

 
 

 
36. pgl. 

 
Razstreliva; pirotehnični 
proizvodi; vžigalice; piroforne 
zlitine; vnetljivi preparati 

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

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

 
ex 37. pgl. 

 
Proizvodi za fotografske in 
kinematografske namene; razen 
za: 

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

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

 
3701 

 
Fotografske plošče in plan 
filmi, občutljivi za svetlobo, 
neosvetljeni, iz kakršnega koli 
materiala, razen  iz papirja, 
kartona ali tekstila; plan filmi 
za trenutno (hitro) fotografijo, 
občutljivi na svetlobo, 
neosvetljeni, v kasetah ali brez 
njih: 
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- 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, 
občutljivi na svetlobo, 
neosvetljeni, iz kakršnega koli 
materiala, razen iz papirja, 
kartona ali tekstila; filmi v 
zvitkih za trenutne (hitre) 
fotografije, občutljivi na 
svetlobo, neosvetljeni 

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

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

 
3704 

 
Fotografske plošče, filmi, 
papir, karton in tekstil, 
osvetljeni toda nerazviti 

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

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

 

ex 38. pgl. Razni proizvodi kemijske 
industrije; razen za: 

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

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

 
ex 3801 

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

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

 
 

 
 

 
- Grafit  v obliki paste kot 
mešanica  z mineralnimi olji z 
več kot 30 mas.% grafita 

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

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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ex 3803 

 
Rafinirano tal olje 

 
Rafiniranje surovega tal olja. 

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

 
ex 3805 

 
Sulfatna terpentinska olja, 
prečiščena 

 
Prečiščevanje z destilacijo ali 
rafiniranjem surovega  
sulfatnega terpentinskega olja. 

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

 
ex 3806 

 
Smolni estri (ester gums) 

 
Izdelava iz smolnih kislin. 

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

 
ex 3807 

 
Lesni katran (lesna katranska 
smola) 

 
Destilacija lesnega katrana. 

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

 
3808 

 
Insekticidi, rodenticidi, 
fungicidi, herbicidi, sredstva 
zoper klitje, sredstva za 
urejanje rasti rastlin, 
dezinfektanti in podobni 
proizvodi, pripravljeni v 
oblikah ali pakiranjih za 
prodajo na drobno končnemu 
porabniku brez predhodnega 
pakiranja v manjšo embalažo 
ali kot preparati ali proizvodi 
(npr. žveplani trakovi, stenji, 
sveče in muholovke) 

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

 
 

 
3809 

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

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

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

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

 
 

 
3811 

 
Preparati zoper detonacijo, 
antioksidanti, preparati za 
preprečevanje kopičenja smole, 
za zboljšanje viskoznosti, 
preparati za preprečevanje 
korozije in drugi pripravljeni 
aditivi, za mineralna olja 
(vključno z bencinom) ali za 
druge tekočine, ki se 
uporabljajo v iste namene kot 
mineralna olja: 

 
 

 
 

 
 

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

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

 
 

 
 

 
- Drugo 

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

 
 

 
3812 

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

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

 
 

 
3813 

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

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

 
 

 
3814 

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

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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3818 

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

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

 
 

 
3819 

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

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

 
 

 
3820 

 
Preparati zoper zmrzovanje in 
pripravljene tekočine za 
odtajanje 

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

 
 

 
3822 

 
Diagnostični ali laboratorijski 
reagenti na podlogi (nosilcu); 
pripravljeni diagnostični ali 
laboratorijski reagenti na 
nosilcu ali brez njega, razen 
tistih iz  tar. št.  3002 ali 3006; 
standardni referenčni vzorci 

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

 
 

 
3823 

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

 
 

 
 

 
 

 
- Industrijske maščobne 
monokarbonske kisline; kisla 
olja iz rafinacije 

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

 
 

 
 

 
- Industrijski maščobni alkoholi 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št., vključno z   
drugimi materiali iz tar. št.  
3823. 

 
 

 
3824 

 
Pripravljena vezivna sredstva 
za livarske modele ali livarska 
jedra, kemični proizvodi in 
preparati kemijske industrije in 
sorodnih industrij (vključno 
tudi s tistimi, ki so sestavljeni 
iz mešanic naravnih 
proizvodov), ki niso navedeni 
in ne zajeti na drugem mestu: 
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- Naslednji iz te tarifne 
številke: 
 
- - Pripravljena vezivna 
sredstva za livarske modele ali 
livarska jedra na osnovi 
naravnih smolnih izdelkov 
 
- - Naftenske kisline, njihove v 
vodi netopne soli in njihovi 
estri 
 
- - Sorbitol, razen sorbitola iz 
tar. št. 2905 
 
- - Petrolejevi sulfonati, razen 
petrolejevih sulfonatov alkalnih 
kovin, amoniaka ali 
etanolaminov, tiofenirane 
sulfonske kisline, iz olj 
pridobljenih iz bituminoznih  
mineralov in njihovih soli 
 
- - Ionski izmenjalci 
 
- - Sušilci (getterji) za 
vakuumske cevi 
 
- - Alkalni železovi oksidi za 
prečiščevanje plina 
 
- - Amoniakova voda in 
izkoriščeni oksidi dobljeni pri 
čišenju plina iz  premoga 
- - Sulfonaftenske kisline, 
njihove v vodi netopne soli in 
njihovi estri 

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

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

 
 

 
- - Fuzelno in dipelovo olje 
 
- - Mešanice soli, ki vsebujejo 
različne anione 
 
- - Paste za kopiranje na osnovi 
želatine, s podlogo iz papirja 
ali tekstila ali brez nje 

 
 

 
 

 
 

 
- Drugi 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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3901 do 
3915 

 
Plastične mase v primarnih 
oblikah; odpadki, ostružki in 
ostanki iz plastike; razen za tar. 
št. ex 3907 in 3912, za kateri so 
pravila določena v 
nadaljevanju: 

 
 

 
 

 
 

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

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

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

 
 

 
- Drugo 

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

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

 
ex 3907 

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

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka.   
Lahko pa se uporabijo 
materiali iz iste tar.št., kot je 
tar.št. izdelka, pod pogojem , 
da njihova skupna vrednost ne 
presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. (5) 
 
Izdelava, pri kateri vrednost   
vseh uporabljenih materialov 
iz 39. poglavja ne presega 20 
% cene izdelka franko tovarna 
in /ali izdelava iz tetrabrom-
(bisfenol A) polikarbonata. 

 
 

 
3912 

 
Celuloza in njeni kemični 
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 
katere so pravila določena v 
nadaljevanju 
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- Ploščati izdelki, bolj kot le 
površinsko obdelani ali rezani 
v druge oblike, razen 
pravokotnih (vključno z 
kvadratnimi); drugi izdelki, 
bolj  obdelani kot le površinsko 
obdelani 
 
- Drugi: 

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

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

 
 

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

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

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

 
 

 
- - drugi 

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

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

 
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 
 
 
 
 
 
 
- Folije iz regenerirane 
celuloze, poliamidov ali 
polietilena 

 
Izdelava iz delne 
termoplastične soli, ki je 
kopolimer etilena in 
metakrilne kisline in je delno 
nevtralizirana z ioni kovine, 
predvsem cinka in natrija. 
 
Izdelava, pri kateri vrednost  
vseh uporabljenih materialov 
iz iste tar. št., kot je tar. štev. 
izdelka,  ne presega  

20 % cene izdelka franko 
tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 25% cene izdelka 
franko tovarna. 
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ex 3921 

 
Folije iz plastičnih mas, 
metalizirane 

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

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

 
3922 do 
3926 

 
Izdelki iz plastičnih mas 

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

 
 

 
ex 40. pgl 

 
Kavčuk in proizvodi iz 
kavčuka in gume; razen za: 

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

 

 
 

 
ex 4001 

 
Laminirane plošče ali krep iz 
kavčuka za čevlje 

 
Laminacija folij iz naravnega 
kavčuka. 

 
 

 
4005 

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

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

 
 

 
4012 

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

 
 

 
 

 
 

 
- Protektirane gume,  polne 
gume ali gume z zračnimi 
komorami 

 
Protektiranje rabljenih 
zunanjih gum. 

 
 

 
 

 
- Drugo 

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

 
 

 
ex 4017 

 
Izdelki iz trde gume 

 
Izdelava iz kavčuka. 

 
 

 
ex 41. pgl. 

 
Surove kože  z dlako ali brez 
dlake (razen krzna) in usnje; 
razen za: 

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

 
 

 
ex 4102 

 
Surove kože ovc ali jagnjet, 
brez volne 

 
Odstranjevanje volne s kože  
ovac ali jagnjet,  z volno. 
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4104 do  
4106 

 

 

 

 

 

 

4107, 
4112 in 
4113 

 
Strojena ali "crust" koža brez 
volne ali dlak, cepljena ali 
necepljena, toda nadaljne 
neobdelana 

 

 

 

 

Usnje, naprej obdelano po 
strojenju ali "crust", vključno s 
pergamentno obdelanimi, brez 
volne, cepljeno ali necepljeno, 
razen usnja iz tar.št. 4114 

 
Ponovno strojenje predhodno 
strojenih kož. 
 
ali 
 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen  iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 

 

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 potovanje, ročne torbe in 
podobni izdelki iz živalskih 
črev  

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

 
 

 
ex 43. pgl. 

 
Naravno in umetno krzno; 
krzneni izdelki; razen za: 

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

 
 

 
ex 4302 

 
Strojeno ali obdelano krzno, 
sestavljeno: 

 
 

 
 

 
 

 
- Plošče, križi in podobne 
oblike 

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

 
 

 
 

 
- Drugo 

 
Izdelava iz nesestavljenega 
strojenega ali obdelanega  
krzna. 

 
 

 
4303 

 
Oblačila, pribor za oblačila in 
drugi krzneni izdelki 

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

 
 

 
ex 44. pgl. 

 
Les in lesni izdelki, lesno oglje; 
razen za: 

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

 
 

 
ex 4403 

 
Les, grobo obdelan 
(razčetverjen) 

 
Izdelava iz grobo obdelanega 
lesa, olubljenega ali ne, ali 
samo grobo tesanega. 
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ex 4407 

 
Les, vzdolžno žagan ali 
cepljen, rezan ali luščen, 
skobljan, brušen ali na koncih 
spojen, debeline nad 6 mm 

 
Skobljanje, brušenje ali 
lepljenje s spajanjem na 
koncih. 

 
 

 
ex 4408 

 
Listi za furniranje (vključno s 
tistimi, ki so pridobljeni z 
rezanjem laminiranega lesa) in 
za vezane plošče debeline do 
vključno 6 mm, spojene in drug 
les, žagan po dolžini, rezan ali 
lupljen debeline do vključno 6 
mm, skobljan, brušen  ali na 
koncih spojen 

 
Spajanje, skobljanje, brušenje 
ali lepljenje s spajanjem na 
koncih. 

 
 

 
ex 4409 

 
Les, profiliran vzdolž katerega 
koli roba, konca ali strani,  
vključno  s skobljanim, 
brušenim ali na koncih 
spojenim: 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
- Brušeni ali na koncih spojeni 

 
Brušenje  ali spajanje na 
koncih. 

 
 

 
 

 
- Profiliran les (pero in utori) in 
okrasne letve 

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

 
 

 
ex 4410 
do ex 
4413 

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

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

 
 

 
ex 4415 

 
Zaboji za pakiranje, škatle, 
gajbe, bobni in podobna 
embalaža za pakiranje, iz lesa 

 
Izdelava iz desk, ki niso 
razrezane na določeno 
velikost. 

 
 

 
ex 4416 

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

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

 
 

 
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 
celičaste lesene plošče, skodle 
in opaži. 

 
 

 
 

 
- Profiliran les (pero in utori) in 
okrasne letve 

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

 
 

 
ex 4421 

 
Trščice za vžigalice; lesne 
kljukice ali zatiči za obutev 

 
Izdelava iz lesa iz katere koli 
tar. št., razen lesene žice iz tar. 
št. 4409. 
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ex 45. pgl. 

 
Pluta in plutasti izdelki; razen 
za: 

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

 
 

 
4503 

 
Izdelki iz naravne plute 

 
Izdelava iz plute iz tar. št. 
4501. 

 
 

 
46. pgl. 

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

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

 
 

 
47. pgl. 

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

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

 
 

 
ex 48. pgl. 

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

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

 
 

 
ex 4811 

 
Papir in karton, samo s črtami 
ali kvadrati 

 
Izdelava iz materialov za 
izdelavo papirja iz 47. 
poglavja. 

 
 

 
4816 

 
Karbon papir, samokopirni 
papir in drug papir za kopiranje 
ali prenašanje, razen tistih iz 
tar. št. 4809; matrice za 
razmnoževanje in ofsetne 
plošče iz papirja, v škatlah ali 
brez škatel 

 
Izdelava iz materialov za 
izdelavo papirja iz 47. 
poglavja. 

 
 

 
4817 

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

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

 
 

 
ex 4818 

 
Toaletni papir 

 
Izdelava iz materialov za 
izdelavo papirja iz 47. 
poglavja. 

 
 

 
ex 4819 

 
Škatle, zaboji,  vreče in drugi 
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. 
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ex 4820 

 
Bloki s pisemskim papirjem 

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

 
 

 
ex 4823 

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

 
Izdelava iz materialov za 
izdelavo papirja iz 47. 
poglavja. 

 
 

 
ex 49. pgl. 

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

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

 
 

 
4909 

 
Poštne razglednice, čestitke in 
karte z osebnimi sporočili, 
tiskane, ilustrirane ali 
neilustrirane, z ovitki ali 
okraski ali brez njih 

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

 
 

 
4910 

 
Koledarji vseh vrst, tiskani, 
vključno s koledarskimi bloki: 

 
 

 
 

 
 

 
- Koledarji vrste "večni" ali z 
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. 

 
 

 
ex 50. pgl. 

 
Svila; razen za: 

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

 
 

 
ex 5003 

 
Svileni odpadki (vključno z 
zapredki, neprimernimi za 
odvijanje, odpadki preje in 
raztrganimi tekstilnimi 
svilenimi materiali), mikani ali 
česani 

 
Mikanje ali česanje svilenih 
odpadkov. 
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5004 do 
ex 5006 

 
Svilena preja in preja iz 
svilenih odpadkov  

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

 
 

 
5007 

 
Tkanine iz svile ali svilenih 
odpadkov: 

 
 

 
 

 
 

 
- Z vtkanimi gumijastimi nitmi 

 
Izdelava iz enojne preje. (7) 

 
 

 
 

 
- Drugi 

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

 
 

 
ex 51. pgl. 

 
Volna, fina ali groba živalska 
dlaka, preja in tkanine iz 
konjske žime; razen za: 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
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5106 do 
5110 

 
Preja iz volne, iz fine ali grobe 
živalske dlake ali iz konjske 
žime 

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

 
 

 
5111 do 
5113 

 
Tkanine iz volne, iz fine ali 
grobe živalske dlake ali iz 
konjske žime 

 
 

 
 

 
 

 
- Z vtkanimi gumijastimi nitmi 

 
Izdelava  iz enojne preje. (7) 

 
 

 
 

 
- Druge 

 
Izdelava iz: (7) 
- preje iz kokosovega vlakna, 
- naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih ali 
nečesanih ali kako drugače 
pripravljenih za predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- papirja. 
 
ali 
 
Tiskanje, spremljano z 
najmanj dvema 
pripravljalnima ali končnima 
postopkoma  

 
 

 
 

 
 

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

 
 

 
ex 52. pgl. 

 
Bombaž; razen za: 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
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5204 do 
5207 

 
Preja in sukanec iz bombaža 

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

 
 

 
5208 do 
5212 

 
Bombažne tkanine: 
 
- Z vtkanimi gumijastimi nitmi 
 
- Druge 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

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

 
 

 
ex 53. pgl. 

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

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen  iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
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5306 do 
5308 

 
Preja iz drugih rastlinskih 
tekstilnih vlaken; papirna preja 

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

 
 

 
5309 do 
5311 

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

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

 
 

 
 

 
 

 
ali 
 
Tiskanje, spremljano z 
najmanj dvema 
pripravljalnima ali končnima 
postopkoma  (kot so 
razmaščevanje, beljenje, 
merceriziranje, 
termostabiliziranje, dviganje, 
kalendiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojem, da vrednost 
uporabljene netiskane tkanine 
ne presega 47,5 % cene 
izdelka franko tovarna. 
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5401 do 
5406 

 
Preja, monofilamenti in 
sukanec iz umetnih ali 
sintetičnih filamentov 

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

 
 

 
5407 in 
5408 

 
Tkanine iz preje iz umetnih ali 
sintetičnih filamentov: 
 

 
 

 
 

 
 

 
- Z vtkanimi gumijastimi nitmi 

 
Izdelava iz enojne preje. (7) 

 
 

 
 

 
- Druge 

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

 
 

 
 

 
 

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

 
 

 
5501 do 
5507 

 
Umetna ali sintetična rezana 
vlakna 

 
Izdelava iz kemičnih 
materialov ali tekstilne kaše. 
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5508 do 
5511 

 
Preja in sukanec za šivanje iz 
umetnih ali sintetičnih rezanih 
vlaken 

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

 
 

 
5512 do 
5516 

 
Tkanine iz umetnih in 
sintetičnih rezanih vlaken: 

 
 

 
 

 
 

 
- Z vtkanimi gumijastimi nitmi 

 
Izdelava iz enojne preje. (7) 

 
 

 
 

 
- Druge 

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

 
 

 
 

 
 

 
ali 
 

Tiskanje, spremljano z 
najmanj dvema 
pripravljalnima ali končnima 
postopkoma  (kot so 
razmaščevanje, beljenje, 
merceriziranje, 
termostabiliziranje, dviganje, 
kalendiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojem, da vrednost 
uporabljene netiskane tkanine 
ne presega 47,5 % cene 
izdelka franko tovarna. 
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ex 56. pgl. 

 
Vata, klobučevina in netkani 
material; specialne preje; vrvi, 
motvozi, konopci in prameni ter 
proizvodi iz njih; razen za: 

 
Izdelava iz: (7) 
- preje iz kokosovega vlakna, 
- naravnih vlaken, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- materialov za izdelavo 
papirja. 
 

 
 

 
5602 

 
Klobučevina,vključno z 
impregnirano, prevlečeno ali 
laminirano: 

 
 

 
 

 
 

 
- Iglana klobučevina 

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

 
 

 
 

 
 

 
Lahko se uporabijo: 
– polipropilenski filament 

iz tar. št. 5402, 
– polipropilenska vlakna iz 

tar. št. 5503 ali 5506, ali 
– filamentni trak iz 

polipropilena iz tar. št. 
5501, 

 pri katerih je v vseh primerih 
denominacija vsakega 
filamenta ali vlakna nižja od 9 
deciteksov, pod pogojem, da 
njihova skupna vrednost ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
 

 
- Drugo 

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

 
 

 
5604 

 
Niti in kord iz gume, prekrit s 
tekstilnim materialom; tekstilna 
preja, trakovi in podobno iz tar. 
št. 5404 ali 5405, impregnirani, 
prevlečeni, prekriti, obloženi z 
gumo ali plastično maso: 

 
 

 
 

 
 

 
- Niti in kord iz gume, prekriti s 
tekstilnim materialom 

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

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

 
 

 
5605 

 
Metalizirana preja, vključno s 
posukano prejo,  ki je 
sestavljena iz tekstilne preje, 
trakov ali podobnih oblik iz tar. 
št. 5404 ali 5405, kombiniranih 
s kovino v obliki niti, trakov ali 
prahu ali prevlečenih s kovino 

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

 
 

 
5606 

 
Posukana preja, zviti trakovi in 
podobne oblike iz tar. št. 5404 
ali 5405, razen povitih 
proizvodov iz tar. št. 5605 in 
posukane preje iz konjske dlake 
iz grive in repa; ženiljska preja 
(vključno s kosmičeno 
ženiljsko prejo); efektno 
vozličasta preja 

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

 
 

57. pgl.  
Preproge in druga talna 
prekrivala: 
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- Iz iglane klobučevine 

 
Izdelava iz: (7) 
- naravnih vlaken, ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 
 
Lahko se uporabijo: 
– preja iz 

polipropilenskega 
filamenta iz tar. št. 5402, 

– polipropilenska vlakna iz 
tar. št. 5503 ali 5506 ali 

– filamentni traki iz 
polipropilena iz tar. št. 
5501, 

 pri katerih je v vseh primerih 
vsebina vsakega filamenta ali 
vlakna manjša od 9 
deciteksov, pod pogojem, da 
njihova skupna vrednost ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

Tkanina iz jute se lahko 
uporablja kot podloga. 

 
 

 
 

 
- Iz druge klobučevine 

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

 
 

 
 

 
- Drugo 

 
Izdelava iz: (7) 
- preje iz kokosovega vlakna 
ali jute, 
- preje iz sintetičnih ali 
umetnih filamentov, 
- naravnih vlaken, ali 
- sintetičnih ali umetnih 
rezanih vlaken, nemikanih in 
nečesanih ali kako drugače 
predelanih za predenje. 

Tkanina iz jute se lahko 
uporablja kot podloga. 

 
 

 
ex 58. pgl. 

 
Specialne tkanine; taftane 
tkanine; čipke; tapiserije; 
pozamentarija; vezenine; razen 
za: 

 
 

 
 

 
 

 
- Kombinirane z gumijasto nitjo 

 
Izdelava iz enojne preje. (7) 
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- Druge 

 
Izdelava iz: (7) 

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

 
 

 
5805 

 
Ročno tkane tapiserije (vrsta: 
gobelin, flandrijske, beauvais, 
aubusson in podobne) in z iglo 
izdelane tapiserije (npr. z 
drobnim in križnim vbodom), 
vključno z konfekcioniranimi  

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

 
 

 
5810 

 
Vezenina v metraži, trakovih ali 
motivih 

 
Izdelava: 
- iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 
-  pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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5901 

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

 
Izdelava iz preje. 

 
 

 
5902 

 
Kord tkanine za avtomobilske 
plašče iz preje iz najlona, 
poliestra ali viskoznega rajona, 
velike trdnosti: 

 
 

 
 

 
 

 
- Z vsebnostjo do vključno  90 
mas. %  tekstilnih materialov  

 
Izdelava iz preje. 

 
 

 
 

 
- Druge 

 
Izdelava iz kemičnih 
materialov ali tekstilne kaše. 

 
 

 
5903 

 
Tekstilni materiali, 
impregnirani, premazani, 
prevlečeni ali prekriti ali 
laminirani s plastičnimi 
masami, razen tistih iz tar. št. 
5902 

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

 
 

 
5904 

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

 
Izdelava iz preje. (7) 

 
 

 
5905 

 
Zidne tapete iz tekstilnih 
surovin: 
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- Impregnirane, premazane, 
prevlečene ali prekrite ali 
laminirane z gumo, plastičnimi 
masami ali drugimi materiali 

 
Izdelava iz preje. 

 
 

 
 

 
- Druge 

 
Izdelava iz: (7) 

- preje iz kokosovega vlakna, 
- naravnih vlaken, 
- sintetičnih ali umetnih 
rezanih vlaken, nemikanih in 
nečesanih ali kako drugače 
predelanih za predenje, ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 

 
 

 
 

 
 

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

 
 

 
5906 

 
Gumirani tekstilni materiali, 
razen tistih iz tar. št. 5902: 

 
 

 
 

 
 

 
- Pleteni ali kvačkani materiali 

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

 
 

 
 

 
- Drugi materiali iz sintetične 
filament preje, ki vsebuje več 
kot 90 mas. % tekstilnih 
materialov 

 
Izdelava iz kemičnih 
materialov. 
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- Druge 

 
Izdelava iz preje. 

 
 

 
5907 

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

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

 
 

 
5908 

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

 
 

 
 

 
 

 
- Žarilne mrežice za plinsko  
razsvetljavo, impregnirane 

 
Izdelava iz cevasto pletenih 
materialov za svetilke. 

 
 

 
 

 
- Druge 

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

 
 

 
5909 do 
5911 

 
Tekstilni izdelki, za industrijsko 
uporabo: 

 
 

 
 

 
 

 
- Diski ali obroči za poliranje, 
razen iz klobučevine iz tar. št. 
5911 

 
Izdelava iz preje ali odpadkov 
tkanin ali krp iz tar. št. 6310. 
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- Tkanine, ki se uporabljajo pri 
izdelavi papirja ali v druge 
tehnične namene, podložene ali 
nepodložene s klobučevino, 
prevlečene ali prekrite ali ne, 
cevaste ali neskončne, z eno ali 
več osnovami in/ali votki 
ali ravno tkane z več osnovami 
in/ali votki iz tar. št. 5911 

 
 
Izdelava iz: (7) 
- preje iz kokosovega vlakna, 
 
- naslednjih materialov: 
-- preja iz 
politetrafluoretilena,(8) 
-- preje, večnitne, iz 
poliamida, prekrite, 
impregnirane ali  prevlečene s 
fenolno smolo, 
-- preje iz sintetičnih tekstilnih   
vlaken iz aromatičnih 
poliamidov, dobljenih z         
polikondenzacijo m-                   
fenilendiamina in izoftalne         
kisline, 
--  monofilamenta iz                   
politetrafluoretilena, (8) 
-- preje iz sintetičnih tekstilnih   
vlaken iz poli (p-     
fenilentereftalamida), 
--  preje iz steklenih vlaken,       
prekrite s fenolno smolo in         
ojačene z akrilno prejo, (8) 
-- kopoliestrskih 
monofilamentov  iz poliestra 
in smole iz tereftalne kisline 
in 1.4-cikloheksandietanola in    
izoftalne kisline, 
- - naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih in 
nečesanih ali kako drugače 
predelanih za predenje, ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 

 
 

 
 

 
- Drugo 

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

 
Pleteni ali kvačkani materiali 

 
Izdelava iz: (7) 

 
 

 
 

 
 

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

 
 

 
61. pgl. 

 
Oblačila in pribor za oblačila, 
pleteni ali kvačkani: 

 
 

 
 

 
 

 
- Dobljeni s šivanjem ali 
drugačnim sestavljanjem, iz 
dveh ali več kosov  pletene ali 
kvačkane tkanine, ki je urezana 
v določeno obliko ali 
neposredno pridobljena v 
določeno obliko 

 
Izdelava iz preje. (7) (9) 

 
 

 
 

 
- Drugi 

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

 
 

 
ex 62. pgl. 

 
Oblačila in pribor za oblačila 
razen pletenih in kvačkanih 
izdelkov; razen za: 

 
Izdelava iz preje. (7) (9) 

 
 

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

 
Oblačila in pribor za oblačila,  
za ženske, deklice in  dojenčke, 
vezeni 

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

 
 

 
ex 6210 in  
ex 6216 

 
Ognjeodporna oprema iz 
tkanin, prevlečenih s folijo iz 
aluminiziranega poliestra 

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

 
 

 
6213 in  
6214 

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

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

 
 

 
 

 
- Drugi 

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

 

ali 
 
Izdelavi sledi tiskanje, 
spremljano z najmanj dvema 
pripravljalnima ali končnima 
postopkoma  (kot so 
razmaščevanje, beljenje, 
merceriziranje, 
termostabiliziranje, dviganje, 
kalendiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje  vozlov), pod 
pogojem, da vrednost vse 
uporabljene netiskane tkanine 
iz tar. št. 6213 in 6214 ne 
presega 47,5 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
6217 

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

 
 

 
 

 
 

 
- Vezeni 

 
Izdelava iz  preje.(9) 
ali 
Izdelava iz nevezene tkanine, 
pod pogojem, da vrednost 
uporabljene nevezene tkanine 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna.(9) 
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- Ognjeodporna oprema iz 
tkanin, prevlečenih s folijo 
aluminiziranega poliestra 

 
Izdelava iz  preje.(9) 
 
ali 
 
Izdelava iz neprevlečene 
tkanine, pod pogojem, da 
vrednost uporabljene 
neprevlečene tkanine ne 
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 
oblačila in izrabljeni tekstilni 
izdelki; krpe; razen za: 

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

 
 

 
6301 do 
6304 

 
Odeje, volnene odeje, posteljno 
perilo itd, zavese itd., drugi 
izdelki za notranjo opremo: 

 
 

 
 

 
 

 
- Iz klobučevine ali iz netkanih 
materialov 

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

 
 

 
 

 
- Drugi: 

 
 

 
 

 
 

 
-- vezeni 

 
Izdelava iz nebeljene enojne 
preje. (9) (10) 
 
ali 
 
Izdelava iz nevezene tkanine 
(razen pletene ali kvačkane), 
pod pogojem, da vrednost  

 
 

 
 

 
 

uporabljene nevezene tkanine 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
 

 
-- drugi 

 
Izdelava iz nebeljene enojne  
preje.(9) (10) 
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6305 

 
Vreče in vrečke za pakiranje 
blaga 

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

 
 

 
6306 

 
Ponjave, platnene strehe in 
zunanje platnene navojnice 
(tende); šotori; jadra (za 
plovila, jadralne deske ali 
suhozemna vozila); izdelki za 
taborjenje 

 
 

 
 

 
 

 
- Netkani 

 
Izdelava iz: (7) (9) 
- naravnih vlaken  ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 

 
 

 
 

 
- Drugi 

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

 
 

 
6307 

 
Drugi gotovi tekstilni izdelki, 
vključno z modnimi kroji za 
oblačila 

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

 
 

 
6308 

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

 
Vsak sestavni del ali izdelek  
v garnituri mora izpolnjevati 
pravilo, ki bi zanj veljalo, če 
ne bi bil v garnituri. Sestavni 
deli ali izdelki brez porekla pa 
se lahko vključijo, če njihova 
skupna vrednost ne presega 
15 % cene garniture franko 
tovarna. 

 
 

 
ex 64. pgl. 

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

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

 
 

 
6406 

 
Deli obutve; vložki za obutev, 
vstavki za pete in podobni 
izdelki; gamaše, ovijači in 
podobni izdelki in njihovi deli 

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

 
 

 
ex 65. pgl. 

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

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen  iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
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6503 

 
Klobuki in druga pokrivala, iz 
klobučevine, izdelane iz tulcev, 
stožcev in drugih izdelkov iz 
tar. št. 6501, vključno tudi z 
podloženimi ali okrašenimi 

 
Izdelava iz preje ali tekstilnih 
vlaken. (9) 

 
 

 
6505 

 
Klobuki in druga pokrivala,   
pleteni ali kvačkani ali izdelani 
iz čipke, klobučevine ali drugih 
tekstilnih metražnih materialov 
(razen iz trakov), vključno z 
podloženimi ali okrašenimi; 
mrežice za lase iz kakršnega 
koli materiala, vključno z 
podloženimi ali okrašenimi 

 
Izdelava iz preje ali tekstilnih 
vlaken. (9) 

 
 

 
ex 66. pgl. 

 
Dežniki, sončniki, sprehajalne 
palice, palice-stolčki, biči, 
korobači in njihovi deli; razen 
za: 

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

 
 

 
6601 

 
Dežniki in sončniki (vključno s 
palicamidežniki, vrtnimi 
dežniki in podobnimi dežniki) 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne 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. 

 
 

 
ex 6812 

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

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št.. 

 
 

 
ex 6814 

 
Izdelki iz sljude, vključno z 
aglomerirano ali rekonstituirano 
sljudo, na podlagi iz papirja, 
kartona ali drugih materialov 

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

 
 

 
69. pgl. 

 
Keramični izdelki 

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

 
 

 
ex 70. pgl 

 
Steklo in stekleni izdelki; razen 
za: 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
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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, 
emajlirano ali drugače 
obdelano,  neokvirjeno in ne 
spojeno z drugimi materiali: 

 

- Podlaga iz steklene plošče, 
prevlečena s tanko izolacijsko 
prevleko polprevodniške vrste v 
skladu s standardi SEMII (11) 

 

 

- Drugo  

 
 

 

 

 

 

 

 

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

 

Izdelava iz materialov iz 
tar.št. 7001. 

 
 

 
7007 

 
Varnostno steklo iz kaljenega 
ali plastnega stekla 

 
Izdelava iz materialov iz  tar. 
št. 7001. 

 
 

 
7008 

 
Večplastni panelni elementi za 
izolacijo, iz stekla 

 
Izdelava iz materialov iz  tar. 
št. 7001. 

 
 

 
7009 

 
Steklena ogledala, z okvirjem 
ali brez njega, vključno tudi z 
vzvratnimi ogledali 

 
Izdelava iz materialov iz  tar. 
št. 7001. 

 
 

 
7010 

 
Baloni, steklenice, kozarci, 
lonci, fiole, ampule in druge 
posode iz stekla, za transport ali 
pakiranje blaga; stekleni 
kozarci za vlaganje, čepi, 
pokrovi in druga zapirala, iz 
stekla 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen  iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
 
ali 
 
 Rezanje steklenih izdelkov 
pod pogojem, da skupna 
vrednost uporabljenih   
nerazrezanih steklenih 
izdelkov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna. 
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7013 

 
Stekleni izdelki, ki se 
uporabljajo za mizo, v kuhinji, 
za toaletne namene, v pisarnah, 
izdelki za notranjo dekoracijo 
in podobne namene (razen tistih 
iz tar. št. 7010 ali 7018) 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen  iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
 
ali 
 
Rezanje steklenih izdelkov 
pod pogojem, da skupna 
vrednost uporabljenih  
nerazrezanih steklenih  
izdelkov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna. 
 
ali 
 
Ročno okraševanje (razen 
sitotiska) ročno pihanih 
steklenih izdelkov pod 
pogojem, da skupna vrednost 
uporabljenih ročno pihanih 
steklenih izdelkov ne presega 
50 % cene izdelka franko 
tovarna. 

 
 

 
ex 7019 

 
Izdelki iz steklenih vlaken 
(razen preje) 

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

 
 

 
ex 71. pgl. 

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

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

 
 

 
ex 7101 

 
Naravni ali kultivirani biseri, 
sortirani in začasno nanizani 
zaradi lažjega transporta 

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

 
 

 
ex 7102 
ex 7103 in  
ex 7104 

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

 
Izdelava iz neobdelanih 
dragih ali poldragih kamnov. 

 
 

 
7106 
7108 in 
7110 

 
Plemenite kovine: 
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- Neobdelane 

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

 
 

 
 

 
- Polizdelki ali v obliki prahu 

 
Izdelava iz neobdelanih 
plemenitih kovin. 

 
 

 
ex 7107, 
ex 7109 in 
ex 7111 

 
Kovine, platirane s plemenitimi 
kovinami, v obliki polizdelkov 

 
Izdelava iz kovin, platiranih z 
neobdelanimi plemenitimi 
kovinami. 

 
 

 
7116 

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

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

 
 

 
7117 

 
Imitacije nakita 

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

ali 

 
 

 
 

 
 

 
Izdelava iz delov navadne 
kovine, neprekritih ali 
neprevlečenih s plemenitimi 
kovinami, pod pogojem, da 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna. 

 
 

 
ex 72. pgl. 

 
Železo in jeklo; razen za: 

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

 
 

 
7207 

 
Polizdelki iz železa ali 
nelegiranega jekla 

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

 
 

 
7208 do 
7216 

 
Ploščati valjani izdelki, palice, 
kotniki in profili iz železa ali 
nelegiranega jekla 

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

 
 

 
7217 

 
Žica iz železa ali nelegiranega 
jekla 

 
Izdelava iz polizdelkov iz tar. 
št. 7207. 

 
 



Uradni list Republike Slovenije št. 113 / 23. 12. 2002 / Stran 13869 
 
 

 

Tar.št.HS 
 

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

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

 
ex 7218, 
7219 do 
7222 

 
Polizdelki, ploščato valjani 
izdelki, palice, kotniki in profili 
iz nerjavnega jekla 

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

 
 

 
7223 

 
Žica iz nerjavnega jekla 

 
Izdelava iz polizdelkov iz  tar. 
št. 7218. 

 
 

 
ex 7224, 
7225 do 
7228 

 
Polizdelki, ploščato valjani 
izdelki, 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 

 
Žica iz drugih legiranih jekel 

 
Izdelava iz polizdelkov iz tar. 
št. 7224. 

 
 

 
ex 73. pgl. 

 
Izdelki iz železa in jekla; razen 
za: 

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

 
 

 
ex 7301 

 
Piloti 

 
Izdelava iz materialov iz tar. 
št. 7206. 

 
 

 
7302 

 
Deli za železniške in 
tramvajske tire, iz železa ali 
jekla; tirnice, vodila in zobate 
tirnice, kretniški jezički, 
križišča, spojne palice in drugi 
deli kretnic, pragovi, tirne 
vezice, tirna ležišča, klini za 
tirna ležišča, podložne plošče 
pričvrščevalne ploščice, 
distančne palice, drugi deli, 
posebej konstruirani za 
postavljanje, spajanje in 
pritrjevanje tirnic 

 
Izdelava iz materialov iz tar. 
št. 7206. 

 
 

 
7304, 
 7305 in  
7306 

 
Cevi in votli profili iz železa 
(razen iz litega železa) ali jekla  

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

 
 

 
ex 7307 

 
Pribor za cevi iz nerjavnega 
jekla (ISO št. X5CrNiMo 
1712), sestavljen iz več delov 

 
Struženje, vrtanje, širitev 
lukenj, izrezovanje navojev, 
urezovanje in peskanje 
kovanih polizdelkov, pod 
pogojem, da skupna vrednost 
uporabljenih kovanih izdelkov  
ne presega 35% cene izdelka 
franko tovarna. 
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7308  

 
Konstrukcije (razen montažnih 
zgradb iz tar. št. 9406) in deli 
konstrukcij (npr.: mostovi in 
mostne sekcije, vrata za 
zapornice, stolpi, predalčni 
stebri, strehe, strešna ogrodja, 
vrata in okna ter okviri zanje, 
pragovi za vrata, roloji, ograje 
in stebri), iz  železa ali jekla; 
pločevine, palice, profili, 
kotniki, cevi in podobno, 
pripravljeni za uporabo v 
konstrukcijah, iz  železa ali 
jekla 

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

 
 

 
ex 7315 

 
Verige zoper drsenje 

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

 
 

 
ex 74. pgl. 

 
Baker in bakreni izdelki; razen 
za: 

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

 
 

 
7401 

 
Bakrov kamen; cementni baker 
(precipitat-oborina bakra) 

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

 
 

 
7402 

 
Nerafiniran baker; bakrene 
anode  za elektrolizo 

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

 
 

 
7403 

 
Rafiniran baker in bakrove 
zlitine, surovi: 

 
 

 
 

 
 

 
- 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. 
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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. 

 
 

 
7602 

 
Aluminijasti odpadki in ostanki 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
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ex 7616 

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

 
Izdelava:  
- iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo gaza, tkanine, 
rešetke, mreže, ograje, tkanine 
za ojačanje in podobni 
materiali (vključno tudi  z 
neskončnimi trakovi) iz 
aluminijaste žice ali 
ekspandirane kovine iz 
aluminija in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
 77. pgl. 
 

 
Rezervirano za morebitno 
prihodnjo uporabo HS  

 
 

 
 

 
ex 78. pgl. 

 
Svinec in svinčeni izdelki; 
razen za:  

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

 
 

 
7801 

 
Surovi svinec: 

 
 

 
 

 
 

 
- Rafiniran  svinec 

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

 
 

 
 

 
- Drugi  

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

 
 

 
7802 

 
Svinčeni odpadki in ostanki 

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

 
 

 
ex 79. pgl. 

 
Cink in cinkovi izdelki; razen 
za:  

 
Izdelava: 
- iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 
- pri kateri vrednost vseh 
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. 

 
Orodje, nožarski izdelki, žlice 
in vilice iz navadnih kovin; 
njihovi deli iz navadnih kovin; 
razen za:  

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

 
 

 
8206 

 
Orodje iz dveh ali več tar. št. 
8202 do 8205, v garniturah za 
prodajo na drobno končnemu 
porabniku brez predhodnega 
pakiranja v manjšo embalažo 

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

 
Izmenljiva orodja za ročne 
obdelovalne priprave na 
mehanični pogon ali brez njega 
ali za obdelovalne stroje (npr.: 
za stiskanje, kovanje, 
vtiskovanje, prerezovanje, 
narezovanje in vrezovanje 
navojev, vrtanje, povečevanje 
odprtine s strganjem, 
prevlačevanje, rezkanje), 
vključno z matricami za 
izvlačenje ali iztiskanje kovine, 
in orodja za vrtanje kamna in 
zemlje 

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

 
 

 
8208 

 
Noži in rezila, za stroje ali 
mehanične priprave  

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

 
 

 
ex 8211 

 
Noži z rezili, nazobljenimi ali 
nenazobljenimi (vključno z 
vrtnarskimi noži), razen nožev 
iz tar. št. 8208 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
Lahko pa se uporabijo ročaji 
in rezila iz navadnih kovin. 

 
 

 
8214 

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

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

 
 

 
8215 

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

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

 
 

 
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 
stavbarstvo, in avtomatična 
zapirala za vrata 

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

 
 

 
ex 8306 

 
Kipci in drugi okraski iz 
navadnih kovin 

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

 
 

 
ex 84. pgl. 

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

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

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

 
ex 8401 

 
Gorilni elementi za jedrske 
reaktorje 

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

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

 
8402 

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

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

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

 
8403  
in  
ex 8404 

 
Kotli za centralno kurjavo, 
razen kotlov iz tar. št. 8402, in 
pomožne naprave za kotle za 
centralno kurjavo 

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

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

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

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

 
 

 
8408 

 
Batni motorji z notranjim 
zgorevanjem, na vžig s 
kompresijo (dizelski ali 
poldizelski motorji) 

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

 
 

 
8409 

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

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

 
 

 
8411 

 
Turboreaktivni motorji, 
turbopropelerski motorji in 
druge plinske turbine 

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

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

 
8412 

 
Drugi pogonski stroji in 
motorji 

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

 
 

 
ex 8413 

 
Tlačne črpalke z rotacijskim 
gibanjem 

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

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

 
ex 8414 

 
Industrijski ventilatorji in 
podobno 

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

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

 
8415 

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

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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8418 

 
Hladilniki, zamrzovalniki in 
druge naprave za hlajenje ali 
zamrzovanje, električni in 
drugi; toplotne črpalke, 
drugačne od klimatizacijskih 
naprav iz tar. št. 8415 

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

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

 
ex 8419 

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

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

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

 
8420 

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

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

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

 
8423 

 
Tehtnice – tehtalne naprave 
(razen tehtnic z občutljivostjo 
do vključno 5 centigramov 
(0,05g)), vključno s stroji za 
štetje in kontrolo, ki delujejo na 
podlagi merjenja mase; uteži za 
tehtnice vseh vrst 

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

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

 
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. 
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8429 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 
Izdelava, pri kateri : 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene franko tovarna, in 
- v  zgoraj navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz tar. št. 8431 ne 
presega 10 % cene izdelka 
franko tovarna. 

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

 
8430 

 
Drugi stroji za ravnanje, 
strganje, izkopavanje, 
nabijanje, kopanje ali vrtanje 
zemlje, mineralov ali rud; ovni 
in stroji za izdiranje pilotov; 
snežni plugi in snežni 
odmetalniki 

 
Izdelava, pri kateri : 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene franko tovarna, in 
- v zgoraj navedenih mejah  
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz tar. št. 8431 ne 
presega 10 % cene izdelka 
franko tovarna. 

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

 
ex 8431 

 
Deli, primerni za uporabo 
izključno ali pretežno s 
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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8441 

 
Drugi stroji za predelavo 
papirne mase, papirja ali 
kartona, vključno s stroji za 
rezanje vseh vrst 

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

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

 
8444 do 
8447 

 
Stroji iz teh tar.št,  ki se 
uporabljajo v tekstilni industriji 

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

 
 

 
ex 8448 

 
Pomožni stroji za uporabo s 
stroji iz tar. št. 8444 in  8445 

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

 
 

 
8452 

 
Šivalni stroji, razen strojev za 
šivaje knjig iz tar. št. 8440; 
omarice, stojala in pokrovi, 
predvideni za šivalne stroje; 
igle za šivalne stroje: 
 
- Šivalni stroji (samo lock-
stitch), z glavami, z maso do 16 
kg brez motorja oziroma do 17 
kg z motorjem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Drugi 

 
 
 
 
 
 
 
Izdelava, pri kateri : 
-  vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
-  vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla pri 
sestavljanju glave (brez 
motorja) ne presega vrednosti 
vsega uporabljenega materiala 
s poreklom, in 
- uporabljeni mehanizmi za 
zategovanje niti,  kvačkanje in 
cik-cak so s poreklom. 
 
 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
 

 
8456 
do 
8466 

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

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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8469 do 
8472 

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

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

 
 

 
8480 

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

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

 
 

 
8482 

 
Kotalni ležaji 

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

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

 
8484 

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

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

 
 

 
8485 

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

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

 
 

 
ex 85. pgl. 

 
Električni stroji in oprema ter 
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. 
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8501 

 
Elektromotorji in električni 
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. 
 

 
8502 

 
Električni generatorski agregati 
in rotacijski pretvorniki 

 
Izdelava, pri kateri : 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in   
- v zgoraj navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz tar. št. 8501 in 
8503  ne presega 10 % cene 
izdelka franko tovarna. 

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

 
ex 8504 

 
Napajalniki za stroje za 
avtomatično obdelavo 
podatkov 

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

 
 

 
ex 8518 

 
Mikrofoni  in njihova stojala; 
zvočniki, vključno z zvočniki v 
zvočnih omaricah; 
avdiofrekvenčni električni  
ojačevalniki; električni sestavi 
za ojačevanje zvoka 

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

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

 
8519 

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

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

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

 
8521 

 
Aparati za snemanje in 
reprodukcijo slike, ki imajo 
vgrajen  videotuner ali ne 

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

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

 
8522 

 
Deli in pribor uporabni 
predvsem ali v glavnem z 
aparati  iz tar. št. 8519 do 8521 

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

 
 

 
8523 

 
Pripravljeni  neposneti nosilci 
za zvočna snemanja ali 
podobna snemanja drugih 
fenomenov, razen izdelkov iz 
37. poglavja 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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8524 

 
Plošče, trakovi in drugi posneti 
nosilci z zvočnimi in drugimi 
podobnimi fenomeni, vključno 
z matricami in galvanskimi 
odtisi za proizvodnjo plošč, 
razen izdelkov iz 37. poglavja: 
 
- Matrice in galvanski odtisi za 
proizvodnjo plošč 
 
 
 
- Drugo 

 
 
 
 
 
 
 
 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 
Izdelava, pri kateri : 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in  
- v zgoraj navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz tar. št. 8523 ne 
presega 10 % cene izdelka 
franko tovarna. 

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

 
8525 

 
Oddajniki za radiotelefonijo, 
radiotelegrafijo, radiodifuzijo 
ali televizijo, vključno z  
oddajniki z vgrajenim 
sprejemnikom ali aparatom za 
snemanje ali reprodukcijo 
zvoka; televizijske kamere; 
video kamere za snemanje 
posamičnih slik in druge 
videosnemalne kamere; 
digitalni fotoaparati 

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

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

 
8526 

 
Radarji, naprave za 
radionavigacijo in aparati za 
radijsko daljinsko krmiljenje 

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

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



Stran 13884 / št. 113 / 23. 12. 2002 Uradni list Republike Slovenije 
 
 

 

Tar.št.HS 
 

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

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

 
8527 

 
Sprejemniki za radiotelefonijo, 
radiotelegrafijo ali 
radiodifuzijo, vključno s 
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 

 
Deli, ki so izključno ali 
pretežno namenjeni za uporabo 
z aparati iz tar. št. 8525 do 
8528: 
 
- Izključno ali  pretežno 
primerni za uporabo pri 
aparatih za videosnemanje in 
reprodukcijo slike 
 
- Drugi 

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

 
8535  
in 
8536 

 
Električni aparati za vklapljanje 
in izklapljanje ali zaščito 
električnih tokokrogov ali za 
povezavo z električnimi 
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. 
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8537 

 
Table, plošče, pulti, mize, 
omare in druge osnove, 
opremljene z dvema ali več 
izdelki iz tar. št. 8535 ali 8536, 
za električno krmiljenje ali 
razdeljevanje električnega toka, 
vključno s tistimi z vgrajenimi 
instrumenti ali aparati iz 90. 
Poglavja in aparati za 
numerično krmiljenje, razen 
telefonskih central iz tar. št. 
8517 

 
Izdelava, pri kateri : 
-   vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 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 
razrezane v čipe 

 
Izdelava: 
- iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in  
- pri kateri vrednost vseh 
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: 
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 - Monolitsko integrirana vezja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

         

- Drugo 

Izdelava, pri kateri: 
-  vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in  
- v zgoraj  navedenih mejah  
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz  tar.št. 8541 in 
8542  ne presega 10 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 

ali 

 

Postopek razprševanja (pri 
čemer so integrirana vezja  
oblikovana na polprevodniški 
podlagi s selektivno uvedbo 
ustreznega topila (dopant)), ne 
glede na to, ali je to vezje 
sestavljeno in/ali testirano v 
državi, ki ni država, navedena 
v 4. členu. 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
8544 

 
Izolirana žica (vključno z 
lakirano žico ali elektrolitsko 
oksidirano žico),  kabli 
(vključno z koaksialnimi kabli) 
in drugi izolirani električni 
vodniki, s konektorjem ali brez 
njega; kabli iz optičnih vlaken, 
izdelani iz posamično 
oplaščenih vlaken, kombinirani 
z električnimi vodniki ali ne, s 
konektorjem ali brez njega 

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

 
 

 
8545 

 
Ogljene elektrode, ogljene 
ščetke, oglje za žarnice, oglje 
za baterije in drugi izdelki iz 
grafita ali drugega oglja, s 
kovino ali brez nje, za 
električne namene 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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8546 

 
Električni izolatorji iz 
kakršnega koli materiala 

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

 
 

 
8547 

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

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

 
 

 
8548 

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

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

 
 

 
ex 86. pgl. 

 
Tirna vozila in njihovi deli; 
železniški in tramvajski tirni 
sklopi in pribor ter njihovi deli; 
mehanična in elektromehanska 
signalna oprema za promet 
vseh vrst; razen za:  

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

 
 

 
8608 

 
Železniški in tramvajski tirni 
sklopi in pribor; mehanska 
(vključno z 
elektromehanskimi) oprema za 
signalizacijo, varnost, nadzor in 
upravljanje prometa v 
železniškem, tramvajskem in 
cestnem prometu, prometu na 
notranjih vodnih poteh, 
parkiriščih, lukah  ali letališčih; 
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 87. pgl. 

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

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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8709 

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

 
Izdelava: 
- iz materialov iz katere koli 
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, vključno s 
tistimi, ki so opremljena z 
oborožitvenimi sredstvi, in 
njihovi deli 

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

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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8711 

 
Motorna kolesa (tudi mopedi), 
kolesa in podobna vozila s 
pomožnim motorjem, z bočno 
prikolico ali brez nje; bočne 
prikolice: 
 
- Z batnim motorjem z  
notranjim zgorevanjem z 
izmeničnim gibanjem bata s 
prostornino cilindra: 
 
-- do vključno 50 cm3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-- nad 50 cm3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Drugi 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 
 
 
 
 
 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 25 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 
 
 
 
 
 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 
 
 

 
ex 8712 

 
Kolesa brez krogličnih ležajev 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz   
tar. št. 8714. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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8715 

 
Otroški vozički in njihovi deli 

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

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

 
8716 

 
Priklopniki in polpriklopniki; 
druga vozila, nesamovozna; 
njihovi deli 

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

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

 
ex 88. pgl. 

 
Letala, vesoljska vozila in 
njihovi deli; razen za:  

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

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

 
ex 8804 

 
Rotošuti 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št., vključno  z 
drugimi materiali iz tar. št. 
8804. 

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

 
8805 

 
Oprema za lansiranje letal; 
krovna prestrezala letal in 
podobne naprave; naprave za 
treniranje letenja na tleh; deli 
navedenih izdelkov 

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

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

 
89. pgl. 

 
Ladje, čolni in plavajoče 
konstrukcije 

 
Izdelava  iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
Ne sme se uporabljati 
ladijskih trupov iz tar. št. 
8906.  

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

 
ex 90. pgl. 

 
Optični, fotografski, 
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 

 
Optična vlakna in snopi 
optičnih vlaken,  kabli iz 
optičnih vlaken, razen tistih iz 
tar. št. 8544; listi in plošče iz 
polarizirajočega materiala; leče 
(vključno s kontaktnimi 
lečami), prizme, zrcala in drugi 
optični elementi, iz kakršnega 
koli materiala, nemontirani, 
razen takih  optično 
neobdelanih steklenih 
elementov  

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

 
 

 
9002 

 
Leče, prizme, zrcala in drugi 
optični elementi, iz kakršnega 
koli materiala, montirani, ki so 
deli ali pribor instrumentov ali 
aparatov, razen takih  optičnih 
neobdelanih  steklenih 
elementov 

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

 
 

 
9004 

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

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

 
 

 
ex 9005 

 
Daljnogledi (z enim ali dvema 
objektivoma), optični teleskopi 
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 
bliskovne žarnice, razen 
bliskovnih žarnic z električnim 
vžigom 

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

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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9007 

 
Kinematografske kamere in 
projektorji, vključno s tistimi z 
vdelanimi aparati za snemanje 
ali reprodukcijo zvoka 

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

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

 
9011 

 
Optični mikroskopi, tudi tisti za 
mikrofotografijo, 
mikrokinematografijo in 
mikroprojekcijo 

 
Izdelava: 
 
- 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. 

 
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 

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

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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9017 

 
Instrumenti in aparati za 
risanje, označevanje ali 
matematično računanje (npr. 
risalni aparati, pantografi, 
kotomeri, risalni pribor v 
kompletu, logaritemska 
računala, računala  v obliki 
okrogle plošče); ročni 
instrumenti za merjenje dolžine 
(npr. merilne palice in trakovi, 
mikrometrska merila, merila z 
nonijem), ki niso navedeni ali 
zajeti na drugem mestu v tem 
poglavju 

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

 
 

 
 

  
 

 
 

 
9018 

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

 
 

 
 

 
 

 
- Zobozdravniški stoli z 
vgrajenimi zobozdravniškimi 
napravami ali 
zobozdravniškimi pljuvalniki 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št. vključno  z 
materiali iz tar. št. 9018. 

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

 
 

 
- 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. 

 
9019 

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

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

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

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

 
9024 

 
Stroji in aparati za preskušanje 
trdote, natezne tlačne trdnosti,  
elastičnosti ali drugih 
mehanskih lastnosti materiala 
(npr. kovin, lesa, tekstilnega 
materiala, papirja, plastične 
mase) 

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

 
 

 
9025 

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

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

 
 

 
9026 

 
Instrumenti in aparati za 
merjenje ali kontrolo pretoka, 
nivoja, tlaka ali drugih  
spremenljivih veličin pri 
tekočinah ali plinih (npr. 
merilniki pretoka, kazalniki 
nivoja, manometri, merilniki 
količine toplote), razen 
instrumentov in aparatov iz tar. 
št. 9014, 9015, 9028 ali  9032 

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

 
 

 
9027 

 
Instrumenti in aparati za 
fizikalne ali kemične analize 
(npr. polarimetri, refraktometri, 
spektrometri, aparati za analizo 
plina ali dima); instrumenti in 
aparati za merjenje in kontrolo 
viskoznosti, poroznosti, 
raztezanja, površinske napetosti 
in podobno; instrumenti in 
aparati za merjenje ali 
kontroliranje toplote, zvoka ali 
svetlobe (vključno z 
espozimetri); mikrotomi 

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

 
 

 
9028 

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

 
 

 
 



Uradni list Republike Slovenije št. 113 / 23. 12. 2002 / Stran 13895 
 
 

 

Tar.št.HS 
 

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

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

 
 

 
- 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. 

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

 
9029 

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

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

 
 

 
9030 

 
Osciloskopi, spektralni 
analizatorji in drugi instrumenti 
in aparati za merjenje ali 
kontrolo električnih veličin, 
razen merilnikov iz tar. št. 
9028; instrumenti in aparati za 
merjenje ali odkrivanje alfa, 
beta, gama, rentgenskih, 
kozmičnih ali drugih 
ionizirajočih  sevanj 

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

 
 

 
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. 

 
 

 
 
9033 
 
 
 

 
Deli in pribor (ki so uporabni z 
različnimi aparati iz različnih 
tar.št. iz 90. poglavja in ki niso 
navedeni in ne zajeti na drugem 
mestu v tem poglavju) za 
stroje, naprave, instrumente ali 
aparate iz 90. poglavja 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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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. 
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9113 

 
Jermenčki in zapestnice za 
ročne ure in deli za jermenčke 
in zapestnice: 

 
 

 
 

 
 

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

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

 
 

 
 

 
- Drugi 

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

 
 

 
92. pgl. 

 
Glasbila, njihovi deli in pribor 

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

 
 

 
93. pgl. 

 
Orožje in strelivo; njuni deli in 
pribor 

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

 
 

 
ex 94. pgl. 

 
Pohištvo, posteljnina, žimnice, 
nosilci za žimnice, blazine in 
podobni polnjeni izdelki; 
svetilke in pribor za njih, ki 
niso navedeni ali zajeti na 
drugem mestu; osvetljeni znaki, 
osvetljeni znaki z imeni in 
podobno; montažne zgradbe; 
razen za: 

 
Izdelava 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 
bombažno tkanino, katere teža 
ne presega 300g/m2 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen  iz 
iste tar. št., kot je tar.št. 
izdelka 
ali 
Izdelava iz bombažne tkanine, 
ki je že pripravljena za 
uporabo z materiali iz  tar. št. 
9401 ali 9403, pod pogojem, 
da: 
- vrednost tkanine ne presega 
25 % cene izdelka franko 
tovarna, in  
- so vsi drugi uporabljeni 
materiali s poreklom in se 
uvrščajo v druge tar. št., razen 
tar. št. 9401 ali 9403. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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9405 

 
Svetilke in pribor za njih, 
vključno z reflektorji in 
njihovimi deli, ki niso navedeni 
in ne zajeti na drugem mestu; 
osvetljeni znaki, osvetljene 
ploščice z imeni in podobno, s 
fiksiranim svetlobnim virom, in 
njihovi deli, ki niso  navedeni 
in ne zajeti na drugem mestu 

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

 
 

 
9406  

 
Montažne zgradbe 

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

 
 

 
ex 95. pgl. 

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

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

 
 

 
9503 

 
Druge igrače; zmanjšani 
modeli in podobni modeli za 
igro, tudi s pogonom, 
sestavljanke, zloženke 
(puzzles) vseh vrst  

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

 
 

 
ex 9506 

 
Palice za golf in njihovi deli 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
Za izdelavo glav za palice za 
golf pa se lahko 
uporabijogrobo obdelani kosi. 

 
 

 
ex 96. pgl. 

 
Razni proizvodi, razen za: 

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

 
 

 
ex 9601 in 
ex 9602 

 
Izdelki iz materialov 
živalskega, rastlinskega ali 
mineralnega izvora za rezljanje 

 
Izdelava iz obdelanih 
materialov za rezljanje iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 

 
 

 
ex 9603 

 
Metle in ščetke (razen metel iz 
protja ter ščetk iz materialov  
podlasičje ali veveričje dlake), 
mehanične priprave za čiščenje 
podov, ročne, brez motorja: 
soboslikarski vložki in valji, 
brisalniki za pod  in omele 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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9605 

 
Potovalni kompleti (neseserji) 
za osebna toaletna sredstva, 
šivanje ali čiščenje obutve ali 
obleke 

 
Vsak sestavni del ali izdelek v 
garnituri mora zadovoljiti 
pravila, ki bi zanj veljala, če 
ne bi bil vključen v garnituro. 
Lahko pa se vključijo sestavni 
deli ali izdelki brez porekla 
pod pogojem, da  njihova 
skupna vrednost ne presega 
15 % cene garniture franko 
tovarna. 

 
 

 
9606 

 
Gumbi, gumbi pritiskači, 
zaklopni gumbi, gumbi za 
srajce, gumbi, ki se še oblačijo  
in drugi deli teh izdelkov; 
nedokončani gumbi 

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

 
 

9608 

 

 

Svinčniki s kroglico; flomastri 
in označevalci z vrhom iz polsti 
ali drugega poroznega 
materiala; nalivna peresa in 
podobna peresa; peresa za 
kopiranje; patentni svinčniki; 
peresniki, držala za svinčnike 
in podobna držala; deli 
(vključno  s kapicami in 
ščipalkami) navedenih 
izdelkov, razen tistih iz tar.št. 
9609 

Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
Lahko pa se uporabijo peresa 
in njihove konice iz iste tar. 
št., kot je tar. št. izdelka. 

 

 
9612 

 
Trakovi za pisalne stroje in 
podobni trakovi, prepojeni s 
tiskarsko barvo ali drugače 
pripravljeni za odtiskovanje, 
vključno s trakovi na kolesih 
ali v kasetah; blazinice za žige, 
prepojene ali neprepojene, s 
škatlo ali brez nje 

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

 
 

 
ex 9613 

 
Vžigalniki piezo 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih  materialov 
iz tar. št. 9613 ne presega 30 
% cene izdelka franko 
tovarna. 
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ex 9614 

 
Tobačne pipe in glave za pipe 

 
Izdelava iz grobo obdelanih 
kosov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
97. pgl. 

 
Umetniški predmeti, zbirke in 
starine 

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

 
 

 
(1) Za posebne pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej uvodni opombi 7.1 in 7.3. 
(2) Za posebne pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej uvodno opombo 7.2. 
(3) Opomba 3 k 32. poglavju določa, da gre za preparate, ki se uporabljajo za barvanje katerega koli materiala ali ki 

se uporabljajo kot sestavine za proizvodnjo barvil, pod pogojem, da niso uvrščene v drugo tarifno številko 32. 
poglavja. 

(4) Izraz "skupina" pomeni kateri koli del besedila te tarifne številke med dvema podpičjema. 
(5) Za izdelke,  ki so sestavljeni iz materialov, ki so po eni strani uvrščeni v tar. št. 3901 do 3906 in po drugi strani v 

tar. št. 3907 do 3911, se ta omejitev uporablja samo za tisto skupino materialov, ki v izdelku prevladujejo po 
teži. 

(6) Naslednje folije se štejejo kot visoko prisojne: folije, katerih zatemnitev (merjeno z Gardner Hazemetrom v 
skladu z ASTM-D 1003-16, t.i. Hazefaktor) je manjša od 2 odstotka. 

(7) Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v uvodni     opombi 5. 
(8) Uporaba tega materiala je omejena na izdelavo tkanih tkanin, ki se uporabljajo za proizvodnjo papirja. 
(9) Glej uvodno opombo 6. 
(10) Za pletene ali kvačkane izdelke, brez dodatka elastike ali gume, dobljene s šivanjem ali sestavljanjem kosov 

pletenih ali kvačkanih tkanin (rezanih ali pletenih direktno v oblike) glej uvodno opombo 6. 
(11) SEMII - Registrirani institut za polprevodniško opremo in materiale. 
(12) To pravilo se uporablja do 31.12.2005.  
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PRILOGA III k protokolu 7 
 

Vzorci potrdil o prometu blaga EUR.1 in  zahtev za potrdilo o prometu blaga EUR.1 
 
 

 
Navodila za tiskanje 

 
 
 
1.  Vsak obrazec meri  210 x 297 mm; dovoljeno odstopanje  po  dolžini  je  minus 5 mm 

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

 
2.  Carinski organi držav pogodbenic si lahko pridržijo pravico, da sami tiskajo potrdila 

ali pa  jih  dajo  tiskati  pooblaščenim  tiskarjem.  V slednjem  primeru  se  mora  vsak  
obrazec sklicevati  na  tako pooblastilo.  Na  vsakem obrazcu  morata  biti  navedeno  
ime  in  naslov tiskarja  ali  oznaka, ki  omogoča  njegovo  identifikacijo.  Obrazec  
mora  imeti  tudi  serijsko številko,  tiskano ali ne, ki omogoča njegovo identifikacijo. 
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POTRDILO O PROMETU BLAGA EUR.1 
 

 
1. Izvoznik (ime,polni naslov,država) 

 
EUR. 1              No  A   000 000 

 
 

 
Predno izpolnite obrazec, preberite navodila na hrbtni strani 

 
 

 
2. To potrdilo se uporablja za preferencialno menjavo med 
 
 
___________________________________________ 
 
                                          in 
                                   
_______________________________________ 
                   (navesti države, skupine držav ali teritorije) 
 

 
3. Prejemnik (ime,polni naslov,država) 
(navedba neobvezna) 
 
 
 

 

  
4.Država, skupina držav 
ali teritorij porekla 
proizvodov 
 

 
5.Namembna država, skupina 
držav ali teritorij 

 
6. Podatki v zvezi s prevozom (navedba 
neobvezna) 
 
 

 
7. Opombe 

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

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

 
10.Računi 
(navedba 
neobvezna) 

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

 
12.IZJAVA IZVOZNIKA 
Podpisani izjavljam, da zgoraj navedeno 
blago izpolnjuje vse pogoje, potrebne za 
izdajo tega potrdila. 
 
 
Kraj in  datum:........................... 
 
.................................................... 
                      (Podpis) 
 

(1)Če blago ni pakirano, navedite število izdelkov ali navedite "v razsutem stanju". 
(2)Izpolnite samo, če to zahtevajo predpisi izvozne države ali teritorija. 
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13. ZAHTEVEK ZA KONTROLO, poslati na: 

 
14. REZULTAT KONTROLE 

  
Na podlagi izvedene kontrole je bilo ugotovljeno, da (1): 
 

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

 to potrdilo ne izpolnjuje zahtevanih pogojev o    ڤ
verodostojnosti in točnosti (glej priložene opombe) 
 
................................................................................. 
                           (kraj in datum)                                               
 ........................................................... Žig 
.............................................................. 
                           (podpis) 
 
----------------------------- 
(1)Označi z X ustrezno navedbo. 

 
15. Vložen je zahtevek za ugotovitev verodostojnosti in 
točnosti tega potrdila. 
 
 
 ........................................................................................... 
                                   (kraj in datum) 
 
........................................................ 
                                                        Žig 
 
..................................................................... 
                              (podpis) 
 

 

 
1. To potrdilo ne sme vsebovati izbrisov ali ponovnih vpisov. Morebitni popravki morajo biti izvedeni tako, 
da se napačne navedbe prečrtajo in po potrebi dodajo pravilne. Vsako tako spremembo mora potrditi tisti, ki 
je potrdilo izpolnil in jo overiti carinske oblasti države ali ozemlja izdaje. 
 
2. Izdelki, navedeni  v potrdilu, si morajo slediti neprekinjeno, in pred vsakim izdelkom mora  biti 
zaporedna številka. Neposredno pod zadnjim izdelkom mora biti potegnjena vodoravna črta. Neuporabljen 
prostor mora biti prečrtan tako, da je dodajanje naknadnih podatkov onemogočeno. 
 
3. Blago mora biti opisano v skladu s trgovinskimi običaji tako natančno, da se lahko identificira. 
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ZAHTEVA ZA POTRDILO O PROMETU BLAGA EUR.1 
 

 
1. Izvoznik (ime, polni naslov,država) 

 
EUR. 1              No  A   000 000 

 
 

 
Predno izpolnite obrazec, preberite navodila na hrbtni 
strani 

  
2. To potrdilo se uporablja za preferencialno menjavo 
med 
 
___________________________________________ 
 
                                           in 
                                      
_______________________________________ 
             (navesti države, skupine držav ali teritorije) 
 

3. Prejemnik (ime, polni naslov, 
država)(navedba neobvezna) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
4.Država, skupina držav 
ali teritorij porekla 
proizvodov 
 

 
5.Namembna država, 
skupina držav ali teritorij 

 
6. Podatki v zvezi s prevozom (navedba 
neobvezna) 
 
 
 
 
 
 

 
7. Opombe 

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

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

 
10.Računi 
(navedba 
neobvezna) 

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

Podpisani, izvoznik blaga, navedenega na prednji strani, 
 
IZJAVLJAM, da to  blago izpolnjuje zahtevane pogoje za izdajo priloženega potrdila; 
 
NAVAJAM okoliščine, na podlagi katerih to blago izpolnjuje zahtevane pogoje: 
 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
 
PRILAGAM naslednja dokazila (1): 
 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
 
SE ZAVEZUJEM, da bom na zahtevo pristojnih organov predložil vsa dodatna dokazila, ki 
jih ti štejejo za potrebna za izdajo priloženega potrdila, in se zavezujem, da bom po potrebi 
soglašal, da ti organi opravijo kakršen koli pregled mojega knjigovodstva in okoliščin 
izdelave omenjenega blaga; 
 
 
PROSIM za izdajo priloženega potrdila za to blago. 
 
 
                                                                                           .................................................. 
                                                                                                     (Kraj in datum) 
 
                 
                                                                                           ................................................... 
                                                                                                          (Podpis) 
 
 
 
 
---------------------------------------------- 
(1)Na primer: uvozni dokumenti, potrdila o prometu, računi, izjave proizvajalca, itd., ki se 
 nanašajo na v izdelavi uporabljene izdelke ali na v enakem stanju ponovno izvoženo blago. 
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PRILOGA  IV K PROTOKOLU 7 
 

Besedilo izjave na računu 
 

Izjava na računu, katere besedilo je navedeno v  nadaljevanju, mora biti izdelana v skladu z 
opombami. Vendar opomb ni treba natisniti. 
 

Bolgarska inačica: 
 
Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № 
…….(1)) декларира, че освен където е отбелязано друго, тези продукти са с …………….. 
преференциален произход (2) . 
 

Češka inačica: 
 
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení .......... (1)) prohlašuje, že 
kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v .......... (2). 
 
 

Nemška inačica: 
 

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...... (1)) der Waren, auf die sich 
dieses handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, 
präferenzbegünstigte ....... (2) Ursprungswaren sind. 
 
 

Angleška inačica: 
 
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ......... (1)) 
declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of .... preferential 
origin (2) . 
 

Francoska inačica: 
 
L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no. ... (1)) 
déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle ..... (2). 
 
 

Madžarska inačica: 
 
A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ........ (1)) kijelentem, 
hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes ....... (2) származásúak. 
 

Poljska inačica: 
 
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnenie władz   celnych nr. ....... (1)) 
deklaruje,  że, z wyjątkiem gdzie jest to wyrażnie określone,  produkty te mają ......... (2) 
preferencyjne pochodzenie. 
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Romunska inačica: 
 
Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. ........ (1)) 
declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de 
origine preferenţială ............ (2). 
 
 

Slovaška inačica: 
 
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia .......... (1)) vyhlasuje, že 
okrem zretel’ne označených, majú tieto výrobky preferenčný  pôvod v .......... (2). 
 
 

Slovenska inačica: 
 
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. ... (1)) izjavlja, 
da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno  ..... (2) poreklo. 

 
 

 
 

..................................................  (3) 
(Kraj in datum) 

 
................................................ (4) 

(Podpis izvoznika, dodatno 
mora biti jasno navedeno 

ime osebe, ki je podpisala izjavo) 
 
 
 
 
 

 
----------------------- 
1 Kadar izjavo na računu izdela pooblaščeni izvoznik v smislu 22. člena protokola, 

mora biti na tem mestu vpisana številka pooblastila. Če izjave na računu ne daje 
pooblaščeni izvoznik, se besede v oklepajih izpustijo oziroma se pusti prazen prostor. 

2 Navedba porekla izdelkov. 
3 Te navedbe se lahko izpustijo, če so informacije že na samem dokumentu. 
4 Glej tudi peti odstavek 21. člena protokola. Kadar se ne zahteva podpis izvoznika, se 

izvzetje podpisa nanaša tudi na navedbo imena podpisnika. 
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PRILOGA V K PROTOKOLU 7 
 

Zapis o soglasju 
 
Diagonalna kumulacija, določena v 4. členu tega protokola, se  med državami pogodbenicami 
Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini uporablja od datuma izvajanja tega protokola. 
 
Diagonalna kumulacija, določena v 4. členu tega protokola v zvezi z drugimi državami se 
lahko uporablja samo, ko države, navedene v omenjenen členu, sklenejo med seboj 
Sporazume o prosti trgovini ali Sporazume o ustanovitvi Carinske unije, ki vsebujejo enaka 
pravila o poreklu. Za vsako državo, omenjeno v 4. členu, ki ne zadosti temu pogoju na dan 
uveljavitve tega protokola, se bo 4. člen uporabljal od datuma uveljavitve Sporazuma o prosti 
trgovini ali Sporazuma o ustanovitvi carinske unije, ki vsebujejo enaka pravila o poreklu,  
med tako državo in zadnjo od držav, ki že uporablja diagonalno kumulacijo. 
 
Vsaka navedba 4. člena, navedena v tem protokolu, se uporablja v skladu s tem Zapisom o 
soglasju. 
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5553. Uredba o izvajanju Sporazuma med državami
članicami EFTA in Republiko Slovenijo ter
začasni uporabi sklepa skupnega odbora EFTA
– Slovenija št. 4 iz leta 2001 o spremembah
Protokola B

Na podlagi 3. člena Zakona o ratifikaciji Sporazuma med
državami članicami EFTA in Republiko Slovenijo, Protokola,
ki spreminja Protokol B, naveden v 3. členu Sporazuma ter
Protokola, ki spreminja 16. člen in prilogo VII k Sporazumu
(Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 19/97), uredbe
o ratifikaciji sklepov št. 2 do 8 Skupnega odbora EFTA –
Slovenija (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 16/99),
Uredbe o ratifikaciji sklepa Skupnega odbora Slovenija –
EFTA št. 1/2001: sprememba Priloge II glede rib in drugih
morskih proizvodov (Uradni list RS – mednarodne pogodbe
št. 15/01) in 72. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni
list RS, št. 45/01) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o izvajanju Sporazuma med državami članicami
EFTA in Republiko Slovenijo ter začasni uporabi

sklepa skupnega odbora EFTA – Slovenija št. 4 iz
leta 2001 o spremembah Protokola B

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

2003 uvaža v Republiko Slovenijo in je po poreklu iz držav
članic EFTA (Švice, Lihtenštajna, Norveške in Islandije).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. člen
Količine blaga v okviru posamezne carinske kvote iz

priloge 2 k tej uredbi se razdelijo po metodi prednostne
obravnave po vrstnem redu prispelih zahtevkov, ki je določe-
na z Uredbo o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih
kvot (Uradni list RS, št. 107/01, 67/02).

6. člen
Pri uveljavljanju preferencialne carinske obravnave pri

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

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

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

carinsko listino (ECL) v skladu s 126. členom Uredbe za
izvajanje carinskega zakona (Uradni list RS, št. 107/02) v
polje 39 vpiše naslednje štirimestne šifre:

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

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

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

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

8. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2003.

Št. 334-02/2000-9
Ljubljana, dne 18. decembra 2002.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister
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EFTA - PRILOGA 1 
 

3501 Kazein, kazeinati in drugi kazeinski derivati; kazeinska lepila 
3501 10 –  Kazein: 
3501 10 10 – –  za proizvodnjo regeneriranih tekstilnih vlaken 
3501 10 50 – –  za industrijsko rabo, razen za proizvodnjo hrane ali krme 
3501 10 90 – –  drugo 
3501 90 –  Drugo: 
3501 90 90 – –  drugo 
3502 Albumini (vključno koncentrati dveh ali več proteinov iz sirotke z vsebnostjo 

80 mas.% ali več proteinov  
 iz sirotke, računano na suho snov), albuminati in drugi albuminski 
derivati 

 –  Jajčni albumin: 
3502 11 – –  posušen: 
3502 11 90 – – –  drugo 
3502 19 – –  drugo: 
3502 19 90 – – –  drugo 
3502 20 –  Mlečni albumin, vključno koncentrati iz dveh ali več mlečnih proteinov: 
 – –  drugo: 
3502 20 91 – – –  posušen (na primer v lističih, kosmičih, prahu) 
3502 20 99 – – –  drugo 
 

EFTA - PRILOGA 2 
 

Tarifna 
oznaka 

Poimenovanje Carinsk
a 

stopnja 

Carinska 
kvota 

1 2 3 4 
2101 11 Ekstrakti, esence in koncentrati kave ter pripravki na osnovi teh  
2101 12 ekstraktov, esence ali koncentratov ali na osnovi kave       5    
 20.000 kg 
2101 20 Ekstrakti, esence in koncentrati čaja, maté čaja in pripravki na osnovi  
 teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi čaja ali maté čaja         5  
 4.000 kg  
 
 

EFTA - PRILOGA 3 
 

Tarifna 
oznaka 

Poimenovanje Carinska 
stopnja 

1 2 3 
 
0208 Drugo meso in drugi užitni mesni klavnični izdelki, sveže, ohlajeno ali 

zamrznjeno 
0208 90 –  Drugo: 
0208 90 55 – –  meso tjulnjev  pr 
 
0301 Ribe, žive 
0301 10 –  Okrasne ribe: 
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0301 10 10 – –  sladkovodne ribe  pr 
0301 10 90 – –  morske ribe  pr 
 –  Druge ribe, žive: 
0301 91 – –  postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, 

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

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

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

0301 99 19 – – – –  druge  pr 
0301 99 90 – – –  morske ribe  pr 
 
0302 Ribe, sveže ali ohlajene, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz 

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

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

0302 11 10 – – –  vrst Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster  pr 
0302 11 20 – – –  vrst Oncorhynchus mykiss, z glavami in škrgami, brez drobovja, 

teže več kot 1,2 kg posamezno ali brez glav, škrg in drobovja, teže več 
kot 1 kg posamezno   pr 

0302 11 80 – – –  druge  pr 
   
0302 12 00 – –  pacifiški lososi (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, 

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

0302 19 00 – –  drugi  pr 
 –  Ploščate ali listaste ribe (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, 

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

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

razen jeter in iker: 
0302 31 – –  tun albakor ali dolgoplavutni beli tun (Thunnus alalunga): 
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0302 31 10 – – –  za industrijsko proizvodnjo izdelkov, uvrščenih v tar. št. 1604   pr 
0302 31 90 – – –  drugo  pr 
0302 32 – –  rumenoplavutni tun (Thunnus albacares): 
0302 32 10 – – –  za industrijsko proizvodnjo izdelkov, uvrščenih v tar. št. 1604   pr 
0302 32 90 – – –  drugo  pr 
0302 33 – –  progasti tun: 
0302 33 10 – – –  za industrijsko proizvodnjo izdelkov, uvrščenih v tar. št. 1604   pr 
0302 33 90 – – –  drugo  pr 
0302 34 – –  velikooki tun (Thunnus obesus): 
0302 34 10  – – –  za industrijsko proizvodnjo izdelkov, uvrščenih v tar. št. 1604  pr 
0302 34 90 – – –  drugo  pr 
0302 35 – –  modroplavutni tun (Thunnus thynnus): 
0302 35 10  – – –  za industrijsko proizvodnjo izdelkov, uvrščenih v tar. št. 1604  pr 
0302 35 90 – – –  drugo  pr 
0302 36 – –  južni modroplavutni tun (Thunnus maccoyii): 
0302 36 10  – – –  za industrijsko proizvodnjo izdelkov, uvrščenih v tar. št. 1604  pr 
0302 36 90 – – –  drugo  pr 
0302 39 – –  drugo: 
0302 39 10 – – –  za industrijsko proizvodnjo izdelkov, uvrščenih v tar. št. 1604  pr 
0302 39 90 – – –  drugo  pr 
0302 40 00 –  Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii), razen jeter in iker  pr 
0302 50 –  Trske (Gadus morhua,Gadus ogac, Gadus macrocephalus), razen 

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

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

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

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

pollachius (saj)  pr 
0302 69 55 – – – –  inčuni (Engraulis spp.)  pr 
0302 69 61 – – – –  špar ali zobatec (Dentex dentex in Pagellus spp.)  pr 
 – – – –  oslič (Merluccius spp., Urophycis spp.): 
 – – – – – oslič rodu Merluccius: 
0302 69 66 – – – – – – južnoafriški oslič (plitkovodni oslič) (Merluccius capensis) in 

globokovodni oslič (globokovodni južnoafriški oslič) (Merluccius 
paradoxus)  pr 

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

Gadus poutassou)  pr 
0302 69 86 – – – –  nebrkati som ali modra ugotica južnih morij (Micromesistius 

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

0304 
 –  Pacifiški lososi (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, 

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

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

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

0303 21 10 – – –  vrst Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster  pr 
0303 21 20 – – –  vrst Oncorhynchus mykiss, z glavami in škrgami, brez drobovja, 

teže več kot 1,2 kg posamezno ali brez glav, škrg in drobovja, teže več 
kot 1 kg posamezno pr 

0303 21 80 – – –  druge  pr 
0303 22 00 – –  atlantski lososi (Salmo salar) in donavski lososi (Hucho hucho)  pr 
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0303 29 00 – –  druge  pr 
 –  Ploščate ali listaste ribe (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, 

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

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

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

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

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

cus): 
0303 74 30 – – –  od vrste Scomber scombrus in Scomber japonicus  pr 
0303 74 90 – – –  vrste Scomber australasicus  pr 
0303 75 – –  morski psi: 
0303 75 20 – – –  morski psi vrste Squalus acanthias  pr 
0303 75 50 – – –  morski psi vrste Scyliorhinus spp.  pr 
0303 75 90 – – –  drugi  pr 
0303 76 00 – –  jegulje (Anguilla spp.)  pr 
0303 77 00 – –  brancini (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)  pr 
0303 78 – –  osliči (Merluccius spp. Urophycis spp.): 
 – – –  osliči rodu Merluccius: 
0303 78 11 – – – – južnoafriški oslič (plitkovodni oslič) (Merluccius capensis) in 

globokovodni oslič (globokovodni južnoafriški oslič) (Merluccius 
paradoxus)  pr 

0303 78 12 – – – – argentinski oslič (oslič jugozahodnega Atlantika) (Merliccius 
hubbsi)  pr 

0303 78 13 – – – – južni oslič (Merliccius australis)  pr 
0303 78 19 – – – – drugi  pr 
0303 78 90 – – –  osliči rodu Urophycis  pr 
0303 79 – –  druge: 
 – – –  sladkovodne: 
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0303 79 11 – – – –  krap  pr 
0303 79 19 – – – –  druge  pr 
 – – –  morske ribe: 
 – – – –  ribe rodu Euthynnus, razen progastih tunov (Euthynnus 

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

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

Gadus poutassou)  pr 
0303 79 85 – – – –  nebrkati som ali modra ugotica južnih morij (Micromesticus 

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

protaminskega sulfata   pr 
0303 80 90 – – drugo   pr 
 
0304 Ribji fileti in drugo ribje meso (nemleto ali mleto), sveže, ohlajeno ali 

zamrznjeno 
0304 10 –  Sveže ali ohlajeno: 
 – –  fileti: 
 – – –  sladkovodnih rib: 
0304 10 13 – – – –  pacifiškega lososa (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus 

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

 – – – –  postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus 
clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae): 
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0304 10 15 – – – – – vrste Oncorhynchus mykiss teže več kot 400 g posamezno  pr 
0304 10 17 – – – – – druge  pr 
0304 10 19 – – – –  drugih sladkovodnih rib  pr 
 – – –  drugi: 
0304 10 31 – – – –  trske (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) in rib 

vrste Boreogadus saida  pr 
0304 10 33 – – – –  saja ali morskega lososa (Pollachius virens)  pr 
0304 10 35 – – – –  bergilta ali rdečega okuna (vrsta bodike), (Sebastes spp.)  pr 
0304 10 38 – – – –  drugi  pr 
 – –  drugo ribje meso (sesekljano ali nesesekljano): 
0304 10 91 – – –  sladkovodnih rib  pr 
 – – –  drugo: 
0304 10 97 – – – –  sledi  pr 
0304 10 98 – – – –  drugo  pr 
0304 20 –  Zamrznjeni fileti: 
 – –  sladkovodnih rib: 
0304 20 13 – – –  pacifiškega lososa (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus 

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

 – – –  postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, 
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae): 

0304 20 15 – – – – vrste Oncorhynchus mykiss teže več kot 400 g posamezno  pr 
0304 20 17 – – – – druge  pr 
0304 20 19 – – –  drugih sladkovodnih rib  pr 
 – –  trske (Gadus morhua, Gadus macrocephalus, Gadus ogac) in rib 

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

japonicus) in rib vrste Orcynopsis unicolor: 
0304 20 51 – – –  skuše vrste Scomber australasicus  pr 
0304 20 53 – – –  drugi  pr 
 – –  osliča (Merluccius spp., Urophycis spp.): 
 – – –  osliča rodu Merluccius: 
0304 20 55 – – – – južnoafriškega osliča (plitkovodnega osliča) (Merluccius 

capensis) in globokovodnega osliča (globokovodnega južnoafriškega 
osliča) (Merluccius paradoxus)  pr 

0304 20 56 – – – – argentinskega osliča (osliča jugozahodnega Atlantika) 
(Merliccius hubbsi)  pr 

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

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

Gadus poutassou)  pr 
0304 90 61 – – – –  trske vrste Theragra chalcogramma  pr 
0304 90 65 – – – –  mečarice (Xiphias gladius)  pr 
0304 90 97 – – – –  drugo  pr 
 
0305 Ribe, sušene, nasoljene ali v slanici; prekajene ribe, pečene pred 

prekajevanjem ali med prekajevanjem; ribja moka, zdrob in peleti, 
primerni za človeško prehrano 

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

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

0305 30 50 – –  velikega lista (Reinhardtius hippoglossoides), nasoljeni ali v slanici  pr 
0305 30 90 – –  drugo  pr 
 –  Prekajene ribe, vključno s fileti: 
0305 41 00 – –  pacifiški lososi (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, 

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

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

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

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

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

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

(Hippoglossus stenolepis)  pr 
0305 69 30 – – –  atlantski list (Hippoglossus hippoglossus)  pr 
0305 69 50 – – –  pacifiški losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, 

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

0305 69 90 – – –  druge  pr 
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0306 Raki v oklepu ali brez oklepa, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni, sušeni, 
nasoljeni ali v slanici; raki v oklepu, kuhani v sopari ali vodi, pa tudi 
ohlajeni, zamrznjeni, sušeni nasoljeni ali v slanici, moka, zdrob in peleti, 
primerni za človeško prehrano 

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

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

Callinectes sapidus  pr 
0306 14 30 – – –  rakovice vrste Cancer pagurus  pr 
0306 14 90 – – –  druge  pr 
0306 19 – –  drugi, vključno moka, zdrob, peleti od rakov, primerni za človeško 

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

Jasus spp.)  pr 
0306 22 – –  jastogi (Homarus spp.): 
0306 22 10 – – –  živi  pr 
 – – –  drugo: 
0306 22 91 – – – –  celi  pr 
0306 22 99 – – – –  drugo  pr 
0306 23 – –  škampi in kozice: 
0306 23 10 – – –  iz družine Pandalidae  pr 
 – – –  škampi rodu Crangon: 
0306 23 31 – – – –  sveži, ohlajeni ali kuhani v pari ali kropu  pr 
0306 23 39 – – – –  drugo  pr 
0306 23 90 – – –  drugi  pr 
0306 24 – –  rakovice: 
0306 24 10 – – –  raki vrste Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. in 

Callinectes sapidus  pr 
0306 24 30 – – –  raki vrste Cancer pagurus  pr 
0306 24 90 – – –  druge  pr 
0306 29 – –  drugi, vključno moka, zdrob, peleti od rakov, primerni za človeško 

prehrano: 
0306 29 10 – – –  sladkovodni raki  pr 
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0306 29 30 – – –  norveški jastog  (škamp) (Nephrops norvegicus)  pr 
0306 29 90 – – –  drugi  pr 
 
0307 Mehkužci v oklepu ali brez oklepa, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni, 

sušeni, nasoljeni ali v slanici; vodni nevretenčarji, razen rakov in 
mehkužcev, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v 
slanici, moka, zdrob in peleti, primerni za človeško prehrano 

0307 10 –  Kamenice (ostrige): 
0307 10 10 – –  ploščate ostrige (iz rodu Ostrea), žive, ki tehtajo (vključno z lupino) 

največ 40 g po kosu  pr 
0307 10 90 – –  druge  pr 
 –  Pokrovače rodu Pecten, Chlamys ali Placopecten: 
0307 21 00 – –  žive, sveže ali ohlajene  pr 
0307 29 – –  druge: 
0307 29 10 – – –  jakobinke (Pecten maximus), zamrznjene  pr 
0307 29 90 – – –  druge  pr 
 –  Dagnje (Mytilus spp., Perna spp.): 
0307 31 – –  žive, sveže ali ohlajene: 
0307 31 10 – – –  Mytilus spp.  pr 
0307 31 90 – – –  Perna spp.  pr 
0307 39 – –  druge: 
0307 39 10 – – –  Mytilus spp.  pr 
0307 39 90 – – –  Perna spp.  pr 
 –  Sipe (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) in lignji 

(Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.): 
0307 41 – –  žive, sveže ali ohlajene: 
0307 41 10 – – –  sipe (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)  pr 
 – – –  lignji (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., 

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

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

Sepioteuthis spp.): 
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0307 49 91 – – – – –  Loligo spp., Ommastrephes sagittatus  pr 
0307 49 99 – – – – –  druge  pr 
 –  Hobotnice (Octopus spp.): 
0307 51 00 – –  žive, sveže ali ohlajene  pr 
0307 59 – –  drugo: 
0307 59 10 – – –  zamrznjene  pr 
0307 59 90 – – –  drugo  pr 
0307 60 00 –  Polži, razen morskih polžev  pr 
 –  Drugi, vključno z moko, zdrobom in peleti vodnih mehkužcev, razen 

rakov, primerni za človeško prehrano: 
0307 91 00 – –  živi, sveži ali ohlajeni  pr 
0307 99 – –  drugo: 
 – – –  zamrznjeni: 
0307 99 11 – – – –  Illex spp.  pr 
0307 99 13 – – – –  progasta venera in druge vrste iz družine Veneridae  pr 
0307 99 15 – – – –  meduze (Rhopilema spp.)  pr 
0307 99 18 – – – –  drugi vodni nevretenčarji  pr 
0307 99 90 – – –  drugo  pr 
 
1504 Masti in olja rib ali morskih sesalcev ter njihove frakcije, prečiščeni ali 

neprečiščeni, toda kemično nemodificirani 
1504 10 –  Olja in njihove frakcije iz ribjih jeter: 
1504 10 10 – –  pri katerih vsebnost vitamina A ne presega 2 500 IU/g  pr 
 – –  druge: 
1504 10 91 – – –  iz morskih listov  pr 
1504 10 99 – – –  druge  pr 
1504 20 –  Masti in olja rib ter njihove frakcije, razen iz ribjih jeter: 
1504 20 10 – –  trdne frakcije  pr 
1504 20 90 – –  drugo  pr 
1504 30 –  Masti in olja morskih sesalcev in njihove frakcije: 
1504 30 10 – –  trdne frakcije  pr 
1504 30 90 – –  drugo  pr 
 
1516 Masti in olja živalskega ali rastlinskega izvora in njihove frakcije, 

deloma ali v celoti hidrogenirani, interesterificirani, reesterificirani ali 
elaidinizirani, rafinirani ali nerafinirani, toda nadalje nepredelani 

 
1516 10 –  Živalske masti in olja in njihove frakcije(1): 
1516 10 10 – –  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg  pr 
1516 10 90 – –  drugo  pr 
_____________________________ 
1. Popolnoma pridobljene iz rib ali morskih sesalcev, razen kitov in iz njih 

pridobljenih proizvodov iz tarifnih oznak 1516 10, 1603 00 in 2301 10 00, za 
katere se pri uvozu v Slovenijo plačuje carina po stopnjah, določenih v skladu z 
zakonom o carinski tarifi, razen za tarifno oznako 1516 10 10, za katero velja 
carinska stopnja "prosto". 
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1603 00 Ekstrakti in sokovi iz mesa, rib, rakov, mehkužcev in drugih vodnih 
nevretenčarjev(2) 

_______________________________ 
2. Razen kitov in iz njih pridobljenih proizvodov iz tarifnih oznak 1516 10, 1603 00 

in 2301 10 00, za katere se pri uvozu v Slovenijo plačuje carina po stopnjah, 
določenih v skladu z zakonom o carinski tarifi, razen za tarifno oznako 1516 10 
10, za katero velja carinska stopnja "prosto". 

 
1603 00 10 –  V izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg  pr 
1603 00 80 –  Drugo  pr 
 
1604 Pripravljene ali konzervirane ribe, kaviar in kaviarjevi nadomestki, 

pripravljeni iz ribjih jajčec 
 –  Ribe, cele ali v kosih, toda nezmlete: 
1604 11 00 – –  lososi, sladkovodni  pr 
1604 12 – –  sledi: 
1604 12 10 – – –  fileti, surovi, samo prekriti s testom ali krušnimi drobtinami, 

predhodno ocvrti v olju ali neocvrti, globoko zamrznjeni  pr 
 – – –  drugo: 
1604 12 91 – – – –  v nepredušni embalaži  pr 
1604 12 99 – – – –  drugo  pr 
1604 13 – –  sardine, velike sardele in papaline: 
 – – –  sardine: 
1604 13 11 – – – –  v olivnem olju  pr 
1604 13 19 – – – –  druge  pr 
1604 13 90 – – –  druge  pr 
1604 14 – –  tuni, progasti tuni in palamide (Sarda spp.): 
 – – –  tuni in progasti tuni: 
1604 14 11 – – – –  v rastlinskem olju  pr 
 – – – –  drugi: 
1604 14 16 – – – – –  fileti, znani kot "vlečeni fileti"  pr 
1604 14 18 – – – – –  drugo  pr 
1604 14 90 – – –  palamida (Sarda spp.)  pr 
1604 15 – –  skuše: 
 – – –  vrste Scomber scombrus in Scomber japonicus: 
1604 15 11 – – – –  fileti   pr 
1604 15 19 – – – –  druge  pr 
1604 15 90 – – –  vrste Scomber australasicus  pr 
1604 16 00 – –  inčuni  pr 
1604 19 – –  druge: 
1604 19 10 – – –  salmonide, razen lososa  pr 
 – – –  ribe rodu Euthynnus, razen progastega tuna (Euthynnus 

(Katsuwonus) pelamis): 
1604 19 31 – – – –  fileti, znani kot "vlečeni fileti"   pr 
1604 19 39 – – – –  drugo  pr 
1604 19 50 – – –  ribe vrste Orcynopsis unicolor  pr 
 – – –  druge:  
1604 19 91 – – – –  fileti, surovi, samo prekriti s kakršno koli oblogo ali krušnimi 

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

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

japonicus, ribe vrste Orcynopsis unicolor  pr 
1604 20 70 – – –  tuni, progasti tuni ali druge ribe iz rodu Euthynnus  pr 
1604 20 90 – – –  druge ribe  pr 
1604 30 –  Kaviar in kaviarjevi nadomestki: 
1604 30 10 – –  jesetrov kaviar  pr 
1604 30 90 – –  nadomestki za kaviar  pr 
 
1605 Raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji, pripravljeni ali 

konzervirani 
1605 10 00 –  Rakovice  pr 
1605 20 –  Škampi in kozice: 
1605 20 10 – –  v neprodušni embalaži  pr 
 – –  drugo: 
1605 20 91 – – –  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2 kg  pr 
1605 20 99 – – –  drugo   pr 
1605 30 –  Jastogi: 
1605 30 10 – – meso jastoga,  kuhano, namenjeno za proizvodnjo jastogovega masla 

ali jastogove paštete, pireja, juh in omak   pr 
1605 30 90 – – drugo  pr 
1605 40 00 –  Drugi školjkarji  pr 
1605 90 –  Drugo: 
 – –  mehkužci: 
 – – –  užitne školjke (Mytilus spp., Perna spp.): 
1605 90 11 – – – –  v neprodušni embalaži   pr 
1605 90 19 – – – –  drugo  pr 
1605 90 30 – – –  drugo  pr 
1605 90 90 – –  drugi vodni nevretenčarji  pr 
 
2301 Moka, zdrob in peleti iz mesa ali mesnih odpadkov, rib ali rakov, 

mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev, neustreznih za hrano ljudi; 
ocvirki 

2301 10 00 –  Moka, zdrob in peleti iz mesa ali mesnih odpadkov; ocvirki(3)  pr 
____________________________ 
3. Razen kitov in iz njih pridobljenih proizvodov iz tarifnih oznak 1516 10, 1603 00 

in 2301 10 00, za katere se pri uvozu v Slovenijo plačuje carina po stopnjah, 
določenih v skladu z zakonom o carinski tarifi, razen za tarifno oznako 1516 10 
10, za katero velja carinska stopnja "prosto". 
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2301 20 00 –  Moka, zdrob in peleti iz rib ali rakov, mehkužcev ali drugih vodnih 
nevretenčarjev  pr 

 
2309 Izdelki, ki se uporabljajo kot krma za živali 
2309 90 –  Drugo: 
2309 90 10 – –  hrana za ribe ali morske sesalce, topljiva  pr 
 
 
 
 

EFTA - PRILOGA 4 
PREDELANI KMETIJSKI IZDELKI 

 
 

Tarifna 
oznaka 

Poimenovanje Carinska 
stopnja 

1 2 3 
 
0403 Pinjenec, kislo mleko, kisla smetana, jogurt, kefir in drugo 

fermentirano ali kislo mleko in smetana, koncentrirano ali ne, z 
dodatkom sladkorja ali drugih sladil, aromatizirano ali z 
dodanim sadjem, lupinastim sadjem ali kakavom 

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

mlečnih maščob: 
0403 10 51 – – – –  do vključno 1,5 mas.%  118,00 SIT/kg 
0403 10 53 – – – –  več kot 1,5 mas.% pa do vključno 27 mas.%  118,00 SIT/kg 
0403 10 59 – – – –  več kot 27 mas.%  118,00 SIT/kg 
 – – –  drugo, z vsebnostjo mlečnih maščob: 
0403 10 91 – – – –  do vključno 3 mas.%  118,00 SIT/kg 
0403 10 93 – – – –  več kot 3 mas.% pa do vključno 6 mas.%  118,00 SIT/kg 
0403 10 99 – – – –  več kot 6 mas.%  118,00 SIT/kg 
0403 90 –  Drugo: 
 – –  aromatizirano ali z dodatki sadja, lešnikov ali kakava: 
 – – –  v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah, z vsebnostjo 

mlečnih maščob: 
0403 90 71 – – – –  do vključno 1,5 mas.%  167,00 SIT/kg 
0403 90 73 – – – –  več kot 1,5 mas.% pa do vključno 27 mas.%  167,00 SIT/kg 
0403 90 79 – – – –  več kot 27 mas.%  167,00 SIT/kg 
 – – –  drugo, z vsebnostjo mlečnih maščob: 
0403 90 91 – – – –  do vključno 3 mas.%  167,00 SIT/kg 
0403 90 93 – – – –  več kot 3 mas.% pa do vključno 6 mas.%  167,00 SIT/kg 
0403 90 99 – – – –  več kot 6 mas.%  167,00 SIT/kg 
 
0710 Vrtnine (termično neobdelane ali termično obdelane s paro ali 

kuhanjem v vodi), zamrznjene 
0710 40 00 –  Sladka koruza  8.3 
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0711 Vrtnine, začasno konzervirane (npr.: z žveplovim dioksidom,  v 
slanici, žveplani vodi ali drugih raztopinah za začasno 
konzerviranje), vendar takšne neprimerne za takojšnjo prehrano 

0711 90 –  Druge vrtnine, mešanice vrtnin: 
 – –  vrtnine: 
0711 90 30 – – –  sladka koruza  8.3 
 
1302 Rastlinski sokovi in ekstrakti; pektinske snovi, pektinati in 

pektati; agar-agar in druge sluzi ter sredstva za zgoščevanje, 
dobljeni iz rastlinskih proizvodov, modificirani ali nemodificir-
ani 

 –  Sluzi in sredstva za zgoščevanje, dobljeni iz rastlinskih 
proizvodov, modificirani ali nemodificirani: 

1302 32 – –  sluzi in sredstva za zgoščevanje, ekstrahirani iz rožičev, 
rožičevih semen ali semena guara, modificirani ali 
nemodificirani: 

1302 32 90 – – –  iz semena guara  pr 
1302 39 00 – –  drugi  pr 
 
1517 Margarina; užitne mešanice ali preparati iz masti in olj 

živalskega ali rastlinskega izvora ali frakcij različnih masti ali 
olj iz tega poglavja, primerni za prehrano, razen jedilnih masti 
ali olj in njihovih frakcij iz tar. št. 1516 

1517 10 –  Margarina, razen tekoče margarine: 
1517 10 10 – –  ki vsebuje več kot 10 mas.% do vključno 15 mas.% 

mlečnih maščob  15.0 
1517 90 –  Drugo: 
1517 90 10 – –  ki vsebuje več kot 10 mas.% do vključno 15 mas.% 

mlečnih maščob  15.0 
 
1704 Sladkorni proizvodi (vključno z belo čokolado), brez kakava 
1704 10 –  Žvečilni gumi, prevlečen s sladkorjem ali ne  20.3 
1704 90 –  Drugo  16.5 
 
1806 Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav 
1806 10 –  Kakav v prahu z dodatkom sladkorja ali drugih sladil  20.3 
1806 20 –  Drugi izdelki v blokih, mase nad 2 kg, ali v tekočem stanju, 

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

 –  Druga čokolada, v blokih, palicah ali tablicah: 
1806 31 00 – –  polnjeni  20.3 
1806 32 – –  nepolnjeni  12.8 
1806 90 –  Drugo  20.3 
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1901 Sladni ekstrakt; živila iz moke, drobljencev, zdroba, škroba in 
sladnega ekstrakta brez dodatka kakava ali z dodatkom kakava 
v prahu v količini manj kot 40 mas.%, preračunano na 
popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na 
drugem mestu; živila iz izdelkov iz tar. št. 0401 do 0404 brez 
dodatka kakavovega prahu ali z dodatkom kakavovega prahu v 
količini manj kot 5 mas.%, preračunano na popolnoma 
odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na drugem 
mestu 

1901 10 00 –  Proizvodi za otroško hrano, v pakiranjih za prodajo na 
drobno  15.0 

1901 20 00 –  Mešanice in testo za izdelovanje pekovskih izdelkov iz tar. št. 
1905  15.0 

1901 90 –  Drugo: 
 – –  ekstrakt slada: 
1901 90 11 – – –  z vsebnostjo suhega ekstrakta 90 mas.% ali več  15.0 
1901 90 19 – – –  drugo  15.0 
 – –  drugo: 
1901 90 91 – – –  ki ne vsebuje mlečnih maščob, saharoze, izoglukoze, 

glukoze ali škroba, ali ki vsebuje manj kot 1,5 mas.% mlečnih 
maščob, manj kot 5 mas.% saharoze (vštevši invertni sladkor) 
ali izoglukoze, manj kot 5 mas.% glukoze ali škroba. Iz te tar. 
podšt. pa so izključeni prehrambeni preparati, če so v prahu in, 
če vsebujejo blago iz tar. št. 0401 do 0404  15.0 

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

drugimi snovmi) ali drugače pripravljene, kot so: špageti, 
makaroni, rezanci, lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni; kuskus, 
pripravljen ali nepripravljen 

 –  Nepoljnene testenine, nekuhane in ne drugače pripravljene: 
1902 11 00 – –  z jajci  22.5 
1902 19 – –  druge: 
1902 19 10 – – –  ki ne vsebuje navadne pšenične moke ali zdroba  33.8 
1902 19 90 – – –  drugo  33.8 
1902 20 –  Polnjene testenine, kuhane ali nekuhane ali drugače pripravl-

jene: 
 – –  druge: 
1902 20 91 – – –  kuhane  15.0 
1902 20 99 – – –  drugo  15.0 
1902 30 –  Druge testenine  15.0 
1902 40 –  Kuskus  9.0 
 
1903 00 00 Tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz škroba kot kosmiči, 

zrnca, perle in v podobnih oblikah  pr 
 
1904  Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali 

žitnih izdelkov (npr. koruzni kosmiči); žita (razen koruze), v 
zrnu ali obliki kosmičev ali druge oblike (razen moke, 
drobljencev in zdroba), predkuhana, ali drugače pripravljena, ki 
niso navedena in ne zajeta na drugem mestu  15.0 
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1905 Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z 
dodatkom kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule za 
farmacevtske proizvode, oblati za pečatenje, rižev papir in 
podobni izdelki 

1905 10 00 –  Hrustljavi kruh (krisp)  18.8 
1905 20 –  Kruh in podobni izdelki, začinjeni z ingverjem: 
1905 20 10 – –  ki vsebujejo manj kot 30 mas.% saharoze (vključno z 

invertnim sladkorjem, izraženim s saharozo)  20.3 
1905 20 30 – –  ki vsebujejo 30 mas.% ali več, vendar manj od 50 mas.% 

saharoze (vključno invertni sladkor, izražen kot saharoza)  20.3 
1905 20 90 – –  ki vsebujejo 50 mas.% ali več saharoze (vključno invertni 

sladkor, izražen kot saharoza)  20.3 
 –  Sladki keksi (piškoti), vaflji in oblati: 
1905 31 – – sladki keksi: 
 – – – popolnoma ali delno prevlečeni s čokolado ali drugimi 

proizvodi, ki vsebujejo kakav:  
1905 31 11 – – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 85g  20.3 
1905 31 19 – – – – drugi  20.3 
 – – – drugi: 
1905 31 30 – – – –  ki vsebujejo 8 mas.% ali več mlečnih maščob  20.3 
 – – – –  drugi: 
1905 31 91 – – – – –  sendvič keksi (piškoti)  20.3 
1905 31 99 – – – – –  drugi  20.3 
1905 32 – – vaflji in oblati: 
 – – – popolnoma ali delno prevlečeni s čokolado ali drugimi 

proizvodi, ki vsebujejo kakav:  
1905 32 11 – – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 85g  20.3 
1905 32 19 – – – – drugi  20.3 
 – – – drugi:  
1905 32 91 – – – –  soljeni, polnjeni ali nepolnjeni  15.0 
1905 32 99 – – – –  drugi  15.0 
1905 40 –  Prepečenec, opečen kruh in podobni opečeni izdelki: 
1905 40 10 – –  prepečenec  15.0 
1905 40 90 – –  drugo  15.0 
1905 90 –  Drugo: 
1905 90 10 – –  matzos  15.0 
1905 90 20 – –  hostije, kapsule za farmacevtske proizvode, oblati, rižev 

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

ali sadja in ki v suhem stanju ne vsebuje več kot 5 mas.% 
sladkorjev niti več kot 5 mas.% maščob  22.5 

1905 90 40 – – –  vaflji in oblati z vsebnostjo vode več kot 10 mas.%  22.5 
1905 90 45 – – –  nesladki keksi (piškoti, krekerji)  22.5 
1905 90 55 – – –  izdelki, pridobljeni z ekspandiranjem ali ekstrudiranjem, 

začinjeni ali soljeni  22.5 
 – – –  drugo: 
1905 90 60 – – – –  z dodanimi sladili  22.5 
1905 90 90 – – – –  drugo  22.5 
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2001 Vrtnine, sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni ali 
konzervirani v kisu ali ocetni kislini 

2001 90 –  Drugo: 
2001 90 30 – –  sladka koruza (Zea mays var. saccharata)  15.0 
2001 90 40 – –  yam, sladek krompir in podobni užitni deli rastlin, ki 

vsebujejo najmanj 5 mas.% škroba  15.0 
 
2004 Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu 

ali ocetni kislini, zamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006 
2004 10 –  Krompir: 
 – –  drugo: 
2004 10 91 – – –  v obliki moke, zdroba ali kosmičev  16.5 
2004 90 –  Druge vrtnine in mešanice vrtnin: 
2004 90 10 – –  sladka koruza (Zea mays var. saccharata)  15.0 
 
2005 Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu 

ali ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 
2006 

2005 20 –  Krompir: 
2005 20 10 – –  v obliki moke, zdroba ali kosmičev  16.5 
2005 80 00 –  Sladka koruza (Zea mays var. saccharata)  6.0 
 
2008 Sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali 

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

 –  Drugo, vključno mešanice, razen tistih iz tar. podšt. 2008 19: 
2008 92 – –  mešanice: 
 – – –  ki vsebujejo dodani alkohol: 
 – – –  ki ne vsebuje dodanega alkohola: 
 – – – –  ki vsebujejo dodani sladkor: 
 – – – – –  drugo: 
 – – – – – –  mešanice sadja, v katerih delež ene vrste sadja ne 

presega 50 mas.% skupne mase sadja: 
2008 92 72 – – – – – – –  iz tropskih sadežev (vštevši mešanice, ki 

vsebujejo 50 mas.% ali več tropskih sadežev in tropskih 
orehov)  pr 

2008 99 – –  drugo: 
 – – –  brez dodanega alkohola: 
 – – – –  brez dodanega sladkorja: 
2008 99 85 – – – – –  koruza, razen sladke koruze (Zea mays var. 

saccharata)  4.5 
2008 99 91 – – – – –  jam, sladek krompir in podobni užitni deli rastlin, ki 

vsebujejo 5 mas.% ali več škroba  4.5 
 
2101 Ekstrakti, esence in koncentrati kave, pravega čaja ali maté čaja 

in pripravki na njihovi osnovi ali na osnovi kave, pravega čaja 
ali mate čaja; pražena cikorija in drugi praženi kavni 
nadomestki in njihovi ekstrakti, esence in koncentrati 

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

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

2101 12 92 – – –  pripravki na osnovi ekstraktov, esenc ali 
kavinega koncentrata   pr 

2101 12 98 – – –  drugi   7.5 
   
2101 20 –  Ekstrakti, esence in koncentrati pravega čaja, maté čaja in 

pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na 
osnovi pravega čaja ali maté čaja  7.5 

2101 30 –  Pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki ter 
njihovi ekstrakti, esence in koncentrati  3.7 

 
2102 Kvas (aktiven ali neaktiven); drugi enocelični mikroorganizmi, 

mrtvi (razen cepiv iz tar. št. 3002); pripravljeni pecilni praški 
2102 10 –  Aktivni kvas: 
2102 10 10 – –  kultura kvasa  1.5 
 – –  pekovski kvas: 
2102 10 31 – – –  posušen  7.5 
2102 10 39 – – –  drugo  pr 
2102 10 90 – –  drugo  7.5 
2102 20 –  Neaktivni kvas; drugi enocelični mikroorganizmi, mrtvi  pr 
2102 30 00 –  Pripravljeni pecilni praški  6.3 
 
2103 Pripravki za omake in pripravljene omake, kombinirane 

začimbe in kombinirane mešanice začimbnih sredstev; gorčična 
moka in zdrob in pripravljena gorčica 

2103 10 00 –  Sojina omaka  7.3 
2103 20 00 –  Paradižnikov ketchup in druge paradižnikove omake  10.1 
2103 30 –  Gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica  9.3 
2103 90 –  Drugo  10.0 
 
2104 Juhe in ragu juhe in pripravki za te juhe; homogenizirana 

sestavljena živila 
2104 10 –  Juhe in ragu juhe ter pripravki za te juhe  10.5 
2104 20 00 –  Homogenizirana sestavljena živila  7.8 
 
2105 00 Sladoled in druge ledene sladice s kakavom ali brez kakava  20.3 
 
2106 Živila, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu 
2106 10 –  Beljakovinski koncentrati in teksturirane beljakovinaste 

snovi: 
2106 10 20 – –  brez mlečnih maščob, saharoze, izoglukoze, glukoze ali 

škroba ali ki vsebujejo manj kot 1,5 mas.% mlečnih maščob, 5 
mas.% saharoze ali izoglukoze, 5 mas.% glukoze ali škroba  5.3 

2106 10 80 – –  drugo  7.5 
2106 90 –  Drugo: 
2106 90 10 – –  sirovi fondueji  4.5 
2106 90 20 – –  sestavljeni alkoholni pripravki, razen tistih na osnovi 

aromatičnih snovi vrst, ki se uporabljajo pri proizvodnji pijač  9.0 
 – –  aromatizirani ali obarvani sladkorni sirupi: 
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2106 90 30 – – –  izoglukozni sirupi  9.0 
 – – –  drugo: 
2106 90 51 – – – –  laktozni sirupi  9.0 
2106 90 55 – – – –  glukozni sirupi in maltodekstrinski sirup  9.0 
2106 90 59 – – – –  drugo  9.0 
 – –  drugo: 
2106 90 92 – – –  ki ne vsebujejo mlečnih maščob, saharoze, izoglukoze, 

glukoze ali škroba ali ki vsebujejo manj kot 1,5 mas.% mlečnih 
maščob, 5 mas.% saharoze ali izoglukoze, 5 mas.% glukoze ali 
škroba  9.0 

2106 90 98 – – –  drugo  9.0 
iz 2106 90 98 10– – – – dietetična hrana za ljudi s hudimi presnovnimi 

motnjami1  pr  
 
2202 Vode, vključno mineralne vode in sodavice, z dodanim 

sladkorjem ali drugimi sladili ali aromatizirane ter druge 
brezalkoholne pijače, razen sadnih in zelenjavnih sokov, ki se 
uvrščajo v tar. št. 2009 

2202 10 00 –  Vode, vključno mineralne vode in sodavice, z dodanim 
sladkorjem ali drugimi sladili ali aromatizirane  8.3 

2202 90 –  Drugo  15.0 
 
2203 00 Pivo iz slada  24.0 
 
2205 Vermut in druga vina iz svežega grozdja, aromatizirana z rastli-

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

likerji in druge alkoholne pijače s katero koli vsebnostjo 
alkohola 

2208 20 –  Alkoholne pijače, dobljene z destilacijo vina in iz grozdja, 
grozdnega drozga ali grozdnih tropin  25.0 

2208 30 –  Whisky  18.9 
2208 40 –  Rum in tafia (destilat iz sladkornega trsa)  25.0 
2208 50 –  Gin in brinjevec  25.0 
2208 90 –  Drugo  25.0 
 
 
 1  To so prehrambeni izdelki, ki se uživajo skozi usta, vključno po cevki po 

grlu, za ljudi s sledečimi hudimi presnovnimi motnjami: celiakija, 
fenilketonurija, diabetes, homocistinurija, motnje resorbcije hrane iz črevesja 
zaradi "kronove bolezni", po resekciji črevesja, pri hudih okvarah jeter, pri 
ledvični inusficienci, pri hudih alergijah na hrano in pri hudi podhranjenosti. 
V to skupino ne sodijo prehrambeni izdelki, ki so namenjeni: hujšanju, 
ojačanju mišičnega tkiva za športnike in izdelki, ki so namenjeni izboljšanju 
splošnega dobrega počutja telesa.  

 



Stran 13932 / št. 113 / 23. 12. 2002 Uradni list Republike Slovenije 
 
 

 

PRILOGA 5 
PROTOKOL B1 

 
O OPREDELITVI POJMA " IZDELKI S POREKLOM " IN NAČINIH UPRAVNEGA 

SODELOVANJA 
 

-------- 
 

VSEBINA 
 
 
I. ODDELEK  SPLOŠNE DOLOČBE 
 
- 1. člen  Opredelitev pojmov  
 
 
II. ODDELEK  OPREDELITEV POJMA "IZDELKI S POREKLOM" 
 
- 2. člen  Splošne zahteve 
- 3. člen  Kumulacija v državi EFTE 
- 4. člen  Kumulacija v Sloveniji 
- 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 Nevtralne sestavine 
 
 
III. ODDELEK ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA 
 
- 12. člen Načelo teritorialnosti 
- 13. člen Neposredni prevoz 
- 14. člen Razstave 
 
IV. ODDELEK POVRAČILO CARINE ALI IZVZETJE CARINSKIH DAJATEV 
 
- 15. člen Prepoved povračila ali izvzetja carinskih dajatev 
 
 
 

                                                      
1 Protokol B s prilogami, kot je spremenjen s protokolom (9. oktobra 1996) in sklepi Skupnega odbora 
št. 1 iz leta 1998 (21. decembra 1998), št. 9 iz leta 1999 (8. oktobra 1999), št. 1 iz leta 2000 (22. 
novembra 2000) in št. 1 iz leta 2001 (21. decembra 2001). 
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V. ODDELEK DOKAZILO O POREKLU 
 

– 16. člen Splošne zahteve 
– 17. člen Postopek za izdajo potrdila o prometu blaga EUR.1 
– 18. člen Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.1 
– 19. člen Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1 
– 20. člen Izdaja potrdil o prometu blaga EUR.1 na podlagi predhodno izdanega 

ali danega 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 Dokazilne listine 
– 28. člen Shranjevanje dokazil o poreklu in dokazilnih listin 
– 29. člen Razlike in oblikovne napake 
– 30. člen Zneski, izraženi v evrih 

 
 
VI. ODDELEK DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU 
 
– 31. člen Medsebojna pomoč 
– 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 
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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 

 
SPLOŠNE DOLOČBE 

 
1. člen 

        
Opredelitev pojmov 

 
V tem protokolu: 
 
(a) "izdelava" pomeni katero koli vrsto obdelave ali predelave, vključno s sestavljanjem 

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

pri izdelavi izdelka; 
 
(c) "izdelek" pomeni izdelek, ki se izdeluje, čeprav je namenjen kasnejši uporabi pri 

drugem postopku izdelave; 
 
(d) "blago" pomeni materiale in izdelke; 
 
(e)  " carinska vrednost" pomeni vrednost, določeno v skladu s Sporazumom iz leta 1994 o 

izvajanju VII. člena Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (Sporazum WTO o 
carinski vrednosti); 

 
(f) "cena franko tovarna" pomeni ceno, ki se za izdelek franko tovarna plača proizvajalcu 

v državi EFTE ali Sloveniji, pri katerem se opravi zadnja obdelava ali predelava, če 
cena vključuje vrednost vseh uporabljenih materialov, zmanjšano za vse notranje 
dajatve, ki se ali se lahko povrnejo pri izvozu pridobljenega izdelka; 

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

brez porekla, ali če ta ni znana in se ne da ugotoviti, prvo preverljivo ceno, plačano za 
materiale v državi EFTE ali Sloveniji; 

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

opredeljeni v točki (g) in se smiselno uporablja; 
 
(i) "dodana vrednost" pomeni ceno izdelka franko tovarna, zmanjšano za carinsko 

vrednost vsakega vključenega materiala s poreklom iz drugih držav, omenjenih v 3. in 
4. členu, ali če carinska vrednost ni znana ali se ne da ugotoviti, prva dokazljiva cena, 
plačana za materiale v državi EFTE ali  Sloveniji; 

  
(j) "poglavja" in "tarifne številke" pomenijo poglavja in tarifne številke (štirištevilčne 

kode), uporabljene v nomenklaturi, ki sestavlja Harmonizirani sistem poimenovanja in 
šifrskih oznak blaga, ki se v tem protokolu navaja kot harmonizirani sistem ali HS; 

 
(k) "uvrščen" se nanaša na uvrstitev izdelka ali materiala v določeno tarifno številko; 
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(l) "pošiljka" pomeni izdelke, ki jih izvoznik pošilja enemu prejemniku bodisi hkrati ali 
so zajeti v enem samem prevoznem dokumentu, s katerim dobavlja izvoznik te izdelke 
prejemniku, ali če ni takega dokumenta, izdelke, ki so zajeti na enem računu; 

 
(m) "ozemlje" vključuje teritorialno morje; 
 
(n) "EUR" pomeni "evro", enotno valuto Evropske denarne unije. 
 

 
II. ODDELEK 

 
OPREDELITEV POJMA "IZDELKI S POREKLOM" 

 
2. člen 

 
Splošne zahteve 

1. Pri izvajanju tega sporazuma se za izdelke s poreklom iz države EFTE štejejo: 

a) izdelki, v celoti pridobljeni v državi EFTE v smislu 5. člena; 

b) izdelki, pridobljeni v državi EFTE, ki vsebujejo materiale, ki niso bili v njej v 
celoti pridobljeni, če so bili taki materiali zadosti obdelani ali predelani v 
državi EFTE v smislu 6. člena; 

c) blago s poreklom iz evropskega gospodarskega prostora (EGP) v smislu protokola 
4 k Sporazumu o evropskem gospodarskem prostoru. 

2. Pri izvajanju tega sporazuma se za izdelke s poreklom iz Slovenije štejejo: 

a) izdelki, v celoti pridobljeni v Sloveniji v smislu 5. člena; 

d) izdelki, pridobljeni v Sloveniji, ki vsebujejo materiale, ki niso bili v njej v 
celoti pridobljeni, če so bili taki materiali zadosti obdelani ali predelani v 
Sloveniji v smislu 6. člena. 

 
3. člen 

 
Kumulacija v državi EFTE  

 
1. Brez vpliva na določbe prvega odstavka 2. člena izdelki veljajo za izdelke s poreklom 

iz države EFTE, če so bili tam pridobljeni in vključujejo materiale s poreklom iz 
Slovenije, Islandije, Norveške, Švice (vključno z Lihtenštajnom),1 Madžarske, Poljske, 
Češke republike, Slovaške republike, Bolgarije, Romunije, Estonije, Latvije, Litve, 
Turčije ali Evropske skupnosti, v skladu z določbami protokola o pravilih o poreklu 
blaga, priloženega k sporazumom med državami EFTE in Evropsko skupnostjo ali 
vsako od teh držav, če obdelava ali predelava, opravljena v tej državi EFTE, presega 
postopke, omenjene v 7. členu. Ni treba, da bi bili taki materiali zadosti obdelani ali 
predelani. 

 

                                                      
1 Kneževina Lihtenštajn ima v skladu s pogodbo z dne 29. marca 1923 carinsko unijo s Švico in je pogodbenica 
Sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru z dne 2. maja 1992. 
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2. Če obdelava ali predelava, ki se opravlja v državi EFTE, ne presega postopkov,            
omenjenih v 7. členu, se šteje, da ima pridobljeni izdelek poreklo iz te države EFTE 
samo, kadar je tam dodana vrednost višja od vrednosti uporabljenih materialov s 
poreklom iz Evropske skupnosti ali iz katere koli druge države, omenjene v prvem 
odstavku. Če ni tako, se pridobljeni izdelek šteje za izdelek s poreklom iz države, ki je 
prispevala največjo vrednost uporabljenih materialov s poreklom pri izdelavi v tej 
državi EFTE. 

 
3. Izdelki s poreklom iz Evropske skupnosti ali iz ene od držav, omenjenih v prvem 

odstavku, ki niso obdelani ali predelani v tej državi EFTE, ohranijo svoje poreklo, če 
se izvozijo v Evropsko skupnost ali v eno od teh držav.  

 
4.  Kumulacija, predvidena v tem členu, se lahko uporablja samo za materiale in izdelke, 

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

 
 

4. člen 
 

Kumulacija v Sloveniji 
 

1. Brez vpliva na določbe drugega odstavka 2. člena izdelki veljajo za izdelke s 
poreklom iz Slovenije, če so bili tam pridobljeni in vključujejo materiale s poreklom 
iz Islandije, Norveške, Švice (vključno z Lihtenštajnom),1 Slovenije, Madžarske, 
Poljske, Češke republike, Slovaške republike, Bolgarije, Romunije, Estonije, Latvije, 
Litve, Turčije ali Evropske skupnosti, v skladu z določbami protokola o pravilih o 
poreklu blaga, priloženega k sporazumom med Slovenijo in Evropsko skupnostjo ali 
vsako od teh držav, če obdelava ali predelava, opravljena v Sloveniji, presega 
postopke, omenjene v 7. členu. Ni treba, da bi bili taki materiali zadosti obdelani ali 
predelani. 

 
2. Če obdelava ali predelava, ki se opravlja v Sloveniji, ne presega postopkov,            

omenjenih v 7. členu, se šteje, da ima pridobljeni izdelek poreklo iz Slovenije samo, 
kadar je tam dodana vrednost višja od vrednosti uporabljenih materialov s poreklom iz 
Evropske skupnosti ali iz katere koli druge države, omenjene v prvem odstavku. Če ni 
tako, se pridobljeni izdelek šteje za izdelek s poreklom iz države, ki je prispevala 
največjo vrednost uporabljenih materialov s poreklom pri izdelavi v Sloveniji. 

 
3. Izdelki s poreklom iz Evropske skupnosti ali iz ene od držav, omenjenih v prvem 

odstavku, ki niso obdelani ali predelani v Sloveniji, ohranijo svoje poreklo, če se 
izvozijo v Evropsko skupnost ali v eno od teh držav.  

 
4.  Kumulacija, predvidena v tem členu, se lahko uporablja samo za materiale in izdelke, 

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

 
 

                                                      
1 Kneževina Lihtenštajn ima v skladu s pogodbo z dne 29. marca 1923 carinsko unijo s Švico in je pogodbenica 
Sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru z dne 2. maja 1992. 
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5. člen 
        

V celoti pridobljeni izdelki 
 
1. Šteje se, da so v državi EFTE ali Sloveniji v celoti pridobljeni: 
 
 (a) mineralni izdelki, pridobljeni iz njene zemlje ali morskega dna; 
 

(b) tam pridelani rastlinski izdelki; 
 
 (c) žive živali, tam skotene ali izvaljene in vzrejene; 
 
 (d) izdelki, pridobljeni iz živih, tam vzrejenih živali; 
 
  (e) izdelki, tam pridobljeni z lovom ali ribolovom; 
 
 (f) izdelki morskega ribolova in drugi izdelki iz morja, pridobljeni z njenimi 

plovili zunaj teritorialnega morja držav pogodbenic; 
 
 (g) izdelki, izdelani na njenih predelovalnih ladjah izključno iz izdelkov, 

omenjenih v točki (f); 
 
 (h) tam zbrani rabljeni predmeti, primerni le za reciklažo surovin, vključno z 

rabljenimi gumami, primernimi le za protektiranje ali uporabo kot odpadek; 
 
 (i) odpadki in ostanki pri postopkih izdelave, ki tam potekajo; 
 
 (j) izdelki, pridobljeni iz morskega dna ali podzemlja zunaj njenega teritorialnega 

morja, če ima izključno pravico do obdelave morskega dna ali podzemlja;  
 
     (k) blago, tam izdelano izključno iz izdelkov, opredeljenih v točkah (a) do (j). 
 
 
2. Izraza "njena plovila" in "njene predelovalne ladje" v točkah (f) in (g) prvega odstavka 

se uporabljata samo za plovila in predelovalne ladje: 
 

(a) ki so registrirane ali so vpisane v seznam v državi EFTE ali Sloveniji; 
 

(b) ki plovejo pod zastavo države EFTE ali Slovenije; 
 

(c) ki so najmanj 50 odstotkov v lasti državljanov države EFTE ali Slovenije ali 
družbe s sedežem v eni od teh držav in v kateri so direktor ali direktorji, 
predsednik upravnega odbora ali nadzornega sveta ter večina članov takih 
odborov državljani države EFTE ali Slovenije in še dodatno, če v osebnih ali 
kapitalskih družbah vsaj polovica kapitala pripada tem državam ali javnim 
organom ali državljanom teh držav; 
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(d) katerih kapitan in častniki so državljani držav EFTE ali Slovenije 
 
in  

 
(e) katerih najmanj 75 odstotkov članov posadke je državljanov držav EFTE ali 

Slovenije. 
 

6. člen 
        

Zadosti obdelani ali predelani izdelki 
 
1. Za namene 2. člena se šteje, da so izdelki, ki niso v celoti pridobljeni, zadosti obdelani 

ali predelani, če so izpolnjeni pogoji, navedeni v seznamu priloge II. 
 

Navedeni pogoji navajajo za vse izdelke, za katere velja sporazum, postopke obdelave 
ali predelave, ki morajo biti opravljeni na materialih brez porekla, uporabljenih pri 
izdelavi teh izdelkov, in se nanašajo samo na take materiale. Če se izdelek, ki je 
pridobil poreklo z izpolnitvijo pogojev iz seznama, uporablja pri izdelavi drugega 
izdelka, se torej pogoji, ki se uporabljajo za izdelek, v katerega je ta vključen, ne 
uporabljajo zanj in se ne upoštevajo materiali brez porekla, ki so se morda uporabili 
pri njegovi izdelavi. 

 
2. Ne glede na prvi odstavek se materiali brez porekla, ki se v skladu s pogoji iz seznama 

za ta izdelek ne bi smeli uporabiti pri izdelavi tega izdelka, vseeno lahko uporabijo, če:  
 

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

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

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

 
3. Prvi in drugi odstavek se uporabljata pod pogoji, ki jih določa 7. člen. 
 

7. člen 
 

Nezadostni postopki obdelave ali predelave 
 
1. Brez vpliva na drugi odstavek se ti postopki štejejo za nezadostno obdelavo ali 

predelavo, da bi izdelek pridobil status izdelka s poreklom, ne glede na to, ali je 
zadoščeno zahtevam iz 6. člena: 

 
(a)  postopki za ohranitev blaga v dobrem stanju med prevozom in skladiščenjem; 

 
(b)  razstavljanje in sestavljanje pošiljk; 

 
(c)  pranje, čiščenje; odstranjevanje prahu, oksidov, olja, barve ali drugih snovi za 

prekrivanje; 
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(d)  likanje tekstila; 
 

(e)  preprosti postopki barvanja in loščenja; 
 

(f)  luščenje, beljenje delno ali v celoti, loščenje ter glaziranje žit in riža; 
 

(g) postopki barvanja sladkorja ali oblikovanje sladkornih kock; 
  

(h)  lupljenje, razkoščičevanje in luščenje sadja, oreščkov in zelenjave;  
 

(i) ostrenje, preprosto brušenje ali preprosto rezanje; 
  

(j)  sejanje, prebiranje, sortiranje, razvrščanje v skupine, razvrščanje po stopnjah, 
usklajevanje (vključno s sestavljanjem garnitur izdelkov); 

 
(k)  preprosto pakiranje v steklenice, konzerve, čutare, vrečke, zaboje, škatle, 

pritrjevanje na kartone ali plošče in vsi drugi preprosti postopki pakiranja; 
 

(l)  pritrjevanje ali tiskanje oznak, nalepk, logotipov in drugih podobnih znakov za 
razlikovanje na izdelke ali njihovo embalažo;  

 
(m)  preprosto mešanje izdelkov, ne glede na to, ali so različnih vrst ali ne; 

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

izdelkov na dele;  
 

(o)  kombinacija dveh ali več postopkov, opisanih v točkah (a) do (n); 
 

(p)  zakol živali. 
 
2. Pri ugotavljanju, ali se predelava ali obdelava, opravljena na posameznem izdelku, 

šteje za nezadostno v smislu prvega odstavka, se skupno upoštevajo vsi postopki, 
opravljeni na tem izdelku v državi EFTE ali Sloveniji.  

 
 

8. člen 
 

Enota kvalifikacije 
 
1. Enota kvalifikacije za uporabo določb tega protokola je določen izdelek, ki se šteje za 

osnovno enoto, kadar se določa uvrstitev blaga pri uporabi nomenklature 
harmoniziranega sistema. 

 
 Iz tega sledi: 
 
(a) kadar se izdelek, ki ga sestavlja skupina predmetov ali je sestavljen iz izdelkov, uvršča 

po pogojih harmoniziranega sistema v eno tarifno številko, potem celota pomeni enoto 
kvalifikacije, 
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(b) kadar je pošiljka sestavljena iz določenega števila enakih izdelkov, ki se uvrščajo v 
enako tarifno številko harmoniziranega sistema, je treba pri uporabi določb tega 
protokola vsak izdelek obravnavati posebej. 

 
2. Če je v skladu s petim temeljnim pravilom harmoniziranega sistema embalaža 

vključena v izdelek zaradi uvrščanja, mora biti vključena tudi pri določanju porekla. 
 

9. člen 
 

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

10. člen 
 

Garniture 
 
Garniture se v skladu s tretjim temeljnim pravilom harmoniziranega sistema štejejo za 
garniture s poreklom, kadar imajo poreklo vsi njihovi sestavni deli. Kljub temu pa se takrat, 
kadar je garnitura sestavljena iz izdelkov s poreklom in brez njega, šteje, da ima garnitura kot 
celota poreklo, če vrednost izdelkov brez porekla ne presega 15 odstotkov cene garniture 
franko tovarna. 

 
11. člen 

 
Nevtralne sestavine 

 
Da bi določili, ali ima izdelek poreklo, ni treba ugotavljati porekla za navedeno, kar bi lahko 
bilo uporabljeno pri njegovi izdelavi: 
 
a) energija in gorivo, 
 
b) naprave in oprema, 
 
c) stroji in orodje, 
 
d) blago, ki ni vključeno ali ni namenjeno za vključitev v končno sestavo izdelka. 
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 III. ODDELEK 
 

ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA 
 

12. člen 
 

Načelo teritorialnosti 
 
1. Razen v primerih iz točke (c) prvega odstavka 2. člena, iz 3. in 4. člena in tretjega 

odstavka tega člena morajo biti pogoji za pridobitev statusa blaga s poreklom, 
določeni v II. oddelku, brez prekinitve izpolnjeni v državi EFTE ali Sloveniji.  

 
2. Razen v primerih iz 3. in 4. člena se blago s poreklom, izvoženo iz države EFTE ali 

Slovenije v drugo državo, ob vrnitvi šteje za blago brez porekla, razen če se carinskim 
organom lahko zadovoljivo dokaže: 

 
(a) da je blago, ki se vrača, isto blago, kot je bilo izvoženo, 

 
  in 
 

(b) da na njem, medtem ko je bilo v tisti državi ali med izvozom, niso bili 
opravljeni nikakršni postopki, razen tistih, ki so potrebni, da se ohrani v 
dobrem stanju. 

 
3. Na pridobitev statusa blaga s poreklom v skladu s pogoji, določenimi v II. oddelku, ne 

vpliva obdelava ali predelava, opravljena zunaj države EFTE ali Slovenije na 
materialih, izvoženih iz države EFTE ali Slovenije in ponovno v njej uvoženih, če: 

 
(a) so omenjeni materiali v celoti pridobljeni v državi EFTE ali Sloveniji ali so bili 

pred njihovim izvozom obdelani ali predelani bolj, kot zahtevajo postopki, 
omenjeni v 7. členu, 

 
          in 
 

(b) se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da: 
 

(i) je bilo ponovno uvoženo blago pridobljeno z obdelavo ali predelavo 
izvoženih materialov, 
in 

 
  (ii) skupna dodana vrednost, pridobljena zunaj te države EFTE ali Slovenije ob 

uporabi določb tega člena, ne presega 10 odstotkov cene franko tovarna 
končnega izdelka, za katerega se uveljavlja status blaga s poreklom. 
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4. Za namene tretjega odstavka se pogoji za pridobitev statusa blaga s poreklom,     
določeni v II. oddelku, ne uporabljajo za obdelavo ali predelavo, opravljeno zunaj 
države EFTE ali Slovenije. Kadar pa se v seznamu v prilogi II za določitev statusa 
blaga s poreklom za končni izdelek uporablja pravilo, ki določa najvišjo vrednost vseh 
vključenih materialov brez porekla, skupna vrednost materialov brez porekla, 
vključenih na ozemlju določene države pogodbenice, upoštevana skupaj s skupno 
dodano vrednostjo, pridobljeno zunaj te države EFTE ali Slovenije z uporabo določb 
tega člena, ne sme presegati navedenega odstotka. 

 
5. Za namene uporabe določb tretjega in četrtega odstavka se šteje, da "skupna dodana 

vrednost" pomeni vse stroške, nastale zunaj države EFTE ali Slovenije, skupaj z 
vrednostjo tam vključenih materialov. 

  
6. Določbe tretjega in četrtega odstavka se ne uporabljajo za izdelke, ki ne izpolnjujejo 

pogojev, določenih v seznamu priloge II, ali za izdelke, ki se lahko štejejo za zadosti 
obdelane ali predelane samo ob uporabi splošno dovoljenega odstopanja, določenega v 
drugem odstavku 6. člena. 

 
7.  Določbe tretjega in četrtega odstavka se ne uporabljajo za izdelke iz 50. do 63. 

poglavja harmoniziranega sistema. 
 
8. Vsaka obdelava ali predelava, ki je zajeta z določbami tega člena, opravljena zunaj 

države EFTE ali Slovenije, se opravi v skladu s postopki pasivnega oplemenitenja ali 
podobnimi postopki. 

 
13. člen 

 
Neposredni prevoz 

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

izdelke, ki izpolnjujejo zahteve tega protokola in se prevažajo neposredno med 
državami pogodbenicami ali čez ozemlja drugih držav ali Evropske skupnosti, kot je 
omenjeno v 3. in 4. členu. Vendar se izdelki, ki sestavljajo eno samo nedeljeno 
pošiljko, lahko prevažajo čez druga ozemlja, če do tega pride, s pretovarjanjem ali 
začasnim skladiščenjem na teh ozemljih pod pogojem, da je blago v državi tranzita ali 
skladiščenja ostalo pod nadzorom carinskih organov in da na njem niso bili opravljeni 
drugi postopki razen raztovarjanja, ponovnega natovarjanja ali kakršni koli postopki 
za ohranitev blaga v dobrem stanju. 
 
Izdelki s poreklom se lahko pošiljajo po cevovodih čez ozemlja, ki niso ozemlja držav 
pogodbenic. 

 
2. Kot dokazilo, da so izpolnjeni pogoji, določeni v prvem odstavku, je treba predložiti 

carinskim organom države uvoznice: 
 
 

(a) en sam prevozni dokument, ki pokriva prevoz iz države izvoznice čez državo 
tranzita, ali 

 
(b) potrdilo, ki ga izdajo carinski organi države tranzita, ki: 
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(i) vsebuje natančen opis izdelkov, 
 

(ii) navaja datume raztovarjanja in ponovnega natovarjanja izdelkov, in če 
je primerno, imena ladij ali drugih uporabljenih prevoznih sredstev,  
     
      in 

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

ali  
 

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

14. člen 
 

  Razstave 
 
1. Za izdelke s poreklom, ki se pošiljajo na razstavo zunaj države pogodbenice ali druge 

države ali Evropske skupnosti, kot je omenjeno v 3. in 4. členu, in so po razstavi 
prodani z namenom uvoza v državo EFTE ali Slovenijo, veljajo pri uvozu ugodnosti 
po določbah tega sporazuma, če se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da: 

 
(a) je izvoznik te izdelke poslal iz države EFTE ali Slovenije v državo, v kateri je 

razstava in jih je tam razstavljal, 
  

(b) je ta izvoznik izdelke prodal ali jih kako drugače dal na razpolago osebi v 
državi EFTE ali Sloveniji, 

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

poslani na razstavo, in 
 

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

 
2. Dokazilo o poreklu mora biti izdano ali dano v skladu z določbami V. oddelka in 

predloženo carinskim organom države uvoznice na običajen način. V njem morata biti 
navedena ime in naslov razstave. Po potrebi se lahko zahtevajo dodatna pisna dokazila 
o pogojih, pod katerimi so bili razstavljeni. 

 
3. Prvi odstavek se uporablja za vse trgovinske, industrijske, kmetijske ali obrtne 

razstave, sejme ali podobne javne prireditve ali prikaze, ki niso organizirani za 
zasebne namene, v trgovinah ali poslovnih prostorih zaradi prodaje tujih izdelkov in 
med katerimi izdelki ostanejo pod carinskim nadzorom. 
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IV. ODDELEK 
 

POVRAČILO CARINE ALI IZVZETJE CARINSKIH DAJATEV 
 
 

15. člen 
 

Prepoved povračila carine ali izvzetja carinskih dajatev 
 
1. Za materiale brez porekla, ki se uporabljajo pri izdelavi izdelkov s poreklom iz države 

EFTE, Slovenije ali iz ene od drugih držav ali Evropske skupnosti, kot je omenjeno v 
3. in 4. členu, za katere se izda ali sestavi[da] dokazilo o poreklu v skladu z določbami 
V. oddelka, se v državi EFTE ali Sloveniji ne more uveljavljati kakršno koli povračilo 
ali izvzetje carinskih dajatev. 

 
2. Prepoved iz prvega odstavka se nanaša na kakršno koli delno ali celotno povračilo, 

odpustitev ali neplačilo carinskih dajatev ali dajatev z  enakim učinkom, ki se lahko 
uporablja v državi EFTE ali Sloveniji izrecno ali posledično, za materiale, uporabljene 
pri izdelavi, takrat, ko se izdelki, pridobljeni iz omenjenih materialov, izvozijo, in ne, 
če tam ostanejo za domačo porabo. 

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

carinskih organov pripravljen kadar koli predložiti vse ustrezne dokumente, ki 
dokazujejo, da za materiale brez porekla, uporabljene pri izdelavi teh izdelkov, ni bilo 
prejeto povračilo carine in da so bile vse carinske dajatve ali dajatve z enakim 
učinkom, ki se uporabljajo za take materiale, dejansko plačane. 

 
4. Določbe prvega do tretjega odstavka se prav tako uporabljajo za embalažo v smislu 

drugega odstavka 8. člena, za dodatke, nadomestne dele in orodje v smislu 9. člena in 
za izdelke v garniturah v smislu 10. člena, če so taki predmeti brez porekla. 

 
5. Določbe prvega do četrtega odstavka se uporabljajo samo za materiale, za katere velja 

sporazum. Nadalje ne preprečujejo uporabe sistema izvoznih nadomestil, ki se 
uporabljajo pri izvozu kmetijskih izdelkov v skladu z določbami sporazuma. 

 
 
 
 

 V. ODDELEK 
 

DOKAZILO O POREKLU 
 
 

16. člen 
 

Splošne zahteve 
 
1. Za izdelke s poreklom iz države EFTE pri uvozu v Slovenijo ter za izdelke s poreklom 

iz Slovenije pri uvozu v državo EFTE veljajo ugodnosti sporazuma ob predložitvi: 
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 (a) potrdila o prometu blaga EUR.1, katerega vzorec je v prilogi III, ali 
 

(b) v primerih, določenih v prvem odstavku 21. člena, izjave izvoznika, v 
nadaljevanju "izjava na računu", na računu, obvestilu o odpremi ali drugem 
trgovinskem dokumentu, ki dovolj natančno opisuje te izdelke, da jih je 
mogoče prepoznati; besedilo izjave na računu je v prilogi IV. 

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

kot jih določa 26. člen, veljajo ugodnosti sporazuma, ne da bi bilo treba predložiti 
katere koli zgoraj navedene dokumente.  

 
17. člen 

       
Postopek izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1 

 
1. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi države izvoznice na podlagi 

pisne zahteve izvoznika ali njegovega pooblaščenega zastopnika na izvoznikovo 
odgovornost. 

 
2. V ta namen izpolni izvoznik ali njegov pooblaščeni zastopnik obrazca potrdila o 

prometu blaga EUR.1 in zahteve za potrdilo o prometu, katerih vzorca sta v prilogi III. 
Obrazca se izpolnita v enem od uradnih jezikov držav pogodbenic ali angleščini v 
skladu z določbami notranjega prava države izvoznice. Če so napisani z roko, morajo 
biti izpolnjeni s črnilom in  tiskanimi črkami. Izdelki morajo biti opisani v za to 
predvidenem polju brez praznih vmesnih vrstic. Če polje ni v celoti zapolnjeno, je 
treba pod zadnjo vrstico opisa potegniti vodoravno črto in prečrtati prazen prostor pod 
njo. 

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

pripravljen, da na zahtevo carinskih organov države izvoznice, v kateri se izda potrdilo 
o prometu blaga EUR.1, kadar koli predloži vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo 
status izdelkov s poreklom kot tudi izpolnitev drugih zahtev tega protokola.  

 
4. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi države EFTE ali Slovenije, če 

se izdelki lahko štejejo za izdelke s poreklom iz države EFTE ali Slovenije ali iz ene 
od drugih držav ali Evropske skupnosti, kot je omenjeno v 3. in 4. členu, ter 
izpolnjujejo druge zahteve tega protokola. 

 
5. Carinski organi, ki izdajo potrdila o prometu blaga EUR.1, ukrenejo vse potrebno za 

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

 
6. Datum izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1 mora biti naveden v polju 11 potrdila. 
 
7. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi in ga dajo izvozniku na 

razpolago takoj, ko je dejanski izvoz opravljen ali zagotovljen. 
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18. člen  
 

Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.1  
 
1. Ne glede na sedmi odstavek 17. člena se potrdilo o prometu blaga EUR.1 izjemoma 

lahko izda tudi po izvozu izdelkov, na katere se nanaša: 
 
(a)  če ni bilo izdano ob izvozu zaradi napak ali nenamernih opustitev ali posebnih 

okoliščin  
 
      ali 
 

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

 
2. Za izvajanje prvega odstavka mora izvoznik v zahtevi navesti kraj in datum izvoza 

izdelkov, na katere se nanaša potrdilo o prometu blaga EUR.1, in navesti razloge za 
svojo zahtevo. 

 
3. Carinski organi lahko izdajo potrdilo o prometu blaga EUR.1 naknadno samo po 

opravljenem preverjanju, če se podatki v izvoznikovi zahtevi ujemajo s podatki v 
ustreznem spisu. 

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

zaznamkov: 
 

DE  "NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT" 
EN  "ISSUED RETROSPECTIVELY" 
FR  "DÉLIVRÉ A POSTERIORI" 
IS  "ÙTGEFIÐ EFTIR À" 
IT  "RILASCIATO A POSTERIORI" 
NO  "UTSTEDT SENERE" 
SL  "IZDANO NAKNADNO". 

 
  
   
5. Zaznamek iz četrtega odstavka mora biti vpisan v polje Opombe potrdila o prometu 

blaga EUR.1. 
  

19. člen 
 

Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1 
 
1. Če je bilo potrdilo o prometu blaga EUR.1 ukradeno, izgubljeno ali uničeno, lahko 

izvoznik carinske organe, ki so ga izdali, zaprosi za dvojnik, sestavljen na podlagi 
izvoznih dokumentov, ki jih imajo. 
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2. Tako izdani dvojnik mora imeti enega od teh zaznamkov: 
   

DE  "DUPLIKAT" 
EN  "DUPLICATE" 
FR  "DUPLICATA" 
IS  "EFTIRRIT" 
IT  "DUPLICATO" 
NO  "DUPLIKAT" 
SL  "DVOJNIK". 

 
3. Zaznamek iz drugega odstavka mora biti vpisan v polje Opombe dvojnika potrdila o 

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

EUR.1, začne veljati s tem datumom. 
 
 

20. člen 
 

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

 
Če so izdelki s poreklom dani pod nadzor carinskega urada v državi EFTE ali Sloveniji, je 
mogoče zamenjati prvotno dokazilo o poreklu z enim ali več potrdili o poreklu blaga EUR.1 
zaradi pošiljanja vseh ali nekaterih izdelkov drugam v državi EFTE ali Sloveniji. Nadomestno 
potrdilo ali nadomestna potrdila o prometu blaga EUR.1 izda carinski urad, pod nadzor 
katerega so bili dani izdelki. 
 

20. a člen 
 

Ločeno knjigovodsko izkazovanje 
 

1.  Če pri ločenem skladiščenju zalog izdelkov s poreklom in izdelkov brez porekla, ki so 
enaki ali med seboj zamenljivi, nastanejo precejšnje stroškovne ali materialne težave, 
lahko carinski organi na pisno zahtevo prizadetih strank za vodenje teh zalog dovolijo 
tako imenovano metodo "ločenega knjigovodskega izkazovanja". 

 
2.  Ta metoda mora zagotoviti, da je število pridobljenih izdelkov v določenem 

dogovorjenem obdobju, ki se lahko štejejo za izdelke s poreklom, enako, kot bi ga 
dobili, če bi bile zaloge fizično ločene. 

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

menijo, da so ustrezni. 
 
4.  Ta metoda se vodi in uporablja na podlagi splošnih računovodskih načel, ki veljajo v 

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

količine izdelkov, ki se lahko štejejo za izdelke s poreklom. Na zahtevo carinskih 
organov uporabnik da izjavo o tem, kako so bile količine vodene. 
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6. Carinski organi nadzorujejo uporabo dovoljenja in lahko dovoljenje kadar koli 
odvzamejo, če ga uporabnik kakor koli nepravilno uporablja ali ne izpolnjuje katerega 
od drugih pogojev, določenih v tem protokolu. 

 
 

21. člen 
 

Pogoji za izjavo na računu 
 
1. Izjavo na računu, omenjeno v pododstavku (b) prvega odstavka 16. člena, lahko da: 

(a) pooblaščeni izvoznik v smislu 22. člena  

 ali 

(b) kateri koli izvoznik za vsako pošiljko, ki jo sestavlja en ali več paketov, ki 
vsebujejo izdelke s poreklom, katerih skupna vrednost ne presega 6.000 evrov. 

2. Izjavo na računu je mogoče dati, če se izdelki, na katere se nanaša, lahko štejejo za 
izdelke s poreklom iz države EFTE, Slovenije ali iz ene od drugih držav ali Evropske 
Skupnosti, kot je omenjeno v 3. in 4. členu, in izpolnjujejo druge zahteve tega 
protokola. 

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

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

5. Izjave na računu morajo imeti izvirni lastnoročni podpis izvoznika. Vendar se od 
pooblaščenega izvoznika v smislu 22. člena ne zahteva, da podpisuje take izjave, če se 
carinskim organom države izvoznice pisno zaveže, da sprejema polno odgovornost za 
vsako izjavo na računu, po kateri ga je mogoče prepoznati, kot da jo je lastnoročno 
podpisal. 

6. Izvoznik lahko da izjavo na računu ob izvozu izdelkov, na katere se nanaša, ali po 
izvozu, če je predložena carinskim organom v državi uvoznici najkasneje v dveh letih 
po uvozu izdelkov, na katere se nanaša. 

 
22. člen 

 
Pooblaščeni izvoznik 

 
1. Carinski organi države izvoznice lahko pooblastijo katerega koli izvoznika, v 

nadaljevanju "pooblaščenega izvoznika", ki pogosto pošilja izdelke po tem sporazumu, 
da daje izjave na računu ne glede na vrednost izdelkov, na katere se nanaša. Izvoznik, 
ki prosi za tako pooblastilo, mora predložiti zadovoljiva dokazila carinskim organom o 
statusu porekla teh izdelkov in izpolnjevanju drugih zahtev tega protokola. 
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2. Carinski organi lahko odobrijo status pooblaščenega izvoznika po pogojih, ki so po 
njihovem mnenju primerni. 

 
3. Carinski organi dodelijo pooblaščenemu izvozniku številko carinskega pooblastila, ki 

mora biti na izjavi na računu. 
 
4. Carinski organi spremljajo in nadzirajo, kako pooblaščeni izvoznik uporablja 

pooblastilo. 
 
5. Carinski organi lahko kadar koli umaknejo pooblastilo. To morajo storiti, kadar 

pooblaščeni izvoznik ne predloži dokazil, navedenih v prvem odstavku, ne izpolnjuje 
več pogojev, navedenih v drugem odstavku, ali drugače nepravilno uporablja 
pooblastilo.  

 
 

23. člen 
 

Veljavnost dokazila o poreklu 
 
1. Dokazilo o poreklu velja štiri mesece od datuma izdaje v državi izvoznici in mora biti 

v tem roku predloženo carinskim organom države uvoznice. 
 
2. Dokazila o poreklu, ki so carinskim organom države uvoznice predložena po poteku 

roka za predložitev, določenega v prvem odstavku, se lahko sprejmejo zaradi uporabe 
preferencialne obravnave, če jih zaradi izjemnih okoliščin ni bilo mogoče predložiti do 
določenega končnega datuma. 

 
3. V drugih primerih predložitve z zamudo lahko carinski organi države uvoznice 

sprejmejo dokazila o poreklu, če so jim bili izdelki predloženi pred tem končnim 
datumom. 

24. člen 
       

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

 
25. člen  

       
Uvoz po delih 

 
Kadar se na zahtevo uvoznika in po pogojih, ki jih predpišejo carinski organi države 
uvoznice, razstavljeni ali nesestavljeni izdelki v smislu odstavka (a) drugega temeljnega 
pravila harmoniziranega sistema, ki spadajo v XVI. in XVII. oddelek ali v tarifni številki 
7308 in 9406 harmoniziranega sistema, uvažajo po delih, se za te izdelke pri prvem delnem 
uvozu carinskim organom predloži eno samo dokazilo o poreklu. 
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26. člen 
 

Izjeme pri dokazilu o poreklu 
 
1. Izdelki, ki jih posamezniki kot majhne pakete pošiljajo drugim posameznikom ali so 

del osebne prtljage potnikov, se priznavajo za izdelke s poreklom, ne da bi bilo treba 
predložiti dokazilo o poreklu, če se ti izdelki ne uvažajo v trgovinske namene in je bila 
dana izjava, da ustrezajo zahtevam tega protokola, in ni dvoma o resničnosti take 
izjave. Če se izdelki pošiljajo po pošti, se izjava lahko napiše na carinsko deklaracijo 
CN22/CN23 ali na list papirja, ki se priloži temu dokumentu. 

 
2. Občasni uvoz, pri katerem gre le za izdelke za osebno uporabo prejemnikov ali 

potnikov ali njihovih družin, se ne šteje za uvoz v trgovinske namene, če je iz narave 
in količine izdelkov razvidno, da niso namenjeni za trgovanje. 

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

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

27. člen 
 

Dokazilne listine 
 
Listine, omenjene v tretjem odstavku 17. člena in tretjem odstavku 21. člena, ki se uporabljajo 
za dokazovanje, da se izdelki, na katere se nanaša potrdilo o prometu blaga EUR.1 ali izjava 
na računu, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz države EFTE, Slovenije ali iz ene od drugih 
držav ali Evropske skupnosti, kot je omenjeno v 3. in 4. členu, in izpolnjujejo druge zahteve 
tega protokola, so med drugim lahko tudi:  
 
 
(a) neposredno dokazilo o postopkih, ki jih je opravil izvoznik ali dobavitelj za pridobitev 

tega blaga, kot je na primer vsebovano v njegovih poslovnih knjigah ali notranjem 
knjigovodstvu; 

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

v državi EFTE ali Sloveniji, kadar se uporabljajo v skladu z notranjim pravom; 
 
(c) dokumenti, ki dokazujejo postopek obdelave ali predelave materialov v tej državi 

EFTE ali Sloveniji, izdani ali dani v državi EFTE ali Sloveniji, kadar se uporabljajo v 
skladu z notranjim pravom; 

 
(d) potrdila o prometu blaga EUR.1 ali izjave na računih, ki dokazujejo status porekla 

uporabljenih materialov, izdana ali dana v državi EFTE ali Sloveniji v skladu s tem 
protokolom ali v eni od drugih držav ali Evropski skupnosti, kot je omenjeno v 3. in 4. 
členu, v skladu s pravili o poreklu, ki so enaka kot pravila v tem protokolu. 
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28. člen 
 

Shranjevanje dokazil o poreklu in dokazilnih listin 
 
1. Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prometu blaga EUR.1, mora vsaj tri leta 

hraniti dokumente, navedene v tretjem odstavku 17. člena. 
 
2. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora vsaj tri leta hraniti kopijo te izjave in tudi 

dokumente, navedene v tretjem odstavku 21. člena. 
 
3 Carinski organi države izvoznice, ki izdajajo potrdilo o prometu blaga EUR.1, morajo 

vsaj tri leta hraniti zahteve, navedene v drugem odstavku 17. člena. 
 
4. Carinski organi države uvoznice morajo vsaj tri leta hraniti potrdila o prometu blaga 

EUR.1 in izjave na računih, ki so jim bili predloženi. 
 

29. člen  
       

Razlike in oblikovne napake 
 
1. Če so ugotovljene manjše razlike med navedbami na dokazilu o poreklu in tistimi na 

dokumentih, ki so bili predloženi carinskemu uradu zaradi izpolnjevanja uvoznih 
formalnosti za izdelke, to še ne pomeni ničnosti omenjenega dokazila, če se pravilno 
ugotovi, da ta dokument ustreza predloženim izdelkom. 

 
2. Očitne oblikovne napake, kot so npr. tipkarske, na dokazilu o poreklu ne morejo biti 

razlog za zavrnitev, če te napake ne ustvarjajo dvomov o pravilnosti navedb v tem 
dokumentu. 

 
30. člen 

       
Zneski, izraženi v evrih 

 
1. Za uporabo določb iz točke (b) prvega odstavka 21. člena in tretjega odstavka 26. 

člena v primerih, ko se izda račun v drugi valuti kot evro, vsako leto vsaka od teh 
držav določi zneske v nacionalni valuti pogodbenic in drugih držav, omenjenih v 3. in 
4. členu, ki ustrezajo zneskom, izraženim v evrih. 

 
2.  Za pošiljko se lahko uveljavljajo ugodnosti v skladu s točko (b) prvega odstavka 21. 

člena ali tretjim odstavkom 26. člena s sklicevanjem na valuto, v kateri je izdan račun, 
glede na znesek, ki ga je določila ta država. 

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

tisti nacionalni valuti zneskov, izraženih v evrih, po tečaju na prvi delovni dan v 
oktobru in se uporabljajo od 1. januarja naslednjega leta. Države pogodbenice je treba 
uradno obvestiti o ustreznih zneskih. 
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4.  Država lahko zaokroži znesek, ki ga dobi pri preračunavanju v evrih izraženega 
zneska, v nacionalno valuto, navzgor ali navzdol. Zaokroženi znesek se od zneska, ki 
se dobi pri preračunu, ne sme razlikovati za več kot 5 odstotkov. Država lahko obdrži 
nespremenjeno protivrednost v nacionalni valuti zneska, izraženega v evrih, če je ob 
letni uskladitvi iz tretjega odstavka preračun tega zneska pred kakršno koli 
zaokrožitvijo večji za manj kot 15 odstotkov protivrednosti v nacionalni valuti. 
Protivrednost v nacionalni valuti se lahko zadrži nespremenjena, če bi preračun 
povzročil zmanjšanje te protivrednosti. 

 
5.  Skupni odbor na zahtevo katere koli države pogodbenice pregleda v evrih izražene 

zneske. Skupni odbor pri tem upošteva zaželeno ohranjanje realnih učinkov teh 
vrednostnih omejitev. V ta namen se lahko odloči za spremembo zneskov, izraženih v 
evrih. 

  
 

VI. ODDELEK 
 

DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU 
 
 

31. člen 
 

Medsebojna pomoč 
 
 
1. Carinski organi držav EFTE in Slovenije si prek sekretariata EFTE medsebojno 

izmenjajo vzorčne odtise žigov, ki jih uporabljajo njihovi carinski uradi pri izdajanju 
potrdil o prometu blaga EUR.1, in naslove carinskih organov, odgovornih za 
preverjanje teh potrdil in izjav na računih. 

 
2. Da bi zagotovili pravilno uporabo tega protokola, si države EFTE in Slovenija prek 

pristojnih carinskih uprav medsebojno pomagajo pri preverjanju verodostojnosti 
potrdil o prometu blaga EUR.1 ali izjav na računih ter točnosti informacij, ki so tam 
navedene. 

         
32. člen 

 
Preverjanje dokazil o poreklu 

 
1. Dokazila o poreklu se naknadno preverjajo naključno ali kadar carinski organi države 

uvoznice upravičeno dvomijo o pristnosti teh dokumentov, statusu porekla teh 
izdelkov ali izpolnitvi drugih zahtev tega protokola. 

 
2. Zaradi izvajanja določb prvega odstavka morajo carinski organi države uvoznice vrniti 

potrdilo o prometu blaga EUR.1 in račun, če je bil predložen, izjavo na računu ali 
kopijo teh listin carinskim organom države izvoznice, in če je ustrezno, navesti razloge 
za poizvedbo. V podporo zahtevi za preverjanje se pošlje vsak pridobljen dokument ali 
informacija, ki kaže, da so podatki na dokazilu o poreklu napačni. 
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3. Preverjanje opravljajo carinski organi države izvoznice. V ta namen imajo pravico 
zahtevati katero koli dokazilo in opraviti kakršen koli pregled izvoznikovih poslovnih 
knjig ali kateri koli drug pregled, za katerega menijo, da je potreben. 

 
4. Če se carinski organi države uvoznice odločijo, da bodo začasno prenehali priznavati 

preferencialno obravnavo za te izdelke, medtem ko čakajo na izide preverjanja, morajo 
uvozniku ponuditi sprostitev izdelkov ob vseh previdnostnih ukrepih, ki se jim zdijo 
potrebni. 

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

obveščeni čim prej. Izidi morajo jasno pokazati, ali so dokumenti verodostojni in ali se 
izdelki, na katere se nanašajo, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz države EFTE, 
Slovenije ali ene od drugih držav ali Evropske skupnosti, kot je omenjeno v 3. in 4. 
členu, ter izpolnjujejo druge zahteve tega protokola. 

 
6. Če v primerih upravičenega dvoma ni odgovora v desetih mesecih od datuma zahteve 

za preverjanje ali če odgovor ne vsebuje zadostne informacije za določitev 
verodostojnosti obravnavanega dokumenta ali pravega porekla izdelkov, carinski 
organi, ki so zahtevali preverjanje, razen v izjemnih okoliščinah, zavrnejo 
upravičenost za preferencialno obravnavo. 

 
33. člen 

 
Reševanje sporov 

 
Če pride do sporov v zvezi s postopki preverjanja iz 32. člena, ki jih ni mogoče rešiti med 
carinskimi organi, ki zahtevajo preverjanje, in carinskimi organi, odgovornimi za izvedbo 
tega preverjanja, ali če se pojavi vprašanje glede razlage tega protokola, jih je treba predložiti 
Skupnemu odboru.  
 
V vseh primerih se spori med uvoznikom in carinskimi organi države uvoznice rešujejo v 
skladu z zakonodajo te države.  

 
34. člen 

 
Kazni 

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

35. člen  
 

Proste cone 
 
1. Države EFTE in Slovenija ukrenejo vse potrebno, da zagotovijo, da se izdelki, s 

katerimi se trguje na podlagi dokazila o poreklu in za katere med prevozom 
uporabljajo prosto cono na svojem ozemlju, ne zamenjajo z drugimi izdelki ter da na 
njih niso opravljeni drugi postopki, razen običajnih, ki so potrebni za preprečevanje 
njihovega poslabšanja. 
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2. Če se kot izjema od določb iz prvega odstavka izdelki s poreklom iz države EFTE ali 
Slovenije, ki imajo dokazilo o poreklu, uvozijo v prosto cono in se na njih opravijo 
predelave ali obdelave, pristojni organi na izvoznikovo zahtevo izdajo novo potrdilo o 
prometu blaga EUR.1, če je opravljena obdelava ali predelava v skladu z določbami 
tega protokola. 

 
 

VII. ODDELEK  
 

  KONČNE DOLOČBE 
 

36. člen 
 

Pododbor za carinske zadeve in vprašanja porekla 
 

V skladu s petim odstavkom 28. člena tega sporazuma se v okviru Skupnega odbora ustanovi 
pododbor za carinske zadeve in vprašanja porekla, da mu pomaga pri opravljanju njegovih 
nalog in zagotavlja stalno obveščanje ter posvetovanja med strokovnjaki. 
 
Sestavljajo ga strokovnjaki iz držav pogodbenic, odgovorni za carinske zadeve in vprašanja 
porekla. 
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PRILOGA I 
 

Uvodne opombe k seznamu v Prilogi II 
 
 

Opomba 1: 
 

Seznam določa pogoje, ki se zahtevajo za vse izdelke, da bi se lahko šteli za zadosti obdelane 
ali predelane v smislu 6. člena . 
 
 
Opomba 2: 
 
2.1 Prva dva stolpca v seznamu opisujeta pridobljeni izdelek. Prvi stolpec seznama je 

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

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

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

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

 
 
Opomba 3: 
 
3.1 Določbe 6. člena v zvezi z izdelki, ki so pridobili status blaga s poreklom in so 

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

 
Na primer: 

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

 
Če je bilo to kovanje opravljeno v državi pogodbenici iz ingota brez porekla, potem je 
že pridobil poreklo na podlagi pravila za tarifno številko ex 7224 na seznamu. Zato se 
pri izračunu vrednosti motorja šteje, da ima poreklo, ne glede na to, ali je bil izdelan v 
isti tovarni ali v drugi tovarni v tej državi pogodbenici. Zato se vrednost ingota brez 
porekla ne upošteva, ko se sešteva vrednost uporabljenih materialov brez porekla. 
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3.2 Pravilo v seznamu pomeni najmanjši del obdelave ali predelave in več predelave ali 
obdelave prav tako dodeli status porekla, nasprotno pa manj predelave ali obdelave ne 
more dodeliti statusa porekla. Če torej pravilo določa, da je možno na določeni stopnji 
izdelave uporabiti material brez porekla, je uporaba tega materiala na zgodnejši 
stopnji obdelave dovoljena, uporaba takega materiala na kasnejši stopnji pa ni. 

 
3.3 Brez vpliva na opombo 3.2, če pravilo uporablja določbe “izdelava iz materialov iz 

katere koli tarifne številke”, se lahko uporabijo materiali iz katere koli tarifne številke 
(tudi materiali istega opisa in iz istega poglavja kot izdelek), pri čemer je treba 
upoštevati kakršne koli posebne omejitve, ki jih pravilo tudi lahko vsebuje.  

 
 Seveda pa izraz “Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vštevši druge 

materiale iz tarifne številke...” ali “Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne števike, 
vštevši druge materiale iz iste tarifne številke kot je izdelek “pomeni, da se lahko 
uporabijo materiali iz katere koli tarifne številke, razen tistih opisanih tako kot izdelek 
v 2. stolpcu seznama. 

 
3.4 Kadar pravilo v seznamu določa, da se izdelek lahko izdela iz več kot enega materiala, 

to pomeni, da se lahko uporabi katerikoli material ali več materialov. Ne zahteva pa, 
da je treba uporabiti vse. 

 
Na primer: 

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

 
3.5 Kadar pravilo v seznamu določa, da mora biti izdelek izdelan iz določenega materiala, 

ta pogoj očitno ne preprečuje uporabe drugih materialov, ki zaradi svoje narave ne 
morejo zadostiti pravilu (glej tudi opombo 6.2 spodaj v zvezi s tekstilom). 

 
Na primer: 

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

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

 
 
 
Na primer: 

 
Če gre za oblačila iz dela 62. poglavja, izdelanega iz netkanih materialov, če je za to 
vrsto izdelkov dovoljena samo uporaba preje brez porekla, ni možno začeti pri 
netkanem blagu - čeprav netkano blago običajno ne more biti izdelano iz preje. V 
takih primerih je začetni material običajno na stopnji pred prejo - to je na stopnji 
vlaken. 
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3.6 Če pravilo v seznamu navaja za največjo vrednost materialov brez porekla, ki se lahko 
uporabijo, dve odstotni postavki, potem se ta odstotka ne smeta seštevati. Z drugimi 
besedami, največja vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla nikoli ne sme 
preseči najvišje od navedenih odstotnih postavk. Poleg tega posamezne odstotne 
postavke, ki se nanašajo na določene materiale, ne smejo biti presežene. 

 
 
Opomba 4: 
 
4.1 Izraz "naravna vlakna" se v seznamu uporablja za vlakna, ki niso umetna ali 

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

 
4.2 Izraz "naravna vlakna" vključuje konjsko žimo iz tarifne številke 0503, svilo iz 

tarifnih številk 5002 in 5003, kakor tudi volnena vlakna, fino ali grobo živalsko dlako 
iz tarifnih številk 5101 do 5105, bombažna vlakna iz tarifnih številk 5201 do 5203 in 
druga rastlinska vlakna iz tarifnih številk 5301 do 5305. 

 
4.3 Izrazi "tekstilna kaša", "kemični materiali" in "materiali za izdelavo papirja" so v 

seznamu uporabljeni za opis materialov, ki se ne uvrščajo v 50. do 63. poglavje in se 
lahko uporabijo za izdelavo umetnih, sintetičnih ali papirnih vlaken ali prej.  

 
4.4 Izraz "umetna ali sintetična rezana vlakna" se v seznamu uporablja za sintetične ali 

umetne filamente, rezana vlakna ali odpadke iz tarifnih številk 5501 do 5507. 
 
 
Opomba 5: 
 
5.1 Če se za izdelek v seznamu navaja ta opomba, se za katere koli osnovne tekstilne 

materiale, ki se uporabljajo pri njihovi izdelavi in če se upoštevajo skupaj, ne 
presegajo 10% skupne teže vseh uporabljenih osnovnih tekstilnih materialov, ne 
uporabljajo pogoji, določeni v 3. stolpcu seznama (glej tudi opombi 5.3 in 5.4 spodaj). 

 
5.2 Vendar pa se odstopanje iz opombe 5.1 lahko uporabi le za mešane izdelke, ki so 

narejeni iz dveh ali več osnovnih tekstilnih materialov. 
 

Osnovni tekstilni materiali so: 
 

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

 
Na primer: 

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

 
 
Na primer: 

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

 
Na primer: 

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

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

 
5.3 Za izdelke, ki vsebujejo "prejo iz poliuretana, laminirano s fleksibilnimi segmenti 

polietra, povezano ali ne", je to odstopanje pri preji 20 %. 
 
5.4 Za izdelke, ki vsebujejo "trak z jedrom iz aluminijaste folije ali z jedrom iz 

plastičnega sloja, prevlečenega z aluminijastim prahom ali ne, širine, ki ne presega 5 
mm, kjer so plasti zlepljene z prozornim ali barvnim lepilom med dvema plastičnima 
slojema", je to odstopanje pri traku 30 %. 

 
 
Opomba 6: 
 
6.1 Če se v seznamu sklicuje na to opombo, se tekstilni materiali (razen vlog in medvlog), 

ki ne ustrezajo pravilu za izdelan izdelek, določenem v seznamu v 3. stolpcu, lahko 
uporabijo, če se uvrščajo v tarifno številko, ki je drugačna od tarifne številke izdelka 
in če njihova vrednost ne presega 8 % cene izdelka franko tovarna. 

 
6.2 Brez vpliva na opombo 6.3 se materiali, ki se ne uvrščajo v 50. do 63. poglavje, lahko 

prosto uporabljajo pri izdelavi tekstilnih izdelkov, ne glede na to, ali vsebujejo tekstil 
ali ne. 

 
Na primer: 

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

 
6.3 Če se uporablja odstotno pravilo je treba pri izračunu vrednosti vključenih materialov 

brez porekla upoštevati tudi vrednost materialov, ki niso uvrščeni v 50. do 63. 
poglavje. 

 
 
 
Opomba 7: 
 
7.1 Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 in ex 3403 so 

"specifični procesi" naslednji: 
 

a) vakuumska destilacija; 
 

b) ponovna destilacija z zelo natančnim procesom frakcioniranja; 
 

c) razbijanje (kreking); 
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d) preoblikovanje (reforming); 
 

e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil; 
 

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

 
g) polimerizacija; 

 
h) alkilizacija; 

 
i) izomerizacija. 

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

a) vakuumska destilacija; 
 

b) ponovna destilacija z zelo natančnim procesom frakcioniranja; 
 

c) razbijanje (kreking); 
 

d) preoblikovanje (reforming); 
 

e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil; 
 

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

 
g) polimerizacija; 

 
h) alkilizacija; 

 
ij) izomerizacija; 

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

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

m) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710, obdelava z vodikom 
pri tlaku nad 20 barov in temperaturi nad 2500C, z uporabo katalizatorja, razen 
obdelave za razžveplanje, kadar vodik predstavlja aktivni element v kemični reakciji. 
Vendar se nadaljnja obdelava olj za mazanje iz tarifne številke ex 2710 (npr. končna 
obdelava z vodikom ali razbarvanje), še posebno takrat, kadar se želi izboljšati barva 
ali obstojnost, ne obravnava kot specifični proces; 
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n) samo za goriva, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710, atmosferska destilacija, če    
se manj kot 30 vol.% izdelkov, vključno z izgubami, destilira pri 300oC, po metodi 
ASTM D 86; 

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

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

 
7.3 Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 in ex 3403 

enostavne operacije, kot so: čiščenje, dekantiranje, razsoljevanje, vodna separacija, 
filtriranje, barvanje, označevanje, ohranjanje vsebine žvepla kot rezultat mešanja 
izdelkov z različno vsebino žvepla, katerakoli kombinacija teh operacij ali podobne 
operacije ne podelijo porekla.  
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PRILOGA II 
 

 
SEZNAM 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.
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Tar.št.HS 
 

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

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

1. pgl.  
Žive živali 

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

 
 

 
2. pgl. 

 
Meso in drugi užitni klavnični 
proizvodi 

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

 
 

 
3. pgl. 

 
Ribe, raki, mehkužci in drugi 
vodni nevretenčarji 

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

 
 

 
ex 4. pgl. 

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

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

 
 

 
0403 

 
Pinjenec, kislo mleko, kisla 
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. 

 
 

 
ex 5. pgl. 

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

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

 
 

 
ex 0502 

 
Pripravljene ščetine in dlake 
domačega in divjega prašiča 

 
Čiščenje, dezinfekcija, 
razvrščanje in izravnavanje 
ščetin in dlak. 

 
 

 
6. pgl. 

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

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

 
 

7. pgl. Užitne vrtnine, nekateri koreni 
in gomolji 

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

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

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

 
8. pgl. 

 
Užitno sadje in oreški ; lupine 
agrumov ali dinj in lubenic 

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

 
 

 
ex 9. pgl. 

 
Kava, pravi čaj, maté čaj in 
začimbe; razen za: 

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

 
 

 
0901 

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

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tarifne številke. 

 
 

 
0902 

 
Čaj, pravi, aromatiziran ali ne 

 
Izdelava iz materialov iz  
katere koli tarifne številke. 

 

 
ex 0910 

 
Mešanice začimb 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tarifne številke. 

 
 

 
10. pgl. 

 
Žita 

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

 
 

 
ex 11 .pgl. 

 
Proizvodi mlinske industrije; 
slad; škrob; inulin; pšenični 
gluten; razen za: 

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

 
 

 
ex 1106 

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

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

 
 

 
12. pgl. 

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

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

 
 

 
1301 

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

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

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

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

 
1302 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdelava iz nemodificiranih 
sluzi in sredstev za 
zgoščevanje. 
 
 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
14. pgl. 

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

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

 
 

 
ex 15. pgl. 

 
Masti in olja živalskega in 
rastlinskega izvora in proizvodi 
njihovega razkrajanja; 
predelane užitne masti; voski 
živalskega in rastlinskega 
izvora; razen za: 

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

 
 

 
1501 

 
Prašičja maščoba (vključno z 
mastjo) in piščančja maščoba, 
razen tistih iz tar. št. 0209 ali 
1503 
 
- Maščobe iz kosti ali 
odpadkov 
 
 
 
 

- Drugo 

 
 
 
 
 
 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št., razen iz 
tar.št.0203, 0206 ali 0207 ali 
kosti iz tar. št. 0506. 
 
Izdelava iz prašičjega mesa ali 
užitnih klavničnih izdelkov iz 
tar. št. 0203 ali 0206 ali iz 
piščančjega mesa in užitnih 
klavničnih izdelkov iz tar. št. 
0207. 

 
 



Uradni list Republike Slovenije št. 113 / 23. 12. 2002 / Stran 13967 
 
 

 

Tar.št.HS 
 

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

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

 
1502 

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

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

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

 
 

 
1504 

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

 
 

 
 

 
 

 
- Trdne frakcije 

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

 
 

 
 

 
- Drugo 

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

 
 

 
ex 1505 

 
Prečiščeni lanolin 

 
Izdelava iz surove maščobe iz 
volne iz tar. št.1505. 

 
 

 
1506 

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

 

- Drugo 

 
 
 
 
 
 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št., vključno z 
drugimi materiali iz tar. št. 
1506. 
 
Izdelava, pri kateri so vsi 
uporabljeni materiali iz 2. 
poglavja v celoti pridobljeni. 
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Tar.št.HS 
 

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

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

 
1507 do 
1515 

 
Rastlinska olja in njihove 
frakcije: 
 
- Sojino olje, olje iz kikirikija, 
palmovo, kopre, palmovega 
jedra, babasu, tungovo in 
oiticica olje, mirtin vosek in 
japonski vosek, frakcije jojoba 
olja in olja za tehnične ali 
industrijske namene, razen za 
proizvodnjo hrane za človeško 
prehrano 
 
- Trdne frakcije, razen iz jojoba 
olja 
 
- Drugo 

 
 
 
 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
 
 
 
 
 
 
 
Izdelava iz drugih materialov 
iz tar. št. od 1507 do 1515. 
 
Izdelava, pri kateri so vsi 
uporabljeni rastlinski materiali 
v celoti pridobljeni. 

 
 

 
1516 

 
Masti in olja živalskega ali 
rastlinskega izvora in njihove 
frakcije, deloma ali v celoti 
hidrogenirani, 
interesterificirani, 
reesterificirani ali 
elaidinizirani, rafinirani ali 
nerafinirani, toda nadalje 
nepredelani 

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

 
 

 
1517 

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

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

 
 

 
16. pgl. 

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

 
Izdelava iz: 

- živali iz 1. poglavja, in/ali  

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

 
 

 
ex 17. pgl 

 
Sladkor in sladkorni proizvodi; 
razen za: 

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

 
 

 
ex 1701 

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

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

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

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

 
1702 

 
Drugi sladkorji, vključno s 
kemično čisto laktozo, maltozo, 
glukozo in fruktozo, v trdnem 
stanju; sladkorni sirupi brez 
dodatkov za aromatiziranje ali 
barvil; umetni med in mešanice 
umetnega ter naravnega medu; 
karamelni sladkor: 
 
- Kemično čista maltoza in 
fruktoza 
 
 
 
- Drugi sladkorji v trdnem 
stanju z dodatki za 
aromatiziranje ali barvili 
 
 
- Drugo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št., vključno z 
drugimi materiali iz tar. št. 
1702. 
 
Izdelava, pri kateri vrednost  
vseh uporabljenih materialov 
iz 17. poglavja ne presega 30 
% cene izdelka franko 
tovarna. 
 
Izdelava, pri kateri so vsi 
uporabljeni materiali že s 
poreklom. 
 

 
 

 
ex 1703 

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

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

 
 

 
1704 

 
Sladkorni proizvodi (vključno 
z belo čokolado), brez kakava 

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

 
 

 
18. pgl. 

 
Kakav in kakavovi izdelki 

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

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

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

 
1901 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdelava iz žit iz 10. poglavja. 
 
Izdelava: 
-iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in  
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov iz 17. 
poglavja ne presega  30 % 
cene izdelka franko tovarna. 

 
 

 
1902 

 
Testenine, kuhane ali nekuhane 
ali polnjene (z mesom ali 
drugimi snovmi) ali drugače 
pripravljene, kot so: špageti, 
makaroni, rezanci, lazanje, 
cmoki, ravioli, kaneloni; 
kuskus, pripravljen ali 
nepripravljen: 
 
- Ki vsebujejo 20 mas. % ali 
manj mesa, klavničnih 
izdelkov, rib, školjkarjev ali 
mehkužcev 
 
 
- Ki vsebujejo več kot 20 mas. 
% mesa, klavničnih izdelkov, 
rib, školjkarjev ali mehkužcev 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdelava, pri kateri so vsa 
uporabljena žita in žitni 
izdelki (razen pšenice vrste 
"durum" in njenih izdelkov) v 
celoti pridobljeni. 
 
Izdelava, pri kateri: 
- so vsa uporabljena žita in 
žitni izdelki (razen pšenice 
vrste "durum" in njenih 
izdelkov) v celoti pridobljeni, 
in 
- so vsi uporabljeni materiali 
iz 2. in 3. poglavja v celoti 
pridobljeni. 
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1903 

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

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

 
 

 
1904 

 
Pripravljena živila, dobljena z 
nabrekanjem ali praženjem žit 
ali žitnih izdelkov (npr. koruzni 
kosmiči); žita (razen koruze), v 
zrnu ali obliki kosmičev ali 
druge oblike (razen moke, 
drobljencev in zdroba), 
predkuhana, ali drugače 
pripravljena, ki niso navedena 
in ne zajeta na drugem mestu 

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

 
 

 
1905 

 
Kruh, peciva, sladice, piškoti in 
drugi pekovski izdelki z 
dodatkom kakava ali brez 
njega: hostije, prazne kapsule 
za farmacevtske proizvode, 
oblati za pečatenje, rižev papir 
in podobni izdelki 

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

 
 

 
ex 20. pgl. 

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

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

 
 

 
ex 2001 

 
Yam, sladek krompir in 
podobni užitni deli rastlin, ki 
vsebujejo najmanj 5 mas.% 
škroba, pripravljeni ali 
konzervirani v kisu ali ocetni 
kislini 

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

 
 

 
ex 2004 in 
ex 2005 

 
Krompir v obliki moke, zdroba 
ali kosmičev, pripravljen ali 
konzerviran drugače kot v kisu 
ali ocetni kislini 

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

 

 
 

 
2006 

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

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
iz 17. poglavja ne presega 30 
% cene izdelka franko 
tovarna. 
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2007 

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

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

 
 

 
ex 2008 

 
-Oreški, brez dodatka sladkorja 
ali alkohola 
 
 
 
 
 
- Arašidno maslo; mešanice na 
osnovi žit; palmovi srčki ; 
koruza 
 
- Drugi, razen sadja in oreškov, 
kuhani drugače kot v sopari ali 
vodi, brez dodanega sladkorja; 
zamrznjeni 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih oreškov in 
oljnih semen s poreklom iz tar. 
št. 0801, 0802 in od 1202 do 
1207 presega 60 % cene 
izdelka franko tovarna. 
 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
 
Izdelava: 
-iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov iz 17. 
poglavja ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 
 

 
 

 
2009 

 
Sadni sokovi (tudi grozdni 
mošt) in 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. 

 
Razna živila; razen za: 

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

 
 

 
2101 

 
Ekstrakti, esence in koncentrati 
kave, pravega čaja ali maté čaja 
in pripravki na njihovi osnovi 
ali na osnovi kave, pravega 
čaja ali maté čaja; pražena 
cikorija in drugi praženi kavni 
nadomestki in njihovi ekstrakti, 
esence in koncentrati 

 
Izdelava: 
-iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 
- pri kateri je vsa uporabljena 
cikorija v celoti pridobljena. 
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2103 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. 
izdelka.Lahko pa se uporabi 
gorčična moka ali zdrob ali 
pripravljena gorčica. 
 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tarifne številke. 

 
 

 
ex 2104 

 
Juhe in ragu juhe in pripravki 
za te juhe 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tarifne številke, 
razen pripravljenih ali 
konzerviranih vrtnin iz tar. št. 
od 2002 do 2005. 

 
 

 
2106 

 
Živila, ki niso navedena in ne 
zajeta na drugem mestu 

 
Izdelava: 
-iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov iz 17. 
poglavja ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
 

 
ex 22. pgl. 

 
Pijače, alkoholi in kis; razen 
za: 

 
Izdelava: 
-iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 
- pri kateri je vse uporabljeno 
grozdje v celoti pridobljeno ali 
so vsi uporabljeni materiali, 
dobljeni iz grozdja, v celoti 
pridobljeni. 

 
 

 
2202 

 
Vode, vključno z mineralnimi 
vodami in sodavicami, z 
dodanim sladkorjem ali 
drugimi sladili ali 
aromatizirane ter druge 
brezalkoholne pijače, razen 
sadnih in zelenjavnih sokov, ki 
se uvrščajo v tar. št. 2009 

 
Izdelava: 
-iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka,  
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov iz 17. 
poglavja ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna, in  
- pri kateri je vsak uporabljeni 
sadni sok (razen ananasovega, 
citroninega ali grenivkinega) s 
poreklom. 
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2207  
Nedenaturiran etanol 
(nevtralni, sintetični ali 
fermentirani etanol), z 
vsebnostjo alkohola 80 vol. % 
ali več; denaturirani etanoli, s 
katero koli vsebnostjo etanola 

 
Izdelava: 
- iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz tar. št. 2207 ali 
2208, in 
- pri kateri je vse uporabljeno 
grozdje v celoti pridobljeno ali 
so vsi uporabljeni materiali, 
dobljeni iz grozdja, v celoti 
pridobljeni, ali, če so vsi drugi 
uporabljeni materiali že s 
poreklom, se lahko uporabi 
arak do višine 5 vol. %. 

 

 
2208 

 
Nedenaturirani etanol, z 
vsebnostjo manj kot 80 vol.%; 
destilati, likerji in druge 
alkoholne pijače s katero koli 
vsebnostjo alkohola 

 
Izdelava: 
- iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz tar. št. 2207 ali 
2208, in 
- pri kateri je vse uporabljeno 
grozdje v celoti pridobljeno ali 
so vsi uporabljeni materiali, 
dobljeni iz grozdja, v celoti 
pridobljeni, ali, če so vsi drugi 
uporabljeni materiali že s 
poreklom, se lahko uporabi 
arak do višine 5 vol. %. 

 
 

 
ex 23. pgl. 

 
Ostanki in odpadki živilske 
industrije; pripravljena krma za 
živali; razen za: 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 

 

 
 

 
ex 2301 

 
Kitov zdrob; moke, zdrob in 
peleti iz rib ali rakov , 
mehkužcev ali drugih vodnih 
nevretenčarjev, neustreznih za 
prehrano ljudi 

 
Izdelava, pri kateri so vsi 
uporabljeni materiali iz  2. in 
3. poglavja v celoti 
pridobljeni. 

 
 

 
ex 2303 

 
Ostanki pri proizvodnji škroba 
iz koruze (razen zgoščenih 
tekočin za namakanje), z 
vsebnostjo proteinov, računano 
na suh proizvod, več kot 40 
mas. % 

 
Izdelava, pri kateri je vsa 
uporabljena koruza v celoti 
pridobljena. 

 
 

 
ex 2306 

 
Oljne pogače in drugi trdni 
ostanki ekstrakcije olivnega 
olja, ki vsebujejo več kot 3 
mas. % olivnega olja 

 
Izdelava, pri kateri so vse 
uporabljene olive v celoti 
pridobljene. 

 
 

 
2309 

 
Izdelki, ki se uporabljajo kot 
krma za živali 

 
Izdelava, pri kateri: 
- so vsa uporabljena žita, 
sladkor ali melase, meso ali 
mleko s poreklom, in 
- so vsi uporabljeni materiali 
iz 3. poglavja v celoti 
pridobljeni. 
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ex 24. pgl. 

 
Tobak in tobačni nadomestki; 
razen za: 

 
Izdelava, pri kateri so vsi 
materiali iz 24. poglavja v 
celoti pridobljeni. 

 
 

 
2402 

 
Cigare, cigarilosi in cigarete iz 
tobaka ali tobačnih 
nadomestkov 

 
Izdelava, pri kateri je najmanj 
70 ut.% uporabljenega 
nepredelanega tobaka ali 
tobačnega odpadka iz tar. št. 
2401 s poreklom. 

 
 

 
ex 2403 

 
Tobak za kajenje 

 
Izdelava, pri kateri je najmanj 
70 ut % uporabljenega 
nepredelanega tobaka ali 
tobačnega odpadka iz tar. št. 
2401 s poreklom. 

 
 

 
ex 25. pgl. 

 
Sol; žveplo; zemljine in kamen; 
sadra, apno in cement; razen 
za: 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 

 
 

 
ex 2504 

 
Naravni grafit, z obogateno 
vsebino ogljika, prečiščen in 
mlet 

 
Bogatenje vsebine ogljika, 
prečiščevanje in mletje 
surovega grafita. 

 
 

 
ex 2515 

 
Marmor, razžagan ali kako 
drugače razrezan v pravokotne 
(vključno z kvadratnimi) bloke 
ali plošče debeline do vključno 
25 cm 

 
Rezanje, z žaganjem ali kako 
drugače, marmorja (tudi če je 
že razžagan) debeline nad 25 
cm. 

 
 

 
ex 2516 

 
Granit, porfir, bazalt, peščenec 
in drug kamen za spomenike ali 
gradbeništvo, razžagani ali 
kako drugače razrezani v 
kvadratne ali pravokotne bloke 
ali plošče debeline do vključno 
25 cm 

 
Rezanje, z žaganjem ali kako 
drugače, kamna (tudi če je že 
razžagan) debeline nad 25 cm. 

 
 

 
ex 2518 

 
Dolomit, žgan  

 
Žganje nežganega dolomita. 

 
 

 
ex 2519 

 
Zdrobljen naravni magnezijev 
karbonat (magnezit), v 
hermetično zaprtih 
kontejnerjih, in magnezijev 
oksid, čisti ali nečisti, razen 
taljenega magnezijevega oksida 
ali mrtvo pečenega (sintranega) 
magnezijevega oksida 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
Lahko pa se uporabi naravni 
magnezijev karbonat 
(magnezit). 

 
 

 
ex 2520 

 
Sadra, specialno pripravljena 
za zobozdravstvo 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
ex 2524 

 
Naravna azbestna vlakna 

 
Izdelava iz azbestnega 
koncentrata. 
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ex 2525 

 
Sljuda v prahu 

 
Mletje sljude ali odpadkov 
sljude. 

 
 

 
ex 2530 

 
Zemeljske barve, žgane ali v 
prahu 

 
Žganje ali mletje zemeljskih 
barv. 

 
 

 
26. pgl. 

 
Rude, žlindre in pepeli 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 

 
 

 
ex 27. pgl. 

 
Mineralna goriva, mineralna 
olja in proizvodi njihove 
destilacije; bituminozne snovi; 
mineralni voski; razen za: 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 

 
 

 
ex 2707 

 
Olja, pri katerih masa 
aromatskih sestavin presega 
maso nearomatskih sestavin, ki 
so podobna mineralnim oljem 
dobljenim z destilacijo katrana 
iz črnega premoga pri visoki 
temperaturi, katerih se 65 vol. 
% ali več destilira pri 
temperaturi do 250o C 
(vključno z mešanicami naftnih 
olj in benzenom), za pogonsko 
gorivo ali kurjavo 

 
Postopki rafiniranja in/ali en 
ali več specifičnih procesov. (1) 
 
ali 
 
Drugi postopki , pri katerih se 
vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste 
tar.št., kot je tar.št. izdelka, 
pod pogojem, da njihova 
skupna vrednost ne presega 50 
% cene izdelkov franko 
tovarna. 

 
 

 
ex 2709 

 
Surova olja, dobljena iz 
bituminoznih mineralov  

 
Destruktivna destilacija 
bituminoznih materialov. 

 
 

 
2710  

 
Olja, dobljena iz nafte, in olja, 
dobljena iz bituminoznih 
materialov, razen surovih ter 
proizvodi, ki niso navedeni in 
ne zajeti na drugem mestu, ki 
vsebujejo po masi 70 % ali več 
olj iz nafte ali olj, dobljenih iz 
bituminoznih materialov, če so 
ta olja osnovne sestavine teh 
proizvodov; odpadna olja 

 
Postopki rafiniranja in/ali en 
ali več specifičnih procesov . 
(2) 

 
ali 
 
Drugi postopki , pri katerih se 
vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar.št., kot je 
tar.št.izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste 
tar.št., kot je tar.št. izdelka, 
pod pogojem, da njihova 
skupna vrednost ne presega 50 
% cene izdelkov franko 
tovarna. 
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2711 

 
Naftni plini in drugi plinasti 
ogljikovodiki 

 
Postopki rafiniranja in/ali en 
ali več specifičnih procesov. (2) 

  
ali 
 
Drugi postopki , pri katerih se 
vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar.št.izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste 
tar.št., kot je tar.št. izdelka, 
pod pogojem, da njihova 
skupna vrednost ne presega 50 
% cene izdelkov franko 
tovarna. 

 
 

 
2712 

 
Vazelin; parafinski vosek, 
mikrokristalni vosek iz nafte, 
stiskani parafini, ozokerit, 
vosek iz rjavega premoga ali 
lignita, vosek iz šote, drugi 
mineralni voski in podobni 
proizvodi, dobljeni s sintezo ali 
drugimi postopki, pobarvani ali 
nepobarvani 

 
Postopki rafiniranja in/ali en 
ali več specifičnih procesov. (2) 

 
ali 
 
Drugi postopki , pri katerih se 
vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar.št., kot je 
tar.št.izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste 
tar.št., kot je tar.št. izdelka, 
pod pogojem, da njihova 
skupna vrednost ne presega 50 
% cene izdelkov franko 
tovarna. 

 
 

 
2713 

 
Naftni koks, bitumen in drugi 
ostanki iz nafte ali olj iz 
bituminoznih materialov 

 
Postopki rafiniranja in/ali 
en ali več specifičnih 
procesov.(1) 
 
ali 
 
Drugi postopki , pri katerih se 
vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste 
tar.št., kot je tar.št. izdelka, 
pod pogojem, da njihova 
skupna vrednost ne presega 50 
% cene izdelkov franko 
tovarna. 
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2714 

 
Bitumen in asfalt, naravni; 
bituminozni in oljni skrilavci in 
katranski pesek; asfaltiti in 
asfaltne kamnine 

 
Postopki rafiniranja in/ali en 
ali več specifičnih procesov. (1) 
 
ali 
 
Drugi postopki , pri katerih se 
vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste 
tar.št., kot je tar.št. izdelka, 
pod pogojem, da njihova 
skupna vrednost ne presega 50 
% cene izdelkov franko 
tovarna. 

 
 

 
2715 

 
Bitumenske mešanice na 
osnovi naravnega asfalta, 
naravnega bitumna, bitumna iz 
nafte, mineralnega katrana ali 
mineralne katranske smole 
(npr.: bizuminozni kit, 
“cutback”) 

 
Postopki rafiniranja in/ali en 
ali več specifičnih procesov. (1) 
 
ali 
 
Drugi postopki, pri katerih se 
vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste 
tar.št., kot je tar.št. izdelka, 
pod pogojem, da njihova 
skupna vrednost ne presega 50 
% cene izdelkov franko 
tovarna. 

 
 

 
ex 28. pgl. 

 
Anorganski kemični proizvodi; 
organske in anorganske spojine 
plemenitih kovin, redkih 
zemeljskih kovin in 
radioaktivnih elementov in 
izotopov; razen za: 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
Lahko pa se uporabijo 
materiali iz iste tar.št., kot je 
tar.št. izdelka, pod pogojem, 
da njihova skupna vrednost ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
ex 2805 

 
"Mischmetall" 

 
Izdelava z elektrolitsko ali 
toplotno obdelavo, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna. 

 
 

 
ex 2811 

 
Žveplov trioksid 

 
Izdelava iz žveplovega 
dioksida. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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ex 2833 

 
Aluminijev sulfat 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
ex 2840 

 
Natrijev perborat 

 
Izdelava iz dinatrijevega 
tetraborata pentahidrata. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
ex 29. pgl. 

 
Organski kemijski proizvodi; 
razen za:  

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
Lahko pa se uporabijo 
materiali iz iste tar.št., kot je 
tar.št. izdelka, pod pogojem, 
da njihova skupna vrednost ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
ex 2901 

 
Aciklični ogljikovodiki za 
uporabo kot pogonsko gorivo 
ali ogrevanje 

 
Postopki rafiniranja in/ali en 
ali več specifičnih procesov. (1) 
  
ali 
 
Drugi postopki , pri katerih se 
vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste 
tar.št., kot je tar.št. izdelka, 
pod pogojem, da njihova 
skupna vrednost ne presega 50 
% cene izdelkov franko 
tovarna. 

 
 

 
ex 2902 

 
Cikloalkani in cikloalkeni 
(razen azulenov), benzeni, 
tolueni, ksileni, za uporabo kot 
pogonsko gorivo ali za kurjavo 

 
Postopki rafiniranja in/ali en 
ali več specifičnih procesov. (1) 

 
ali 
 
Drugi postopki , pri katerih se 
vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste 
tar.št., kot je tar.št. izdelka, 
pod pogojem, da njihova 
skupna vrednost ne presega 50 
% cene izdelkov franko 
tovarna. 
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ex 2905 

 
Kovinski alkoholati alkoholov 
iz te tar. št. in iz etanola 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št., vključno z 
drugimi materiali iz tar. št. 
2905. Lahko pa se uporabijo 
kovinski alkoholati iz te tar. št. 
pod pogojem, da njihova 
skupna vrednost ne presega 20 
% cene izdelka franko 
tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
2915 

 
Nasičene aciklične 
monokarboksilne kisline in 
njihovi anhidridi, halogenidi, 
peroksidi in peroksikisline, 
njihovi halogenski, sulfo-,nitro- 
ali nitrozo derivati 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št. Vendar 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz tar. št. 2915 in 
2916 ne sme presegati 20 % 
cene izdelka franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
ex 2932 

 
- Notranji etri in njihovi 
halogenski sulfo-, nitro- in 
nitrozoderivati 
 
 
 
 
- Ciklični acetali in notranji 
hemiacetali in njihovi 
halogenski, sulfo- nitro- ali 
nitrozoderivati 
 
 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št. Vendar 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz tar. št. 2909 ne 
sme presegati 20 % cene 
izdelka franko tovarna. 
 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št.. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 
 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
2933  

 
Heterociklične spojine samo s 
heteroatomom ali heteroatomi 
dušika; 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št. Vendar 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz tar. št. 2932 in 
2933 ne sme presegati 20 % 
cene izdelka franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
2934 

 

 

 

 

 

 

ex 2939 

 
Nukleinske kisline in njihove 
soli, kemično določene ali 
nedoločene; druge 
heterociklične spojine 

 

 

 

 

Koncentrati iz makove slame, 
ki vsebujejo manj kot 50 
mas.% alkaloidov  

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št. Vendar 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz tar. št. 2932, 
2933 in 2934 ne sme presegati 
20 % cene izdelka franko 
tovarna. 

 

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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ex 30. pgl. 

 
Farmacevtski proizvodi; razen 
za:  

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
Lahko pa se uporabijo 
materiali iz iste tar.št., kot je 
tar.št. izdelka , pod pogojem , 
da njihova skupna vrednost ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarne. 

 
 

 
3002 

 
Človeška kri; živalska kri, 
pripravljena za uporabo v 
terapevtske, profilaktične ali 
diagnostične namene; 
antiserumi in druge frakcije 
krvi ter modificirani 
imunološki proizvodi, dobljeni 
po biotehničnih postopkih ali 
kako drugače; cepiva, toksini, 
kulture mikroorganizmov 
(razen kvasovk) in podobni 
proizvodi: 
 
- Izdelki, ki so sestavljeni iz 
dveh sestavin ali več, ki so 
pomešani za terapevtske ali 
profilaktične namene, ali 
nepomešani izdelki za te 
namene, pripravljeni v 
odmerjene doze ali v oblike ali 
pakiranje za prodajo na drobno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št., vključno z 
drugimi materiali iz tar. št. 
3002. Lahko pa se uporabijo 
materiali, ki so opisani enako, 
kot je izdelek, pod pogojem, 
da njihova skupna vrednost ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
 

 
- Drugo: 

 
 

 
 

 
 

 
-- človeška kri 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št., vključno z 
drugimi materiali iz tar. št. 
3002. Lahko pa se uporabijo 
materiali, ki so opisani enako, 
kot je izdelek, pod pogojem, 
da njihova skupna vrednost ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
 

 
-- živalska kri, pripravljena za 
terapevtsko ali profilaktično 
rabo 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št., vključno z 
drugimi materiali iz tar. št. 
3002. Lahko pa se uporabijo 
materiali , ki so opisani enako, 
kot je izdelek, pod pogojem, 
da njihova skupna vrednost ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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-- frakcije krvi, razen 
antiserumov, hemoglobina, 
globulina iz krvi in globulina iz 
serumov 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št., vključno z 
drugimi materiali iz tar. št. 
3002. Lahko pa se uporabijo 
materiali, ki so opisani enako, 
kot je izdelek, pod pogojem, 
da njihova skupna vrednost ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
 

 
-- hemoglobin, globulin iz krvi 
in globulin iz serumov 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št., vključno z 
drugimi materiali iz tar. št. 
3002. Lahko pa se uporabijo 
materiali, ki so opisani enako, 
kot je izdelek, pod pogojem, 
da njihova skupna vrednost ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
 

 
- - drugo 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št., vključno z 
drugimi materiali iz tar. št. 
3002. Lahko pa se uporabijo 
materiali, ki so opisani enako, 
kot je izdelek, pod pogojem, 
da njihova vrednost ne presega 
20 % cene izdelka franko 
tovarna. 

 
 

 
3003 in 
3004 

 
Zdravila (razen proizvodov iz 
tar. št. 3002, 3005 ali 3006) 

 
 

 
 

 
 

 
- Pridobljeni iz amikacina iz 
tar. št. 2941 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
Lahko pa se uporabijo 
materiali iz tar. št. 3003 in 
3004 pod pogojem, da njihova 
skupna vrednost ne presega  
20 % cene izdelka franko 
tovarna. 
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ex 3006 

 
-Drugo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpadni farmacevtski 
proizvodi definirani z opombo 
4(k) v tem poglavju 

 
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 31. pgl  

 
Gnojila; razen za: 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. 
izdelka.Lahko pa se uporabijo 
materiali iz iste tar.št., kot je 
tar.št. izdelka, pod pogojem, 
da njihova skupna vrednost ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
ex 3105 

 
Mineralna ali kemična gnojila, 
ki vsebujejo dva ali tri gnojilne 
elemente - dušik, fosfor in 
kalij; druga gnojila; proizvodi 
iz tega poglavja v tabletah ali 
podobnih oblikah ali pakiranjih 
do vključno 10 kg bruto mase; 
razen za: 

 
Izdelava: 
- iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste 
tar.št., kot je tar.št. izdelka, 
pod pogojem, da njihova 
skupna vrednost ne presega 20 
% cene izdelka franko 
tovarna, in 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
- natrijev nitrat 
- kalcijev cianamid 
- kalijev sulfat 
- magnezijev kalijev sulfat 

 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
ex 32. pgl. 

 
Ekstrakti za strojenje ali 
barvanje; tanini in njihovi 
derivati; barve, pigmenti in 
druga barvila; pripravljena 
premazna sredstva in laki; kiti 
in druge tesnilne mase; 
tiskarske barve in črnila; razen 
za: 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
Lahko pa se uporabijo 
materiali iz iste tar.št., kot je 
tar.št. izdelka, pod pogojem, 
da njihova skupna vrednost ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna.            

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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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. 

 
Eterična olja in rezinoidi; 
parfumerijski, kozmetični in 
toaletni izdelki; razen za: 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
Lahko pa se uporabijo 
materiali iz iste tar.št., kot je 
tar.št. izdelka, pod pogojem, 
da njihova skupna vrednost ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
3301 

 
Eterična olja (brez terpenov ali 
s terpeni), vključno z 
zgoščenimi (trdimi) olji 
(concretes) in čistimi olji; 
izvlečki oleosmol; rezinoidi; 
koncentrati eteričnih olj in 
maščob v masteh, neeteričnih 
oljih, voskih ali podobnem, 
dobljeni z ekstrakcijo eteričnih 
olj z mastjo ali maceracijo; 
stranski terpenski proizvodi, 
dobljeni z deterpenacijo 
eteričnih olj; vodni destilati in 
vodne raztopine eteričnih olj 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št., vključno z 
materiali iz druge "skupine" (4) 
v tej tar. št. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste 
skupine, kot je skupina 
izdelka, pod pogojem, da 
njihova skupna vrednost ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
ex 34. pgl. 

 
Mila, organska površinsko 
aktivna sredstva, pralni 
preparati, mazalni preparati, 
umetni voski, pripravljeni 
voski, preparati za loščenje ali 
čiščenje, sveče in podobni 
proizvodi, paste za modeliranje 
in "zobarski voski" ter zobarski 
preparati na osnovi sadre; razen 
za: 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
Lahko pa se uporabijo 
materiali iz iste tar.št., kot je 
tar.št. izdelka, pod pogojem, 
da njihova skupna vrednost ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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ex 3403 

 
Mazalni preparati, ki vsebujejo 
manj kot 70 mas.% naftnih olj 
ali olj, pridobljenih iz 
bituminoznih mineralov 

 
Postopki rafiniranja in/ali en 
ali več specifičnih procesov. (1) 
 
ali 
 
Drugi postopki , pri katerih se 
vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste 
tar.št., kot je tar.št. izdelka, 
pod pogojem, da njihova 
skupna vrednost ne presega 50 
% cene izdelka franko 
tovarna. 

 
 

 
3404 

 
Umetni voski in pripravljeni 
voski: 

 
 

 
 

 
 

 
- Na osnovi parafina, voskov iz 
nafte, voskov, dobljenih iz 
bituminoznih mineralov, 
stisnjenega parafina ali parafina 
z odstranjenim oljem 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
Lahko pa se uporabijo 
materiali iz iste tar.št., kot je 
tar.št. izdelka, pod pogojem, 
da njihova skupna vrednost ne 
presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
 

 
- Drugo 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št., razen: 
- hidrogeniziranih olj, ki imajo 
lastnost voska iz tar. št. 1516, 
- maščobnih kislin, ki niso 
kemično definirane ali 
maščobnih industrijskih 
alkoholov, ki imajo lastnost 
voskov iz tar. št. 3823, in  
- materialov iz tar. št. 3404. 

 
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. 
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3505 

 
Dekstrini in drugi modificirani 
škrobi (npr. preželatinizirani in 
esterificirani škrobi); lepila na 
osnovi škrobov ali na osnovi 
dekstrina in drugih 
modificiranih škrobov: 

 
 

 
 

 
 

 
- Škrobni etri in estri 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št., vključno z 
drugimi materiali iz tar. št. 
3505. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
- Drugo 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št., razen iz tar. 
št. 1108. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
ex 3507 

 
Pripravljeni encimi, ki niso 
navedeni in ne zajeti na drugem 
mestu 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
36. pgl. 

 
Razstreliva; pirotehnični 
proizvodi; vžigalice; piroforne 
zlitine; vnetljivi preparati 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
Lahko pa se uporabijo 
materiali iz iste tar.št., kot je 
tar.št. izdelka, pod pogojem, 
da njihova skupna vrednost ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
ex 37. pgl. 

 
Proizvodi za fotografske in 
kinematografske namene; razen 
za: 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
Lahko pa se uporabijo 
materiali iz iste tar.št., kot je 
tar.št. izdelka, pod pogojem, 
da njihova skupna vrednost ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
3701 

 
Fotografske plošče in plan 
filmi, občutljivi za svetlobo, 
neosvetljeni, iz kakršnega koli 
materiala, razen iz papirja, 
kartona ali tekstila; plan filmi 
za trenutno (hitro) fotografijo, 
občutljivi na svetlobo, 
neosvetljeni, v kasetah ali brez 
njih: 
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- 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, 
občutljivi na svetlobo, 
neosvetljeni, iz kakršnega koli 
materiala, razen iz papirja, 
kartona ali tekstila; filmi v 
zvitkih za trenutne (hitre) 
fotografije, občutljivi na 
svetlobo, neosvetljeni 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz tar. 
št. 3701 in 3702. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
3704 

 
Fotografske plošče, filmi, 
papir, karton in tekstil, 
osvetljeni toda nerazviti 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz tar. 
št. od 3701 do 3704. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 

ex 38. pgl. Razni proizvodi kemijske 
industrije; razen za: 

Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
Lahko pa se uporabijo 
materiali iz iste tar.št., kot je 
tar.št. izdelka , pod pogojem, 
da njihova skupna vrednost ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
ex 3801 

 
- Koloidni grafit v oljni 
suspenziji in polkoloidni grafit; 
ogljikove paste za elektrode 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
 

 
- Grafit v obliki paste kot 
mešanica z mineralnimi olji z 
več kot 30 mas.% grafita 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
iz tar. št. 3403 ne presega 20 
% cene izdelka franko 
tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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ex 3803 

 
Rafinirano tal olje 

 
Rafiniranje surovega tal olja. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
ex 3805 

 
Sulfatna terpentinska olja, 
prečiščena 

 
Prečiščevanje z destilacijo ali 
rafiniranjem surovega 
sulfatnega terpentinskega olja. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
ex 3806 

 
Smolni estri (ester gums) 

 
Izdelava iz smolnih kislin. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
ex 3807 

 
Lesni katran (lesna katranska 
smola) 

 
Destilacija lesnega katrana. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
3808 

 
Insekticidi, rodenticidi, 
fungicidi, herbicidi, sredstva 
zoper klitje, sredstva za 
urejanje rasti rastlin, 
dezinfektanti in podobni 
proizvodi, pripravljeni v 
oblikah ali pakiranjih za 
prodajo na drobno ali kot 
preparati ali proizvodi (npr. 
žveplani trakovi, stenji, sveče 
in muholovke) 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
3809 

 
Sredstva za dodelavo, nosilci 
barv, sredstva za pospeševanje 
barvanja ali fiksiranje barvil ter 
drugi proizvodi (npr.: sredstva 
za apreturo in jedkanje), ki se 
uporabljajo v tekstilni, papirni, 
usnjarski in podobnih 
industrijah, ki niso navedeni in 
ne zajeti na drugem mestu 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
3810 

 
Preparati za dekapiranje 
kovinskih površin; talila in 
drugi pomožni preparati za 
spajkanje in varjenje; praški in 
paste za spajkanje in varjenje, 
ki so sestavljeni iz kovin in 
drugih materialov; preparati, ki 
se uporabljajo kot jedra ali 
obloge za elektrode ali varilne 
palice 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cena izdelka 
franko tovarna. 
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3811 

 
Preparati zoper detonacijo, 
antioksidanti, preparati za 
preprečevanje kopičenja smole, 
za zboljšanje viskoznosti, 
preparati za preprečevanje 
korozije in drugi pripravljeni 
aditivi, za mineralna olja 
(vključno z bencinom) ali za 
druge tekočine, ki se 
uporabljajo v iste namene kot 
mineralna olja: 

 
 

 
 

 
 

 
- Pripravljeni aditivi za 
mazalna olja, ki vsebujejo 
naftna olja ali olja iz 
bituminoznih mineralov 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
iz tar. št. 3811 ne presega 50 
% cene izdelka franko 
tovarna. 

 
 

 
 

 
- Drugo 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
3812 

 
Pripravljeni pospeševalci 
vulkanizacije, sestavljeni 
plastifikatorji za gumo in 
plastične mase, ki niso 
navedeni in ne zajeti na drugem 
mestu, antioskidanti in drugi 
sestavljeni stabilizatorji za 
gumo in plastične mase 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
3813 

 
Preparati in polnila za aparate 
za gašenje požara; napolnjene 
granate za gašenje požara 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
3814 

 
Sestavljena organska topila in 
razredčila, ki niso navedena in 
ne zajeta na drugem mestu; 
pripravljena sredstva za 
odstranjevanje premazov ali 
lakov 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
3818 

 
Kemični elementi, dopirani za 
uporabo v elektroniki, v obliki 
kolutov, ploščic ali v podobnih 
oblikah; kemične spojine, 
dopirane za uporabo v 
elektroniki 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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3819 

 
Tekočine za hidravlične zavore 
in druge pripravljene tekočine 
za hidravlični prenos, ki po 
masi ne vsebujejo ali vsebujejo 
pod 70 % naftnega olja ali olj, 
dobljenih iz bituminoznih 
mineralov 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
3820 

 
Preparati zoper zmrzovanje in 
pripravljene tekočine za 
odtajanje 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
3822 

 
Diagnostični ali laboratorijski 
reagenti na podlogi (nosilcu); 
pripravljeni diagnostični ali 
laboratorijski reagenti na 
nosilcu ali brez njega, razen 
tistih iz tar. št. 3002 ali 3006; 
standardni referenčni vzorci 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
3823 

 
Industrijske maščobne 
monokarbonske kisline; kisla 
olja iz rafinacije; industrijski 
maščobni alkoholi 

 
 

 
 

 
 

 
- Industrijske maščobne 
monokarbonske kisline; kisla 
olja iz rafinacije 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 

 
 

 
 

 
- Industrijski maščobni alkoholi 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št., vključno z  
drugimi materiali iz tar. št. 
3823. 

 
 

 
3824 

 
Pripravljena vezivna sredstva 
za livarske modele ali livarska 
jedra, kemični proizvodi in 
preparati kemijske industrije in 
sorodnih industrij (vključno 
tudi s tistimi, ki so sestavljeni 
iz mešanic naravnih 
proizvodov), ki niso navedeni 
in ne zajeti na drugem mestu: 
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- Naslednji iz te tarifne 
številke: 
 
- - Pripravljena vezivna 
sredstva za livarske modele ali 
livarska jedra na osnovi 
naravnih smolnih izdelkov 
 
- - Naftenske kisline, njihove v 
vodi netopne soli in njihovi 
estri 
 
- - Sorbitol, razen sorbitola iz 
tar. št. 2905 
 
- - Petrolejevi sulfonati, razen 
petrolejevih sulfonatov alkalnih 
kovin, amoniaka ali 
etanolaminov, tiofenirane 
sulfonske kisline, iz olj 
pridobljenih iz bituminoznih 
mineralov in njihovih soli 
 
- - Ionski izmenjalci 
 
- - Sušilci (getterji) za 
vakuumske cevi 
 
- - Alkalni železovi oksidi za 
prečiščevanje plina 
 
- - Amoniakova voda in 
izkoriščeni oksidi dobljeni pri 
čišenju plina iz premoga 
- - Sulfonaftenske kisline, 
njihove v vodi netopne soli in 
njihovi estri 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
Lahko pa se uporabijo 
materiali iz iste tar.št., kot je 
tar.št. izdelka, pod pogojem, 
da njihova skupna vrednost ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
- - Fuzelno in dipelovo olje 
 
- - Mešanice soli, ki vsebujejo 
različne anione 
 
- - Paste za kopiranje na osnovi 
želatine, s podlogo iz papirja 
ali tekstila ali brez nje 

 
 

 
 

 
 

 
- Drugi 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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3901 do 
3915 

 
Plastične mase v primarnih 
oblikah; odpadki, ostružki in 
ostanki iz plastike; razen za tar. 
št. ex 3907 in 3912, za kateri so 
pravila določena v 
nadaljevanju: 

 
 

 
 

 
 

 
- Izdelki adicijske 
homopolimerizacije, pri kateri 
enojni monomer prispeva več 
kot 99 mas. % celotne vsebine 
polimerov 

 
Izdelava, pri kateri: 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna;  
- v zgoraj navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz 39. poglavja ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. (5) 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 25% cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
- Drugo 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
iz 39. poglavja ne presega 20 
% cene izdelka franko 
tovarna. (5) 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 25% cene izdelka 
franko tovarna. 

 
ex 3907 

 
Kopolimeri, narejeni iz 
polikarbonata in akrilonitril-
butadien-stiren kopolimera 
(ABS) 
 
 
 
 
 
 
- Poliester 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka.  
Lahko pa se uporabijo 
materiali iz iste tar.št., kot je 
tar.št. izdelka, pod pogojem , 
da njihova skupna vrednost ne 
presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. (5) 
 
Izdelava, pri kateri vrednost  
vseh uporabljenih materialov 
iz 39. poglavja ne presega 20 
% cene izdelka franko tovarna 
in /ali izdelava iz tetrabrom-
(bisfenol A) polikarbonata. 

 
 

 
3912 

 
Celuloza in njeni kemični 
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 
katere so pravila določena v 
nadaljevanju 
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- Ploščati izdelki, bolj kot le 
površinsko obdelani ali rezani 
v druge oblike, razen 
pravokotnih (vključno z 
kvadratnimi); drugi izdelki, 
bolj obdelani kot le površinsko 
obdelani 
 
- Drugi: 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
iz 39. poglavja ne presega 50 
% cene izdelka franko 
tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 25% cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
- - izdelki adicijske 
homopolimerizacije, pri kateri 
enojni monomer prispeva več 
kot 99 mas. % celotne vsebine 
polimerov 

 
Izdelava, pri kateri: 
- vrednost  vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna, in 
- v zgoraj navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz. 39. poglavja ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. (5) 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost katerega koli 
uporabljenih materialov ne 
presega 25% cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
- - drugi 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
iz 39. poglavja ne presega 20 
% cene izdelka franko 
tovarna. (5) 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 25% cene izdelka 
franko tovarna. 

 
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 
 
 
 
 
 
 
- Folije iz regenerirane 
celuloze, poliamidov ali 
polietilena 

 
Izdelava iz delne 
termoplastične soli, ki je 
kopolimer etilena in 
metakrilne kisline in je delno 
nevtralizirana z ioni kovine, 
predvsem cinka in natrija. 
 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
iz iste tar. št., kot je tar. štev. 
izdelka, ne presega  

20 % cene izdelka franko 
tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 25% cene izdelka 
franko tovarna. 

 
ex 3921 

 
Folije iz plastičnih mas, 
metalizirane 

 
Izdelava iz visoko prosojnih 
poliestrskih folij debeline 
manj kot 23 mikronov. (6) 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 25% cene izdelka 
franko tovarna. 
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3922 do 
3926 

 
Izdelki iz plastičnih mas 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
ex 40. pgl 

 
Kavčuk in proizvodi iz 
kavčuka in gume; razen za: 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 

 

 
 

 
ex 4001 

 
Laminirane plošče ali krep iz 
kavčuka za čevlje 

 
Laminacija folij iz naravnega 
kavčuka. 

 
 

 
4005 

 
Mešanice kavčuka, 
nevulkanizirane, v primarnih 
oblikah ali ploščah, listih ali 
trakovih 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov, 
razen naravnega kavčuka, ne 
presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
4012 

 
Protektirane ali rabljene 
zunanje gume (plašči); polne 
gume ali gume z zračnimi 
komorami, zamenljivi 
protektorji (plasti) in ščitniki iz 
vulkaniziranega kavčuka 
(gume): 

 
 

 
 

 
 

 
- Protektirane gume, polne 
gume ali gume z zračnimi 
komorami 

 
Protektiranje rabljenih 
zunanjih gum. 

 
 

 
 

 
- Drugo 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št., razen iz tar. 
št. 4011 in 4012. 

 
 

 
ex 4017 

 
Izdelki iz trde gume 

 
Izdelava iz kavčuka. 

 
 

 
ex 41. pgl. 

 
Surove kože z dlako ali brez 
dlake (razen krzna) in usnje; 
razen za: 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 

 
 

 
ex 4102 

 
Surove kože ovc ali jagnjet, 
brez volne 

 
Odstranjevanje volne s kože 
ovac ali jagnjet, z volno. 
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4104 do 
4106 

 

 

 

 

 

 

4107, 
4112 in 
4113 

 
Strojena ali "crust" koža brez 
volne ali dlak, cepljena ali 
necepljena, toda nadaljne 
neobdelana 

 

 

 

 

Usnje, naprej obdelano po 
strojenju ali "crust", vključno s 
pergamentno obdelanimi, brez 
volne, cepljeno ali necepljeno, 
razen usnja iz tar.št. 4114 

 
Ponovno strojenje predhodno 
strojenih kož. 
 
ali 
 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 

 

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, 4107, 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 potovanje, ročne torbe in 
podobni izdelki iz živalskih 
črev  

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 

 
 

 
ex 43. pgl. 

 
Naravno in umetno krzno; 
krzneni izdelki; razen za: 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 

 
 

 
ex 4302 

 
Strojeno ali obdelano krzno, 
sestavljeno: 

 
 

 
 

 
 

 
- Plošče, križi in podobne 
oblike 

 
Beljenje ali barvanje, vključno 
z rezanjem in sestavljanjem 
nesestavljenega strojenega ali 
obdelanega krzna. 

 
 

 
 

 
- Drugo 

 
Izdelava iz nesestavljenega 
strojenega ali obdelanega 
krzna. 

 
 

 
4303 

 
Oblačila, pribor za oblačila in 
drugi krzneni izdelki 

 
Izdelava iz nesestavljenega 
strojenega ali obdelanega 
krzna iz tar. št. 4302. 

 
 

 
ex 44. pgl. 

 
Les in lesni izdelki, lesno oglje; 
razen za: 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 

 
 

 
ex 4403 

 
Les, grobo obdelan 
(razčetverjen) 

 
Izdelava iz grobo obdelanega 
lesa, olubljenega ali ne, ali 
samo grobo tesanega. 

 
 



Stran 13996 / št. 113 / 23. 12. 2002 Uradni list Republike Slovenije 
 
 

 

Tar.št.HS 
 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)           ali         (4) 
    

 
ex 4407 

 
Les, vzdolžno žagan ali 
cepljen, rezan ali luščen, 
skobljan, brušen ali na koncih 
spojen, debeline nad 6 mm 

 
Skobljanje, brušenje ali 
lepljenje s spajanjem na 
koncih. 

 
 

 
ex 4408 

 
Listi za furniranje (vključno s 
tistimi, ki so pridobljeni z 
rezanjem laminiranega lesa) in 
za vezane plošče debeline do 
vključno 6 mm, spojene in drug 
les, žagan po dolžini, rezan ali 
lupljen debeline do vključno 6 
mm, skobljan, brušen ali na 
koncih spojen 

 
Spajanje, skobljanje, brušenje 
ali lepljenje s spajanjem na 
koncih. 

 
 

 
ex 4409 

 
Les, profiliran vzdolž katerega 
koli roba, konca ali strani, 
vključno s skobljanim, 
brušenim ali na koncih 
spojenim: 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
- Brušeni ali na koncih spojeni 

 
Brušenje ali spajanje na 
koncih. 

 
 

 
 

 
- Profiliran les (pero in utori) in 
okrasne letve 

 
Predelava v profiliran les 
(pero in utor) ali okrasne letve. 

 
 

 
ex 4410 
do ex 
4413 

 
Profiliran les (pero in utori) in 
okrasne letve za notranjo 
dekoracijo in druge oblikovane 
plošče 

 
Predelava v profiliran les 
(pero in utor) ali okrasne letve. 

 
 

 
ex 4415 

 
Zaboji za pakiranje, škatle, 
gajbe, bobni in podobna 
embalaža za pakiranje, iz lesa 

 
Izdelava iz desk, ki niso 
razrezane na določeno 
velikost. 

 
 

 
ex 4416 

 
Sodi, kadi, vedra in drugi 
trgovski proizvodi in njihovi 
deli, iz lesa 

 
Izdelava iz klanih dog, nadalje 
neobdelanih, razen razžaganih 
na dveh glavnih površinah. 

 
 

 
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 
celičaste lesene plošče, skodle 
in opaži. 

 
 

 
 

 
- Profiliran les (pero in utori) in 
okrasne letve 

 
Predelava v profiliran les 
(pero in utori) ali okrasne 
letve. 

 
 

 
ex 4421 

 
Trščice za vžigalice; lesne 
kljukice ali zatiči za obutev 

 
Izdelava iz lesa iz katere koli 
tar. št., razen lesene žice iz tar. 
št. 4409. 
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ex 45. pgl. 

 
Pluta in plutasti izdelki; razen 
za: 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 

 
 

 
4503 

 
Izdelki iz naravne plute 

 
Izdelava iz plute iz tar. št. 
4501. 

 
 

 
46. pgl. 

 
Izdelki iz slame, esparta in 
drugih materialov za pletarstvo; 
košarski in pletarski izdelki 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 

 
 

 
47. pgl. 

 
Celuloza, lesna ali iz drugih 
vlaknastih celuloznih 
materialov;papirni ali kartonski 
odpadki in ostanki 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 

 
 

 
ex 48. pgl. 

 
Papir in karton; izdelki iz 
papirne mase, papirja ali 
kartona; razen za: 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 

 
 

 
ex 4811 

 
Papir in karton, samo s črtami 
ali kvadrati 

 
Izdelava iz materialov za 
izdelavo papirja iz 47. 
poglavja. 

 
 

 
4816 

 
Karbon papir, samokopirni 
papir in drug papir za kopiranje 
ali prenašanje, razen tistih iz 
tar. št. 4809; matrice za 
razmnoževanje in ofsetne 
plošče iz papirja, v škatlah ali 
brez škatel 

 
Izdelava iz materialov za 
izdelavo papirja iz 47. 
poglavja. 

 
 

 
4817 

 
Pisemski ovitki, pisemske 
kartice, dopisnice in karte za 
dopisovanje brez slike, iz 
papirja ali kartona; kompleti za 
dopisovanje v škatlah, vrečkah, 
notesih in podobnih pakiranjih 
iz papirja ali kartona 

 
Izdelava: 
- iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in  
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
ex 4818 

 
Toaletni papir 

 
Izdelava iz materialov za 
izdelavo papirja iz 47. 
poglavja. 

 
 

 
ex 4819 

 
Škatle, zaboji, vreče in drugi 
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. 
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ex 4820 

 
Bloki s pisemskim papirjem 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
ex 4823 

 
Drug papir, karton, celulozna 
vata ter listi in trakovi iz 
celuloznih vlaken, razrezani v 
določene velikosti ali oblike 

 
Izdelava iz materialov za 
izdelavo papirja iz 47. 
poglavja. 

 
 

 
ex 49. pgl. 

 
Tiskane knjige, časopisi, slike 
in drugi proizvodi grafične 
industrije, rokopisi, tipkana 
besedila in načrti; razen za: 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 

 
 

 
4909 

 
Poštne razglednice, čestitke in 
karte z osebnimi sporočili, 
tiskane, ilustrirane ali 
neilustrirane, z ovitki ali 
okraski ali brez njih 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz tar. 
št. 4909 in 4911. 

 
 

 
4910 

 
Koledarji vseh vrst, tiskani, 
vključno s koledarskimi bloki: 

 
 

 
 

 
 

 
- Koledarji vrste "večni" ali z 
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. 

 
 

 
ex 50. pgl. 

 
Svila; razen za: 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 

 
 

 
ex 5003 

 
Svileni odpadki (vključno z 
zapredki, neprimernimi za 
odvijanje, odpadki preje in 
raztrganimi tekstilnimi 
svilenimi materiali), mikani ali 
česani 

 
Mikanje ali česanje svilenih 
odpadkov. 
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5004 do 
ex 5006 

 
Svilena preja in preja iz 
svilenih odpadkov  

 
Izdelava iz: (7) 
- surove svile ali iz odpadkov 
svile, mikanih ali česanih ali 
drugače predelanih za 
predenje, 
- drugih naravnih vlaken, 
nemikanih ali nečesanih ali 
drugače pripravljenih za 
predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- materialov za izdelavo 
papirja. 

 
 

 
5007 

 
Tkanine iz svile ali svilenih 
odpadkov: 

 
 

 
 

 
 

 
- Z vtkanimi gumijastimi nitmi 

 
Izdelava iz enojne preje. (7) 

 
 

 
 

 
- Drugi 

 
Izdelava iz: (7) 
- preje iz kokosovega vlakna,  
- naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih ali 
nečesanih ali kako drugače 
pripravljenih za predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- papirja. 
 
ali 
 
Tiskanje, spremljano z 
najmanj dvema 
pripravljalnima ali končnima 
postopkoma (kot so 
razmaščevanje, beljenje, 
merceriziranje, 
termostabiliziranje, dviganje, 
kalandiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojem, da vrednost 
uporabljene netiskane tkanine 
ne presega 47,5 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
 

 
ex 51. pgl. 

 
Volna, fina ali groba živalska 
dlaka, preja in tkanine iz 
konjske žime; razen za: 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
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5106 do 
5110 

 
Preja iz volne, iz fine ali grobe 
živalske dlake ali iz konjske 
žime 

 
Izdelava iz: (7) 
- surove svile ali iz odpadkov 
svile, mikanih ali česanih ali 
kako drugače predelanih za 
predenje,  
- naravnih vlaken, nemikanih 
ali nečesanih ali drugače 
pripravljenih za predenje,  
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- materialov za izdelavo 
papirja. 

 
 

 
5111 do 
5113 

 
Tkanine iz volne, iz fine ali 
grobe živalske dlake ali iz 
konjske žime 

 
 

 
 

 
 

 
- Z vtkanimi gumijastimi nitmi 

 
Izdelava iz enojne preje. (7) 

 
 

 
 

 
- Druge 

 
Izdelava iz: (7) 
- preje iz kokosovega vlakna, 
- naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih ali 
nečesanih ali kako drugače 
pripravljenih za predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- papirja. 
 
ali 
 
Tiskanje, spremljano z 
najmanj dvema 
pripravljalnima ali končnima 
postopkoma  

 
 

 
 

 
 

(kot so razmaščevanje, 
beljenje, merceriziranje, 
termostabiliziranje, dviganje, 
kalandiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojem, da vrednost 
uporabljene netiskane tkanine 
ne presega 47,5 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
 

 
ex 52. pgl. 

 
Bombaž; razen za: 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
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5204 do 
5207 

 
Preja in sukanec iz bombaža 

 
Izdelava iz: (7) 
- surove svile ali odpadkov 
svile, mikanih ali česanih ali 
drugače pripravljenih za 
predenje, 
- naravnih vlaken, nemikanih 
ali nečesanih ali drugače 
pripravljenih za predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- materialov za izdelavo 
papirja. 

 
 

 
5208 do 
5212 

 
Bombažne tkanine: 
 
- Z vtkanimi gumijastimi nitmi 
 
- Druge 

 
 
 
Izdelava iz enojne preje. (7) 
 
 
Izdelava iz: (7) 
- preje iz kokosovega vlakna, 
- naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih ali 
nečesanih ali kako drugače 
pripravljenih za predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- papirja. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ali 
 
Tiskanje, spremljano z 
najmanj dvema 
pripravljalnima ali končnima 
postopkoma (kot so 
razmaščevanje, beljenje, 
merceriziranje, 
termostabiliziranje, dviganje, 
kalendiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojem, da vrednost 
uporabljene netiskane tkanine 
ne presega 47,5 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
 

 
ex 53. pgl. 

 
Druga rastlinska tekstilna 
vlakna; papirna preja in tkanine 
iz papirne preje; razen za: 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
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(1) (2) (3)           ali         (4) 
    

 
5306 do 
5308 

 
Preja iz drugih rastlinskih 
tekstilnih vlaken; papirna preja 

 
Izdelava iz: (7) 
- surove svile ali ostankov 
svile, mikanih ali česanih ali 
drugače pripravljenih za 
predenje, 
- naravnih vlaken, nemikanih 
ali nečesanih ali drugače 
pripravljenih za predenje,  
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- materialov za izdelavo 
papirja. 

 
 

 
5309 do 
5311 

 
Tkanine iz drugih rastlinskih 
tekstilnih vlaken; tkanine iz 
papirne preje: 
 
- Z vtkanini gumijastimi nitmi 
 
 
- Druge 

 
 
 
 
 
Izdelava iz enojne preje. (7) 
 
 
Izdelava iz: (7) 
- preje iz kokosovega vlakna, 
- preje iz jute, 
- naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih ali 
nečesanih ali kako drugače 
pripravljenih za predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- papirja. 

 
 

 
 

 
 

 
ali 
 
Tiskanje, spremljano z 
najmanj dvema 
pripravljalnima ali končnima 
postopkoma (kot so 
razmaščevanje, beljenje, 
merceriziranje, 
termostabiliziranje, dviganje, 
kalendiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojem, da vrednost 
uporabljene netiskane tkanine 
ne presega 47,5 % cene 
izdelka franko tovarna. 
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Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
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(1) (2) (3)           ali         (4) 
    

 
5401 do 
5406 

 
Preja, monofilamenti in 
sukanec iz umetnih ali 
sintetičnih filamentov 

 
Izdelava iz: (7) 
- surove svile ali ostankov 
svile, mikanih ali česanih ali 
drugače pripravljenih za 
predenje, 
- naravnih vlaken, nemikanih 
in nečesanih ali kako drugače 
pripravljenih za predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali  
- materialov za izdelavo 
papirja. 

 
 

 
5407 in 
5408 

 
Tkanine iz preje iz umetnih ali 
sintetičnih filamentov: 
 

 
 

 
 

 
 

 
- Z vtkanimi gumijastimi nitmi 

 
Izdelava iz enojne preje. (7) 

 
 

 
 

 
- Druge 

 
Izdelava iz: (7) 
- preje iz kokosovega vlakna, 
- naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih ali 
nečesanih ali kako drugače 
pripravljenih za predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- papirja. 
 
ali 

 
 

 
 

 
 

 
Tiskanje, spremljano z 
najmanj dvema 
pripravljalnima ali končnima 
postopkoma (kot so 
razmaščevanje, beljenje, 
merceriziranje, 
termostabiliziranje, dviganje, 
kalendiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov) pod 
pogojem, da vrednost 
uporabljene netiskane tkanine 
ne presega 47,5 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
 

 
5501 do 
5507 

 
Umetna ali sintetična rezana 
vlakna 

 
Izdelava iz kemičnih 
materialov ali tekstilne kaše. 
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Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
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(1) (2) (3)           ali         (4) 
    

 
5508 do 
5511 

 
Preja in sukanec za šivanje iz 
umetnih ali sintetičnih rezanih 
vlaken 

 
Izdelava iz: (7) 
- surove svile ali odpadkov 
svile, mikanih ali česanih ali 
drugače pripravljenih za 
predenje, 
- naravnih vlaken, nemikanih 
ali nečesanih ali kako drugače 
pripravljenih za predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- materialov za izdelavo 
papirja. 

 
 

 
5512 do 
5516 

 
Tkanine iz umetnih in 
sintetičnih rezanih vlaken: 

 
 

 
 

 
 

 
- Z vtkanimi gumijastimi nitmi 

 
Izdelava iz enojne preje. (7) 

 
 

 
 

 
- Druge 

 
Izdelava iz : (7) 
- preje iz kokosovega vlakna, 
- naravnih vlaken, 
- umetnih in sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih ali 
nečesanih ali kako drugače 
pripravljenih za predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- papirja. 

 
 

 
 

 
 

 
ali 
 

Tiskanje, spremljano z 
najmanj dvema 
pripravljalnima ali končnima 
postopkoma (kot so 
razmaščevanje, beljenje, 
merceriziranje, 
termostabiliziranje, dviganje, 
kalendiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojem, da vrednost 
uporabljene netiskane tkanine 
ne presega 47,5 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
 

 
ex 56. pgl. 

 
Vata, klobučevina in netkani 
material; specialne preje; vrvi, 
motvozi, konopci in prameni ter 
proizvodi iz njih; razen za: 

 
Izdelava iz: (7) 
- preje iz kokosovega vlakna, 
- naravnih vlaken, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- materialov za izdelavo 
papirja. 
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(1) (2) (3)           ali         (4) 
    

 
5602 

 
Klobučevina,vključno z 
impregnirano, prevlečeno ali 
laminirano: 

 
 

 
 

 
 

 
- Iglana klobučevina 

 
Izdelava iz: (7) 
- naravnih vlaken, ali  
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 

 
 

 
 

 
 

 
Lahko se uporabijo: 
– polipropilenski filament 

iz tar. št. 5402, 
– polipropilenska vlakna iz 

tar. št. 5503 ali 5506, ali 
– filamentni trak iz 

polipropilena iz tar. št. 
5501, 

 pri katerih je v vseh primerih 
denominacija vsakega 
filamenta ali vlakna nižja od 9 
deciteksov, pod pogojem, da 
njihova skupna vrednost ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
 

 
- Drugo 

 
Izdelava iz: (7) 
- naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken, pridobljenih iz 
kazeina ali 
- kemičnih materialov, ali 
tekstilne kaše. 

 
 

 
5604 

 
Niti in kord iz gume, prekrit s 
tekstilnim materialom; tekstilna 
preja, trakovi in podobno iz tar. 
št. 5404 ali 5405, impregnirani, 
prevlečeni, prekriti, obloženi z 
gumo ali plastično maso: 

 
 

 
 

 
 

 
- Niti in kord iz gume, prekriti s 
tekstilnim materialom 

 
Izdelava iz gumijastih niti in 
vrvi, ki niso prekrite s 
tekstilom. 

 
 

 
 

 
- Drugo 

 
Izdelava iz: (7) 
- naravnih vlaken, nemikanih 
ali nečesanih ali kako drugače 
predelanih za predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- materialov za izdelavo 
papirja. 
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Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)           ali         (4) 
    

 
5605 

 
Metalizirana preja, vključno s 
posukano prejo, ki je 
sestavljena iz tekstilne preje, 
trakov ali podobnih oblik iz tar. 
št. 5404 ali 5405, kombiniranih 
s kovino v obliki niti, trakov ali 
prahu ali prevlečenih s kovino 

 
Izdelava iz: (7) 
- naravnih vlaken, 
- umetnih in sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih ali 
nečesanih ali kako drugače 
predelanih za predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- materialov za izdelavo 
papirja. 

 
 

 
5606 

 
Posukana preja, zviti trakovi in 
podobne oblike iz tar. št. 5404 
ali 5405, razen povitih 
proizvodov iz tar. št. 5605 in 
posukane preje iz konjske dlake 
iz grive in repa; ženiljska preja 
(vključno s kosmičeno 
ženiljsko prejo); efektno 
vozličasta preja 

 
Izdelava iz: (7) 
- naravnih vlaken, 
- umetnih in sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih in 
nečesanih ali kako drugače 
predelanih za predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- materialov za izdelavo 
papirja. 

 
 

57. pgl.  
Preproge in druga talna 
prekrivala: 

 
 

 
 

 
 

 
- Iz iglane klobučevine 

 
Izdelava iz: (7) 
- naravnih vlaken, ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 
 
Lahko se uporabijo: 
– preja iz 

polipropilenskega 
filamenta iz tar. št. 5402, 

– polipropilenska vlakna iz 
tar. št. 5503 ali 5506 ali 

– filamentni traki iz 
polipropilena iz tar. št. 
5501, 

 pri katerih je v vseh primerih 
vsebina vsakega filamenta ali 
vlakna manjša od 9 
deciteksov, pod pogojem, da 
njihova skupna vrednost ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

Tkanina iz jute se lahko 
uporablja kot podloga. 
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Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)           ali         (4) 
    

 
 

 
- Iz druge klobučevine 

 
Izdelava iz: (7) 
- naravnih vlaken, 
nemikanih in nečesanih ali 
kako drugače predelanih za 
predenje, ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 

 
 

 
 

 
- Drugo 

 
Izdelava iz: (7) 
- preje iz kokosovega vlakna 
ali jute, 
- preje iz sintetičnih ali 
umetnih filamentov, 
- naravnih vlaken, ali 
- sintetičnih ali umetnih 
rezanih vlaken, nemikanih in 
nečesanih ali kako drugače 
predelanih za predenje. 

Tkanina iz jute se lahko 
uporablja kot podloga. 

 
 

 
ex 58. pgl. 

 
Specialne tkanine; taftane 
tkanine; čipke; tapiserije; 
pozamentarija; vezenine; razen 
za: 

 
 

 
 

 
 

 
- Kombinirane z gumijasto nitjo 

 
Izdelava iz enojne preje. (7) 

 
 

 
 

 
- Druge 

 
Izdelava iz: (7) 

- naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih in 
nečesanih ali kako drugače 
predelanih za predenje, ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše,  
 
ali 
 
Tiskanje, spremljano z 
najmanj dvema 
pripravljalnima ali končnima 
postopkoma ( kot so 
razmaščevanje, beljenje, 
merceriziranje, 
termostabiliziranje, dviganje, 
kalendiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje ali 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojem, da vrednost 
uporabljene netiskane tkanine 
ne presega 47,5 % cene 
izdelka franko tovarna. 
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Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)           ali         (4) 
    

 
5805 

 
Ročno tkane tapiserije (vrsta: 
gobelin, flandrijske, beauvais, 
aubusson in podobne) in z iglo 
izdelane tapiserije (npr. z 
drobnim in križnim vbodom), 
vključno z konfekcioniranimi  

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 

 
 

 
5810 

 
Vezenina v metraži, trakovih ali 
motivih 

 
Izdelava: 
- iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
5901 

 
Tekstilni materiali, prevlečeni z 
lepilom ali škrobnimi snovmi, 
ki se uporabljajo za zunanjo 
vezavo knjig in podobne 
namene; tkanine za risanje; 
projektno platno; kanafas, 
pripravljen za slikanje; toge 
tkanine (buckram) in podobni 
tekstilni materiali, ki se 
uporabljajo za izdelavo 
klobukov 

 
Izdelava iz preje. 

 
 

 
5902 

 
Kord tkanine za avtomobilske 
plašče iz preje iz najlona, 
poliestra ali viskoznega rajona, 
velike trdnosti: 

 
 

 
 

 
 

 
- Z vsebnostjo do vključno 90 
mas. % tekstilnih materialov  

 
Izdelava iz preje. 

 
 

 
 

 
- Druge 

 
Izdelava iz kemičnih 
materialov ali tekstilne kaše. 
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Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
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(1) (2) (3)           ali         (4) 
    

 
5903 

 
Tekstilni materiali, 
impregnirani, premazani, 
prevlečeni ali prekriti ali 
laminirani s plastičnimi 
masami, razen tistih iz tar. št. 
5902 

 
Izdelava iz preje. 
 
ali 
 
Tiskanje, spremljano z 
najmanj dvema 
pripravljalnima ali končnima 
postopkoma ( kot so 
razmaščevanje, beljenje, 
merceriziranje, 
termostabiliziranje, dviganje, 
kalendiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojem, da vrednost 
uporabljene netiskane tkanine 
ne presega 47,5 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
 

 
5904 

 
Linolej, vključno z rezanim v 
oblike; talna prekrivala na 
tekstilni podlagi, premazani, 
prevlečeni ali prekriti, vključno 
z razrezanimi v oblike  

 
Izdelava iz preje. (7) 

 
 

 
5905 

 
Zidne tapete iz tekstilnih 
surovin: 

 
 

 
 

 
 

 
- Impregnirane, premazane, 
prevlečene ali prekrite ali 
laminirane z gumo, plastičnimi 
masami ali drugimi materiali 

 
Izdelava iz preje. 

 
 

 
 

 
- Druge 

 
Izdelava iz: (7) 

- preje iz kokosovega vlakna, 
- naravnih vlaken, 
- sintetičnih ali umetnih 
rezanih vlaken, nemikanih in 
nečesanih ali kako drugače 
predelanih za predenje, ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 
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(1) (2) (3)           ali         (4) 
    

 
 

 
 

 
ali 
 
Tiskanje, spremljano z 
najmanj dvema 
pripravljalnima ali končnima 
postopkoma ( kot so 
razmaščevanje, beljenje, 
merceriziranje, 
termostabiliziranje, dviganje, 
kalendiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojem, da vrednost 
uporabljene netiskane tkanine 
ne presega 47,5 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
 

 
5906 

 
Gumirani tekstilni materiali, 
razen tistih iz tar. št. 5902: 

 
 

 
 

 
 

 
- Pleteni ali kvačkani materiali 

 
Izdelava iz: (7) 
- naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih in 
nečesanih ali kako drugače 
predelanih za predenje, ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 

 
 

 
 

 
- Drugi materiali iz sintetične 
filament preje, ki vsebuje več 
kot 90 mas. % tekstilnih 
materialov 

 
Izdelava iz kemičnih 
materialov. 

 
 

 
 

 
- Druge 

 
Izdelava iz preje. 
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5907 

 
Tekstilni materiali, drugače 
impregnirani, premazani, 
prevlečeni ali prekriti; platna, 
slikana za odrske kulise, 
tkanine za ateljeje in podobne 
namene 

 
Izdelava iz preje. 
 
ali 
 
Tiskanje, spremljano z 
najmanj dvema 
pripravljalnima ali končnima 
postopkoma (kot so 
razmaščevanje, beljenje, 
merceriziranje, 
termostabiliziranje, dviganje, 
kalendiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojem, da vrednost 
uporabljene netiskane tkanine 
ne presega 47,5 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
 

 
5908 

 
Stenji iz tekstila, tkani, 
prepleteni ali pleteni, za 
svetilke, peči, vžigalnike, sveče 
ipd.; žarilne mrežice za plinsko 
razsvetljavo in cevasto pleteni 
materiali za plinske svetilke, 
impregnirani ali 
neimpregnirani: 

 
 

 
 

 
 

 
- Žarilne mrežice za plinsko 
razsvetljavo, impregnirane 

 
Izdelava iz cevasto pletenih 
materialov za svetilke. 

 
 

 
 

 
- Druge 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 

 
 

 
5909 do 
5911 

 
Tekstilni izdelki, za industrijsko 
uporabo: 

 
 

 
 

 
 

 
- Diski ali obroči za poliranje, 
razen iz klobučevine iz tar. št. 
5911 

 
Izdelava iz preje ali odpadkov 
tkanin ali krp iz tar. št. 6310. 
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- Tkanine, ki se uporabljajo pri 
izdelavi papirja ali v druge 
tehnične namene, podložene ali 
nepodložene s klobučevino, 
prevlečene ali prekrite ali ne, 
cevaste ali neskončne, z eno ali 
več osnovami in/ali votki 
ali ravno tkane z več osnovami 
in/ali votki iz tar. št. 5911 

 
 
Izdelava iz: (7) 
- preje iz kokosovega vlakna, 
 
- naslednjih materialov: 
-- preja iz 
politetrafluoretilena,(8) 
-- preje, večnitne, iz 
poliamida, prekrite, 
impregnirane ali prevlečene s 
fenolno smolo, 
-- preje iz sintetičnih tekstilnih  
vlaken iz aromatičnih 
poliamidov, dobljenih z     
polikondenzacijo m-          
fenilendiamina in izoftalne     
kisline, 
-- monofilamenta iz          
politetrafluoretilena, (8) 
-- preje iz sintetičnih tekstilnih  
vlaken iz poli (p-   
fenilentereftalamida), 
-- preje iz steklenih vlaken,    
prekrite s fenolno smolo in     
ojačene z akrilno prejo, (8) 
-- kopoliestrskih 
monofilamentov iz poliestra in 
smole iz tereftalne kisline in 
1.4-cikloheksandietanola in    
izoftalne kisline, 
- - naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih in 
nečesanih ali kako drugače 
predelanih za predenje, ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 

 
 

 
 

 
- Drugo 

 
Izdelava iz: (7) 
- preje iz kokosovega vlakna, 
- naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih in 
nečesanih ali kako drugače 
obdelanih za predenje, ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 

 

 
 



Uradni list Republike Slovenije št. 113 / 23. 12. 2002 / Stran 14013 
 
 

 

Tar.št.HS 
 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)           ali         (4) 
    

 
60. pgl. 

 
Pleteni ali kvačkani materiali 

 
Izdelava iz: (7) 

 
 

 
 

 
 

 
- naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih ali 
nečesanih ali kako drugače 
obdelanih za predenje, ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 

 
 

 
61. pgl. 

 
Oblačila in pribor za oblačila, 
pleteni ali kvačkani: 

 
 

 
 

 
 

 
- Dobljeni s šivanjem ali 
drugačnim sestavljanjem, iz 
dveh ali več kosov pletene ali 
kvačkane tkanine, ki je urezana 
v določeno obliko ali 
neposredno pridobljena v 
določeno obliko 

 
Izdelava iz preje. (7) (9) 

 
 

 
 

 
- Drugi 

 
Izdelava iz: (7) 
- naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih ali 
nečesanih ali kako drugače 
obdelanih za predenje, ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 

 
 

 
ex 62. pgl. 

 
Oblačila in pribor za oblačila 
razen pletenih in kvačkanih 
izdelkov; razen za: 

 
Izdelava iz preje. (7) (9) 

 
 

 
ex 6202, 
ex 6204, 
ex 6206, 
ex 6209 
in  
ex 6211 

 
Oblačila in pribor za oblačila, 
za ženske, deklice in dojenčke, 
vezeni 

 
Izdelava iz preje. (9) 
ali 
Izdelava iz nevezene tkanine, 
pod pogojem, da vrednost 
uporabljene nevezene tkanine 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna.(9) 

 
 

 
ex 6210 in  
ex 6216 

 
Ognjeodporna oprema iz 
tkanin, prevlečenih s folijo iz 
aluminiziranega poliestra 

 
Izdelava iz preje. (9) 
ali 
Izdelava iz neprevlečene 
tkanine, če vrednost 
uporabljene neprevlečene 
tkanine ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna. (9) 
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6213 in  
6214 

 
Robčki, šali, ogrinjala, rute, 
naglavne rute, tančice in 
podobni izdelki: 

 
 

 
 

 
 

 
- Vezeni 

 
Izdelava iz nebeljene enojne 
preje. (7) (9) 
 
ali 
 
Izdelava iz nevezene tkanine, 
pod pogojem, da vrednost 
uporabljene nevezene tkanine 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. (9) 

 
 

 
 

 
- Drugi 

 
Izdelava iz nebeljene enojne 
preje. (7) (9) 

 

ali 
 
Izdelavi sledi tiskanje, 
spremljano z najmanj dvema 
pripravljalnima ali končnima 
postopkoma (kot so 
razmaščevanje, beljenje, 
merceriziranje, 
termostabiliziranje, dviganje, 
kalendiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojem, da vrednost vse 
uporabljene netiskane tkanine 
iz tar. št. 6213 in 6214 ne 
presega 47,5 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
6217 

 
Drug gotov pribor za oblačila; 
deli oblačil ali pribora za 
oblačila, razen tistih iz tar. št. 
6212: 

 
 

 
 

 
 

 
- Vezeni 

 
Izdelava iz preje.(9) 
ali 
Izdelava iz nevezene tkanine, 
pod pogojem, da vrednost 
uporabljene nevezene tkanine 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna.(9) 
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- Ognjeodporna oprema iz 
tkanin, prevlečenih s folijo 
aluminiziranega poliestra 

 
Izdelava iz preje.(9) 
 
ali 
 
Izdelava iz neprevlečene 
tkanine, pod pogojem, da 
vrednost uporabljene 
neprevlečene tkanine ne 
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 
oblačila in izrabljeni tekstilni 
izdelki; krpe; razen za: 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 

 
 

 
6301 do 
6304 

 
Odeje, volnene odeje, posteljno 
perilo itd, zavese itd., drugi 
izdelki za notranjo opremo: 

 
 

 
 

 
 

 
- Iz klobučevine ali iz netkanih 
materialov 

 
Izdelava iz: (7) 
- naravnih vlaken ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 

 
 

 
 

 
- Drugi: 

 
 

 
 

 
 

 
-- vezeni 

 
Izdelava iz nebeljene enojne 
preje. (9) (10) 
 
ali 
 
Izdelava iz nevezene tkanine 
(razen pletene ali kvačkane), 
pod pogojem, da vrednost  

 
 

 
 

 
 

uporabljene nevezene tkanine 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
 

 
-- drugi 

 
Izdelava iz nebeljene enojne  
preje.(9) (10) 
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6305 

 
Vreče in vrečke za pakiranje 
blaga 

 
Izdelava iz: (7) 
- naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih ali 
nečesanih ali kako drugače 
obdelanih za predenje, ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 

 
 

 
6306 

 
Ponjave, platnene strehe in 
zunanje platnene navojnice 
(tende); šotori; jadra (za 
plovila, jadralne deske ali 
suhozemna vozila); izdelki za 
taborjenje 

 
 

 
 

 
 

 
- Netkani 

 
Izdelava iz: (7) (9) 
- naravnih vlaken ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 

 
 

 
 

 
- Drugi 

 
Izdelava iz nebeljene enojne 
preje. (7) (9) 

 
 

 
6307 

 
Drugi gotovi tekstilni izdelki, 
vključno z modnimi kroji za 
oblačila 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
6308 

 
Garniture, ki so sestavljene iz 
koščkov tkanin in preje, s 
priborom ali brez njega, za 
izdelavo preprog in pregrinjal, 
tapiserij, vezenih namiznih 
prtov in serviet ali podobnih 
tekstilnih izdelkov, pripravljene 
v zavitkih za prodajo na drobno  

 
Vsak sestavni del ali izdelek v 
garnituri mora izpolnjevati 
pravilo, ki bi zanj veljalo, če 
ne bi bil v garnituri. Sestavni 
deli ali izdelki brez porekla pa 
se lahko vključijo, če njihova 
skupna vrednost ne presega 
15 % cene garniture franko 
tovarna. 

 
 

 
ex 64. pgl. 

 
Obutev, gamaše in podobni 
izdelki; deli teh izdelkov; razen 
za: 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št., razen iz 
spojenih gornjih delov, 
pritrjenih na notranje podplate 
ali druge komponente 
podplatov iz tar. št. 6406. 

 
 

 
6406 

 
Deli obutve; vložki za obutev, 
vstavki za pete in podobni 
izdelki; gamaše, ovijači in 
podobni izdelki in njihovi deli 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 

 
 

 
ex 65. pgl. 

 
Klobuki, kape in druga 
pokrivala ter njihovi deli; razen 
za: 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
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6503 

 
Klobuki in druga pokrivala, iz 
klobučevine, izdelane iz tulcev, 
stožcev in drugih izdelkov iz 
tar. št. 6501, vključno tudi z 
podloženimi ali okrašenimi 

 
Izdelava iz preje ali tekstilnih 
vlaken. (9) 

 
 

 
6505 

 
Klobuki in druga pokrivala,  
pleteni ali kvačkani ali izdelani 
iz čipke, klobučevine ali drugih 
tekstilnih metražnih materialov 
(razen iz trakov), vključno z 
podloženimi ali okrašenimi; 
mrežice za lase iz kakršnega 
koli materiala, vključno z 
podloženimi ali okrašenimi 

 
Izdelava iz preje ali tekstilnih 
vlaken. (9) 

 
 

 
ex 66. pgl. 

 
Dežniki, sončniki, sprehajalne 
palice, palice-stolčki, biči, 
korobači in njihovi deli; razen 
za: 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 

 
 

 
6601 

 
Dežniki in sončniki (vključno s 
palicamidežniki, vrtnimi 
dežniki in podobnimi dežniki) 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne 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. 

 
 

 
ex 6812 

 
Izdelki iz azbesta, izdelki iz 
mešanic na osnovi azbesta ali iz 
mešanic na osnovi azbesta in 
magnezijevega karbonata 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št.. 

 
 

 
ex 6814 

 
Izdelki iz sljude, vključno z 
aglomerirano ali rekonstituirano 
sljudo, na podlagi iz papirja, 
kartona ali drugih materialov 

 
Izdelava iz obdelane sljude 
(vključno z aglomerirano ali 
rekonstituirano). 

 
 

 
69. pgl. 

 
Keramični izdelki 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 

 
 

 
ex 70. pgl 

 
Steklo in stekleni izdelki; razen 
za: 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
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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, 
emajlirano ali drugače 
obdelano, neokvirjeno in ne 
spojeno z drugimi materiali: 

 

- Podlaga iz steklene plošče, 
prevlečena s tanko izolacijsko 
prevleko polprevodniške vrste v 
skladu s standardi SEMII (11) 

 

 

- Drugo  

 
 

 

 

 

 

 

 

Izdelava iz neprevlečene 
podlage iz steklene plošče iz 
tar. št. 7006. 

 

Izdelava iz materialov iz 
tar.št. 7001. 

 
 

 
7007 

 
Varnostno steklo iz kaljenega 
ali plastnega stekla 

 
Izdelava iz materialov iz tar. 
št. 7001. 

 
 

 
7008 

 
Večplastni panelni elementi za 
izolacijo, iz stekla 

 
Izdelava iz materialov iz tar. 
št. 7001. 

 
 

 
7009 

 
Steklena ogledala, z okvirjem 
ali brez njega, vključno tudi z 
vzvratnimi ogledali 

 
Izdelava iz materialov iz tar. 
št. 7001. 

 
 

 
7010 

 
Baloni, steklenice, kozarci, 
lonci, fiole, ampule in druge 
posode iz stekla, za transport ali 
pakiranje blaga; stekleni 
kozarci za vlaganje, čepi, 
pokrovi in druga zapirala, iz 
stekla 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
 
ali 
 
 Rezanje steklenih izdelkov 
pod pogojem, da skupna 
vrednost uporabljenih  
nerazrezanih steklenih 
izdelkov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna. 
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7013 

 
Stekleni izdelki, ki se 
uporabljajo za mizo, v kuhinji, 
za toaletne namene, v pisarnah, 
izdelki za notranjo dekoracijo 
in podobne namene (razen tistih 
iz tar. št. 7010 ali 7018) 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
 
ali 
 
Rezanje steklenih izdelkov 
pod pogojem, da skupna 
vrednost uporabljenih 
nerazrezanih steklenih 
izdelkov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna. 
 
ali 
 
Ročno okraševanje (razen 
sitotiska) ročno pihanih 
steklenih izdelkov pod 
pogojem, da skupna vrednost 
uporabljenih ročno pihanih 
steklenih izdelkov ne presega 
50 % cene izdelka franko 
tovarna. 

 
 

 
ex 7019 

 
Izdelki iz steklenih vlaken 
(razen preje) 

 
Izdelava iz: 
- nebarvanih trakov steklenih 
vlaken, rovinga, preje ali 
rezanih niti, ali 
- steklene volne. 

 
 

 
ex 71. pgl. 

 
Naravni in kultivirani biseri, 
dragi in poldragi kamni; 
plemenite kovine, kovine, 
platirane s plemenitimi 
kovinami in izdelki iz njih; 
imitacije nakita; kovanci; razen 
za: 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 

 
 

 
ex 7101 

 
Naravni ali kultivirani biseri, 
sortirani in začasno nanizani 
zaradi lažjega transporta 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
ex 7102 
ex 7103 in  
ex 7104 

 
Obdelani dragi ali poldragi 
kamni (naravni, sintetični ali 
rekonstruirani) 

 
Izdelava iz neobdelanih 
dragih ali poldragih kamnov. 

 
 

 
7106 
7108 in 
7110 

 
Plemenite kovine: 
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- Neobdelane 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št., razen iz tar. 
št. 7106, 7108 in 7110. 
ali 
Elektrolitska, toplotna ali 
kemična separacija plemenitih 
kovin iz tar. št. 7106, 7108 ali 
7110. 
ali 
Legiranje plemenitih kovin iz 
tar. št. 7106, 7108 ali 7110 
med seboj ali z navadnimi 
kovinami. 

 
 

 
 

 
- Polizdelki ali v obliki prahu 

 
Izdelava iz neobdelanih 
plemenitih kovin. 

 
 

 
ex 7107, 
ex 7109 in 
ex 7111 

 
Kovine, platirane s plemenitimi 
kovinami, v obliki polizdelkov 

 
Izdelava iz kovin, platiranih z 
neobdelanimi plemenitimi 
kovinami. 

 
 

 
7116 

 
Predmeti iz naravnih ali 
kultiviranih biserov, dragih ali 
poldragih kamnov (naravnih, 
sintetičnih ali rekonstruiranih) 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
7117 

 
Imitacije nakita 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
 

ali 

 
 

 
 

 
 

 
Izdelava iz delov navadne 
kovine, neprekritih ali 
neprevlečenih s plemenitimi 
kovinami, pod pogojem, da 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna. 

 
 

 
ex 72. pgl. 

 
Železo in jeklo; razen za: 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 

 
 

 
7207 

 
Polizdelki iz železa ali 
nelegiranega jekla 

 
Izdelava iz materialov iz tar. 
št. 7201, 7202, 7203, 7204 ali 
7205. 

 
 

 
7208 do 
7216 

 
Ploščati valjani izdelki, palice, 
kotniki in profili iz železa ali 
nelegiranega jekla 

 
Izdelava iz ingotov ali drugih 
primarnih oblik iz tar. št. 
7206. 

 
 

 
7217 

 
Žica iz železa ali nelegiranega 
jekla 

 
Izdelava iz polizdelkov iz tar. 
št. 7207. 
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ex 7218, 
7219 do 
7222 

 
Polizdelki, ploščato valjani 
izdelki, palice, kotniki in profili 
iz nerjavnega jekla 

 
Izdelava iz ingotov ali drugih 
primarnih oblik iz tar. št. 
7218. 

 
 

 
7223 

 
Žica iz nerjavnega jekla 

 
Izdelava iz polizdelkov iz tar. 
št. 7218. 

 
 

 
ex 7224, 
7225 do 
7228 

 
Polizdelki, ploščato valjani 
izdelki, 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 

 
Žica iz drugih legiranih jekel 

 
Izdelava iz polizdelkov iz tar. 
št. 7224. 

 
 

 
ex 73. pgl. 

 
Izdelki iz železa in jekla; razen 
za: 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 

 
 

 
ex 7301 

 
Piloti 

 
Izdelava iz materialov iz tar. 
št. 7206. 

 
 

 
7302 

 
Deli za železniške in 
tramvajske tire, iz železa ali 
jekla; tirnice, vodila in zobate 
tirnice, kretniški jezički, 
križišča, spojne palice in drugi 
deli kretnic, pragovi, tirne 
vezice, tirna ležišča, klini za 
tirna ležišča, podložne plošče 
pričvrščevalne ploščice, 
distančne palice, drugi deli, 
posebej konstruirani za 
postavljanje, spajanje in 
pritrjevanje tirnic 

 
Izdelava iz materialov iz tar. 
št. 7206. 

 
 

 
7304, 
 7305 in  
7306 

 
Cevi in votli profili iz železa 
(razen iz litega železa) ali jekla  

 
Izdelava iz materialov iz tar. 
št. 7206, 7207, 7218 ali 7224. 

 
 

 
ex 7307 

 
Pribor za cevi iz nerjavnega 
jekla (ISO št. X5CrNiMo 
1712), sestavljen iz več delov 

 
Struženje, vrtanje, širitev 
lukenj, izrezovanje navojev, 
urezovanje in peskanje 
kovanih polizdelkov, pod 
pogojem, da skupna vrednost 
uporabljenih kovanih izdelkov 
ne presega 35% cene izdelka 
franko tovarna. 
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7308  

 
Konstrukcije (razen montažnih 
zgradb iz tar. št. 9406) in deli 
konstrukcij (npr.: mostovi in 
mostne sekcije, vrata za 
zapornice, stolpi, predalčni 
stebri, strehe, strešna ogrodja, 
vrata in okna ter okviri zanje, 
pragovi za vrata, roloji, ograje 
in stebri), iz železa ali jekla; 
pločevine, palice, profili, 
kotniki, cevi in podobno, 
pripravljeni za uporabo v 
konstrukcijah, iz železa ali jekla 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
Zvarjeni kotniki in profili iz 
tar. št. 7301 se ne smejo 
uporabiti. 

 
 

 
ex 7315 

 
Verige zoper drsenje 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
iz tar. št. 7315 ne presega 50 
% cene izdelka franko 
tovarna. 

 
 

 
ex 74. pgl. 

 
Baker in bakreni izdelki; razen 
za: 

 
Izdelava: 
- iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
7401 

 
Bakrov kamen; cementni baker 
(precipitat-oborina bakra) 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 

 
 

 
7402 

 
Nerafiniran baker; bakrene 
anode za elektrolizo 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 

 
 

 
7403 

 
Rafiniran baker in bakrove 
zlitine, surovi: 

 
 

 
 

 
 

 
- 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. 
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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 
elektrolitsko obdelavo iz 
nelegiranega aluminija ali iz 
aluminijevih odpadkov in 
ostankov. 

 
 

 
7602 

 
Aluminijasti odpadki in ostanki 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
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ex 7616 

 
Izdelki iz aluminija, razen gaze, 
tkanin, rešetk, mrež, ograj, 
tkanin za ojačanje in podobnih 
materialov ( vključno z 
neskončnimi trakovi) iz 
aluminijaste žice, in 
ekspandirane kovine iz 
aluminija 

 
Izdelava:  
- iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo gaza, tkanine, 
rešetke, mreže, ograje, tkanine 
za ojačanje in podobni 
materiali (vključno tudi z 
neskončnimi trakovi) iz 
aluminijaste žice ali 
ekspandirane kovine iz 
aluminija in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
 77. pgl. 
 

 
Rezervirano za morebitno 
prihodnjo uporabo HS  

 
 

 
 

 
ex 78. pgl. 

 
Svinec in svinčeni izdelki; 
razen za:  

 
Izdelava: 
- iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
7801 

 
Surovi svinec: 

 
 

 
 

 
 

 
- Rafiniran svinec 

 
Izdelava iz obdelanega svinca 
("bullion" ali "work"). 

 
 

 
 

 
- Drugi  

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
Ne smejo se uporabiti odpadki 
in ostanki iz tar. št. 7802. 

 
 

 
7802 

 
Svinčeni odpadki in ostanki 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 

 
 

 
ex 79. pgl. 

 
Cink in cinkovi izdelki; razen 
za:  

 
Izdelava: 
- iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 
- pri kateri vrednost vseh 
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. 

 
Orodje, nožarski izdelki, žlice 
in vilice iz navadnih kovin; 
njihovi deli iz navadnih kovin; 
razen za:  

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 

 
 

 
8206 

 
Orodje iz dveh ali več tar. št. 
8202 do 8205, v garniturah za 
prodajo na drobno  

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz tar. 
št. od 8202 do 8205. Vendar 
pa se orodje iz tar. št. od 8202 
do 8205 lahko vstavi v 
garniture, če njihova skupna 
vrednost ne presega 15 % 
cene garniture franko tovarna. 
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8207 

 
Izmenljiva orodja za ročne 
obdelovalne priprave na 
mehanični pogon ali brez njega 
ali za obdelovalne stroje (npr.: 
za stiskanje, kovanje, 
vtiskovanje, prerezovanje, 
narezovanje in vrezovanje 
navojev, vrtanje, povečevanje 
odprtine s strganjem, 
prevlačevanje, rezkanje), 
vključno z matricami za 
izvlačenje ali iztiskanje kovine, 
in orodja za vrtanje kamna in 
zemlje 

 
Izdelava: 
- iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in  
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
8208 

 
Noži in rezila, za stroje ali 
mehanične priprave  

 
Izdelava: 
- iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in  
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
ex 8211 

 
Noži z rezili, nazobljenimi ali 
nenazobljenimi (vključno z 
vrtnarskimi noži), razen nožev 
iz tar. št. 8208 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
Lahko pa se uporabijo ročaji 
in rezila iz navadnih kovin. 

 
 

 
8214 

 
Drugi nožarski izdelki (npr.: 
stroji za striženje, mesarske ali 
kuhinjske sekače, mesarske 
sekire in noži za sekljanje 
mesa, noži za papir); garniture 
in priprave za manikiranje in 
pedikiranje (vključno s pilicami 
za nohte) 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
Lahko pa se uporabijo ročaji 
iz navadnih kovin. 

 
 

 
8215 

 
Žlice, vilice, zajemalke, žlice 
za peno, lopatice za serviranje 
kolačev, noži za ribe, noži za 
maslo, prijemalke za sladkor in 
podoben kuhinjski in namizni 
pribor 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
Lahko pa se uporabijo ročaji 
iz navadnih kovin. 

 
 

 
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 
stavbarstvo, in avtomatična 
zapirala za vrata 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
Lahko pa se uporabijo tudi 
drugi materiali iz tar. št. 8302 
pod pogojem, da njihova 
skupna vrednost ne presega 
20 % cene izdelka franko 
tovarna. 

 
 

 
ex 8306 

 
Kipci in drugi okraski iz 
navadnih kovin 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
Lahko pa se uporabijo tudi 
drugi materiali iz tar. št. 8306, 
če njihova skupna vrednost ne 
presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
ex 84. pgl. 

 
Jedrski reaktorji, kotli, stroji in 
mehanske naprave; njihovi 
deli; razen za:  

 
Izdelava: 
- iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
ex 8401 

 
Gorilni elementi za jedrske 
reaktorje 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka.(12) 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 
 

 
8402 

 
Kotli za pridobivanje vodne in 
druge pare (razen kotlov za 
centralno kurjavo s toplo vodo, 
ki lahko proizvajajo paro z 
nizkim tlakom), kotli za 
pregreto paro 

 
Izdelava: 
- iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in  
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 25 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
8403  
in  
ex 8404 

 
Kotli za centralno kurjavo, 
razen kotlov iz tar. št. 8402, in 
pomožne naprave za kotle za 
centralno kurjavo 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št.,razen iz tar. 
št. 8403 in 8404. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
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 
zgorevanjem, na vžig s 
svečkami, z izmeničnim ali 
vrtilnim gibanjem bata 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
8408 

 
Batni motorji z notranjim 
zgorevanjem, na vžig s 
kompresijo (dizelski ali 
poldizelski motorji) 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
8409 

 
Deli, ki so primerni izključno 
ali pretežno za motorje iz tar. 
št. 8407 ali 8408 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
8411 

 
Turboreaktivni motorji, 
turbopropelerski motorji in 
druge plinske turbine 

 
Izdelava: 
- iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 25 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
8412 

 
Drugi pogonski stroji in 
motorji 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
ex 8413 

 
Tlačne črpalke z rotacijskim 
gibanjem 

 
Izdelava: 
- iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in  
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 25 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
ex 8414 

 
Industrijski ventilatorji in 
podobno 

 
Izdelava: 
- iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in  
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 25 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
8415 

 
Klimatizacijske naprave z 
ventilatorjem na motorni pogon 
in elementi za spreminjanje 
temperature in vlažnosti, 
vključno s stroji, pri katerih 
vlažnosti ni mogoče posebej 
regulirati 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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8418 

 
Hladilniki, zamrzovalniki in 
druge naprave za hlajenje ali 
zamrzovanje, električni in 
drugi; toplotne črpalke, 
drugačne od klimatizacijskih 
naprav iz tar. št. 8415 

 
Izdelava: 
- iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka,  
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna, in  
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov brez 
porekla ne presega vrednosti 
vseh uporabljenih materialov 
s poreklom. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 25 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
ex 8419 

 
Stroji in naprave za lesno 
industrijo, za proizvodnjo 
papirne mase, papirja in 
kartona 

 
Izdelava, pri kateri : 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene franko tovarna, in 
- v zgoraj navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz iste tar. št., kot 
je tar. št. izdelka ne presega 
25 % cene izdelka franko 
tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
8420 

 
Kalandri in drugi stroji za 
valjanje, razen za kovine ali 
steklo, in valji zanje 

 
Izdelava, pri kateri : 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene franko tovarna, in  
- v zgoraj navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka ne presega 25 
% cene izdelka franko 
tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
8423 

 
Tehtnice – tehtalne naprave 
(razen tehtnic z občutljivostjo 5 
centigramov ), vključno s stroji 
za štetje in kontrolo, ki delujejo 
na podlagi merjenja mase; uteži 
za tehtnice vseh vrst 

 
Izdelava: 
- iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in  
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 25 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
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 14030 / št. 113 / 23. 12. 2002 Uradni list Republike Slovenije 
 
 

 

Tar.št.HS 
 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)           ali         (4) 
    

 
8429 

 
Samovozni buldožerji, 
angledozerji, 
grejderji,ravnalniki, skreperji, 
bagri, nakladalniki z lopato, 
stroji za nabijanje in cestni 
valjarji, samovozni: 
 
- Cestni valjarji 
 
 
 
 
- Drugi 

 
 
 
 
 
 
 
 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 
Izdelava, pri kateri : 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene franko tovarna, in 
- v zgoraj navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz tar. št. 8431 ne 
presega 10 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 
 

 
8430 

 
Drugi stroji za ravnanje, 
strganje, izkopavanje, 
nabijanje, kopanje ali vrtanje 
zemlje, mineralov ali rud; ovni 
in stroji za izdiranje pilotov; 
snežni plugi in snežni 
odmetalniki 

 
Izdelava, pri kateri : 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene franko tovarna, in 
- v zgoraj navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz tar. št. 8431 ne 
presega 10 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 
 
 

 
ex 8431 

 
Deli, primerni za uporabo 
izključno ali pretežno s 
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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8441 

 
Drugi stroji za predelavo 
papirne mase, papirja ali 
kartona, vključno s stroji za 
rezanje vseh vrst 

 
Izdelava, pri kateri: 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene franko tovarna, in 
- v zgoraj navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz iste tar. št., kot 
je tar. št. izdelka ne presega 
25 % cene izdelka franko 
tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
8444 do 
8447 

 
Stroji iz teh tar.št, ki se 
uporabljajo v tekstilni industriji 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
 

 
ex 8448 

 
Pomožni stroji za uporabo s 
stroji iz tar. št. 8444 in 8445 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
 

 
8452 

 
Šivalni stroji, razen strojev za 
šivaje knjig iz tar. št. 8440; 
omarice, stojala in pokrovi, 
predvideni za šivalne stroje; 
igle za šivalne stroje: 
 
- Šivalni stroji (samo lock-
stitch), z glavami, z maso do 16 
kg brez motorja oziroma do 17 
kg z motorjem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Drugi 

 
 
 
 
 
 
 
Izdelava, pri kateri : 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla pri 
sestavljanju glave (brez 
motorja) ne presega vrednosti 
vsega uporabljenega materiala 
s poreklom, in 
- uporabljeni mehanizmi za 
zategovanje niti, kvačkanje in 
cik-cak so s poreklom. 
 
 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
 

 
8456 
do 
8466 

 
Obdelovalni stroji in naprave 
ter njihovi deli in pribor iz tar. 
št. 8456 do 8466 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
 



Stran 14032 / št. 113 / 23. 12. 2002 Uradni list Republike Slovenije 
 
 

 

Tar.št.HS 
 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)           ali         (4) 
    

 
8469 do 
8472 

 
Pisarniški stroji (npr.: pisalni 
stroji, računski stroji, stroji za 
avtomatsko obdelavo podatkov, 
razmnoževalni stroji, stroji za 
spajanje) 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
 

 
8480 

 
Livarski okvirji za livarne 
kovin; modelne plošče; modeli 
za kalupe, kalupi za kovino 
(razen kalupov za ingote), 
kovinske karbide, steklo, 
mineralne materiale, gume ali 
plastične mase 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
 

 
8482 

 
Kotalni ležaji 

 
Izdelava: 
- iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 25 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
8484 

 
Tesnila iz kovinskih listov, 
kombinirana z drugim 
materialom, ali iz dveh ali več 
plasti kovine; garniture tesnil, 
različne po sestavi materiala, v 
vrečkah, ovitkih ali podobnih 
pakiranjih; mehanska tesnila 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
 

 
8485 

 
Deli strojev brez električnih 
priključkov, izolatorjev, tuljav, 
kontaktov ali drugih električnih 
delov, ki niso navedeni in ne 
zajeti na drugem mestu v tem 
poglavju 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
 

 
ex 85. pgl. 

 
Električni stroji in oprema ter 
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. 
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8501 

 
Elektromotorji in električni 
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. 
 

 
8502 

 
Električni generatorski agregati 
in rotacijski pretvorniki 

 
Izdelava, pri kateri : 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in  
- v zgoraj navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz tar. št. 8501 in 
8503 ne presega 10 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
ex 8504 

 
Napajalniki za stroje za 
avtomatično obdelavo 
podatkov 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
ex 8518 

 
Mikrofoni in njihova stojala; 
zvočniki, vključno z zvočniki v 
zvočnih omaricah; 
avdiofrekvenčni električni 
ojačevalniki; električni sestavi 
za ojačevanje zvoka 

 
Izdelava, pri kateri: 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in  
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh 
uporabljenih materialov s 
poreklom. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 25 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
8519 

 
Gramofoni z vgrajenim 
ojačevalnikom ali brez njega, 
glasbeni avtomati na plošče, 
kasetni magnetofoni in drugi 
aparati za reprodukcijo zvoka, 
ki nimajo vgrajene naprave za 
snemanje zvoka 
 
 
 
 

 
Izdelava, pri kateri : 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in  
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh 
uporabljenih materialov s 
poreklom. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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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. 
 

 
8521 

 
Aparati za snemanje in 
reprodukcijo slike, ki imajo 
vgrajen videotuner ali ne 

 
Izdelava, pri kateri : 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in  
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh 
uporabljenih materialov s 
poreklom. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
8522 

 
Deli in pribor uporabni 
predvsem ali v glavnem z 
aparati iz tar. št. 8519 do 8521 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
 

 
8523 

 
Pripravljeni neposneti nosilci 
za zvočna snemanja ali 
podobna snemanja drugih 
fenomenov, razen izdelkov iz 
37. poglavja 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
 

 
8524 

 
Plošče, trakovi in drugi posneti 
nosilci z zvočnimi in drugimi 
podobnimi fenomeni, vključno 
z matricami in galvanskimi 
odtisi za proizvodnjo plošč, 
razen izdelkov iz 37. poglavja: 
 
- Matrice in galvanski odtisi za 
proizvodnjo plošč 
 
 
 
- Drugo 

 
 
 
 
 
 
 
 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 
Izdelava, pri kateri : 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in  
- v zgoraj navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz tar. št. 8523 ne 
presega 10 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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8525 

 
Oddajniki za radiotelefonijo, 
radiotelegrafijo, radiodifuzijo 
ali televizijo, vključno z 
oddajniki z vgrajenim 
sprejemnikom ali aparatom za 
snemanje ali reprodukcijo 
zvoka; televizijske kamere; 
video kamere za snemanje 
posamičnih slik in druge 
videosnemalne kamere; 
digitalni fotoaparati 

 
Izdelava, pri kateri : 
-  vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in  
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh 
uporabljenih materialov s 
poreklom. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 25 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
8526 

 
Radarji, naprave za 
radionavigacijo in aparati za 
radijsko daljinsko krmiljenje 

 
Izdelava, pri kateri : 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh 
uporabljenih materialov s 
poreklom. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 25 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
8527 

 
Sprejemniki za radiotelefonijo, 
radiotelegrafijo ali 
radiodifuzijo, vključno s 
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. 
 



Stran 14036 / št. 113 / 23. 12. 2002 Uradni list Republike Slovenije 
 
 

 

Tar.št.HS 
 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)           ali         (4) 
    

 
8529 

 
Deli, ki so izključno ali 
pretežno namenjeni za uporabo 
z aparati iz tar. št. 8525 do 
8528: 
 
- Izključno ali pretežno 
primerni za uporabo pri 
aparatih za videosnemanje in 
reprodukcijo slike 
 
- Drugi 

 
 
 
 
 
 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 
Izdelava, pri kateri : 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in  
- 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. 
 

 
8535  
in 
8536 

 
Električni aparati za vklapljanje 
in izklapljanje ali zaščito 
električnih tokokrogov ali za 
povezavo z električnimi 
tokokrogi ali znotraj njih 

 
Izdelava, pri kateri : 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in  
- v zgoraj navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz tar. št. 8538 ne 
presega 10 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
8537 

 
Table, plošče, pulti, mize, 
omare in druge osnove, 
opremljene z dvema ali več 
izdelki iz tar. št. 8535 ali 8536, 
za električno krmiljenje ali 
razdeljevanje električnega toka, 
vključno s tistimi z vgrajenimi 
instrumenti ali aparati iz 90. 
Poglavja in aparati za 
numerično krmiljenje, razen 
telefonskih central iz tar. št. 
8517 

 
Izdelava, pri kateri : 
-  vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 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 
razrezane v čipe 

 
Izdelava: 
- iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in  
- pri kateri vrednost vseh 
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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8542 Elektronska integrirana vezja in 
mikrosestavi: 

 

 

 

 

 - Monolitsko integrirana vezja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

     

- Drugo 

Izdelava, pri kateri: 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in  
- v zgoraj navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz tar.št. 8541 in 
8542 ne presega 10 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 

ali 

 

Postopek razprševanja (pri 
čemer so integrirana vezja 
oblikovana na polprevodniški 
podlagi s selektivno uvedbo 
ustreznega topila (dopant)), ne 
glede na to, ali je to vezje 
sestavljeno in/ali testirano v 
državi, ki ni država, navedena 
v 3. in 4. členu. 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 25 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
8544 

 
Izolirana žica (vključno z 
lakirano žico ali elektrolitsko 
oksidirano žico), kabli 
(vključno z koaksialnimi kabli) 
in drugi izolirani električni 
vodniki, s konektorjem ali brez 
njega; kabli iz optičnih vlaken, 
izdelani iz posamično 
oplaščenih vlaken, kombinirani 
z električnimi vodniki ali ne, s 
konektorjem ali brez njega 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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8545 

 
Ogljene elektrode, ogljene 
ščetke, oglje za žarnice, oglje 
za baterije in drugi izdelki iz 
grafita ali drugega oglja, s 
kovino ali brez nje, za 
električne namene 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
 

 
8546 

 
Električni izolatorji iz 
kakršnega koli materiala 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
8547 

 
Izolirni deli za električne stroje, 
naprave ali opremo, izdelani v 
celoti iz izolirnega materiala ali 
samo z manjšimi kovinskimi 
komponentami (npr. tulci z 
navojem), vdelanimi med 
stiskanjem izključno zaradi 
vezave, razen izolatorjev iz tar. 
št. 8546; cevi za električne 
vodnike in spojke zanje, iz 
navadnih kovin, obložene z 
izolirnim materialom 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
 

 
8548 

 
Odpadki in ostanki primarnih 
celic, primarnih baterij in 
električnih akumulatorjev; 
iztrošene primarne celice; 
iztrošene primarne baterije in 
iztrošeni električni 
akumulatorji; električni deli 
strojev ali aparatov, ki niso 
navedeni in ne zajeti na drugem 
mestu v tem poglavju 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
 

 
ex 86. pgl. 

 
Tirna vozila in njihovi deli; 
železniški in tramvajski tirni 
sklopi in pribor ter njihovi deli; 
mehanična in elektromehanska 
signalna oprema za promet 
vseh vrst; razen za:  

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
 

 
8608 

 
Železniški in tramvajski tirni 
sklopi in pribor; mehanska 
(vključno z 
elektromehanskimi) oprema za 
signalizacijo, varnost, nadzor in 
upravljanje prometa v 
železniškem, tramvajskem in 
cestnem prometu, prometu na 
notranjih vodnih poteh, 
parkiriščih, lukah ali letališčih; 
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. 
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ex 87. pgl. 

 
Vozila, razen železniških ali 
tramvajskih tirnih vozil, ter 
njihovi deli in pribor; razen za:  

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
 

 
8709 

 
Samovozni delovni vozički, 
brez naprav za dviganje ali 
manipuliranje, ki se uporabljajo 
v tovarnah, skladiščih, lukah ali 
na letališčih, za prevoz blaga 
na kratkih razdaljah; vlečna 
vozila, ki se uporabljajo na 
peronih železniških postaj; deli 
navedenih vozil  

 
Izdelava: 
- iz materialov iz katere koli 
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, vključno s 
tistimi, ki so opremljena z 
oborožitvenimi sredstvi, in 
njihovi deli 

 
Izdelava: 
- iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in  
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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8711 

 
Motorna kolesa (tudi mopedi), 
kolesa in podobna vozila s 
pomožnim motorjem, z bočno 
prikolico ali brez nje; bočne 
prikolice: 
 
- Z batnim motorjem z 
notranjim zgorevanjem z 
izmeničnim gibanjem bata s 
prostornino cilindra: 
 
-- do vključno 50 cm3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-- nad 50 cm3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Drugi 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdelava, pri kateri: 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in  
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh 
uporabljenih materialov s 
poreklom. 
 
Izdelava, pri kateri : 
-  vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in  
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh 
uporabljenih materialov s 
poreklom. 
 
Izdelava, pri kateri : 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in  
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh 
uporabljenih materialov s 
poreklom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 
 
 
 
 
 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 25 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 
 
 
 
 
 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 
 
 

 
ex 8712 

 
Kolesa brez krogličnih ležajev 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz  tar. 
št. 8714. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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8715 

 
Otroški vozički in njihovi deli 

 
Izdelava: 
- iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in  
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
8716 

 
Priklopniki in polpriklopniki; 
druga vozila, nesamovozna; 
njihovi deli 

 
Izdelava: 
- iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in  
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
ex 88. pgl. 

 
Letala, vesoljska vozila in 
njihovi deli; razen za:  

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
ex 8804 

 
Rotošuti 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št., vključno z 
drugimi materiali iz tar. št. 
8804. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
8805 

 
Oprema za lansiranje letal; 
krovna prestrezala letal in 
podobne naprave; naprave za 
treniranje letenja na tleh; deli 
navedenih izdelkov 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
89. pgl. 

 
Ladje, čolni in plavajoče 
konstrukcije 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
Ne sme se uporabljati 
ladijskih trupov iz tar. št. 
8906.  

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
ex 90. pgl. 

 
Optični, fotografski, 
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 

 
Optična vlakna in snopi 
optičnih vlaken, kabli iz 
optičnih vlaken, razen tistih iz 
tar. št. 8544; listi in plošče iz 
polarizirajočega materiala; leče 
(vključno s kontaktnimi 
lečami), prizme, zrcala in drugi 
optični elementi, iz kakršnega 
koli materiala, nemontirani, 
razen takih optično 
neobdelanih steklenih 
elementov  

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
9002 

 
Leče, prizme, zrcala in drugi 
optični elementi, iz kakršnega 
koli materiala, montirani, ki so 
deli ali pribor instrumentov ali 
aparatov, razen takih optičnih 
neobdelanih steklenih 
elementov 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
9004 

 
Očala, naočniki in podobni 
izdelki, korektivni, zaščitni ali 
drugi  

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
ex 9005 

 
Daljnogledi (z enim ali dvema 
objektivoma), optični teleskopi 
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 
bliskovne žarnice, razen 
bliskovnih žarnic z električnim 
vžigom 

 
Izdelava: 
- iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna, in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov brez 
porekla ne presega vrednosti 
vseh uporabljenih materialov 
s poreklom. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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9007 

 
Kinematografske kamere in 
projektorji, vključno s tistimi z 
vdelanimi aparati za snemanje 
ali reprodukcijo zvoka 

 
Izdelava: 
- iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna, in  
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov brez 
porekla ne presega vrednosti 
vseh uporabljenih materialov 
s poreklom. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
9011 

 
Optični mikroskopi, tudi tisti za 
mikrofotografijo, 
mikrokinematografijo in 
mikroprojekcijo 

 
Izdelava: 
 
- 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. 

 
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 

 
Tehtnice z občutljivostjo do 
vključno 5 centigramov 
(0,05g), z utežmi ali brez njih 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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9017 

 
Instrumenti in aparati za 
risanje, označevanje ali 
matematično računanje (npr. 
risalni aparati, pantografi, 
kotomeri, risalni pribor v 
kompletu, logaritemska 
računala, računala v obliki 
okrogle plošče); ročni 
instrumenti za merjenje dolžine 
(npr. merilne palice in trakovi, 
mikrometrska merila, merila z 
nonijem), ki niso navedeni ali 
zajeti na drugem mestu v tem 
poglavju 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
9018 

 
Medicinski, kirurški, 
zobozdravniški in veterinarski 
instrumenti in aparati, vključno 
z scintigrafskimi, 
elektromedicinskimi aparati in 
aparati za preiskavo vida;  

 
 

 
 

 
 

 
- Zobozdravniški stoli z 
vgrajenimi zobozdravniškimi 
napravami ali 
zobozdravniškimi pljuvalniki 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št. vključno z 
materiali iz tar. št. 9018. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
- 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. 

 
9019 

 
Aparati za mehanoterapijo; 
aparati za masažo; aparati za 
psihološka testiranja; aparati za 
ozonoterapijo, kisikoterapijo, 
aerosolno terapijo, umetno 
dihanje in drugi terapevtski 
dihalni aparati;  

 
Izdelava: 
- iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in  
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 25 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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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. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 25 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
9024 

 
Stroji in aparati za preskušanje 
trdote, natezne tlačne trdnosti, 
elastičnosti ali drugih 
mehanskih lastnosti materiala 
(npr. kovin, lesa, tekstilnega 
materiala, papirja, plastične 
mase) 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
9025 

 
Hidrometri in podobni 
merilniki, termometri, 
pirometri, barometri, 
higrometri (vlagomeri) in 
psihrometri, tudi kombinacije 
teh instrumentov, z možnostjo 
registriranja ali brez nje 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
9026 

 
Instrumenti in aparati za 
merjenje ali kontrolo pretoka, 
nivoja, tlaka ali drugih 
spremenljivih veličin pri 
tekočinah ali plinih (npr. 
merilniki pretoka, kazalniki 
nivoja, manometri, merilniki 
količine toplote), razen 
instrumentov in aparatov iz tar. 
št. 9014, 9015, 9028 ali 9032 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
9027 

 
Instrumenti in aparati za 
fizikalne ali kemične analize 
(npr. polarimetri, refraktometri, 
spektrometri, aparati za analizo 
plina ali dima); instrumenti in 
aparati za merjenje in kontrolo 
viskoznosti, poroznosti, 
raztezanja, površinske napetosti 
in podobno; instrumenti in 
aparati za merjenje ali 
kontroliranje toplote, zvoka ali 
svetlobe (vključno z 
espozimetri); mikrotomi 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
9028 

 
Merilniki porabe ali 
proizvodnje plinov, tekočin ali 
električne energije, vključno z 
merilniki za njihovo umerjanje: 
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(1) (2) (3)           ali         (4) 
    

 
 

 
- 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. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
9029 

 
Števci vrtljajev, števci 
proizvodnje, taksimetri, 
kilometrski števci, števci 
korakov in podobno; kazalniki 
hitrosti in tahometri, razen 
tistih, ki se uvrščajo v tar. št. 
9014 ali 9015; stroboskopi 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
9030 

 
Osciloskopi, spektralni 
analizatorji in drugi instrumenti 
in aparati za merjenje ali 
kontrolo električnih veličin, 
razen merilnikov iz tar. št. 
9028; instrumenti in aparati za 
merjenje ali odkrivanje alfa, 
beta, gama, rentgenskih, 
kozmičnih ali drugih 
ionizirajočih sevanj 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
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. 

 
 

 
 
9033 
 
 
 

 
Deli in pribor (ki so uporabni z 
različnimi aparati iz različnih 
tar.št. iz 90. poglavja in ki niso 
navedeni in ne zajeti na drugem 
mestu v tem poglavju) za 
stroje, naprave, instrumente ali 
aparate iz 90. poglavja 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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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. 
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9113 

 
Jermenčki in zapestnice za 
ročne ure in deli za jermenčke 
in zapestnice: 

 
 

 
 

 
 

 
- Iz navadne kovine, vključno z 
pozlačenimi ali posrebrenimi 
ali iz kovine, prevlečene s 
plemenito kovino  

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
 

 
- Drugi 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
92. pgl. 

 
Glasbila, njihovi deli in pribor 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
93. pgl. 

 
Orožje in strelivo; njuni deli in 
pribor 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
ex 94. pgl. 

 
Pohištvo, posteljnina, žimnice, 
nosilci za žimnice, blazine in 
podobni polnjeni izdelki; 
svetilke in pribor za njih, ki 
niso navedeni ali zajeti na 
drugem mestu; osvetljeni znaki, 
osvetljeni znaki z imeni in 
podobno; montažne zgradbe; 
razen za: 

 
Izdelava 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 
bombažno tkanino, katere teža 
ne presega 300g/m2 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka 
ali 
Izdelava iz bombažne tkanine, 
ki je že pripravljena za 
uporabo z materiali iz tar. št. 
9401 ali 9403, pod pogojem, 
da: 
- vrednost tkanine ne presega 
25 % cene izdelka franko 
tovarna, in  
- so vsi drugi uporabljeni 
materiali s poreklom in se 
uvrščajo v druge tar. št., razen 
tar. št. 9401 ali 9403. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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9405 

 
Svetilke in pribor za njih, 
vključno z reflektorji in 
njihovimi deli, ki niso navedeni 
in ne zajeti na drugem mestu; 
osvetljeni znaki, osvetljene 
ploščice z imeni in podobno, s 
fiksiranim svetlobnim virom, in 
njihovi deli, ki niso navedeni in 
ne zajeti na drugem mestu 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
9406  

 
Montažne zgradbe 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
ex 95. pgl. 

 
Igrače, rekviziti za družabne 
igre in šport; njihovi deli in 
pribor; razen za:  

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št., razen iz 
iste tar. št., kot je tar.št. 
izdelka. 

 
 

 
9503 

 
Druge igrače; zmanjšani 
modeli in podobni modeli za 
igro, tudi s pogonom, 
sestavljanke, zloženke 
(puzzles) vseh vrst  

 
Izdelava: 
- iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
ex 9506 

 
Palice za golf in njihovi deli 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
Za izdelavo glav za palice za 
golf pa se lahko 
uporabijogrobo obdelani kosi. 

 
 

 
ex 96. pgl. 

 
Razni proizvodi, razen za: 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 

 
 

 
ex 9601 in 
ex 9602 

 
Izdelki iz materialov 
živalskega, rastlinskega ali 
mineralnega izvora za rezljanje 

 
Izdelava iz obdelanih 
materialov za rezljanje iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 

 
 

 
ex 9603 

 
Metle in ščetke (razen metel iz 
protja ter ščetk iz materialov 
podlasičje ali veveričje dlake), 
mehanične priprave za čiščenje 
podov, ročne, brez motorja: 
soboslikarski vložki in valji, 
brisalniki za pod in omele 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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9605 

 
Potovalni kompleti (neseserji) 
za osebna toaletna sredstva, 
šivanje ali čiščenje obutve ali 
obleke 

 
Vsak sestavni del ali izdelek v 
garnituri mora zadovoljiti 
pravila, ki bi zanj veljala, če 
ne bi bil vključen v garnituro. 
Lahko pa se vključijo sestavni 
deli ali izdelki brez porekla 
pod pogojem, da njihova 
skupna vrednost ne presega 
15 % cene garniture franko 
tovarna. 

 
 

 
9606 

 
Gumbi, gumbi pritiskači, 
zaklopni gumbi, gumbi za 
srajce, gumbi, ki se še oblačijo 
in drugi deli teh izdelkov; 
nedokončani gumbi 

 
Izdelava: 
- iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

9608 

 

 

Svinčniki s kroglico; flomastri 
in označevalci z vrhom iz polsti 
ali drugega poroznega 
materiala; nalivna peresa in 
podobna peresa; peresa za 
kopiranje; patentni svinčniki; 
peresniki, držala za svinčnike 
in podobna držala; deli 
(vključno s kapicami in 
ščipalkami) navedenih 
izdelkov, razen tistih iz tar.št. 
9609 

Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
Lahko pa se uporabijo peresa 
in njihove konice iz iste tar. 
št., kot je tar. št. izdelka. 

 

 
9612 

 
Trakovi za pisalne stroje in 
podobni trakovi, prepojeni s 
tiskarsko barvo ali drugače 
pripravljeni za odtiskovanje, 
vključno s trakovi na kolesih 
ali v kasetah; blazinice za žige, 
prepojene ali neprepojene, s 
škatlo ali brez nje 

 
Izdelava: 
- iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
ex 9613 

 
Vžigalniki piezo 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
iz tar. št. 9613 ne presega 30 
% cene izdelka franko 
tovarna. 
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ex 9614 

 
Tobačne pipe in glave za pipe 

 
Izdelava iz grobo obdelanih 
kosov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
97. pgl. 

 
Umetniški predmeti, zbirke in 
starine 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 

 
 

 
(1) Za posebne pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej uvodni opombi 7.1 in 7.3. 
(2) Za posebne pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej uvodno opombo 7.2. 
(3) Opomba 3 k 32. poglavju določa, da gre za preparate, ki se uporabljajo za barvanje katerega koli materiala ali ki 

se uporabljajo kot sestavine za proizvodnjo barvil, pod pogojem, da niso uvrščene v drugo tarifno številko 32. 
poglavja. 

(4) Izraz "skupina" pomeni kateri koli del besedila te tarifne številke med dvema podpičjema. 
(5) Za izdelke, ki so sestavljeni iz materialov, ki so po eni strani uvrščeni v tar. št. 3901 do 3906 in po drugi strani v 

tar. št. 3907 do 3911, se ta omejitev uporablja samo za tisto skupino materialov, ki v izdelku prevladujejo po 
teži. 

(6) Naslednje folije se štejejo kot visoko prisojne: folije, katerih zatemnitev (merjeno z Gardner Hazemetrom v 
skladu z ASTM-D 1003-16, t.i. Hazefaktor) je manjša od 2 odstotka. 

(7) Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v uvodni   opombi 5. 
(8) Uporaba tega materiala je omejena na izdelavo tkanih tkanin, ki se uporabljajo za proizvodnjo papirja. 
(9) Glej uvodno opombo 6. 
(10) Za pletene ali kvačkane izdelke, brez dodatka elastike ali gume, dobljene s šivanjem ali sestavljanjem kosov 

pletenih ali kvačkanih tkanin (rezanih ali pletenih direktno v oblike) glej uvodno opombo 6. 
(11) SEMII - Registrirani institut za polprevodniško opremo in materiale. 
(12) To pravilo se uporablja do 31.12.2005.  
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Vzorci potrdil o prometu blaga EUR.1 in zahtev za potrdilo o prometu blaga EUR.1 
 
 

 
Navodila za tiskanje 

 
 
 
1.  Vsak obrazec meri 210 x 297 mm; dovoljeno odstopanje po dolžini je minus 5 mm 

oziroma plus 8 mm. Uporabljati je treba bel, klejen, brezlesni pisalni papir, z 
najmanjšo težo 25 gramov na kvadratni meter. Imeti mora ozadje s tiskanim zelenim 
vzorcem "guilloche" tako, da je vsako ponarejanje z mehanskimi ali kemičnimi 
sredstvi opazno na prvi pogled.  

 
2.  Pristojni organi držav EFTE ali Slovenije lahko pridržijo pravico, da sami tiskajo 

potrdila ali pa jih dajo tiskati pooblaščenim tiskarjem. V slednjem primeru se mora 
vsak obrazec sklicevati na tako pooblastilo. Na vsakem obrazcu morata biti navedeno 
ime in naslov tiskarja ali oznaka, ki omogoča njegovo identifikacijo. Obrazec mora 
imeti tudi serijsko številko, tiskano ali ne, ki omogoča njegovo identifikacijo. 
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POTRDILO O PROMETU BLAGA EUR.1 
 

 
1. Izvoznik (ime,polni naslov,država) 

 
EUR. 1       No A  000 000 

 
 

 
Predno izpolnite obrazec, preberite navodila na hrbtni strani 

 
 

 
2. To potrdilo se uporablja za preferencialno menjavo med 
 
 
___________________________________________ 
 
                     in 
                  
_______________________________________ 
          (navesti države, skupine držav ali teritorije) 
 

 
3. Prejemnik (ime,polni naslov,država) 
(navedba neobvezna) 
 
 
 

 

  
4.Država, skupina držav 
ali teritorij porekla 
proizvodov 
 

 
5.Namembna država, skupina 
držav ali teritorij 

 
6. Podatki v zvezi s prevozom (navedba 
neobvezna) 
 
 

 
7. Opombe 

 
8. Zaporedna številka; oznake in številke; število in vrsta paketov(1) ; 
poimenovanje blaga 
 
 
 
 

 
9.Bruto 
teža (kg) 
ali druga 
merska 
enota 
(l,m3,itd.) 

 
10.Računi 
(navedba 
neobvezna) 

 
11.CARINSKA OVEROVITEV 
Overjena izjava  
Izvozni dokument (2):                     Žig 
Tip............................Št........................ 
Carinski organ:........................................ 
Država ali ozemlje izdaje:...................... 
.................................................................. 
.................................................................. 
Kraj in datum:....................................................... 
.................................................................. 
             (Podpis) 

 
12.IZJAVA IZVOZNIKA 
Podpisani izjavljam, da zgoraj navedeno 
blago izpolnjuje vse pogoje, potrebne za 
izdajo tega potrdila. 
 
 
Kraj in datum:........................... 
 
.................................................... 
           (Podpis) 
 

(1)Če blago ni pakirano, navedite število izdelkov ali navedite "v razsutem stanju". 
(2)Izpolnite samo, če to zahtevajo predpisi izvozne države ali teritorija. 
 

 
13. ZAHTEVEK ZA KONTROLO, poslati na: 

 
14. REZULTAT KONTROLE 
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Na podlagi izvedene kontrole je bilo ugotovljeno, da 
(1): 
 
......  je to potrdilo resnično izdal naveden carinski 
organ in da so navedbe, ki jih vsebuje točne 
 
......  to potrdilo ne izpolnjuje zahtevanih pogojev o 
verodostojnosti in točnosti (glej priložene opombe) 
 
 

 
15. Vložen je zahtevek za ugotovitev verodostojnosti 
in točnosti tega potrdila. 
 
 
................................................ 
     (kraj in datum) 
 
                            Žig 
 
______________________________ 
               (podpis) 
 

 
 
 
 
..................................................... 
       (kraj in datum) 
                          Žig 
                                   
________________________________ 
              (podpis) 
 
 
----------------------------- 
(1)Označi z X ustrezno navedbo. 

 
1. To potrdilo ne sme vsebovati izbrisov ali ponovnih vpisov. Morebitni popravki morajo biti izvedeni tako, 
da se napačne navedbe prečrtajo in po potrebi dodajo pravilne. Vsako tako spremembo mora potrditi tisti, ki 
je potrdilo izpolnil in jo overiti carinske oblasti države ali ozemlja izdaje. 
 
2. Izdelki, navedeni v potrdilu, si morajo slediti neprekinjeno, in pred vsakim izdelkom mora biti zaporedna 
številka. Neposredno pod zadnjim izdelkom mora biti potegnjena vodoravna črta. Neuporabljen prostor 
mora biti prečrtan tako, da je dodajanje naknadnih podatkov onemogočeno. 
 
3. Blago mora biti opisano v skladu s trgovinskimi običaji tako natančno, da se lahko identificira. 
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ZAHTEVA ZA POTRDILO O PROMETU BLAGA EUR.1 
 

 
1. Izvoznik (ime, polni naslov,država) 

 
EUR. 1       No A  000 000 

 
 

 
Predno izpolnite obrazec, preberite navodila na hrbtni 
strani 

  
2. To potrdilo se uporablja za preferencialno menjavo 
med 
 
___________________________________________ 
 
                      in 
                    
_______________________________________ 
       (navesti države, skupine držav ali teritorije) 
 

3. Prejemnik (ime, polni naslov, 
država)(navedba neobvezna) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
4.Država, skupina držav 
ali teritorij porekla 
proizvodov 
 

 
5.Namembna država, 
skupina držav ali teritorij 

 
6. Podatki v zvezi s prevozom (navedba 
neobvezna) 
 
 
 
 
 
 

 
7. Opombe 

 
8. Zaporedna številka; oznake in številke; število in vrsta paketov(1); 
poimenovanje blaga 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.Bruto 
teža(kg) ali 
druga 
merska 
enota 
(l,m3,itd.) 

 
10.Računi 
(navedba 
neobvezna) 

(1)Če blago ni pakirano, navedite število izdelkov ali navedite "v razsutem stanju". 
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IZJAVA IZVOZNIKA 
 

Podpisani, izvoznik blaga, navedenega na prednji strani, 
 
IZJAVLJAM, da to blago izpolnjuje zahtevane pogoje za izdajo priloženega potrdila; 
 
NAVAJAM okoliščine, na podlagi katerih to blago izpolnjuje zahtevane pogoje: 
 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
 
PRILAGAM naslednja dokazila (1): 
 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
 
SE ZAVEZUJEM, da bom na zahtevo pristojnih organov predložil vsa dodatna dokazila, ki 
jih ti štejejo za potrebna za izdajo priloženega potrdila, in se zavezujem, da bom po potrebi 
soglašal, da ti organi opravijo kakršen koli pregled mojega knjigovodstva in okoliščin 
izdelave omenjenega blaga; 
 
 
PROSIM za izdajo priloženega potrdila za to blago. 
 
 
                                              .................................................. 
                                                   (Kraj in datum) 
 
         
                                              ................................................... 
                                                     (Podpis) 
 
 
 
 
---------------------------------------------- 
(1)Na primer: uvozni dokumenti, potrdila o prometu, računi, izjave proizvajalca, itd., ki se 
 nanašajo na v izdelavi uporabljene izdelke ali na v enakem stanju ponovno izvoženo blago. 
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PRILOGA IV 
 

Besedilo izjave na računu 
 

Izjava na računu, katere besedilo je navedeno v nadaljevanju, mora biti izdelana v skladu z 
opombami. Vendar opomb ni treba natisniti. 

 
Angleška inačica: 

 
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) declares 
that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (2) preferential origin. 
 

Nemška inačica: 
 

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... (1)) der Waren, auf die sich 
dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, 

präferenzbegünstigte ... Ursprungswaren sind (2). 
 
 

Francoska inačica: 
 

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). 
 
 

Italijanska inačica : 
 
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... 
(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (2). 

 
 

Islandska inačica : 
 

Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr. ... (1)), lýsir því yfir 

að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af ... fríðindauppruna (2). 
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Norveška inačica: 

 
Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr. ... 
(1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har ... 

preferanseopprinnelse (2). 
 
 
 

Slovenska inačica: 
 
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1) ) izjavlja, 
da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo. 
 
 
 
 
 

.................................................. (3) 
(Kraj in datum) 

 
................................................ (4) 

(Podpis izvoznika, dodatno mora biti jasno navedeno 
ime osebe, ki je podpisala izjavo) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
----------------------- 
1 Kadar izjavo na računu izdela pooblaščeni izvoznik v smislu 22. člena protokola mora 

biti na tem mestu vpisana številka pooblastila. Če izjave na računu ne daje 
pooblaščeni izvoznik, se besede v oklepajih izpustijo oziroma se pusti prazen prostor. 

2 Navedba porekla izdelkov.  
3 Te navedbe se lahko izpustijo, če so informacije že na samem dokumentu. 
4 Kadar se ne zahteva podpis izvoznika, se izvzetje podpisa nanaša tudi na navedbo 

imena podpisnika. 
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5554. Uredba o izvajanju sporazuma o prosti trgovini
med Republiko Slovenijo in Bosno in
Hercegovino

Na podlagi 3. člena Zakona o ratifikaciji Sporazuma o
prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Bosno in Herce-
govino (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 111/01)
izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med

Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino

1. člen
Ta uredba določa pogoje za uvoz blaga, ki se v letu

2003 uvaža v Republiko Slovenijo in je po poreklu iz Bosne
in Hercegovine.

2. člen
Za namene te uredbe izraz ‘uvoz’ pomeni sprostitev

blaga v prosti promet, kakor tudi katerikoli drug carinski
postopek, pri katerem nastane carinski dolg.

3. člen
Za industrijske izdelke, ki se uvažajo v Republiko Slo-

venijo in so po poreklu iz Bosne in Hercegovine, se uporab-
lja carinska stopnja “prosto“.

Za industrijske izdelke v smislu prvega odstavka tega
člena se štejejo izdelki, uvrščeni v 25. do 97. poglavje
kombinirane nomenklature.

4. člen
Za kmetijske izdelke, ki se uvažajo v Republiko Slove-

nijo in so po poreklu iz Bosne in Hercegovine, se uporablja
carinska stopnja “prosto“. Posebna uvozna dajatev se ne
plačuje.

Za kmetijske in živilske izdelke v smislu prvega odstav-
ka tega člena se štejejo izdelki, uvrščeni v 1. do 24. pogla-
vje kombinirane nomenklature.

5. člen
Pri uveljavljanju preferencialne carinske obravnave pri

uvozu blaga po 3. in 4. členu te uredbe je treba carinskemu
organu poleg drugih dokumentov predložiti tudi dokazilo o
poreklu blaga, ki je izdano ali dano v državi izvoza v skladu s
preferencialnimi pravili o poreklu blaga, določenimi v prilogi
k tej uredbi, ki je njen sestavni del.

Carinski organi Republike Slovenije potrjujejo dokazila
o poreklu blaga za izvoz blaga iz Republike Slovenije v
Bosno in Hercegovino, če gre za izvoz blaga, ki v skladu s
Sporazumom o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in
Bosno in Hercegovino uživa preferencialno obravnavo, in če
so izpolnjeni pogoji, določeni s preferencialnimi pravili o
poreklu blaga iz prejšnjega odstavka.

6. člen
Pri uvozu blaga po določbah te uredbe se v enotno

carinsko listino (ECL) v skladu s 126. členom uredbe za
izvajanje carinskega zakona (Uradni list RS, št. 107/02) v
polje 39 vpiše naslednje štirimestne šifre:

– 1602 za industrijske izdelke iz 3. člena te uredbe;
– 1601 za kmetijske in živilske izdelke iz 4. člena te

uredbe.

7. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2003.

Št. 333-12/2001-6
Ljubljana, dne 18. decembra 2002.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister
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PRILOGA 
 

PROTOKOL 1 
 

O  OPREDELITVI POJMA “IZDELKI S POREKLOM”  IN NAČINIH UPRAVNEGA 
SODELOVANJA 

 
 

VSEBINA 
 
 
I. ODDELEK     SPLOŠNE DOLOČBE 
 
1. člen  Opredelitev pojmov  
 
II. ODDELEK     OPREDELITEV POJMA "IZDELKI S POREKLOM" 
 
2. člen  Splošne zahteve 
 
3. člen  Dvostranska kumulacija porekla 
 
4. člen  V celoti pridobljeni izdelki 
 
5. člen  Zadosti  obdelani ali predelani izdelki 
 
6. člen  Nezadostni postopki obdelave ali predelave 
 
7. člen  Enota kvalifikacije 
   
8. člen  Dodatki, nadomestni deli in orodje 
 
9. člen  Garniture 
 
10. člen Nevtralni elementi 
 
 
III. ODDELEK ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA 
 
11. člen Načelo teritorialnosti 
 
12. člen Neposredni prevoz 
 
13. člen Razstave 
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IV. ODDELEK  DOKAZILO O POREKLU 
 
 
14. člen Splošne zahteve 
 
15. člen Postopek za izdajo potrdila o prometu blaga EUR.1 
 
16. člen Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.1 
 
17. člen Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1 
 
18. člen Izdaja potrdil o prometu blaga EUR.1 na podlagi predhodno izdanega ali  

sestavljenega dokazila o poreklu 
 
19. člen         Ločeno knjigovodsko izkazovanje              
 
20. člen Pogoji za  izjavo na računu 
 
21. člen Pooblaščeni izvoznik 
 
22. člen Veljavnost dokazila o poreklu 
 
23. člen Predložitev dokazila o poreklu 
 
24. člen Uvoz po delih 
 
25. člen Izjeme pri dokazilu o poreklu 
 
26. člen Spremljajoči dokumenti 
 
27. člen Shranjevanje dokazil o poreklu in spremljajočih dokumentov 
 
28. člen Razlike in formalne napake 
 
29. člen Zneski, izraženi v evrih 
 
 
V. ODDELEK DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU 
 
30. člen Medsebojno sodelovanje 
 
31. člen Preverjanje dokazil o poreklu 
 
32. člen Reševanje sporov 
 
33. člen Kazni 
 
34. člen Proste cone 
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VI. ODDELEK     KONČNE DOLOČBE 
 
35. člen            Pododbor za carinske zadeve in vprašanja porekla 
 
36. člen Priloge 
 
37. člen Blago v tranzitu in v hrambi 
 
Seznam prilog: 
 
Priloga I: Uvodne opombe k seznamu v Prilogi II 
 
Priloga II:  Seznam obdelav ali predelav, ki jih je treba opraviti na materialih brez porekla, 

da bi lahko izdelani izdelki dobili status blaga s poreklom 
 
Priloga III: Potrdilo o prometu blaga EUR.1 in zahtev za potrdilo o prometu blaga EUR.1 
 
Priloga IV: Izjava na računu 
 
Priloga V: Izvedbene zadeve 
 
Priloga VI: Alternativna uporaba posebnih pravil o poreklu 
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I.  ODDELEK 
 

SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
        

Opredelitev pojmov 
 
V tem protokolu: 
 
a) “izdelava” pomeni katero koli vrsto obdelave ali predelave, vključno s sestavljanjem 

ali posebnimi postopki; 
 
b) “material” pomeni vsako sestavino, surovino, sestavni del ali del itd., ki se uporablja 

pri izdelavi izdelka; 
 
c) “izdelek” pomeni izdelek, ki se izdeluje, čeprav je namenjen kasnejši uporabi pri 

drugem postopku izdelave; 
 
d) “blago” pomeni material in izdelke; 
 
e)  “carinska vrednost” pomeni vrednost, določeno v skladu s Sporazumom iz leta 1994 o 

izvajanju VII. člena Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (Sporazum WTO o 
carinski vrednosti); 

 
f) “cena franko tovarna” pomeni ceno, ki se plača za izdelek franko tovarna proizvajalcu 

v podjetju pogodbenice, v katerem se opravi zadnja  obdelava ali predelava, če cena 
vključuje vrednost vsega uporabljenega materiala, zmanjšano za vse notranje dajatve, 
ki se ali se lahko povrnejo pri izvozu pridobljenega izdelka; 

 
g) “vrednost materiala” pomeni carinsko vrednost pri uvozu uporabljenega materiala 

brez porekla, ali če ta ni znana in se ne da ugotoviti, prvo preverljivo ceno, plačano za 
material v pogodbenici; 

 
h) “vrednost materiala s poreklom” pomeni vrednost takega materiala, kot je  opredeljen  

v  točki g) in se smiselno uporablja; 
 
i) “dodana vrednost” pomeni ceno izdelka franko tovarna, zmanjšano za carinsko 

vrednost vsakega vključenega materiala s poreklom iz druge pogodbenice, ali če 
carinska vrednost ni znana ali se ne da ugotoviti, prva dokazljiva cena, plačana za 
material v pogodbenici;    

  
j) “poglavja” in “tarifne številke” pomenijo poglavja in tarifne številke (štirištevilčne 

kode), uporabljene v nomenklaturi, ki sestavlja Harmonizirani sistem poimenovanja in 
šifrskih oznak blaga, ki se v tem protokolu navaja kot “harmonizirani sistem” ali 
“HS”; 

 
k) “uvrščen” se nanaša na uvrstitev izdelka ali materiala v določeno tarifno številko; 
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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 prejemniku, ali če ni takega dokumenta, izdelke, ki so zajeti na enem računu; 

 
m) “ozemlja” vključujejo teritorialno morje. 
 

 
 

II.  ODDELEK 
 

OPREDELITEV POJMA “IZDELKI  S POREKLOM” 
 

2. člen 
 

Splošne zahteve 
 
 
Pri izvajanju tega sporazuma se ti izdelki štejejo za izdelke s poreklom iz pogodbenice: 

 
a) izdelki, v celoti pridobljeni v pogodbenici v smislu 4. člena tega protokola; 
 
b) izdelki, pridobljeni v pogodbenici, ki vsebujejo material, ki ni bil v celoti pridobljen 

na njenem ozemlju, če je bil tak material zadosti obdelan ali predelan v tej 
pogodbenici v smislu 5. člena tega protokola. 

 
 

3. člen 
 

Dvostranska kumulacija porekla  
 

Material s poreklom iz pogodbenice uvoznice se šteje za material s poreklom iz pogodbenice  
izvoznice, kadar je vključen v tam pridobljen izdelek. Ni treba, da bi bil tak material zadosti 
obdelan ali predelan,  če je bil predelan ali obdelan bolj, kot to določa prvi odstavek 6. člena 
tega protokola. 

 
 
 

4. člen 
        

V celoti pridobljeni izdelki 
 
1. Šteje se, da so v celoti pridobljeni v  pogodbenici: 
 
 a) mineralni izdelki, pridobljeni iz njene zemlje ali  morskega dna; 
 
 b) tam pridelani rastlinski izdelki; 
 
 c) žive živali, tam skotene ali izvaljene in vzrejene; 
 
 d) izdelki, pridobljeni iz živih, tam vzrejenih živali; 
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  e) izdelki, tam pridobljeni z lovom ali ribolovom; 
 
 f) izdelki morskega ribolova in drugi izdelki iz morja, pridobljeni z njunimi 

plovili zunaj teritorialnega morja  pogodbenic; 
 
 g) izdelki, izdelani na njunih predelovalnih ladjah izključno iz izdelkov, 

omenjenih v točki f); 
 
 h) tam zbrani rabljeni predmeti, primerni le za reciklažo surovin, vključno z 

rabljenimi gumami, primernimi le za protektiranje ali uporabo kot odpadek; 
 

i) odpadki in ostanki pri postopkih izdelave, ki tam potekajo; 
 

 j) izdelki, pridobljeni iz morskega dna ali podzemlja zunaj njunega teritorialnega 
morja, če imata izključno pravico do obdelave morskega dna ali podzemlja;  

 
        k) blago, tam izdelano izključno iz izdelkov, opredeljenih  v točkah a) do j). 
 
2. Izraza “njuna plovila” in “njune predelovalne ladje” v točkah f) in g) prvega odstavka  

se uporabljata samo za plovila in predelovalne ladje: 
 

a) ki so registrirane ali se vodijo v pogodbenici; 
 

b) ki plovejo pod zastavo  pogodbenice; 
 

c) ki so najmanj v 50-odstotni lasti državljanov  pogodbenic ali družbe s sedežem 
v eni od teh držav, v kateri so direktor ali direktorji, predsednik upravnega 
odbora ali nadzornega sveta in večina članov takih odborov državljani  
pogodbenic in še dodatno, če v osebnih ali kapitalskih družbah vsaj polovica 
kapitala pripada tema državama ali javnim organom  ali državljanom teh držav; 

 
d) katerih kapitan in častniki so državljani  pogodbenice in 

 
e) katerih najmanj 75 odstotkov članov posadke je državljanov  pogodbenic. 

 
5. člen 

        
Zadosti obdelani ali predelani izdelki 

 
1. Za namene 2. člena se šteje, da so izdelki, ki niso v celoti pridobljeni, zadosti obdelani 

ali predelani, če so izpolnjeni pogoji, navedeni v seznamu Priloge II tega protokola. 
 

Navedeni pogoji navajajo za vse izdelke, za katere velja ta sporazum, postopke 
obdelave ali predelave, ki morajo biti opravljeni na materialu brez porekla, 
uporabljenem pri izdelavi teh izdelkov, in se nanašajo samo na tak material. Če se 
izdelek, ki je pridobil poreklo z izpolnitvijo pogojev iz seznama, uporablja pri izdelavi 
drugega izdelka, se torej pogoji, ki se uporabljajo za izdelek, v katerega je ta vključen, 
ne uporabljajo zanj in se ne upošteva material brez porekla, ki se je morda uporabil pri 
njegovi izdelavi. 
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2. Ne glede na prvi odstavek se vrste materiala brez porekla, ki se v skladu s pogoji iz 
seznama za ta izdelek ne bi smele uporabiti  pri izdelavi tega izdelka, vseeno lahko  
uporabijo, če: 

  
a) njihova skupna vrednost ne presega 10 odstotkov cene izdelka franko tovarna, 

 
b) kateri koli od odstotkov, ki je naveden v seznamu kot zgornja vrednost vrst 

materiala brez porekla, ni presežen na podlagi uporabe tega odstavka. 
 

Ta odstavek se ne uporablja za izdelke, ki se uvrščajo v 50. do 63. poglavje 
harmoniziranega sistema. 
 

3. Prvi in drugi odstavek se uporabljata pod  pogoji, ki jih določa 6. člen. 
 
 

6. člen 
 

Nezadostni postopki obdelave ali predelave 
 
1. Brez vpliva na drugi odstavek se ti postopki štejejo za nezadostno obdelavo ali 

predelavo, da bi izdelek pridobil status izdelka s poreklom, ne glede na to, ali je 
zadoščeno zahtevam iz 5. člena: 

 
a)  postopki za ohranitev blaga v dobrem stanju med prevozom in skladiščenjem; 
 
b)  razstavljanje in sestavljanje pošiljk; 
 
 
c)  pranje, čiščenje; odstranjevanje prahu, oksidov, olja, barve ali drugih snovi za 

prekrivanje; 
 

d)  likanje tekstila; 
 
e)  preprosti postopki barvanja in loščenja; 
 
f)  luščenje, beljenje delno ali v celoti, loščenje ter glaziranje žit in riža; 
 
g) postopki barvanja sladkorja ali oblikovanje sladkornih kock; 
 
h)  lupljenje, razkoščičevanje in luščenje sadja, oreščkov in zelenjave;  
 
i) ostrenje, preprosto  brušenje ali preprosto rezanje; 
  
j)  sejanje, prebiranje, sortiranje, klasificiranje, razvrščanje, usklajevanje (vključno s 

sestavljanjem garnitur izdelkov); 
 

k)  preprosto pakiranje v steklenice, konzerve, čutare, vrečke, zaboje, pritrjevanje na 
kartone ali plošče in vsi drugi preprosti postopki pakiranja; 
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l)  pritrjevanje ali tiskanje oznak, nalepk, logotipov in drugih podobnih znakov za 
razlikovanje na izdelke ali njihovo embalažo;  

 
m)  preprosto mešanje izdelkov ne glede na to, ali so različnih vrst ali ne; 
 
n)  preprosto sestavljanje delov izdelkov v popoln izdelek ali razstavljanje izdelkov na 

dele;  
 

o)  kombinacija dveh ali več postopkov, opisanih v točkah a) do n); 
 
p)  zakol živali. 
 
2.  Pri ugotavljanju, ali se predelava ali obdelava, opravljena na posameznem izdelku, 

šteje za nezadostno v smislu prvega odstavka, se skupno upoštevajo vsi postopki, 
opravljeni na tem izdelku v pogodbenici.  

 
 

7. člen 
 

Enota kvalifikacije 
 
1. Enota kvalifikacije za uporabo določb tega protokola je določen izdelek, ki se šteje za 

osnovno enoto, kadar se določa uvrstitev blaga pri uporabi nomenklature 
harmoniziranega sistema. 

 
 Iz tega sledi: 
 
a) kadar se izdelek, ki ga sestavlja skupina predmetov ali je sestavljen iz izdelkov, uvršča 

po pogojih harmoniziranega sistema v eno tarifno številko, potem celota pomeni enoto 
kvalifikacije, 

 
b) kadar je pošiljka sestavljena iz določenega števila  enakih izdelkov, ki se uvrščajo v 

enako tarifno številko harmoniziranega sistema, je treba pri uporabi določb tega 
protokola vsak izdelek obravnavati posebej. 

 
2. Če je v skladu s petim  temeljnim pravilom harmoniziranega sistema embalaža 

vključena v izdelek zaradi uvrščanja, mora biti vključena tudi pri določanju porekla. 
 

 
8. člen 

 
Dodatki, nadomestni deli in orodje 

 
Dodatki, nadomestni deli in orodje, poslani skupaj z delom opreme, stroja, naprave ali vozila, 
ki so del običajne opreme in so vključeni v njeno ceno ali pa niso posebej zaračunani, se 
štejejo za del te opreme, stroja, naprave ali vozila. 
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9. člen 
 

Garniture 
 
Garniture se v skladu s tretjim temeljnim pravilom harmoniziranega sistema štejejo za 
garniture s poreklom, kadar imajo poreklo vsi njihovi sestavni deli. Kljub temu pa se takrat, 
kadar je garnitura sestavljena iz izdelkov s poreklom in brez njega, šteje, da ima garnitura kot 
celota poreklo, če vrednost izdelkov brez porekla ne presega 15 odstotkov cene garniture 
franko tovarna. 
 

10. člen 
 

Nevtralni elementi 
 
Da bi določili, ali ima izdelek poreklo, ni treba ugotavljati porekla za navedeno, kar bi lahko 
bilo uporabljeno pri njegovi izdelavi: 
 
a)  energija in gorivo, 
 
b)  naprave in oprema, 
 
c) stroji in orodje, 
 
d) blago, ki ni vključeno ali ni namenjeno za vključitev  v končno sestavo  izdelka. 
 
 

 III.  ODDELEK 
 

ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA 
 

11. člen 
 

Načelo teritorialnosti 
 
1. Razen v primerih iz 3. člena in tretjega odstavka tega člena morajo biti pogoji za 

pridobitev statusa blaga s poreklom, določeni v II. oddelku, brez prekinitve izpolnjeni 
v Bosni in Hercegovini ali Sloveniji.  

 
2. Razen v primerih iz  3. člena se blago s poreklom, izvoženo iz  Bosne in Hercegovine 

ali Slovenije v drugo državo, ob vrnitvi šteje za blago brez porekla, razen če se  
carinskim organom  lahko zadovoljivo dokaže: 

 
(a) da je blago, ki se vrača, isto blago, kot je bilo izvoženo, in 

 
(b) da na njem, medtem ko je bilo v tisti državi ali med izvozom, niso bili 

opravljeni nikakršni postopki, razen tistih, ki so potrebni, da  se ohrani v 
dobrem stanju. 
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3. Na pridobitev statusa blaga s poreklom v skladu s pogoji, določenimi v II. oddelku, ne 
vpliva obdelava ali predelava, opravljena zunaj  Bosne in Hercegovine ali Slovenije na 
materialu, izvoženem iz  Bosne in Hercegovine ali Slovenije in ponovno uvoženem 
tja, če: 

 
(a) je omenjen material v celoti pridobljen v Bosni in Hercegovini ali v Sloveniji 

ali je bil pred izvozom obdelan ali predelan bolj, kot zahtevajo postopki, 
omenjeni v 6. členu, in 

 
 (b) se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da: 

 
i)    je  bilo  ponovno  uvoženo  blago  pridobljeno  z   obdelavo  ali   predelavo 
izvoženega materiala in 
 

  ii)   skupna   dodana  vrednost, pridobljena zunaj  Bosne in Hercegovine ali 
Slovenije ob  uporabi   določb   tega  člena, ne  presega  10  odstotkov   cene   
franko  tovarna   končnega izdelka,  za  katerega   se  uveljavlja  status   blaga   
s  poreklom. 

 
4. Za namene tretjega odstavka se pogoji za pridobitev statusa blaga s poreklom,         

določeni v II. oddelku, ne uporabljajo za obdelavo ali predelavo, opravljeno zunaj  
Bosne in Hercegovine ali Slovenije. Kadar pa se v seznamu v Prilogi II za določitev 
statusa blaga s poreklom za končni izdelek uporablja pravilo, ki določa najvišjo 
vrednost vsega vključenega materiala brez porekla, skupna vrednost materiala brez 
porekla, vključenega na ozemlju določene pogodbenice, upoštevana skupaj s skupno 
dodano vrednostjo, pridobljeno zunaj  Bosne in Hercegovine ali Slovenije z uporabo 
določb tega člena, ne sme presegati navedenega odstotka. 

 
5. Za namene uporabe določb tretjega in četrtega odstavka se šteje, da “skupna dodana 

vrednost” pomeni vse stroške, nastale zunaj  Bosne in Hercegovine ali Slovenije, 
vključno z vrednostjo  tam vključenega materiala . 

  
6. Določbe tretjega in četrtega odstavka se ne uporabljajo za izdelke, ki ne izpolnjujejo 

pogojev, določenih v seznamu Priloge II, in se lahko štejejo za zadosti obdelane ali 
predelane samo ob uporabi splošne tolerance, določene v drugem odstavku 5. člena. 

 
7.  Določbe tretjega in četrtega odstavka ne veljajo za izdelke iz 50. do 63. poglavja 

harmoniziranega sistema. 
 
8. Vsaka obdelava ali predelava, ki je zajeta z določbami  tega člena, opravljena zunaj  

Bosne in Hercegovine ali Slovenije, se opravi v skladu s postopki o začasnem izvozu 
na oplemenitenje ali podobnimi postopki. 
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12. člen 
 

Neposredni prevoz 
 
1. Preferencialno obravnavanje, predvideno s tem sporazumom, se uporablja samo za 

izdelke, ki izpolnjujejo zahteve tega protokola in se prevažajo neposredno med 
pogodbenicama. Vendar se izdelki, ki sestavljajo eno samo nedeljeno pošiljko, lahko 
prevažajo čez druga ozemlja, če do tega pride, s pretovarjanjem ali začasnim 
skladiščenjem na teh ozemljih pod pogojem, da je blago v državi tranzita ali 
skladiščenja ostalo pod nadzorom carinskih organov in da na njem niso bili opravljeni 
drugi postopki razen raztovarjanja, ponovnega natovarjanja ali kakršni koli postopki 
za ohranitev blaga v dobrem stanju. 
 
Izdelki s poreklom se lahko pošiljajo po cevovodih čez ozemlje, ki ni ozemlje nobene 
od  pogodbenic. 

 
2. Kot dokazilo, da so izpolnjeni pogoji, določeni v prvem odstavku, je treba predložiti 

carinskim organom države uvoznice: 
 

a) en sam transportni dokument, ki pokriva prevoz iz države izvoznice čez  
državo tranzita, ali 

 
b) potrdilo, ki ga izdajo carinski organi države tranzita, ki: 

 
(i) vsebuje natančen opis izdelkov, 

 
(ii) navaja datume raztovarjanja in ponovnega natovarjanja izdelkov, in če                    

ustrezno, imena ladij ali drugih uporabljenih prevoznih sredstev in 
         
(iii) potrjuje pogoje, pod katerimi so bili izdelki zadržani v državi tranzita, 

ali  
 

c) če teh ni, katere koli dokumente, ki to dokazujejo. 
 

 
13. člen 

 
    Razstave 

 
1. Za izdelke s poreklom, ki se pošiljajo na razstavo zunaj pogodbenic in so po razstavi 

prodani z namenom uvoza v  pogodbenico, veljajo pri uvozu ugodnosti po določbah 
tega sporazuma, če se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da: 

 
a) je izvoznik te izdelke poslal iz  pogodbenice v državo, v kateri je  razstava in 

jih tam razstavljal, 
  

b) je ta izvoznik izdelke prodal ali jih kako drugače dal na razpolago osebi v 
pogodbenici, 
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c)  so bili izdelki med razstavo ali takoj zatem poslani v enakem stanju, kot so bili 
poslani na razstavo, in 

  
d) izdelki od tedaj, ko so bili poslani na razstavo, niso bili uporabljeni za noben 

drug namen kot za predstavitev na razstavi. 
 
2. Dokazilo o poreklu mora biti izdano ali izpolnjeno v skladu z določbami IV. oddelka 

in predloženo carinskim organom države uvoznice na običajen način. V njem morata 
biti navedena ime in naslov razstave. Po potrebi se lahko zahtevajo dodatna pisna 
dokazila o pogojih, pod katerimi so bili razstavljeni. 

 
3. Prvi odstavek se uporablja za vse trgovinske, industrijske, kmetijske ali obrtne 

razstave, sejme ali podobne javne prireditve ali prikaze, ki niso organizirani za 
zasebne namene v trgovinah ali poslovnih prostorih zaradi prodaje tujih izdelkov in 
med katerimi izdelki ostanejo pod carinskim nadzorom. 

 
 
 

IV.  ODDELEK 
 

DOKAZILO O POREKLU 
 

14. člen 
 

Splošne zahteve 
 
1. Za izdelke s poreklom iz pogodbenice pri uvozu v drugo pogodbenico veljajo 

ugodnosti tega sporazuma  ob predložitvi bodisi: 
 
 a) potrdila o prometu blaga EUR.1, katerega vzorec je v Prilogi III, ali 
 

b) v primerih, določenih v prvem odstavku 20. člena, izjave izvoznika, katere 
besedilo je v Prilogi IV, na računu, obvestilu o odpremi ali drugem 
trgovinskem dokumentu, ki dovolj natančno opisuje te izdelke, da jih je 
mogoče prepoznati (v  nadaljevanju “izjava na računu”). 

 
2. Ne glede na prvi odstavek za izdelke s poreklom v smislu tega protokola v primerih, 

kot jih določa 25. člen, veljajo ugodnosti tega sporazuma, ne da bi bilo treba predložiti 
kateri koli zgoraj navedeni dokument.   

 
15. člen 

       
Postopek izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1 

 
1. Potrdilo  o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi države izvoznice na podlagi 

pisne zahteve izvoznika ali njegovega pooblaščenega zastopnika na izvoznikovo 
odgovornost. 
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2. V ta namen izpolni izvoznik ali njegov pooblaščeni zastopnik obrazca potrdila o 
prometu blaga EUR.1 in zahteve za potrdilo o prometu, katerih vzorca sta v Prilogi III. 
Obrazca se izpolnita v enem od uradnih jezikov pogodbenic ali v angleškem jeziku in 
v skladu z določbami notranjega prava države izvoznice. Če so napisani z roko, 
morajo biti izpolnjeni s črnilom in s tiskanimi črkami. Izdelki morajo biti opisani v za 
to predvidenem polju brez praznih vmesnih vrstic. Če polje ni v celoti zapolnjeno, je 
treba pod zadnjo vrstico opisa potegniti vodoravno črto in prečrtati  prazen prostor pod 
njo. 

 
3. Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prometu blaga EUR.1, mora biti 

pripravljen, da na zahtevo carinskih organov države izvoznice, v kateri se izda potrdilo 
o prometu blaga EUR.1, kadar koli predloži vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo 
status izdelkov s poreklom in izpolnitev drugih zahtev tega protokola.  

 
4. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi  pogodbenice, če se izdelki 

lahko štejejo za izdelke s poreklom iz ene od pogodbenic in izpolnjujejo druge zahteve 
tega protokola. 

 
5. Carinski organi, ki izdajajo potrdila, ukrenejo vse potrebno  za preverjanje porekla 

blaga in izpolnjevanje drugih zahtev tega protokola. V ta namen imajo pravico 
zahtevati katero koli dokazilo in opraviti kakršen koli pregled izvoznikovih poslovnih 
knjig ali kakršen koli drug pregled, ki se jim zdi potreben. Ti organi tudi  zagotovijo, 
da so obrazci, navedeni  v drugem odstavku,  pravilno izpolnjeni. Zlasti morajo 
preveriti, ali je prostor, namenjen opisu izdelkov, izpolnjen tako, da izključuje vse 
možnosti pripisov z namenom  goljufije. 

 
6. Datum izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1  mora biti naveden v polju 11 potrdila. 
 
7. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi in ga dajo izvozniku na 

razpolago takoj, ko je  dejanski izvoz opravljen ali zagotovljen. 
 

 
16. člen  

 
Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.1  

 
1. Ne glede na sedmi odstavek 15. člena se potrdilo o prometu blaga EUR.1 izjemoma  

lahko izda tudi po izvozu izdelkov, na katere se nanaša: 
 
(a)  če ni bilo izdano ob izvozu zaradi napak ali nenamernih opustitev ali posebnih 

okoliščin ali 
 

 (b) če se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da je bilo potrdilo o prometu 
blaga EUR.1 izdano, vendar ob uvozu iz tehničnih razlogov ni bilo sprejeto. 

 
2. Za izvajanje prvega odstavka mora izvoznik v zahtevi navesti kraj in datum izvoza 

izdelkov, na katere se nanaša potrdilo o prometu blaga EUR.1, in navesti razloge za 
svojo zahtevo. 
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3. Carinski organi lahko izdajo potrdilo o prometu blaga EUR.1 naknadno samo po 
opravljenem preverjanju, če se podatki v izvoznikovi zahtevi ujemajo s podatki v 
ustreznem spisu. 

 
1. Potrdila o prometu blaga EUR.1, ki so izdana naknadno, morajo imeti enega od teh 

zaznamkov : 
 

“ISSUED RETROSPECTIVELY” 
 
“IZDANO NAKNADNO” 
 
“NAKNADNO IZDATO” 
 
“NAKNADNO IZDANO” 
 
“НАКНАДНО ИЗДАТО” 
  

5. Zaznamek iz četrtega odstavka mora biti vpisan v polje Opombe potrdila o prometu 
blaga EUR.1. 
 

 
17. člen 

 
Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1 

 
1. Če je bilo potrdilo o prometu blaga EUR.1 ukradeno, izgubljeno ali uničeno, lahko 

izvoznik carinske organe, ki so ga izdali, zaprosi za dvojnik, sestavljen na podlagi 
izvoznih dokumentov, ki jih imajo. 

 
2. Tako izdani dvojnik mora imeti enega od teh zaznamkov: 

 
“DUPLICATE”, “DVOJNIK”, “DUPLIKAT”, “DUPLIKAT”, “ДУПЛИКАТ”. 
  

3. Zaznamek iz drugega odstavka mora biti vpisan v polje Opombe dvojnika potrdila o 
prometu blaga EUR.1. 

 
4. Dvojnik, na katerem mora biti datum izdaje prvotnega potrdila o prometu blaga 

EUR.1, začne veljati s tem  datumom. 
 
 

18. člen 
 

Izdaja potrdila o prometu blaga EUR.1 na podlagi predhodno  
izdanega ali sestavljenega dokazila o poreklu 

 
Če so izdelki s poreklom dani pod nadzor carinskega urada v pogodbenici, je mogoče 
zamenjati prvotno dokazilo o poreklu z enim ali več potrdili o poreklu blaga EUR.1 zaradi 
pošiljanja vseh ali nekaterih izdelkov drugam v pogodbenici. Nadomestno potrdilo ali 
nadomestna potrdila o prometu blaga EUR.1 izda carinski urad, pod nadzor katerega so bili 
dani izdelki. 
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19. člen 
 

Ločeno knjigovodsko izkazovanje 
 

1.  Če pri ločenem skladiščenju zalog izdelkov s poreklom in izdelkov brez porekla, ki so 
enaki in med seboj zamenljivi, nastanejo precejšnje stroškovne ali materialne težave, 
lahko carinski organi na pisno zahtevo prizadetih strank za vodenje teh zalog dovolijo 
tako imenovano metodo “ločenega knjigovodskega izkazovanja”. 

 
2.  Ta metoda mora zagotoviti, da je število pridobljenih izdelkov v določenem 

dogovorjenem obdobju, ki se lahko štejejo za izdelke s poreklom, enako, kot bi ga 
dobili, če bi bile zaloge fizično ločene. 

 
3.  Carinski organi lahko tako dovoljenje izdajo pod katerimi koli pogoji, za katere 

menijo, da so ustrezni. 
 
4.  Ta metoda se vodi in uporablja na podlagi splošnih računovodskih načel, ki veljajo v 

državi, v kateri je bil izdelek narejen. 
 
5.  Uporabnik te poenostavitve lahko izda oziroma zaprosi za dokazilo o poreklu za tiste 

količine izdelkov, ki se lahko štejejo za izdelke s poreklom. Na zahtevo carinskega 
organa uporabnik da izjavo o tem, kako so bile količine vodene. 

 
6. Carinski organi nadzorujejo uporabo dovoljenja in ga lahko kadar koli odvzamejo, če 

ga uporabnik kakor koli nepravilno uporablja ali ne izpolnjuje katerega od drugih 
pogojev, določenih v tem protokolu. 

 
 

20. člen 
 

Pogoji za  izjavo na računu 
 
1. Izjavo na računu, omenjeno v  točki  (b) prvega odstavka 14. člena, lahko da: 

 
(a) pooblaščeni izvoznik v smislu 21. člena ali 
 
          
(b) kateri koli izvoznik za vsako pošiljko, ki jo sestavlja en ali več paketov, ki 
vsebujejo izdelke s poreklom, katerih skupna vrednost ne presega 6 000 evrov. 

 
2. Izjavo na računu je možno dati, če se izdelki, na katere se nanaša, lahko štejejo za 

izdelke s poreklom iz pogodbenic in izpolnjujejo druge zahteve tega protokola. 
 
3. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora biti kadar koli  pripravljen, da  na zahtevo 

carinskih organov države izvoznice predloži vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo 
status porekla blaga in izpolnitev drugih zahtev tega protokola. 
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4. Izjavo na računu, katere besedilo je v Prilogi IV, mora izvoznik natipkati, odtisniti ali 
natisniti na račun, obvestilo o odpremi ali drug trgovinski dokument v eni od 
jezikovnih različic, ki so navedene v tej prilogi, v skladu z določbami notranjega prava 
države izvoznice. Če je napisana z roko, mora biti napisana s črnilom in s tiskanimi 
črkami. 

 
5. Izjave na računu morajo imeti izvirni lastnoročni podpis izvoznika. Vendar  se  od 

pooblaščenega izvoznika v smislu  21. člena ne zahteva, da podpisuje take izjave, če 
se carinskim organom države izvoznice pisno zaveže, da sprejema  polno odgovornost 
za vsako izjavo na računu, po kateri ga je mogoče prepoznati, kot da jo je lastnoročno 
podpisal. 

 
6. Izjavo na računu lahko da izvoznik ob izvozu izdelkov, na katere se nanaša, ali 

naknadno, če je predložena v državi uvoznici najkasneje v dveh letih  po uvozu 
izdelkov, na katere se nanaša. 

 
21. člen 

 
Pooblaščeni izvoznik 

 
1. Carinski organi države izvoznice lahko pooblastijo katerega koli izvoznika, v 

nadaljevanju “pooblaščenega izvoznika”, ki pogosto pošilja izdelke po tem 
sporazumu, da daje izjave na računu ne glede na vrednost izdelkov, na katere se 
nanaša. Izvoznik, ki prosi za tako pooblastilo, mora predložiti zadovoljiva dokazila 
carinskim organom o statusu porekla teh izdelkov in izpolnjevanju drugih zahtev tega 
protokola. 

 
2. Carinski organi lahko odobrijo status pooblaščenega izvoznika po pogojih, ki so po 

njihovem mnenju primerni. 
 
3. Carinski organi dodelijo pooblaščenemu izvozniku številko carinskega pooblastila, ki 

mora biti na izjavi na računu. 
 
4. Carinski organi spremljajo in nadzorujejo, kako pooblaščeni izvoznik uporablja 

pooblastilo. 
 
2. Carinski organi lahko kadar koli umaknejo pooblastilo. To morajo storiti, kadar 

pooblaščeni izvoznik ne predloži dokazil, navedenih v prvem odstavku, ne izpolnjuje 
pogojev, navedenih v drugem odstavku, ali  drugače nepravilno uporablja pooblastilo.  

 
6. Carinski organi, pristojni za izvajanje postopkov preverjanja dokazil o poreklu v 

smislu 31. člena tega protokola, se lahko med seboj obveščajo o spremembah glede 
dodelitve pooblastil pooblaščenim izvoznikom in si lahko vzajemno izmenjajo 
ažurirane sezname.       

 



Stran 14076 / št. 113 / 23. 12. 2002 Uradni list Republike Slovenije 
 
 

22. člen 
 

Veljavnost dokazila o poreklu 
 
1. Dokazilo o poreklu velja štiri mesece od datuma izdaje v državi izvoznici in mora biti 

v tem roku predloženo carinskim organom države uvoznice. 
 
2. Dokazila o poreklu, ki so  carinskim organom države uvoznice predložena po izteku 

roka za predložitev, določenega v prvem odstavku, se lahko sprejmejo zaradi uporabe 
preferencialne obravnave, če jih zaradi izjemnih okoliščin ni bilo možno predložiti do 
določenega končnega datuma. 

 
3. V drugih primerih predložitve z zamudo lahko carinski organi države uvoznice 

sprejmejo dokazila o poreklu, če so jim bili izdelki predloženi pred tem končnim 
datumom. 

 
23. člen 

       
Predložitev dokazila  o poreklu 

 
Dokazila o poreklu se predložijo carinskim organom države uvoznice v skladu s postopki, ki 
se uporabljajo v tej državi. Omenjeni organi lahko zahtevajo prevod dokazila o poreklu in 
tudi, da uvozno deklaracijo spremlja izjava, s katero uvoznik potrjuje, da izdelki izpolnjujejo 
potrebne pogoje za izvajanje tega sporazuma.  

 
 

24. člen  
       

Uvoz po delih 
 
Kadar se na zahtevo uvoznika in po pogojih, ki jih predpišejo carinski organi države 
uvoznice, razstavljeni ali nesestavljeni izdelki v smislu odstavka  (a) drugega temeljnega 
pravila harmoniziranega sistema, ki spadajo v  XVI. in XVII. oddelek ali v tarifni številki 
7308 in 9406 harmoniziranega sistema, uvažajo po delih, se za te izdelke pri prvem delnem 
uvozu carinskim organom predloži eno samo dokazilo o poreklu. 
 
  

25. člen 
 

Izjeme pri dokazilu o poreklu 
 
1. Izdelki, ki jih posamezniki kot majhne pakete pošiljajo drugim posameznikom ali so 

del osebne prtljage potnikov, se priznavajo za izdelke s poreklom, ne da bi bilo treba 
predložiti dokazilo o poreklu, če se ti izdelki ne uvažajo v trgovinske namene in je bila 
dana izjava, da ustrezajo zahtevam tega protokola, ter ni dvoma o resničnosti take 
izjave. Če se izdelki pošiljajo po pošti, se izjava lahko napiše na carinsko deklaracijo 
CN23, prej C2/CP3 ali na list papirja, ki se priloži temu dokumentu. 
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2. Občasni uvoz, pri katerem gre le za izdelke za osebno uporabo prejemnikov ali 
potnikov ali njihovih družin, se ne šteje za uvozev trgovinske namene, če je iz narave 
in količine izdelkov razvidno, da niso namenjeni za trgovanje. 

 
3. Poleg tega skupna vrednost teh izdelkov ne sme presegati 500 evrov pri majhnih 

paketih ali 1 200 evrov pri izdelkih, ki so del osebne prtljage potnikov. 
 
 

26. člen 
 

Spremljajoči dokumenti 
 
Dokumenti, omenjeni v tretjem odstavku 15. člena in tretjem odstavku 20. člena, ki se 
uporabljajo za dokazovanje, da se izdelki, zajeti s potrdilom o prometu blaga EUR.1 ali izjavo 
na računu, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz  ene od pogodbenic in izpolnjujejo druge 
zahteve tega protokola, so med drugim lahko tudi 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 uporabljenega materiala, izdani  ali sestavljeni 

v  eni od pogodbenic, kadar se uporabljajo v skladu z notranjim pravom; 
 
(c) dokumenti, ki dokazujejo postopek obdelave ali predelave materiala v eni od 

pogodbenic, izdani ali sestavljeni v tej pogodbenici, kadar se uporabljajo v skladu z 
notranjim pravom; 

 
(d) potrdila o prometu blaga EUR.1 ali izjave na računih, ki dokazujejo status porekla 

uporabljenega materiala, izdana ali sestavljena v pogodbenici v skladu s tem 
protokolom. 

 
 

27. člen 
 

Shranjevanje dokazil o poreklu in spremljajočih dokumentov 
 
1. Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prometu blaga EUR.1, mora vsaj tri leta 

hraniti dokumente, navedene v tretjem odstavku 15. člena. 
 
2. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora vsaj tri leta hraniti kopijo te izjave in  

dokumente, navedene v tretjem odstavku 20. člena. 
 
3. Carinski organi  države izvoznice, ki izdajajo potrdilo o prometu blaga EUR.1, morajo 

vsaj tri leta hraniti zahteve,  navedene v drugem odstavku 15. člena. 
 
4. Carinski organi  države uvoznice morajo vsaj tri leta hraniti potrdila o prometu blaga 

EUR.1 in izjave na računih, ki so jim bili predloženi. 
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28. člen  
       

Razlike in formalne napake 
 
1. Če so ugotovljene manjše razlike med navedbami na dokazilu o poreklu  in tistimi na 

dokumentih, ki so bili predloženi carinskemu organu zaradi izpolnjevanja uvoznih 
formalnosti za izdelke, to še ne pomeni ničnosti omenjenega dokazila, če se pravilno 
ugotovi, da ta dokument ustreza predloženim izdelkom. 

 
2. Očitne oblikovne napake, kot so npr. tipkarske, na dokazilu o poreklu ne morejo biti 

razlog za zavrnitev, če te napake ne ustvarjajo dvomov o pravilnosti navedb v tem 
dokumentu. 

 
29. člen 

       
Zneski, izraženi v evrih 

 
1. Za uporabo določb iz točke b) prvega odstavka 20. člena in tretjega odstavka 25. člena 

v primerih, ko se izda račun v drugi valuti kot evro, vsaka pogodbenica določi zneske 
v nacionalni valuti pogodbenic, ki ustrezajo zneskom, izraženim v evrih. 

 
2.  Za pošiljko se lahko uveljavljajo ugodnosti v skladu s točko b) prvega odstavka 20. 

člena ali s tretjim odstavkom 25. člena s sklicevanjem na valuto, v kateri se izda 
račun, glede na znesek, ki ga je določila zadevna država. 

 
3. Zneski, ki jih je treba uporabiti v kateri koli dani nacionalni valuti, so protivrednosti v 

tisti nacionalni valuti zneskov, izraženih v evrih, po tečaju na prvi delovni dan v 
oktobru in se uporabljajo od 1. januarja naslednjega leta.  Za namene izvajanja določb 
drugega odstavka  pogodbenici ob uvozu priznavata ustrezne zneske, ki jih je uradno 
sporočila zadevna država ali Evropska komisija. 

 
4.  Pogodbenica lahko zaokroži navzgor ali navzdol znesek, ki ga dobi pri preračunavanju 

v evrih izraženega zneska v nacionalno valuto. Zaokroženi znesek se od zneska, ki se 
dobi pri preračunu, ne sme razlikovati za več kot 5 odstotkov. Pogodbenica lahko 
obdrži nespremenjeno protivrednost v nacionalni valuti zneska, izraženega v evrih, če 
je ob letni uskladitvi iz tretjega odstavka preračun tega zneska pred kakršno koli 
zaokrožitvijo večji za manj kot 15 odstotkov protivrednosti v nacionalni valuti. 
Protivrednost v nacionalni valuti se lahko zadrži nespremenjena, če bi preračun 
povzročil zmanjšanje te protivrednosti. 

 
5.  Skupni odbor na zahtevo ene od pogodbenic pregleda v evrih izražene zneske. Skupni 

odbor pri tem pregledu upošteva zaželeno ohranjanje realnih učinkov teh vrednostnih 
omejitev. V ta namen se lahko odloči za spremembo zneskov, izraženih v evrih. 
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V. ODDELEK 
 

DOGOVORI O UPRAVNEM  SODELOVANJU 
 

30. člen 
 

Medsebojno sodelovanje 
 
 1. Carinski organi pogodbenic si medsebojno izmenjajo vzorčne odtise žigov, ki jih 

uporabljajo njuni carinski organi  ali  ustrezni pristojni in za to pravilno pooblaščeni 
organi pri izdajanju potrdil o prometu blaga EUR.1, in  naslove carinskih organov ali 
ustreznih pristojnih in za to pravilno pooblaščenih organov, odgovornih za preverjanje 
teh potrdil in izjav na računih. 

 
2. Da bi zagotovili pravilno uporabo tega protokola, si pogodbenici prek pristojnih 

carinskih uprav in ustreznih pristojnih in za to pravilno pooblaščenih organih 
medsebojno pomagata pri preverjanju verodostojnosti potrdil o prometu blaga EUR.1 
ali izjav na računih ter točnosti informacij, ki so tam navedene. 

         
 

31. člen 
 

Preverjanje dokazil o poreklu 
 
1. Dokazila o poreklu se naknadno preverjajo naključno ali kadar carinski organi države 

uvoznice upravičeno dvomijo o pristnosti teh dokumentov, statusu porekla teh 
izdelkov ali izpolnitvi drugih zahtev tega protokola. 

 
2. Zaradi izvajanja določb prvega odstavka morajo carinski organi države uvoznice vrniti 

potrdilo o prometu blaga EUR.1 in račun, če je bil predložen, izjavo na računu ali 
kopijo teh dokumentov carinskim organom države izvoznice, in če je ustrezno, navesti 
razloge za poizvedbo. V podporo zahtevi za preverjanje se pošlje  vsak pridobljen 
dokument ali informacija, ki kaže, da so podatki na dokazilu o poreklu napačni. 

 
3. Preverjanje opravljajo carinski organi države izvoznice. V ta namen imajo pravico 

zahtevati katero koli dokazilo in opraviti kakršen koli pregled izvoznikovih poslovnih 
knjig ali kateri koli drug pregled, za katerega menijo, da je potreben. 

 
4. Če se carinski organi države uvoznice odločijo, da bodo začasno prenehali priznavati 

preferencialno obravnavo za te izdelke, medtem ko čakajo na izide preverjanja, morajo 
uvozniku ponuditi sprostitev blaga, pogojeno z varnostnimi ukrepi, ki se jim zdijo 
potrebni. 

 
5. Carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, morajo biti o izidih takega preverjanja 

obveščeni čim prej. Izidi morajo jasno pokazati, ali so dokumenti verodostojni in če se 
izdelki, na katere se nanašajo, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz ene od 
pogodbenic ter izpolnjujejo druge zahteve tega protokola. 
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Če se uporabljajo določbe o kumulaciji v skladu s 3. členom tega protokola ter v zvezi 
s četrtim odstavkom 15. člena, odgovor vključuje kopijo (kopije) potrdila (potrdil) o 
poreklu ali izjave (izjav) na računu, na katerih sloni. 

 
6. Če v primerih upravičenega dvoma ni odgovora v desetih mesecih od datuma zahteve 

za preverjanje ali če odgovor ne vsebuje zadostne informacije za določitev 
verodostojnosti obravnavanega dokumenta ali pravega porekla izdelkov, carinski 
organi, ki so zahtevali preverjanje, razen v izjemnih okoliščinah, zavrnejo 
upravičenost za preferencialno obravnavo. 

 
7. Izraz “carinski organi države izvoznice” v smislu tega člena pomeni Ministarstvo 

vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine ter Carinska uprava 
Republike Slovenije – Generalni carinski urad v Republiki Sloveniji. 

 
32. člen 

 
Reševanje sporov 

 
Če pride do sporov v zvezi s postopki  preverjanja iz 31. člena, ki jih ni mogoče rešiti med 
carinskimi organi, ki zahtevajo preverjanje, in carinskimi organi, odgovornimi za izvedbo 
tega preverjanja, ali če se pojavi vprašanje glede razlage tega protokola, jih je treba predložiti 
Skupnemu odboru.  
 
V vseh primerih se spori med uvoznikom in carinskimi organi države uvoznice rešujejo v 
skladu z zakonodajo te države.  

 
33. člen 

 
Kazni 

 
Kaznovan bo vsakdo, ki sestavi ali povzroči, da se sestavi dokument, ki vsebuje nepravilne 
podatke, da bi pridobil preferencialno obravnavo za izdelke. 
 

34. člen  
 

Proste cone 
 
1. Pogodbenici ukreneta vse potrebno, da zagotovita, da se izdelki, s katerimi se trguje na 

podlagi dokazila o poreklu in za katere se med prevozom uporabljajo proste cone na 
njunih ozemljih, ne zamenjajo z drugimi izdelki ter da na njih niso opravljeni drugi 
postopki razen običajnih, ki so potrebni za preprečevanje njihovega poslabšanja. 

  
2. Če se kot izjema od določb iz prvega odstavka izdelki s poreklom iz  pogodbenice, ki 

imajo dokazilo o poreklu, uvozijo v prosto cono in se na njih opravi predelava ali 
obdelava, pristojni organi na izvoznikovo zahtevo izdajo novo potrdilo o prometu 
blaga EUR.1, če je opravljena obdelava ali predelava v skladu z določbami tega 
protokola. 

  
 
 



Uradni list Republike Slovenije št. 113 / 23. 12. 2002 / Stran 14081 
 
 

VI. ODDELEK 
 

KONČNE DOLOČBE  
 

35. člen 
 

Pododbor za carinske zadeve in vprašanja porekla 
 

V okviru Skupnega odbora se v skladu z 29. členom tega sporazuma ustanovi pododbor za 
carinske zadeve in vprašanja porekla, da pomaga pri opravljanju njegovih nalog ter zagotavlja 
nenehno obveščanje in posvetovanje med strokovnjaki. 
 
Sestavljajo ga strokovnjaki iz pogodbenic, ki so odgovorni za vprašanja v zvezi s carinskimi 
zadevami in vprašanji porekla.  

 
 

36. člen 
 

Priloge 
 

Priloge I, II, III, IV, V in VI  k temu protokolu so njegov sestavni del. 
 
 

37. člen 
 

Blago v tranzitu in v hrambi 
 

Blago, ki ustreza določbam II. oddelka in ki je na dan začetka veljavnosti tega sporazuma na 
poti ali v začasni hrambi v pogodbenici bodisi v carinskem skladišču ali prosti coni, se lahko 
sprejme kot blago s poreklom, če se v štirih mesecih od tega datuma carinskim organom 
države uvoznice predložijo dokazilo o poreklu, ki je bilo naknadno sestavljeno, in vsi 
dokumenti, ki dodatno dokazujejo okoliščine prevoza. 
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PRILOGA I 
 

Uvodne opombe k seznamu  v Prilogi II 
 
Opomba 1: 
 
Seznam določa pogoje, ki se zahtevajo za vse izdelke, da bi se lahko šteli za  zadosti obdelane 
ali predelane v smislu 6. člena tega protokola. 
 
Opomba 2: 
 
2.1 Prva dva stolpca v seznamu opisujeta pridobljeni izdelek. Prvi stolpec seznama je 

tarifna številka ali številka poglavja, ki se uporablja v harmoniziranem sistemu, drugi 
stolpec pa vsebuje opis blaga, ki se v tem sistemu uporablja za to tarifno številko ali 
poglavje. Za vsak vpis v prvih dveh stolpcih je določeno pravilo v 3. ali 4. stolpcu. 
Kjer je v nekaterih primerih pred vpisom v prvem stolpcu “ex”, se pravila v 3. ali 4. 
stolpcu uporabljajo samo za del tarifne številke, opisane v 2. stolpcu. 

 
2.2 Če je v 1. stolpcu združenih več tarifnih številk ali pa je navedena številka poglavja in 

je zato opis izdelkov v 2. stolpcu splošen, se zraven navedena pravila v 3. ali 4. stolpcu 
uporabljajo za vse izdelke, ki se po harmoniziranem sistemu uvrščajo v tarifne številke 
tega poglavja ali v katere koli tarifne številke, združene v 1. stolpcu. 

 
2.3 Če seznam vsebuje različna pravila, ki se uporabljajo za različne izdelke v okviru ene 

tarifne številke, je v vsaki novi alinei opis tega dela tarifne številke, za katerega se 
uporabljajo zraven navedena pravila v 3. ali 4. stolpcu. 

 
2.4 Če je za vpis  v prvih dveh stolpcih pravilo določeno tako v 3. kot v 4. stolpcu, ima 

izvoznik možnost izbire, da uporabi bodisi pravilo, določeno v 3. stolpcu, ali tisto iz 4. 
stolpca. Če v 4. stolpcu ni pravila, je treba uporabiti pravilo, določeno v 3. stolpcu. 

 
Opomba 3: 
 
3.1 Določbe 6. člena tega protokola v zvezi z izdelki, ki so pridobili status blaga s 

poreklom in so uporabljeni pri izdelavi drugih izdelkov, se uporabljajo ne glede na to, 
ali je bil ta status  pridobljen v tovarni, v kateri se  izdelki uporabljajo, ali v drugi 
tovarni v pogodbenici. 

 
Na primer: 

 
Motor iz  tarifne številke 8407, za katerega pravilo določa, da vrednost materialov 
brez porekla, ki se lahko vgradijo, ne sme presegati 40 % cene franko tovarna, je 
izdelan iz “drugih legiranih jekel, grobo oblikovanih s kovanjem” iz  tarifne številke 
ex 7224. 

 
Če je bilo to kovanje opravljeno v pogodbenici iz ingota brez porekla, potem je  že 
pridobil poreklo na podlagi pravila za tarifno številko ex 7224 na seznamu. Zato se pri 
izračunu vrednosti motorja šteje, da ima poreklo, ne glede na to, ali je bil izdelan v isti 
tovarni ali v drugi tovarni v tej pogodbenici. Zato se vrednost ingota brez porekla ne 
upošteva, ko se sešteva vrednost uporabljenih materialov brez porekla. 



Uradni list Republike Slovenije št. 113 / 23. 12. 2002 / Stran 14083 
 
 

3.2 Pravilo v seznamu pomeni najmanjši del obdelave ali predelave in več predelave ali 
obdelave prav tako dodeli status  porekla, nasprotno pa manj predelave ali obdelave ne 
more dodeliti statusa porekla. Če torej pravilo določa, da je možno na določeni stopnji 
izdelave uporabiti material brez porekla, je uporaba tega materiala na zgodnejši stopnji 
obdelave dovoljena, uporaba takega materiala na kasnejši stopnji pa ni. 

 
3.3 Brez vpliva na opombo 3.2, če pravilo določa, da se lahko uporabijo “materiali iz 

katere koli tarifne številke”, se lahko uporabijo materiali iz iste tarifne številke kot 
izdelek, pri čemer je treba upoštevati kakršne koli posebne omejitve, ki jih pravilo tudi 
lahko vsebuje. Seveda pa izraz “izdelava  iz materialov iz katere koli tarifne številke, 
vštevši druge materiale iz tarifne številke ...” pomeni, da se lahko uporabijo samo 
materiali, uvrščeni v isto tarifno številko kot izdelek z drugačnim opisom, kot je  opis 
izdelka  v 2. stolpcu seznama. 

 
3.4 Kadar pravilo v seznamu določa, da se izdelek lahko izdela iz več kot enega materiala, 

to pomeni, da se lahko uporabi kateri koli material ali več materialov. Ne zahteva pa, 
da je treba uporabiti vse. 

 
Na primer: 

 
Pravilo za tkanine iz HS 5208 do 5212 določa, da se lahko uporabijo naravna  vlakna, 
prav tako pa se lahko med drugimi materiali uporabijo tudi kemični materiali. To pa ne 
pomeni, da je treba uporabiti oboje, uporabi se lahko eno ali drugo ali pa oboje. 

 
3.5 Kadar pravilo v seznamu določa, da mora biti izdelek izdelan iz določenega materiala, 

ta pogoj očitno ne preprečuje uporabe drugih materialov, ki zaradi svoje narave ne 
morejo zadostiti pravilu (glej tudi opombo 6.2 spodaj v zvezi s tekstilom). 

 
Na primer: 

 
Pravilo za pripravljeno hrano iz tarifne številke 1904, ki posebej izključuje uporabo žit 
in izdelkov iz njih, ne preprečuje uporabe mineralnih soli, kemikalij in drugih 
dodatkov, ki niso izdelki iz žit. 

 
Vendar  to ne velja za izdelke, ki so, čeprav ne morejo biti izdelani iz posameznega  
materiala, določenega v seznamu, lahko izdelani iz materialov enake narave na 
zgodnejši stopnji izdelave. 

 
Na primer: 

Če gre za oblačila iz dela 62. poglavja, izdelanega iz netkanih materialov, če je za  to 
vrsto izdelkov dovoljena samo uporaba preje brez porekla, ni možno začeti pri 
netkanem blagu – čeprav netkano blago običajno ne more biti izdelano iz preje. V 
takih primerih je začetni material običajno na stopnji pred prejo – to je na stopnji 
vlaken. 

3.6 Če pravilo v seznamu navaja za največjo vrednost materialov brez porekla, ki se lahko 
uporabijo, dva odstotka, potem se ta odstotka ne smeta seštevati. Z drugimi besedami, 
največja vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla nikoli ne sme preseči 
najvišje od navedenih odstotnih postavk. Poleg tega posamezne odstotne postavke, ki 
se nanašajo na določene materiale, ne smejo biti presežene. 
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Opomba 4: 
 
4.1 Izraz “naravna vlakna” se v seznamu uporablja za vlakna, ki niso umetna ali 

sintetična. Omejen je na stopnje pred predenjem, vključno z odpadki, in če ni drugače 
določeno, zajema vlakna, ki so bila mikana, česana ali drugače obdelana, vendar ne 
predena. 

 
4.2 Izraz “naravna vlakna” vključuje konjsko žimo iz tarifne številke 0503, svilo iz 

tarifnih številk 5002 in 5003 kakor tudi volnena vlakna, fino ali grobo živalsko dlako 
iz tarifnih številk 5101 do 5105, bombažna vlakna iz tarifnih številk 5201 do 5203 in 
druga rastlinska vlakna iz tarifnih številk 5301 do 5305. 

 
4.3 Izrazi “tekstilna kaša”, “kemični materiali” in “materiali za izdelavo papirja” so v 

seznamu uporabljeni za opis materialov, ki se ne uvrščajo v  50. do 63. poglavje in  se 
lahko uporabijo za izdelavo umetnih, sintetičnih ali papirnih vlaken ali prej.  

 
4.4 Izraz “umetna ali sintetična rezana vlakna” se v seznamu uporablja za sintetične ali 

umetne filamente, rezana vlakna ali odpadke iz tarifnih številk 5501 do 5507. 
 
 
Opomba 5: 
 
5.1 Če  se za izdelek v seznamu navaja ta opomba, se za katere koli osnovne tekstilne 

materiale, ki so uporabljeni pri izdelavi tega izdelka in ki, če se upoštevajo skupaj, ne 
presegajo 10 %  skupne teže vseh uporabljenih osnovnih tekstilnih materialov, ne 
uporabljajo pogoji, določeni v 3. stolpcu seznama (glej tudi opombi 5.3 in 5.4 spodaj). 

 
5.2 Vendar pa se odstopanje iz opombe 5.1 lahko uporabi le za mešane izdelke, ki so 

narejeni iz dveh ali več osnovnih tekstilnih materialov. 
 

Osnovni tekstilni materiali so: 
 
 – svila, 
 – volna, 
 – groba živalska dlaka, 
 – fina živalska dlaka, 
 – konjska žima, 
 – bombaž, 
 – materiali za izdelavo papirja in papir, 
 – lan, 
 – konoplja, 
 – juta in druga tekstilna vlakna iz ličja, 
 – sisal in druga tekstilna vlakna iz rodu agav, 
 – kokosova vlakna, abaka, ramija in druga rastlinska  tekstilna  vlakna, 
 – sintetični filamenti, 
 – umetni filamenti, 
 – prevodni filamenti, 
 – sintetična rezana vlakna iz polipropilena, 
 – sintetična rezana vlakna iz poliestra, 
 – sintetična rezana vlakna iz poliamida, 
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 – sintetična rezana vlakna iz poliakrilonitrila, 
 – sintetična rezana vlakna iz poliimida, 
 – sintetična rezana vlakna iz politetrafluoretilena, 
 – sintetična rezana vlakna iz polifenilensulfida, 
 – sintetična rezana vlakna iz polivinilklorida, 
 – druga sintetična rezana vlakna, 
 – umetna rezana vlakna iz viskoze, 
 – druga umetna rezana vlakna, 
 – preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi segmenti polietra, povezana ali ne, 
 – preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi segmenti poliestra, povezana ali ne, 

– izdelki iz tarifne številke 5605 (metalizirana preja), ki vključujejo trak z jedrom iz 
aluminijaste folije ali z jedrom iz plastičnega sloja, prevlečenega z aluminijastim 
prahom ali ne,  širine, ki ne presega 5 mm, kjer so plasti zlepljene s prozornim ali 
obarvanim lepilom med dvema plastičnima slojema, 

 – drugi izdelki iz tarifne številke 5605. 
 

Na primer: 
 

Preja iz tarifne številke 5205, izdelana iz bombažnih vlaken iz tarifne številke 5203  in 
sintetičnih rezanih vlaken iz tarifne številke 5506, je mešana preja. Zato se lahko  
sintetična rezana vlakna brez porekla, ki ne zadovoljujejo pravil o poreklu (po katerih 
se zahteva izdelava iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše), uporabijo do 10 % teže 
preje. 

 
Na primer: 

 
Volnena tkanina iz tarifne številke 5112, izdelana iz volnene preje iz tarifne številke 
5107 in sintetične preje iz sintetičnih rezanih vlaken iz tarifne številke 5509, je mešana 
tkanina. Zato se lahko sintetična preja, ki ne zadovoljuje pravil o poreklu  (po katerih 
se zahteva izdelava iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše), ali volnena preja, ki ne 
zadovoljuje pravil o poreklu (po katerih se zahteva izdelava iz naravnih vlaken, 
nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje), ali kombinacija 
obeh prej uporabi, če njihova skupna  teža ne presega 10 % teže tkanine. 

 
Na primer: 

 
Taftana tekstilna tkanina iz tarifne številke 5802, izdelana iz bombažne preje iz tarifne 
številke 5205 in iz bombažne tkanine iz tarifne številke 5210, je mešan izdelek le, če 
je bombažna tkanina sama mešana tkanina, izdelana iz prej, uvrščenih v dve različni 
tarifni številki, ali če so uporabljene bombažne preje same mešanice. 

 
Na primer: 

 
Če bi bila ta taftana tekstilna tkanina izdelana iz bombažne preje iz tarifne številke 
5205 in iz sintetične tkanine iz tarifne številke 5407, je očitno, da je uporabljena preja 
iz dveh različnih osnovnih tekstilnih materialov in je v skladu s tem taftana tekstilna 
tkanina mešan izdelek.  
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5.3 Za izdelke, ki vsebujejo “prejo iz poliuretana, laminirano s fleksibilnimi segmenti 
polietra, povezano ali ne”, je to odstopanje pri preji 20 %. 

 
5.4 Za izdelke, ki vsebujejo “trak z jedrom iz aluminijaste folije ali z jedrom iz plastičnega 

sloja, prevlečenega z aluminijastim prahom ali ne,  širine, ki ne presega 5 mm, kjer so 
plasti zlepljene z lepilom med dvema plastičnima slojema”, je to odstopanje pri traku 
30 %. 

 
Opomba 6: 
 
6.1 Tekstilni izdelki, ki so v seznamu označeni z opombo pod črto, ki se nanaša na to 

opombo,  in tekstilni materiali, razen podlog in medvlog, ki ne ustrezajo pravilu za 
izdelan izdelek, določenem v seznamu v 3. stolpcu, se lahko uporabijo, če se uvrščajo 
v tarifno številko, ki je drugačna od tarifne številke izdelka, in če njihova vrednost ne 
presega 8 % cene izdelka franko tovarna. 

 
6.2 Brez vpliva na opombo 6.3 se lahko materiali, ki se ne uvrščajo v 50. do 63. poglavje,  

prosto uporabljajo pri izdelavi tekstilnih izdelkov ne glede na to, ali vsebujejo tekstil 
ali ne. 

 
Na primer: 

 
Če pravilo v seznamu določa, da mora biti za določen tekstilni izdelek, kot so na 
primer hlače, uporabljena preja, to ne preprečuje uporabe kovinskih predmetov, kot so 
gumbi, ker gumbi niso uvrščeni v 50. do 63. poglavje. Iz istega razloga to ne 
preprečuje uporabe zadrg, čeprav zadrge običajno vsebujejo tekstil. 

 
6.3 Če se uporablja odstotno pravilo, je treba pri izračunu vrednosti vključenih materialov 

brez porekla upoštevati tudi vrednost materialov, ki niso uvrščeni v 50. do 63. 
poglavje. 

 
 
Opomba 7: 
 
7.1 Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 in ex 3403 so 

“specifični procesi” naslednji: 
 

a) vakuumska destilacija; 
 

b) ponovna destilacija z zelo natančnim procesom frakcioniranja;1 
 

c) razbijanje (kreking); 
 

d) preoblikovanje (reforming); 
 

e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil; 
 

                                                      
1Glej dodatno pojasnjevalno opombo 4 (b) k 27. poglavju kombinirane nomeklature. 
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f) proces, ki vsebuje vse naslednje postopke: obdelavo s koncentrirano žveplovo 
kislino, oleumom ali žveplovim anhidridom; nevtralizacijo z alkalnimi sredstvi, 
razbarvanje in očiščevanje z naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo, aktiviranim 
ogljem ali boksitom; 

 
g) polimerizacija; 

 
h) alkilizacija; 

 
i) izomerizacija. 

 
7.2 Za namene tarifnih številk 2710, 2711 in 2712 so “specifični procesi” naslednji: 
 

a) vakuumska destilacija; 
 

b) ponovna destilacija z  zelo natančnim procesom frakcioniranja;1 
 

c) razbijanje (kreking); 
 

d) preoblikovanje (reforming); 
 

e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil; 
 

f)  proces, ki vsebuje vse naslednje postopke: obdelavo s koncentrirano žveplovo 
kislino, oleumom ali žveplovim anhidridom; nevtralizacijo z alkalnimi sredstvi, 
razbarvanje in očiščevanje z naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo, aktiviranim 
ogljem ali boksitom; 

 
g) polimerizacija; 

 
h) alkilizacija; 

 
ij) izomerizacija; 

 
k) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710, razžveplanje z 
vodikom, ki povzroči redukcijo vsaj 85 % vsebine žvepla pri obdelanih izdelkih 
(metoda ASTM D 1266-59 T); 

l)  samo za izdelke, ki se uvrščajo v tarifno številko 2710, deparafinizacija s 
postopkom, ki ni filtriranje; 

m) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko  ex 2710, obdelava z vodikom 
pri tlaku nad 20 barov in temperaturi nad 250 ºC, z uporabo katalizatorja, razen 
obdelave za razžveplanje,  kadar vodik predstavlja aktivni element v kemični reakciji.  
Vendar se nadaljnja obdelava olj za mazanje iz tarifne številke ex 2710 (npr. končna 
obdelava z vodikom ali razbarvanje), še posebno takrat, kadar se želi izboljšati barva 
ali obstojnost, ne obravnava kot specifični proces; 

n) samo za goriva, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710, atmosferska destilacija, če                  
manj kot 30 vol.%  izdelkov, vključno z izgubami, destilira pri 300 oC po metodi 
ASTM D 86; 
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o) samo za težka olja razen plinskih olj in kurilnih olj, ki se uvrščajo v tarifno številko 
ex 2710, obdelava s pomočjo visokofrekvenčnih razelektritev skozi krtačke. 

 
7.3 Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 in ex 3403 

enostavne operacije, kot so: čiščenje, dekantiranje, razsoljevanje, vodna separacija, 
filtriranje, barvanje, označevanje, ohranjanje vsebine žvepla kot rezultat mešanja 
izdelkov z različno vsebino žvepla, katera koli kombinacija teh operacij ali podobne 
operacije ne podelijo porekla. 
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PRILOGA  II 
 

 
Seznam obdelav ali predelav, ki jih je treba opraviti na materialih brez porekla, da bi 

lahko izdelan izdelek dobil status blaga s poreklom  
 
   
 

Izdelki, omenjeni v seznamu, niso vsi nujno zajeti v sporazumu. Zato je treba upoštevati 
druge dele sporazuma. 

 
 
 



Stran 14090 / št. 113 / 23. 12. 2002 Uradni list Republike Slovenije 
 
 

Tar.št. 
HS 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2)  (3)                   ali         (4) 
    

1. pgl.  
Žive živali 

 
Vse živali iz 1. poglavja 
morajo biti v celoti 
pridobljene. 

 
 

 
2. pgl. 

 
Meso in drugi užitni klavnični  
proizvodi 

 
Izdelava, pri kateri so vsi 
uporabljeni materiali iz 1. in 2. 
poglavja v celoti pridobljeni. 

 
 

 
3.  pgl. 

 
Ribe, raki, mehkužci in drugi 
vodni nevretenčarji 

 
Izdelava, pri kateri  so vsi 
uporabljeni materiali iz 3. 
poglavja v celoti pridobljeni. 

 
 

 
ex 4. pgl. 

 
Mlečni izdelki; perutninska in 
ptičja jajca; naravni med; užitni  
proizvodi živalskega izvora, ki 
niso navedeni in ne zajeti na 
drugem mestu; razen za: 

 
Izdelava, pri kateri so vsi 
uporabljeni materiali iz 4. 
poglavja v celoti pridobljeni. 

 
 

 
0403 

 
Pinjenec, kislo mleko, kisla 
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,  
 - vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz 17. poglavja ne 
presega 30% cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
ex 5. pgl. 

 
Proizvodi živalskega izvora, ki 
niso navedeni in ne zajeti na 
drugem mestu; razen za: 

 
Izdelava, pri kateri so vsi 
uporabljeni materiali iz 5. 
poglavja v celoti pridobljeni. 

 
 

 
ex 0502 

 
Pripravljene ščetine in dlake 
domačega in divjega prašiča 

 
Čiščenje, dezinfekcija, 
razvrščanje in izravnavanje 
ščetin in dlak. 

 
 

 
6. pgl. 

 
Živo drevje in druge rastline; 
čebulice, korenine in podobno; 
rezano cvetje in okrasno listje 

 
Izdelava, pri kateri: 
- so vsi uporabljeni materiali 
iz 6. poglavja v celoti 
pridobljeni,  
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50% 
cene izdelka franko tovarna. 

 
 

7. pgl. Užitne vrtnine, nekateri koreni 
in gomolji 

Izdelava, pri kateri so vsi 
uporabljeni materiali iz 7. 
poglavja v celoti pridobljeni. 

 



Uradni list Republike Slovenije št. 113 / 23. 12. 2002 / Stran 14091 
 
 

Tar.št. 
HS 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2)  (3)                   ali         (4) 
    

 
8. pgl. 

 
Užitno sadje in oreški ; lupine 
agrumov ali dinj in lubenic 

 
Izdelava, pri kateri: 
- je vse uporabljeno sadje v 
celoti pridobljeno in so vsi 
uporabljeni  oreški v celoti  
pridobljeni,   
- vrednost vseh uporabljenih 

materialov iz 17. poglavja 
ne presega 30 % vrednosti 
cene izdelka franko tovarna. 

 

 
 

 
ex 9. pgl. 

 
Kava, pravi čaj, maté čaj in 
začimbe; razen za: 

 
Izdelava, pri kateri so vsi 
uporabljeni materiali iz 9. 
poglavja v celoti pridobljeni. 

 
 

 
0901 

 
Kava, pražena ali nepražena, z 
ali brez kofeina; lupine in 
kožice kave; kavni nadomestki, 
ki vsebujejo kakršen koli 
odstotek kave 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tarifne številke. 

 
 

 
0902 

 
Čaj, pravi, aromatiziran ali ne 

 
Izdelava iz materialov iz  
katere koli tarifne številke. 

 

 
ex 0910 

 
Mešanice začimb 

 
Izdelava iz  materialov iz 
katere koli tarifne številke. 

 
 

 
10. pgl. 

 
Žita 

 
Izdelava, pri kateri so vsi 
uporabljeni materiali iz 10. 
poglavja v celoti pridobljeni. 

 
 

 
ex 11 .pgl. 

 
Proizvodi mlinske industrije; 
slad; škrob; inulin; pšenični 
gluten; razen za: 

 
Izdelava, pri kateri so vsa 
uporabljena žita, užitne 
vrtnine, korenine in gomolji iz 
tar. št. 0714 ali sadje v celoti 
pridobljeni. 

 
 

 
ex 1106 

 
Moka, prah in zdrob iz sušenih  
stročnic, ki se uvrščajo v tar. št. 
0713 

 
Sušenje in mletje sušenih 
stročnic iz tar. št. 0708. 

 
 

 
12. pgl. 

 
Oljna semena in plodovi; razno 
zrnje, semena in plodovi; 
industrijske in zdravilne 
rastline; slama in krma  

 
Izdelava, pri kateri so vsi 
uporabljeni materiali iz 12. 
poglavja v celoti pridobljeni. 

 
 

 
1301 

 
Šelak; naravne gume, smole, 
gumijeve smole in oljne smole 
(na primer balzami) 

 
Izdelava, pri kateri vrednost  
vseh uporabljenih materialov 
iz tar. št. 1301 ne presega 50 
% cene izdelka franko 
tovarna. 
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Tar.št. 
HS 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2)  (3)                   ali         (4) 
    

 
1302 

 
Rastlinski sokovi in ekstrakti; 
pektinske snovi, pektinati in 
pektati; agar-agar in druge sluzi 
ter sredstva za zgoščevanje, 
dobljeni iz rastlinskih 
proizvodov, modificirani ali 
nemodificirani: 
 
- Sluzi in sredstva za 
zgoščevanje, dobljeni iz 
rastlinskih proizvodov, 
modificirani 
 
- Drugi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdelava iz nemodificiranih 
sluzi in sredstev za 
zgoščevanje. 
 
 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
14. pgl. 

 
Rastlinski materiali za 
pletarstvo; rastlinski proizvodi, 
ki niso omenjeni in ne zajeti na 
drugem mestu 

 
Izdelava, pri kateri so vsi 
uporabljeni materiali iz 14. 
poglavja v celoti pridobljeni. 

 
 

 
ex 15. pgl. 

 
Masti in olja živalskega in 
rastlinskega izvora in proizvodi 
njihovega razkrajanja; 
predelane užitne masti; voski 
živalskega in rastlinskega 
izvora; razen za: 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št, kot je tar.št. izdelka. 

 
 

 
1501 

 
Prašičja maščoba (vključno z 
mastjo) in piščančja maščoba, 
razen tistih iz tar. št. 0209 ali 
1503 
 
- Maščobe iz kosti ali 
odpadkov 
 
 
 
- Drugo 

 
 
 
 
 
 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št., razen iz 
tar.št.0203, 0206 ali 0207 ali 
kosti iz tar. št. 0506. 
 
Izdelava iz prašičjega mesa ali 
užitnih klavničnih izdelkov iz 
tar. št. 0203 ali 0206 ali iz 
piščančjega mesa in užitnih 
klavničnih izdelkov iz tar. št. 
0207. 
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Tar.št. 
HS 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2)  (3)                   ali         (4) 
    

 
1502 

 
Maščobe živali vrste goved, 
ovac in koz, razen tistih iz tar. 
št. 1503: 
 
- Maščobe iz kosti ali 
odpadkov 
 
 
 
- Drugo 
 

 
 
 
 
 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz tar. 
št. 0201, 0202, 0204 ali 0206 
ali kosti iz tar. št. 0506. 
 

Izdelava, pri kateri so vsi 
uporabljeni materiali iz 2. 
poglavja v celoti pridobljeni. 

 
 

 
1504 

 
Masti in olja rib ali morskih 
sesalcev ter njihove frakcije, 
prečiščeni ali neprečiščeni, 
toda kemično nemodificirani: 

 
 

 
 

 
 

 
- Trdne frakcije 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št., vključno z 
drugimi materiali iz tar. št. 
1504. 

 
 

 
 

 
- Drugo 

 
Izdelava, pri kateri so vsi 
uporabljeni materiali iz 2. in 3. 
poglavja v celoti pridobljeni. 

 
 

 
ex 1505 

 
Prečiščeni lanolin 

 
Izdelava iz surove maščobe iz 
volne iz tar. št.1505. 

 
 

 
1506 

 
Druge masti in olja živalskega 
izvora in njihove frakcije, 
prečiščene ali neprečiščene, 
toda kemično nemodificirane: 
 
- Trdne frakcije 
 
 
 

- Drugo 

 
 
 
 
 
 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št., vključno  z 
drugimi materiali iz tar. št. 
1506. 
 
Izdelava, pri kateri so vsi 
uporabljeni materiali iz 2.  
poglavja v celoti pridobljeni. 
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1507 do 
1515 

 
Rastlinska olja in njihove 
frakcije: 
 
- Sojino olje, olje iz kikirikija, 
palmovo, kopre, palmovega 
jedra, babasu, tungovo in 
oiticica olje, mirtin vosek in 
japonski vosek, frakcije jojoba 
olja in olja za tehnične ali 
industrijske namene, razen za 
proizvodnjo hrane za človeško 
prehrano 
 
- Trdne frakcije, razen iz jojoba 
olja 
 
- Drugo 

 
 
 
 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar.št. 
izdelka. 
 
 
 
 
 
 
 
Izdelava iz drugih materialov 
iz tar. št. od 1507 do 1515. 
 
Izdelava, pri kateri so vsi 
uporabljeni rastlinski materiali 
v celoti pridobljeni. 

 
 

 
1516 

 
Masti in olja živalskega ali 
rastlinskega izvora in njihove 
frakcije, deloma ali v celoti 
hidrogenirani, 
interesterificirani, 
reesterificirani ali 
elaidinizirani, rafinirani ali 
nerafinirani, toda nadalje 
nepredelani 

 
Izdelava, pri kateri: 
- so vsi uporabljeni materiali 
iz 2. poglavja v celoti 
pridobljeni,  
- so vsi uporabljeni rastlinski 
materiali v celoti pridobljeni. 
Lahko pa se  uporabijo 
materiali iz tar. št. 1507, 1508, 
1511 in 1513. 

 
 

 
1517 

 
Margarina; užitne mešanice ali 
preparati iz masti in olj 
živalskega ali rastlinskega 
izvora ali frakcij različnih masti 
ali olj iz tega poglavja, 
primerni za prehrano, razen 
jedilnih masti ali olj ali 
njihovih frakcij iz tar. št 1516 

 
Izdelava, pri kateri: 
-  so vsi uporabljeni materiali 
iz 2. in 4. poglavja v celoti 
pridobljeni,  

- so vsi uporabljeni rastlinski 
materiali  v celoti pridobljeni. 
Lahko pa se uporabijo 
materiali iz tar. št. 1507, 1508, 
1511 in 1513. 

 
 

 
16. pgl. 

 
Izdelki iz mesa, rib, rakov, 
mehkužcev ali drugih vodnih 
nevretenčarjev 

 
Izdelava iz živali iz 1. 
poglavja. Vsi uporabljeni 
materiali iz 3. poglavja morajo 
biti v celoti pridobljeni. 

 
 

 
ex 17. pgl 

 
Sladkor in sladkorni proizvodi; 
razen za: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar.št. 
izdelka. 

 
 

 
ex 1701 

 
Sladkor iz sladkornega trsa in 
sladkorne pese ter kemično 
čista saharoza v trdnem stanju, 
z dodatki za aromatiziranje in 
barvili 

 
Izdelava, pri kateri vrednost   
vseh uporabljenih materialov 
iz 17. poglavja ne presega 30 
% cene izdelka franko 
tovarna. 
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1702 

 
Drugi sladkorji, vključno s 
kemično čisto laktozo, maltozo, 
glukozo in fruktozo, v trdnem 
stanju; sladkorni sirupi brez 
dodatkov za aromatiziranje ali 
barvil; umetni med in mešanice 
umetnega ter naravnega medu; 
karamelni sladkor: 
 
- Kemično čista maltoza in 
fruktoza 
 
 
 
- Drugi sladkorji v trdnem 
stanju z dodatki za 
aromatiziranje ali barvili 
 
 
- Drugo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št., vključno z 
drugimi materiali iz tar. št. 
1702. 
 
Izdelava, pri kateri vrednost   
vseh uporabljenih materialov 
iz 17. poglavja ne presega 30 
% cene izdelka franko 
tovarna. 
 
Izdelava, pri kateri so vsi 
uporabljeni materiali že s 
poreklom. 
 

 
 

 
ex 1703 

 
Melase, dobljene pri ekstrakciji 
ali rafiniranju sladkorja, z 
dodatki za aromatiziranje in 
barvili 

 
Izdelava, pri kateri vrednost  
vseh uporabljenih materialov  
iz 17. poglavja ne presega 30 
% cene izdelka franko 
tovarna. 

 
 

 
1704 

 
Sladkorni proizvodi (vključno 
z belo čokolado), brez kakava 

 
Izdelava: 
-  pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar.št. izdelka.,   
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov iz 17. 
poglavja ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
 

 
18. pgl. 

 
Kakav  in kakavovi izdelki 

 
Izdelava: 
-  pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar.št. izdelka.,   
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov iz 17. 
poglavja ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 
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1901 

 
Sladni ekstrakt; živila iz moke, 
drobljencev, zdroba, škroba ali 
sladnega ekstrakta brez dodatka 
kakava ali z dodatkom kakava 
v prahu v količini manj kot 40 
mas. %, preračunano na 
popolnoma odmaščeno osnovo,  
ki niso navedena in ne zajeta na 
drugem mestu; živila iz 
izdelkov iz tar. št. 0401 do 
0404 brez dodatka kakavovega 
prahu ali z dodatkom  
kakavovega prahu v količini 
manj kot 5 mas. %, 
preračunano na popolnoma 
odmaščeno osnovo, ki niso 
navedena in ne zajeta na 
drugem mestu: 
 
- Sladni  ekstrakt 
 
- Drugo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdelava iz žit iz 10. poglavja. 
 
Izdelava: 
-  pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar.št. izdelka.,  
-  pri kateri vrednost  vseh 
uporabljenih materialov iz 17. 
poglavja ne presega   30 % 
cene izdelka franko tovarna. 

 
 

 
1902 

 
Testenine, kuhane ali nekuhane 
ali polnjene (z mesom ali 
drugimi snovmi) ali drugače 
pripravljene, kot so: špageti, 
makaroni, rezanci, lazanje, 
cmoki, ravioli, kaneloni; 
kuskus, pripravljen ali 
nepripravljen: 
 
- Ki vsebujejo 20 mas. % ali 
manj mesa, klavničnih 
izdelkov, rib, školjkarjev ali 
mehkužcev 
 
 
- Ki vsebujejo več kot 20 mas. 
%  mesa, klavničnih izdelkov, 
rib, školjkarjev ali mehkužcev 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdelava, pri kateri so vsa 
uporabljena žita in  žitni 
izdelki (razen pšenice vrste 
"durum" in njenih izdelkov) v 
celoti pridobljeni. 
 
Izdelava, pri kateri: 
-  so vsa uporabljena žita in  
žitni izdelki (razen  pšenice 
vrste "durum" in njenih  
izdelkov) v celoti pridobljeni,  
- so vsi uporabljeni materiali 
iz 2. in 3. poglavja v celoti 
pridobljeni. 
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1903 

 
Tapioka in njeni nadomestki, 
pripravljeni iz škroba kot 
kosmiči, zrnca, perle in v 
podobnih oblikah 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št., razen iz 
krompirjevega škroba iz tar. 
št. 1108. 

 
 

 
1904 

 
Pripravljena živila, dobljena z 
nabrekanjem ali praženjem žit  
ali žitnih izdelkov (npr. koruzni 
kosmiči); žita (razen koruze), v 
zrnu ali obliki kosmičev ali 
druge oblike (razen moke, 
drobljencev in zdroba), 
predkuhana, ali drugače 
pripravljena, ki niso navedena 
in ne zajeta na drugem mestu 

 
Izdelava: 
- iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz  tar. št. 1806, 
- pri kateri so vsa uporabljena 
žita in moka (razen  pšenice 
vrste "durum" in njenih 
izdelkov, ter  koruze vrste Zea 
indurata) v celoti pridobljeni,1 
- 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, 
oblati za pečatenje, rižev papir 
in podobni izdelki 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št., razen iz 11.  
poglavja. 

 
 

 
ex 20. pgl. 

 
Proizvodi iz vrtnin, sadja, 
oreški ali drugih delov rastlin; 
razen za: 

 
Izdelava, pri kateri je  vse 
uporabljeno sadje, oreški ali 
vrtnine v celoti pridobljeno. 

 
 

 
ex 2001 

 
Yam, sladek krompir in  
podobni užitni deli rastlin, ki 
vsebujejo najmanj 5 mas.% 
škroba, pripravljeni ali 
konzervirani v kisu ali ocetni 
kislini 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar.št. 
izdelka. 

 
 

 
ex 2004 in 
ex 2005 

 
Krompir v obliki moke, zdroba 
ali kosmičev, pripravljen ali 
konzerviran drugače kot v kisu 
ali ocetni kislini 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo 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. 
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2007 

 
Džemi, sadni želeji, 
marmelade, sadni pireji ali 
pireji iz oreškov in sadne paste  
ali paste iz oreškov, dobljeni s 
toplotno obdelavo, z dodatkom 
sladkorja ali drugih sladil ali 
brez njih 

 
Izdelava: 
-  pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar.št. izdelka.,  
- pri kateri vrednost  vseh 
uporabljenih materialov iz 17. 
poglavja ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
 

 
ex 2008 

 
-Oreški, brez dodatka sladkorja 
ali alkohola 
 
 
 
 
 
- Arašidno maslo; mešanice na 
osnovi žit; palmovi srčki ; 
koruza 
 
- Drugi, razen sadja in oreškov, 
kuhani drugače kot  v sopari ali 
vodi, brez dodanega sladkorja; 
zamrznjeni 

 
Izdelava, pri kateri vrednost  
vseh uporabljenih oreškov in 
oljnih semen s poreklom iz tar. 
št. 0801, 0802 in od 1202 do 
1207 presega 60 % cene 
izdelka franko tovarna. 
 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar.št. 
izdelka. 
 
Izdelava: 
-  pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar.št. izdelka.,  
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov iz 17. 
poglavja ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 
 

 
 

 
2009 

 
Sadni sokovi (tudi grozdni 
mošt) in zelenjavni sokovi, 
nefermentirani in brez dodatka 
alkohola, z dodatkom sladkorja 
ali drugih sladil ali brez njih 

 
Izdelava: 
- pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar.št. izdelka, 
-  pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov iz 17. 
poglavja ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 
 

 
 

 
ex 21. pgl. 

 
Razna živila; razen za: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar.št. 
izdelka. 
 

 
 

 
ex 2101 

 
Ekstrakti, esence in koncentrati 
kave, pravega čaja ali maté 
čaja, pražena cikorija in drugi 
praženi kavni  

 
Izdelava: 
- pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar.št. izdelka,  
- pri kateri je vsa uporabljena 
cikorija v celoti pridobljena. 
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2103 

Pripravki za omake in 
pripravljene omake, 
kombinirane začimbe in 
kombinirane mešanice 
začimbnih sredstev; gorčična 
moka in zdrob in pripravljena 
gorčica: 
 
- Pripravki za omake in 
pripravljene omake, 
kombinirane začimbe in 
kombinirane mešanice 
začimbnih sredstev  
 
 
- Gorčična moka in zdrob in 
pripravljena gorčica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar.št. 
izdelka.Lahko pa se uporabi 
gorčična moka ali zdrob ali 
pripravljena gorčica. 
 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tarifne številke. 

 
 

 
ex 2104 

 
Juhe in ragu juhe in pripravki 
za te juhe 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tarifne številke, 
razen pripravljenih ali 
konzerviranih vrtnin iz tar. št. 
od 2002 do 2005. 

 
 

 
2106 

 
Živila, ki niso navedena in ne 
zajeta na drugem mestu 

 
Izdelava: 
- pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar.št. izdelka,  
-  pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov iz 17. 
poglavja ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
 

 
ex 22. pgl. 

 
Pijače, alkoholi in kis; razen 
za: 

 
Izdelava: 
- pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar.št. izdelka  
- pri kateri je vse uporabljeno 
grozdje v celoti pridobljeno ali 
so vsi uporabljeni materiali, 
dobljeni iz grozdja, v celoti 
pridobljeni. 

 
 

 
2202 

 
Vode, vključno z mineralnimi 
vodami in sodavicami, z 
dodanim sladkorjem ali 
drugimi sladili ali 
aromatizirane ter druge 
brezalkoholne pijače, razen 
sadnih in zelenjavnih sokov, ki 
se uvrščajo v tar. št. 2009 

 
Izdelava: 
- pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar.št. izdelka;  
-  pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov iz 17. 
poglavja ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna,   
- pri kateri je vsak uporabljeni 
sadni sok (razen ananasovega, 
citroninega ali  grenivkinega) 
s poreklom. 
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2207  
Nedenaturiran etanol 
(nevtralni, sintetični ali 
fermentirani etanol), z 
vsebnostjo alkohola 80 vol. % 
ali več; denaturirani etanoli, s 
katero koli vsebnostjo etanola 

 
Izdelava: 
- iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz tar. št. 2207 ali 
2208,  
- pri kateri je vse uporabljeno 
grozdje v celoti pridobljeno ali  
so vsi uporabljeni materiali, 
dobljeni iz grozdja, v celoti 
pridobljeni, ali, če so vsi drugi 
uporabljeni materiali že s 
poreklom, se lahko uporabi 
arak do višine 5 vol. %. 

 

 
2208 

 
Nedenaturirani etanol, z 
vsebnostjo manj kot 80 vol.%; 
destilati, likerji  in druge 
alkoholne pijače s katero koli 
vsebnostjo alkohola 

 
Izdelava: 
- iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz  tar. št. 2207 ali 
2208,  
- pri kateri je vse uporabljeno 
grozdje v celoti pridobljeno ali 
so vsi uporabljeni materiali, 
dobljeni iz grozdja, v celoti 
pridobljeni, ali, če so vsi drugi 
uporabljeni materiali že s 
poreklom, se lahko uporabi 
arak do višine 5 vol. %. 

 
 

 
ex 23. pgl. 

 
Ostanki in odpadki živilske 
industrije; pripravljena krma za 
živali; razen za: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar.št. 
izdelka. 

 

 
 

 
ex 2301 

 
Kitov zdrob; moke, zdrob in 
peleti iz rib ali rakov , 
mehkužcev ali drugih vodnih 
nevretenčarjev, neustreznih za 
prehrano ljudi 

 
Izdelava, pri kateri so vsi 
uporabljeni materiali iz   2. in 
3. poglavja v celoti 
pridobljeni. 

 
 

 
ex 2303 

 
Ostanki pri proizvodnji škroba 
iz koruze (razen zgoščenih 
tekočin za namakanje), z 
vsebnostjo proteinov, računano 
na suh proizvod, več kot 40 
mas. % 

 
Izdelava, pri kateri je vsa 
uporabljena koruza v celoti 
pridobljena. 

 
 

 
ex 2306 

 
Oljne pogače in drugi trdni 
ostanki ekstrakcije olivnega 
olja, ki vsebujejo več kot 3 
mas. % olivnega olja 

 
Izdelava, pri kateri so vse 
uporabljene olive v celoti 
pridobljene. 
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2309 

 
Izdelki, ki se uporabljajo kot 
krma za živali 

 
Izdelava, pri kateri: 
- so vsa uporabljena žita, 
sladkor ali melase, meso ali 
mleko s poreklom,  
-  so vsi uporabljeni materiali 
iz 3. poglavja v celoti 
pridobljeni. 

 
 

 
ex 24. pgl. 

 
Tobak in tobačni nadomestki; 
razen za: 

 
Izdelava, pri kateri so vsi 
materiali iz 24. poglavja v 
celoti pridobljeni. 

 
 

 
2402 

 
Cigare, cigarilosi in cigarete iz 
tobaka ali tobačnih 
nadomestkov 

 
Izdelava, pri kateri  mora biti 
najmanj 70 ut.% 
uporabljenega nepredelanega 
tobaka ali tobačnega odpadka 
iz tar. št. 2401 s poreklom. 

 
 

 
ex 2403 

 
Tobak za kajenje 

 
Izdelava, pri kateri mora biti 
najmanj 70 ut % 
uporabljenega nepredelanega 
tobaka ali tobačnega odpadka 
iz tar. št. 2401 s poreklom. 

 
 

 
ex 25. pgl. 

 
Sol; žveplo; zemljine  in 
kamen; sadra, apno in cement; 
razen za: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar.št. 
izdelka. 

 
 

 
ex 2504 

 
Naravni grafit, z obogateno 
vsebino ogljika, prečiščen in 
mlet 

 
Bogatenje vsebine ogljika, 
prečiščevanje in mletje 
surovega grafita. 

 
 

 
ex 2515 

 
Marmor, razžagan ali kako 
drugače razrezan v pravokotne 
(vključno z kvadratnimi)  bloke 
ali plošče debeline do vključno 
25 cm 

 
Rezanje, z žaganjem ali kako 
drugače,  marmorja (tudi če je 
že razžagan) debeline nad 25 
cm. 

 
 

 
ex 2516 

 
Granit, porfir, bazalt, peščenec 
in drug kamen za spomenike ali  
gradbeništvo, razžagani ali 
kako drugače razrezani v 
kvadratne ali pravokotne bloke 
ali plošče debeline do vključno 
25 cm 

 
Rezanje, z žaganjem ali kako 
drugače,  kamna (tudi če je že 
razžagan) debeline nad 25 cm. 

 
 

 
ex 2518 

 
Dolomit, žgan (magnezijev-
kalcijev oksid) ali sintran 

 
Žganje nežganega dolomita. 
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ex 2519 

 
Zdrobljen naravni magnezijev 
karbonat (magnezit), v 
hermetično zaprtih 
kontejnerjih, in magnezijev 
oksid, čisti ali nečisti, razen 
taljenega magnezijevega oksida 
ali mrtvo pečenega (sintranega) 
magnezijevega oksida 

 
Izdelava , pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar.št. 
izdelka.Lahko pa se uporabi 
naravni magnezijev karbonat 
(magnezit). 

 
 

 
ex 2520 

 
Sadra, specialno pripravljena 
za zobozdravstvo 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
ex 2524 

 
Naravna azbestna vlakna 

 
Izdelava iz azbestnega 
koncentrata. 

 
 

 
ex 2525 

 
Sljuda v prahu 

 
Mletje sljude ali odpadkov 
sljude. 

 
 

 
ex 2530 

 
Zemeljske barve, žgane ali v 
prahu 

 
Žganje ali mletje zemeljskih 
barv. 

 
 

 
26. pgl. 

 
Rude, žlindre in pepeli 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar.št. 
izdelka. 

 
 

 
ex 27. pgl. 

 
Mineralna goriva, mineralna 
olja in proizvodi njihove 
destilacije; bituminozne snovi; 
mineralni voski; razen za: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar.št. 
izdelka. 

 
 

 
ex 2707 

 
Olja, pri katerih masa 
aromatskih sestavin presega 
maso nearomatskih sestavin, ki 
so podobna mineralnim oljem 
dobljenim z destilacijo katrana 
iz črnega premoga pri visoki 
temperaturi, katerih se 65 vol. 
% ali več destilira pri 
temperaturi do 250o C 
(vključno z mešanicami naftnih 
olj in benzenom), za pogonsko 
gorivo ali kurjavo 

 
Postopki  rafiniranja in/ali en 
ali več specifičnih procesov. (2) 
 
ali 
 
Drugi postopki , pri katerih se 
vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste 
tar.št., kot je tar.št. izdelka,  
pod pogojem, da njihova 
skupna vrednost ne presega 50 
% cene izdelkov franko 
tovarna. 

 
 

 
ex 2709 

 
Surova olja, dobljena iz 
bituminoznih mineralov  

 
Destruktivna destilacija 
bituminoznih materialov. 
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2710  

 
Olja, dobljena iz nafte, in olja, 
dobljena iz bituminoznih 
materialov, razen surovih ter 
proizvodi, ki niso navedeni in 
ne zajeti na drugem mestu, ki 
vsebujejo po masi 70 % ali več 
olj iz nafte ali olj, dobljenih iz 
bituminoznih materialov, če so 
ta olja osnovne sestavine teh 
proizvodov; odpadna olja 

 
Postopki  rafiniranja in/ali en 
ali več specifičnih procesov. (3) 

 
ali 
 
Drugi postopki , pri katerih se 
vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar.št., kot je 
tar.št.izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste 
tar.št., kot je tar.št. izdelka,  
pod pogojem, da njihova 
skupna vrednost ne presega 50 
% cene  izdelkov franko 
tovarna. 

 
 

 
2711 

 
Naftni plini in drugi plinasti 
ogljikovodiki 

 
Postopki  rafiniranja in/ali en 
ali več specifičnih procesov. (3) 

  
ali 
 
Drugi postopki , pri katerih se 
vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar.št.izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste 
tar.št., kot je tar.št. izdelka,  
pod pogojem, da njihova 
skupna vrednost ne presega 50 
% cene izdelkov franko 
tovarna. 

 
 

 
2712 

 
Vazelin; parafinski vosek, 
mikrokristalni vosek iz nafte, 
stiskani parafini, ozokerit, 
vosek iz rjavega premoga ali 
lignita, vosek iz šote, drugi 
mineralni voski in podobni 
proizvodi, dobljeni s sintezo ali 
drugimi postopki, pobarvani ali 
nepobarvani 

 
Postopki  rafiniranja in/ali en 
ali več specifičnih procesov. (3) 

 
ali 
 
Drugi postopki , pri katerih se 
vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar.št., kot je 
tar.št.izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste 
tar.št., kot je tar.št. izdelka,  
pod pogojem, da njihova 
skupna vrednost ne presega 50 
% cene izdelkov franko 
tovarna. 
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2713 

 
Naftni koks, bitumen in drugi 
ostanki iz nafte ali olj iz 
bituminoznih materialov 

 
Postopki  rafiniranja in/ali 
en ali več specifičnih 
procesov.(2) 
 
ali 
 
Drugi postopki , pri katerih se 
vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste 
tar.št., kot je tar.št. izdelka, 
pod pogojem, da njihova 
skupna vrednost ne presega 50 
% cene izdelkov franko 
tovarna. 

 
 

 
2714 

 
Bitumen in asfalt, naravni; 
bituminozni in oljni skrilavci in  
katranski pesek; asfaltiti in 
asfaltne kamnine 

 
Postopki  rafiniranja in/ali en 
ali več specifičnih procesov. (2) 
 
ali 
 
Drugi postopki , pri katerih se 
vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste 
tar.št., kot je tar.št. izdelka, 
pod pogojem, da njihova 
skupna vrednost ne presega 50 
% cene  izdelkov franko 
tovarna. 

 
 

 
2715 

 
Bitumenske mešanice na 
osnovi naravnega asfalta, 
naravnega bitumna, bitumna iz 
nafte, mineralnega katrana ali 
mineralne katranske smole  

 
Postopki  rafiniranja in/ali en 
ali več specifičnih procesov. (2) 
 
ali 
 
Drugi postopki, pri katerih se 
vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste 
tar.št., kot je tar.št. izdelka, 
pod pogojem, da njihova  
skupna vrednost ne presega 50 
% cene izdelkov franko 
tovarna. 
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ex 28. pgl. 

 
Anorganski kemični proizvodi; 
organske in anorganske spojine 
plemenitih kovin, redkih 
zemeljskih kovin in 
radioaktivnih elementov in 
izotopov; razen za: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar št. 
izdelka. Lahko pa se uporabijo 
materiali iz iste tar.št., kot je 
tar.št. izdelka, pod pogojem, 
da njihova skupna vrednost ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
ex 2805 

 
"Mischmetall" 

 
Izdelava z elektrolitsko ali 
toplotno obdelavo, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna. 

 
 

 
ex 2811 

 
Žveplov trioksid 

 
Izdelava iz žveplovega 
dioksida. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
ex 2833 

 
Aluminijev sulfat 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne 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, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar št. 
izdelka. Lahko pa se uporabijo 
materiali iz iste tar.št., kot je 
tar.št. izdelka, pod pogojem, 
da njihova skupna vrednost ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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ex 2901 

 
Aciklični ogljikovodiki za 
uporabo kot pogonsko gorivo 
ali ogrevanje 

 
Postopki  rafiniranja in/ali en 
ali več specifičnih procesov. (2) 
  
ali 
 
Drugi postopki , pri katerih se 
vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste 
tar.št., kot je tar.št. izdelka, 
pod pogojem, da njihova 
skupna vrednost ne presega 50 
% cene izdelkov franko 
tovarna. 

 
 

 
ex 2902 

 
Cikloalkani in cikloalkeni 
(razen azulenov), benzeni, 
tolueni, ksileni, za uporabo kot 
pogonsko gorivo ali za kurjavo 

 
Postopki  rafiniranja in/ali en 
ali več specifičnih procesov. (2) 

 
ali 
 
Drugi postopki , pri katerih se 
vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste 
tar.št., kot je tar.št. izdelka,  
pod pogojem, da njihova 
skupna vrednost ne presega 50 
% cene izdelkov franko 
tovarna. 

 
 

 
ex 2905 

 
Kovinski alkoholati alkoholov 
iz te tar. št. in  iz etanola 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št., vključno z 
drugimi materiali iz tar. št.  
2905. Lahko pa se uporabijo 
kovinski alkoholati iz te tar. št.  
pod pogojem, da njihova 
skupna vrednost ne presega 20 
% cene izdelka franko 
tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
2915 

 
Nasičene  aciklične 
monokarboksilne kisline in 
njihovi anhidridi, halogenidi, 
peroksidi in peroksikisline, 
njihovi halogenski, sulfo-,nitro- 
ali nitrozo derivati 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št. Vendar 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz tar. št. 2915 in 
2916 ne sme presegati 20 % 
cene izdelka franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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ex 2932 

 
- Notranji etri in njihovi 
halogenski sulfo-, nitro- in 
nitrozoderivati 
 
 
 
 
- Ciklični acetali in notranji 
hemiacetali in njihovi 
halogenski, sulfo- nitro- ali 
nitrozoderivati 
 
 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št. Vendar 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz tar. št. 2909 ne 
sme presegati 20 % cene 
izdelka franko tovarna. 
 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št.. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 
 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
2933  

 
Heterociklične spojine samo s 
heteroatomom ali heteroatomi 
dušika; 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št. Vendar 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz tar. št. 2932 in 
2933 ne sme presegati 20 % 
cene izdelka franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
2934 

 

 

 

 

 

 

 
Nukleinske kisline in njihove 
soli; druge heterociklične 
spojine 

 

 

 

 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št.  Vendar 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz tar. št.  2932, 
2933 in 2934 ne sme presegati 
20 % cene izdelka franko 
tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
ex 30. pgl. 

 
Farmacevtski proizvodi; razen 
za:  

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar št. 
izdelka.. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste 
tar.št., kot je tar.št. izdelka, 
pod pogojem , da njihova 
skupna vrednost ne presega 20 
% cene izdelka franko 
tovarne. 
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3002 

 
Človeška kri; živalska kri, 
pripravljena za uporabo v 
terapevtske, profilaktične ali 
diagnostične  namene; 
antiserumi in druge frakcije 
krvi ter modificirani 
imunološki proizvodi, dobljeni 
po biotehničnih postopkih ali 
kako drugače; cepiva, toksini, 
kulture mikroorganizmov 
(razen kvasovk) in podobni 
proizvodi: 
 
- Izdelki, ki so sestavljeni iz 
dveh sestavin ali več, ki so 
pomešani za terapevtske ali 
profilaktične namene, ali 
nepomešani izdelki za te 
namene, pripravljeni v 
odmerjene doze ali v oblike ali 
pakiranje za prodajo na drobno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št., vključno z 
drugimi materiali iz tar. št.  
3002. Lahko pa se  uporabijo 
materiali, ki so opisani enako, 
kot je izdelek, pod pogojem, 
da njihova skupna vrednost ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
 

 
- Drugo: 

 
 

 
 

 
 

 
-- človeška kri 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št., vključno z 
drugimi materiali iz tar. št. 
3002. Lahko pa se uporabijo 
materiali, ki so opisani enako,  
kot je izdelek, pod pogojem, 
da njihova skupna vrednost ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
 

 
-- živalska kri, pripravljena za 
terapevtsko ali profilaktično 
rabo 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št., vključno z  
drugimi materiali iz tar. št.  
3002. Lahko pa se uporabijo 
materiali , ki so opisani enako, 
kot je izdelek, pod pogojem, 
da njihova skupna vrednost ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
 

 
-- frakcije krvi, razen 
antiserumov, hemoglobina, 
globulina iz krvi in globulina iz 
serumov 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št., vključno z 
drugimi materiali iz tar. št. 
3002. Lahko pa se uporabijo 
materiali, ki so opisani enako, 
kot je izdelek,  pod pogojem, 
da njihova skupna vrednost ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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-- hemoglobin, globulin iz krvi 
in globulin iz serumov 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št., vključno z 
drugimi materiali iz tar. št. 
3002. Lahko pa se uporabijo 
materiali, ki so opisani enako, 
kot je izdelek, pod pogojem, 
da njihova skupna vrednost ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
 

 
- - drugo 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št., vključno z  
drugimi materiali iz tar. št. 
3002. Lahko pa se  uporabijo 
materiali, ki so opisani enako, 
kot je izdelek, pod pogojem, 
da njihova vrednost ne presega 
20 % cene izdelka franko 
tovarna. 

 
 

 
3003 in 
3004 

 
Zdravila (razen proizvodov iz 
tar. št. 3002, 3005 ali 3006) 

 
 

 
 

 
 

 
- Pridobljeni iz amikacina iz 
tar. št. 2941 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo 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. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Drugo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Izdelava: 
- pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar št. 
izdelka.Lahko pa se uporabijo 
materiali iz tar. št.  3003 in 
3004 pod pogojem, da njihova 
skupna vrednost ne presega 20 
% cene izdelka franko 
tovarna,  
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materalov ne 
presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna . 
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ex 31. pgl  

 
Gnojila; razen za: 

 
Izdelava , pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar št. 
izdelka..Lahko pa se uporabijo 
materiali iz iste tar.št., kot je 
tar.št. izdelka, pod pogojem, 
da njihova skupna vrednost ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
ex 3105 

 
Mineralna ali kemična gnojila, 
ki vsebujejo dva ali tri gnojilne 
elemente - dušik, fosfor in 
kalij; druga gnojila; proizvodi 
iz tega poglavja v tabletah ali 
podobnih oblikah ali pakiranjih 
do vključno 10 kg bruto mase; 
razen za: 

 
Izdelava: 
-   pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar št. izdelka.. 
Lahko pa se uporabijo 
materiali iz iste tar.št., kot je 
tar.št. izdelka, pod pogojem, 
da njihova skupna  vrednost 
ne presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna,  

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
- natrijev nitrat 
- kalcijev cianamid 
- kalijev sulfat 
- magnezijev kalijev  sulfat 

 
-  pri kateri  vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
ex 32. pgl. 

 
Ekstrakti za strojenje ali 
barvanje; tanini in njihovi 
derivati; barve, pigmenti in 
druga barvila; pripravljena 
premazna sredstva in laki; kiti 
in druge tesnilne mase; 
tiskarske barve in črnila; razen 
za: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar št. 
izdelka. Lahko pa se uporabijo 
materiali iz iste tar.št., kot je 
tar.št. izdelka, pod pogojem, 
da njihova skupna vrednost ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna.                       

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
ex 3201 

 
Tanini in njihove soli, etri, estri 
in drugi derivati 

 
Izdelava iz ekstraktov za 
strojenje rastlinskega porekla. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
3205 

 
Lak barve; preparati predvideni 
v  3. opombi v tem poglavju na 
osnovi "lak barv" (4) 

 
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. 
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ex 33. pgl. 

 
Eterična olja in rezinoidi; 
parfumerijski, kozmetični in 
toaletni izdelki; razen za: 

 
Izdelava , pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar št. 
izdelka.Lahko pa se uporabijo 
materiali iz iste tar.št., kot je 
tar.št. izdelka, pod pogojem, 
da njihova skupna vrednost ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
3301 

 
Eterična olja (brez terpenov ali 
s terpeni), vključno z 
zgoščenimi (trdimi) olji 
(concretes) in čistimi olji; 
izvlečki oleosmol; rezinoidi;  
koncentrati eteričnih olj in 
maščob v masteh, neeteričnih 
oljih, voskih ali podobnem, 
dobljeni z ekstrakcijo eteričnih 
olj z mastjo ali maceracijo; 
stranski terpenski proizvodi, 
dobljeni z deterpenacijo 
eteričnih olj; vodni destilati in 
vodne raztopine eteričnih olj 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št., vključno z  
materiali iz druge "skupine" (5) 
v tej tar. št. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste 
skupine, kot je skupina 
izdelka, pod pogojem, da 
njihova skupna  vrednost ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
ex 34. pgl. 

 
Mila, organska površinsko 
aktivna sredstva, pralni 
preparati, mazalni preparati, 
umetni voski, pripravljeni 
voski, preparati za loščenje ali 
čiščenje, sveče in podobni 
proizvodi, paste za modeliranje 
in "zobarski voski" ter zobarski 
preparati na osnovi sadre; razen 
za: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar št. 
izdelka. Lahko pa se uporabijo 
materiali iz iste tar.št., kot je 
tar.št. izdelka, pod pogojem, 
da njihova skupna vrednost ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
ex 3403 

 
Mazalni preparati, ki vsebujejo 
manj kot 70 mas.% naftnih olj 
ali olj, pridobljenih iz 
bituminoznih mineralov 

 
Postopki  rafiniranja in/ali en 
ali več specifičnih procesov. (2) 
 
ali 
 
Drugi postopki , pri katerih se 
vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste 
tar.št., kot je tar.št. izdelka,  
pod pogojem, da njihova 
skupna  vrednost ne presega 
50 % cene  izdelka franko 
tovarna. 

 
 

 
3404 

 
Umetni voski in pripravljeni 
voski: 

 
 

 
 



Stran 14112 / št. 113 / 23. 12. 2002 Uradni list Republike Slovenije 
 
 

Tar.št. 
HS 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2)  (3)                   ali         (4) 
    

 
 

 
- Na osnovi parafina, voskov iz 
nafte, voskov, dobljenih iz 
bituminoznih mineralov, 
stisnjenega parafina ali parafina 
z odstranjenim oljem 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar št. 
izdelka. Lahko pa se uporabijo 
materiali iz iste tar.št., kot je 
tar.št. izdelka, pod pogojem, 
da njihova skupna vrednost ne 
presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
 

 
- Drugo 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št., razen: 
- hidrogeniziranih olj, ki imajo 
lastnost voska iz tar. št.  1516, 
- maščobnih kislin, ki niso 
kemično definirane ali 
maščobnih industrijskih 
alkoholov, ki imajo lastnost 
voskov iz tar. št.  3823, in  
- materialov iz tar. št. 3404. 

 
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, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar št. 
izdelka. Lahko pa se uporabijo 
materiali iz iste tar.št., kot je 
tar.št. izdelka, pod pogojem, 
da njihova skupna  vrednost 
ne presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
3505 

 
Dekstrini in drugi modificirani 
škrobi (npr. preželatinizirani in 
esterificirani škrobi); lepila na 
osnovi škrobov ali na osnovi 
dekstrina in drugih 
modificiranih škrobov: 

 
 

 
 

 
 

 
- Škrobni etri in estri 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št., vključno z  
drugimi materiali iz tar. št.  
3505. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
- Drugo 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št., razen iz tar. 
št. 1108. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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ex 3507 

 
Pripravljeni encimi, ki niso 
navedeni in ne zajeti na drugem 
mestu 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
36. pgl. 

 
Razstreliva; pirotehnični 
proizvodi; vžigalice; piroforne 
zlitine; vnetljivi preparati 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar št. 
izdelka. Lahko pa se uporabijo 
materiali iz iste tar.št., kot je 
tar.št. izdelka,  pod pogojem, 
da njihova skupna vrednost ne 
presega 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, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar št. 
izdelka.  Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste 
tar.št., kot je tar.št. izdelka, 
pod pogojem, da njihova 
skupna vrednost ne presega 20 
% cene izdelka franko 
tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
3701 

 
Fotografske plošče in plan 
filmi, občutljivi za svetlobo, 
neosvetljeni, iz kakršnega koli 
materiala, razen  iz papirja, 
kartona ali tekstila; plan filmi 
za trenutno (hitro) fotografijo, 
občutljivi na svetlobo, 
neosvetljeni, v kasetah ali brez 
njih: 

 
 

 
 

 
 

 
- Plan filmi za trenutno (hitro) 
barvno fotografijo, v kasetah 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., razen v  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, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., razen v  tar št. 
3701 in 3702. Lahko pa  se 
uporabijo materiali iz tar. št.  
3701 in 3702, pod pogojem, 
da njihova skupna vrednost ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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3702 

 
Fotografski filmi v zvitkih, 
občutljivi na svetlobo, 
neosvetljeni, iz kakršnega koli 
materiala, razen iz papirja, 
kartona ali tekstila; filmi v 
zvitkih za trenutne (hitre) 
fotografije, občutljivi na 
svetlobo, neosvetljeni 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v katero koli tar.št., razen v  
tar št. 3701 in 3702. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
3704 

 
Fotografske plošče, filmi, 
papir, karton in tekstil, 
osvetljeni toda nerazviti 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v katero koli tar.št.,  razen v  
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, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar št. 
izdelka.  Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste 
tar.št., kot je tar.št. izdelka , 
pod pogojem, da njihova 
skupna vrednost ne presega 20 
% cene izdelka franko 
tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
ex 3801 

 
- Koloidni grafit  v oljni 
suspenziji in polkoloidni grafit; 
ogljikove paste za elektrode 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
 

 
- Grafit  v obliki paste kot 
mešanica  z mineralnimi olji z 
več kot 30 mas.% grafita 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
iz tar. št. 3403 ne presega 20 
% cene izdelka franko 
tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
ex 3803 

 
Rafinirano tal olje 

 
Rafiniranje surovega tal olja. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
ex 3805 

 
Sulfatna terpentinska olja, 
prečiščena 

 
Prečiščevanje z destilacijo ali 
rafiniranjem surovega  
sulfatnega terpentinskega olja. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
ex 3806 

 
Smolni estri (ester gums) 

 
Izdelava iz smolnih kislin. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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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 
prodajo na drobno končnemu 
porabniku brez predhodnega 
pakiranja v manjšo embalažo 
ali kot preparati ali proizvodi 
(npr. žveplani trakovi, stenji, 
sveče in muholovke) 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
3809 

 
Sredstva za dodelavo, nosilci 
barv, sredstva za pospeševanje 
barvanja ali fiksiranje barvil ter 
drugi proizvodi (npr.: sredstva 
za apreturo in jedkanje), ki se 
uporabljajo v tekstilni, papirni, 
usnjarski in podobnih 
industrijah, ki niso navedeni in 
ne zajeti na drugem mestu 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
3810 

 
Preparati za dekapiranje 
kovinskih površin; talila in 
drugi pomožni preparati za 
spajkanje in varjenje; praški in 
paste za spajkanje in varjenje, 
ki so sestavljeni iz kovin in 
drugih materialov; preparati, ki 
se uporabljajo kot  jedra ali 
obloge  za elektrode ali varilne 
palice 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cena izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
3811 

 
Preparati zoper detonacijo, 
antioksidanti, preparati za 
preprečevanje kopičenja smole, 
za zboljšanje viskoznosti, 
preparati za preprečevanje 
korozije in drugi pripravljeni 
aditivi, za mineralna olja 
(vključno z bencinom) ali za 
druge tekočine, ki se 
uporabljajo v iste namene kot 
mineralna olja: 
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- 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 
plastične mase, ki niso 
navedeni in ne zajeti na drugem 
mestu, antioskidanti in drugi 
sestavljeni stabilizatorji za 
gumo in plastične mase 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
3813 

 
Preparati in polnila za aparate 
za gašenje požara; napolnjene 
granate za gašenje požara 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
3814 

 
Sestavljena organska topila in 
razredčila, ki niso navedena in 
ne zajeta na drugem mestu; 
pripravljena sredstva za 
odstranjevanje premazov ali 
lakov 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
3818 

 
Kemični elementi, dopirani za 
uporabo v elektroniki, v obliki 
kolutov, ploščic ali v podobnih 
oblikah; kemične spojine, 
dopirane za uporabo v 
elektroniki 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
3819 

 
Tekočine za hidravlične zavore 
in druge pripravljene tekočine 
za hidravlični prenos, ki  po 
masi ne vsebujejo ali vsebujejo 
pod 70 % naftnega olja ali olj, 
dobljenih iz bituminoznih 
mineralov 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
3820 

 
Preparati zoper zmrzovanje in 
pripravljene tekočine za 
odtajanje 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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3822 

 
Diagnostični ali laboratorijski 
reagenti na podlogi (nosilcu); 
pripravljeni diagnostični ali 
laboratorijski reagenti na 
nosilcu ali brez njega, razen 
tistih iz  tar. št.  3002 ali 3006; 
standardni referenčni vzorci 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
3823 

 
Industrijske maščobne 
monokarbonske kisline; kisla 
olja iz rafinacije; industrijski 
maščobni alkoholi 

 
 

 
 

 
 

 
- Industrijske maščobne 
monokarbonske kisline; kisla 
olja iz rafinacije 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar št. 
izdelka. 

 
 

 
 

 
- Industrijski maščobni alkoholi 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št., vključno z   
drugimi materiali iz tar. št.  
3823. 

 
 

 
3824 

 
Pripravljena vezivna sredstva 
za livarske modele ali livarska 
jedra, kemični proizvodi in 
preparati kemijske industrije in 
sorodnih industrij (vključno 
tudi s tistimi, ki so sestavljeni 
iz mešanic naravnih 
proizvodov), ki niso navedeni 
in ne zajeti na drugem mestu: 
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- Naslednji iz te tarifne 
številke: 
 
- - Pripravljena vezivna 
sredstva za livarske modele ali 
livarska jedra na osnovi 
naravnih smolnih izdelkov 
 
- - Naftenske kisline, njihove v 
vodi netopne soli in njihovi 
estri 
 
- - Sorbitol, razen sorbitola iz 
tar. št. 2905 
 
- - Petrolejevi sulfonati, razen 
petrolejevih sulfonatov alkalnih 
kovin, amoniaka ali 
etanolaminov, tiofenirane 
sulfonske kisline, iz olj 
pridobljenih iz bituminoznih  
mineralov in njihovih soli 
 
- - Ionski izmenjalci 
 
- - Sušilci (getterji) za 
vakuumske cevi 
 
- - Alkalni železovi oksidi za 

preč ščevanje plina 
- - Amoniakova voda in 

izkoriščeni oksidi dobljeni 
pri čišenju plina iz  premoga 

 
- - Sulfonaftenske kisline, 
njihove v vodi netopne soli in 
njihovi estri 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar št. 
izdelka.  Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste 
tar.št., kot je tar.št. izdelka, 
pod pogojem, da njihova  
skupna vrednost ne presega 20 
% cene izdelka franko 
tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
- - Fuzelno in dipelovo olje 
 
- - Mešanice soli, ki vsebujejo 
različne anione 
 
- - Paste za kopiranje na osnovi 
želatine, s podlogo iz papirja 
ali tekstila ali brez nje 

 
 

 
 

 
 

 
- Drugi 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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3901 do 
3915 

 
Plastične mase v primarnih 
oblikah; odpadki, ostružki in 
ostanki iz plastike; razen za tar. 
št. ex 3907 in 3912, za kateri so 
pravila določena v 
nadaljevanju: 

 
 

 
 

 
 

 
- Izdelki adicijske 
homopolimerizacije, pri kateri 
enojni monomer prispeva več 
kot 99 mas. % celotne vsebine 
polimerov 

 
Izdelava, pri kateri: 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna; in 
- v  zgoraj navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz 39. poglavja ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. (6) 

 
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. (6) 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 25% cene izdelka 
franko tovarna. 

 
ex 3907 

 
Kopolimeri, narejeni iz 
polikarbonata in akrilonitril-
butadien-stiren kopolimera 
(ABS) 
 
 
 
 
 
 
 
- Poliester 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar št. 
izdelka.  Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste 
tar.št., kot je tar.št. izdelka, 
pod pogojem , da njihova 
skupna vrednost ne presega 50 
% cene izdelka franko 
tovarna. (6) 
 
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 

 
Celuloza in njeni kemični 
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 
katere so pravila določena v 
nadaljevanju 
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- Ploščati izdelki, bolj kot le 
površinsko obdelani ali rezani 
v druge oblike, razen 
pravokotnih (vključno z 
kvadratnimi); drugi izdelki, 
bolj  obdelani kot le površinsko 
obdelani 
 
- Drugi: 

 
Izdelava, pri kateri vrednost  
vseh uporabljenih materialov  
iz 39. poglavja ne presega 50 
% cene izdelka franko 
tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 25% cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
- - izdelki adicijske 
homopolimerizacije, pri kateri 
enojni monomer prispeva več 
kot 99 mas. % celotne vsebine 
polimerov 

 
Izdelava, pri kateri: 
- vrednost   vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna, in 
- v zgoraj navedenih mejah  
vrednost vseh uporabljenih 
materialov  iz. 39. poglavja ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. (6) 

 
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 
 
 
 
 
 
 
- Folije iz regenerirane 
celuloze, poliamidov ali 
polietilena 

 
Izdelava iz delne 
termoplastične soli, ki je 
kopolimer etilena in 
metakrilne kisline in je delno 
nevtralizirana z ioni kovine, 
predvsem cinka in natrija. 
 
Izdelava, pri kateri vrednost  
vseh uporabljenih materialov 
iz iste tar. št., kot je tar. štev. 
izdelka,  ne presega  

20 % cene izdelka franko 
tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 25% cene izdelka 
franko tovarna. 

 
ex 3921 

 
Folije iz plastičnih mas, 
metalizirane 

 
Izdelava iz visoko prosojnih 
poliestrskih folij debeline 
manj kot 23 mikronov. (7) 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 25% cene izdelka 
franko tovarna. 



Uradni list Republike Slovenije št. 113 / 23. 12. 2002 / Stran 14121 
 
 

Tar.št. 
HS 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2)  (3)                   ali         (4) 
    

 
3922 do 
3926 

 
Izdelki iz plastičnih mas 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
ex 40. pgl 

 
Kavčuk in proizvodi iz 
kavčuka in gume; razen za: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar št. 
izdelka. 

 

 
 

 
ex 4001 

 
Laminirane plošče ali krep iz 
kavčuka za čevlje 

 
Laminacija folij iz naravnega 
kavčuka. 

 
 

 
4005 

 
Mešanice kavčuka, 
nevulkanizirane, v primarnih 
oblikah ali ploščah, listih ali 
trakovih 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov, 
razen naravnega kavčuka, ne 
presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
4012 

 
Protektirane ali rabljene 
zunanje gume (plašči); polne 
gume ali gume z zračnimi 
komorami, zamenljivi 
protektorji (plasti) in ščitniki iz 
vulkaniziranega kavčuka 
(gume): 

 
 

 
 

 
 

 
- Protektirane gume,  polne 
gume ali gume z zračnimi 
komorami 

 
Protektiranje rabljenih 
zunanjih gum. 

 
 

 
 

 
- Drugo 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št.,  razen iz tar. 
št. 4011 in 4012. 

 
 

 
ex 4017 

 
Izdelki iz trde gume 

 
Izdelava iz kavčuka. 

 
 

 
ex 41. pgl. 

 
Surove kože  z dlako ali brez 
dlake (razen krzna) in usnje; 
razen za: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar št. 
izdelka. 

 
 

 
ex 4102 

 
Surove kože ovc ali jagnjet, 
brez volne 

 
Odstranjevanje volne s kože  
ovac ali jagnjet,  z volno. 
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4104 do  
4107 

 

 

 

 

 

 

 

4109 

 
Usnje, brez dlake ali volne, 
razen usnja iz tar.št. 4108 ali 
4109 

 

 

 

 

 

 

Lakasto usnje in lakasto 
plastovito usnje, metalizirano 
usnje 

 

 
Ponovno strojenje predhodno 
strojenih kož. 
 
ali 
 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar št. 
izdelka. 

 

Izdelava iz usnja iz tar.št. od 
4104 do 4107, pod pogojem, 
da njihova vrednost ne rpesega 
50% cene izdelka franko 
tovarna. 

 

 
 

 
42. pgl. 

 
Usnjeni izdelki, sedlarski in 
jermenarski izdelki; predmeti 
za potovanje, ročne torbe in 
podobni izdelki iz živalskih 
črev  

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar št. 
izdelka. 

 
 

 
ex 43. pgl. 

 
Naravno in umetno krzno; 
krzneni izdelki; razen za: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar št. 
izdelka. 

 
 

 
ex 4302 

 
Strojeno ali obdelano krzno, 
sestavljeno: 

 
 

 
 

 
 

 
- Plošče, križi in podobne 
oblike 

 
Beljenje ali barvanje, vključno  
z rezanjem in sestavljanjem 
nesestavljenega strojenega ali 
obdelanega krzna. 

 
 

 
 

 
- Drugo 

 
Izdelava iz nesestavljenega 
strojenega ali obdelanega  
krzna. 

 
 

 
4303 

 
Oblačila, pribor za oblačila in 
drugi krzneni izdelki 

 
Izdelava iz nesestavljenega 
strojenega ali obdelanega  
krzna iz tar. št. 4302. 

 
 

 
ex 44. pgl. 

 
Les in lesni izdelki, lesno oglje; 
razen za: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar št. 
izdelka. 

 
 

 
ex 4403 

 
Les, grobo obdelan 
(razčetverjen) 

 
Izdelava iz grobo obdelanega 
lesa, olubljenega ali ne, ali 
samo grobo tesanega. 
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ex 4407 

 
Les, vzdolžno žagan ali 
cepljen, rezan ali luščen, 
skobljan, brušen ali na koncih 
spojen, debeline nad 6 mm 

 
Skobljanje, brušenje ali 
lepljenje s spajanjem na 
koncih. 

 
 

 
ex 4408 

 
Listi za furniranje (vključno s 
tistimi, ki so pridobljeni z 
rezanjem laminiranega lesa) in 
za vezane plošče debeline do 
vključno 6 mm, spojene in drug 
les, žagan po dolžini, rezan ali 
lupljen debeline do vključno 6 
mm, skobljan, brušen  ali na 
koncih spojen 

 
Spajanje, skobljanje, brušenje 
ali lepljenje s spajanjem na 
koncih. 

 
 

 
ex 4409 

 
Les, profiliran vzdolž katerega 
koli roba, konca ali strani,  
vključno  s skobljanim, 
brušenim ali na koncih 
spojenim: 

 
 

 
 

 
 

 
- Brušeni ali na koncih spojeni 

 
Brušenje  ali spajanje na 
koncih. 

 
 

 
 

 
- Profiliran les (pero in utori) in 
okrasne letve 

 
Predelava v profiliran les 
(pero in utor) ali okrasne letve. 

 
 

 
ex 4410 
do ex 
4413 

 
Profiliran les (pero in utori) in 
okrasne letve za notranjo 
dekoracijo in druge oblikovane 
plošče 

 
Predelava v profiliran les 
(pero in utor) ali okrasne letve. 

 
 

 
ex 4415 

 
Zaboji za pakiranje, škatle, 
gajbe, bobni in podobna 
embalaža za pakiranje, iz lesa 

 
Izdelava iz desk, ki niso 
razrezane na določeno 
velikost. 

 
 

 
ex 4416 

 
Sodi, kadi, vedra  in drugi 
trgovski proizvodi in njihovi 
deli, iz lesa 

 
Izdelava iz klanih dog, nadalje 
neobdelanih, razen razžaganih 
na dveh glavnih površinah. 

 
 

 
ex 4418 

 
- Stavbno pohištvo in drugi 
leseni proizvodi za 
gradbeništvo 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar št. 
izdelka.Lahko pa se uporabijo 
celičaste lesene plošče, skodle 
in opaži. 

 
 

 
 

 
- Profiliran les (pero in utori) in 
okrasne letve 

 
Predelava v profiliran les 
(pero in utori) ali okrasne 
letve. 

 
 

 
ex 4421 

 
Trščice za vžigalice; lesne 
kljukice ali zatiči za obutev 

 
Izdelava iz lesa iz katere koli 
tar. št., razen lesene žice iz tar. 
št. 4409. 
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ex 45. pgl. 

 
Pluta in plutasti izdelki; razen 
za: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar št. 
izdelka. 

 
 

 
4503 

 
Izdelki iz naravne plute 

 
Izdelava iz plute iz tar. št. 
4501. 

 
 

 
46. pgl. 

 
Izdelki iz slame, esparta in 
drugih materialov za pletarstvo; 
košarski in pletarski izdelki 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar.št. 
izdelka. 

 
 

 
47. pgl. 

 
Celuloza, lesna ali iz drugih 
vlaknastih celuloznih 
materialov;papirni ali kartonski 
odpadki in ostanki 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar št. 
izdelka. 

 
 

 
ex 48. pgl. 

 
Papir in karton; izdelki iz 
papirne mase, papirja ali 
kartona; razen za: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar št. 
izdelka. 

 
 

 
ex 4811 

 
Papir in karton, samo s črtami 
ali kvadrati 

 
Izdelava iz materialov za 
izdelavo papirja iz 47. 
poglavja. 

 
 

 
4816 

 
Karbon papir, samokopirni 
papir in drug papir za kopiranje 
ali prenašanje, razen tistih iz 
tar. št. 4809; matrice za 
razmnoževanje in ofsetne 
plošče iz papirja, v škatlah ali 
brez škatel 

 
Izdelava iz materialov za 
izdelavo papirja iz 47. 
poglavja. 

 
 

 
4817 

 
Pisemski ovitki, pisemske 
kartice, dopisnice in karte za 
dopisovanje brez slike, iz 
papirja ali kartona; kompleti za 
dopisovanje v škatlah, vrečkah, 
notesih in podobnih pakiranjih 
iz papirja ali kartona 

 
Izdelava: 
-  iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in  
-  pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
ex 4818 

 
Toaletni papir 

 
Izdelava iz materialov za 
izdelavo papirja iz 47. 
poglavja. 
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ex 4819 

 
 
 
 
Škatle, zaboji,  vreče in drugi 
izdelki za pakiranje, iz papirja, 
kartona, celulozne vate ali 
listov ali trakov iz celuloznih 
vlaken 

 
 
 
 
 
Izdelava: 
- pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar št. izdelka, in 
-  pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
ex 4820 

 
Bloki s pisemskim papirjem 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
ex 4823 

 
Drug papir, karton, celulozna 
vata ter listi in trakovi iz 
celuloznih vlaken, razrezani v 
določene velikosti ali oblike 

 
Izdelava iz materialov za 
izdelavo papirja iz 47. 
poglavja. 

 
 

 
ex 49. pgl. 

 
Tiskane knjige, časopisi, slike 
in drugi proizvodi grafične 
industrije, rokopisi, tipkana 
besedila in načrti; razen za: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar št. 
izdelka. 

 
 

 
4909 

 
Poštne razglednice, čestitke in 
karte z osebnimi sporočili, 
tiskane, ilustrirane ali 
neilustrirane, z ovitki ali 
okraski ali brez njih 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen  iz tar. 
št. 4909 in  4911. 

 
 

 
4910 

 
Koledarji vseh vrst, tiskani, 
vključno s koledarskimi bloki: 

 
 

 
 

 
 

 
- Koledarji vrste "večni" ali z 
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. 

 
 

 
ex 50. pgl. 

 
Svila; razen za: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar št. 
izdelka. 
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ex 5003 

 
Svileni odpadki (vključno z 
zapredki, neprimernimi za 
odvijanje, odpadki preje in 
raztrganimi tekstilnimi 
svilenimi materiali), mikani ali 
česani 

 
Mikanje ali česanje svilenih 
odpadkov. 

 
 

 
5004 do 
ex 5006 

 
Svilena preja in preja iz 
svilenih odpadkov  

 
Izdelava iz: (8) 
- surove svile ali iz odpadkov 
svile, mikanih ali česanih ali 
drugače predelanih za 
predenje, 
- drugih naravnih vlaken, 
nemikanih ali nečesanih ali 
drugače pripravljenih za 
predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- materialov za izdelavo 
papirja. 

 
 

 
5007 

 
Tkanine iz svile ali svilenih 
odpadkov: 

 
 

 
 

 
 

 
- Z vtkanimi gumijastimi nitmi 

 
Izdelava iz enojne preje. (8) 

 
 

 
 

 
- Drugi 

 
Izdelava iz: (8) 
- preje iz kokosovega vlakna,  
- naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih ali 
nečesanih ali kako drugače 
pripravljenih za predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- papirja. 
 
ali 
 
Tiskanje, spremljano z 
najmanj dvema 
pripravljalnima ali končnima 
postopkoma  (kot so 
razmaščevanje, beljenje, 
merceriziranje, 
termostabiliziranje, dviganje, 
kalandiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojem, da vrednost 
uporabljene netiskane tkanine 
ne presega 47,5 % cene 
izdelka franko tovarna. 
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ex 51. pgl. 

 
Volna, fina ali groba živalska 
dlaka, preja in tkanine iz 
konjske žime; razen za: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar št. 
izdelka. 

 
 

 
5106 do 
5110 

 
Preja iz volne, iz fine ali grobe 
živalske dlake ali iz konjske 
žime 

 
Izdelava iz: (8) 
- surove svile ali iz odpadkov 
svile, mikanih ali česanih ali 
kako drugače predelanih za 
predenje,  
- naravnih vlaken, nemikanih 
ali nečesanih ali drugače  
pripravljenih za predenje,  
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- materialov za izdelavo 
papirja. 

 
 

 
5111 do 
5113 

 
Tkanine iz volne, iz fine ali 
grobe živalske dlake ali iz 
konjske žime 

 
 

 
 

 
 

 
- Z vtkanimi gumijastimi nitmi 

 
Izdelava  iz enojne preje. (8) 

 
 

 
 

 
- Druge 

 
Izdelava iz: (8) 
- preje iz kokosovega vlakna, 
- naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih ali 
nečesanih ali kako drugače 
pripravljenih za predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- papirja. 
 
ali 
 
Tiskanje, spremljano z 
najmanj dvema 
pripravljalnima ali končnima 
postopkoma  

 
 

 
 

 
 

(kot so razmaščevanje, 
beljenje, merceriziranje, 
termostabiliziranje, dviganje, 
kalandiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojem, da vrednost 
uporabljene netiskane tkanine 
ne presega 47,5 % cene 
izdelka franko tovarna. 
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ex 52. pgl. 

 
Bombaž; razen za: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar št. 
izdelka. 

 
 

 
5204 do 
5207 

 
Preja in sukanec iz bombaža 

 
Izdelava iz: (8) 
- surove svile ali odpadkov 
svile, mikanih ali česanih ali 
drugače pripravljenih za 
predenje, 
- naravnih vlaken, nemikanih 
ali nečesanih ali drugače 
pripravljenih za predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- materialov za izdelavo 
papirja. 

 
 

 
5208 do 
5212 

 
Bombažne tkanine: 
 
- Z vtkanimi gumijastimi nitmi 
 
- Druge 

 
 
 
Izdelava iz enojne preje. (8) 
 
 
Izdelava iz: (8) 
- preje iz kokosovega vlakna, 
- naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih ali 
nečesanih ali kako drugače 
pripravljenih za predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- papirja. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ali 
 
Tiskanje, spremljano z 
najmanj dvema 
pripravljalnima ali končnima 
postopkoma  (kot so 
razmaščevanje, beljenje, 
merceriziranje, 
termostabiliziranje, dviganje, 
kalendiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojem, da vrednost 
uporabljene netiskane tkanine 
ne presega 47,5 % cene 
izdelka franko tovarna. 
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ex 53. pgl. 

 
Druga rastlinska tekstilna 
vlakna; papirna preja in tkanine 
iz papirne preje; razen za: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar št. 
izdelka. 

 
 

 
5306 do 
5308 

 
Preja iz drugih rastlinskih 
tekstilnih vlaken; papirna preja 

 
Izdelava iz: (8) 
- surove svile ali ostankov 
svile, mikanih ali česanih ali 
drugače pripravljenih za 
predenje, 
- naravnih vlaken, nemikanih 
ali nečesanih ali drugače 
pripravljenih za predenje,  
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- materialov za izdelavo 
papirja. 

 
 

 
5309 do 
5311 

 
Tkanine iz drugih rastlinskih 
tekstilnih vlaken; tkanine iz 
papirne preje: 
 
- Z vtkanini gumijastimi nitmi 
 
 
- Druge 

 
 
 
 
 
Izdelava iz enojne preje. (8) 
 
 
Izdelava iz: (8) 
- preje iz kokosovega vlakna, 
- preje iz jute, 
- naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih ali 
nečesanih ali kako drugače 
pripravljenih za predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- papirja. 

 
 

 
 

 
 

 
ali 
 
Tiskanje, spremljano z 
najmanj dvema 
pripravljalnima ali končnima 
postopkoma  (kot so 
razmaščevanje, beljenje, 
merceriziranje, 
termostabiliziranje, dviganje, 
kalendiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojem, da vrednost 
uporabljene netiskane tkanine 
ne presega 47,5 % cene 
izdelka franko tovarna. 
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5401 do 
5406 

 
Preja, monofilamenti in 
sukanec iz umetnih ali 
sintetičnih filamentov 

 
Izdelava iz: (8) 
- surove svile ali ostankov 
svile, mikanih ali česanih ali 
drugače pripravljenih za 
predenje, 
- naravnih vlaken, nemikanih 
in nečesanih ali kako drugače  
pripravljenih za predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali  
- materialov za izdelavo 
papirja. 

 
 

 
5407 in 
5408 

 
Tkanine iz preje iz umetnih ali 
sintetičnih filamentov: 
 

 
 

 
 

 
 

 
- Z vtkanimi gumijastimi nitmi 

 
Izdelava iz enojne preje. (8) 

 
 

 
 

 
- Druge 

 
Izdelava i87) 
- preje iz kokosovega vlakna, 
- naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih ali 
nečesanih ali kako drugače 
pripravljenih za predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- papirja. 
 
ali 

 
 

 
 

 
 

 
Tiskanje, spremljano z 
najmanj dvema 
pripravljalnima ali končnima 
postopkoma  (kot so 
razmaščevanje, beljenje, 
merceriziranje, 
termostabiliziranje, dviganje, 
kalendiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov) pod 
pogojem, da vrednost 
uporabljene netiskane tkanine 
ne presega 47,5 cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
5501 do 
5507 

 
Umetna ali sintetična rezana 
vlakna 

 
Izdelava iz kemičnih 
materialov ali tekstilne kaše. 
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5508 do 
5511 

 
Preja in sukanec za šivanje iz 
umetnih ali sintetičnih rezanih 
vlaken 

 
Izdelava iz: (8) 
- surove svile ali odpadkov 
svile, mikanih ali česanih ali 
drugače pripravljenih za 
predenje, 
- naravnih vlaken, nemikanih 
ali nečesanih ali kako drugače 
pripravljenih za predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- materialov za izdelavo 
papirja. 

 
 

 
5512 do 
5516 

 
Tkanine iz umetnih in 
sintetičnih rezanih vlaken: 

 
 

 
 

 
 

 
- Z vtkanimi gumijastimi nitmi 

 
Izdelava iz enojne preje. (8) 

 
 

 
 

 
- Druge 

 
Izdelava iz : (8) 
- preje iz kokosovega vlakna, 
- naravnih vlaken, 
- umetnih in sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih ali 
nečesanih ali kako drugače 
pripravljenih za predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- papirja. 

 
 

 
 

 
 

 
ali 
 

Tiskanje, spremljano z 
najmanj dvema 
pripravljalnima ali končnima 
postopkoma  (kot so 
razmaščevanje, beljenje, 
merceriziranje, 
termostabiliziranje, dviganje, 
kalendiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojem, da vrednost 
uporabljene netiskane tkanine 
ne presega 47,5 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
 

 
ex 56. pgl. 

 
Vata, klobučevina in netkani 
material; specialne preje; vrvi, 
motvozi, konopci in prameni ter 
proizvodi iz njih; razen za: 

 
Izdelava iz: (8) 
- preje iz kokosovega vlakna, 
- naravnih vlaken, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- materialov za izdelavo 
papirja. 
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5602 

 
Klobučevina,vključno z 
impregnirano, prevlečeno ali 
laminirano: 

 
 

 
 

 
 

 
- Iglana klobučevina 

 
Izdelava iz: (8) 
- naravnih vlaken, ali  
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 

 
 

 
 

 
 

 
Lahko se uporabijo: 
– polipropilenski filament 

iz tar. št. 5402, 
– polipropilenska vlakna iz 

tar. št. 5503 ali 5506, ali 
– filamentni trak iz 

polipropilena iz tar. št. 
5501, 

 pri katerih je v vseh primerih 
denominacija vsakega 
filamenta ali vlakna nižja od 9 
deciteksov, pod pogojem, da 
njihova skupna vrednost ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
 

 
- Drugo 

 
Izdelava iz: (8) 
- naravnih  vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken, pridobljenih iz 
kazeina ali 
- kemičnih materialov, ali 
tekstilne kaše. 

 
 

 
5604 

 
Niti in kord iz gume, prekrit s 
tekstilnim materialom; tekstilna 
preja, trakovi in podobno iz tar. 
št. 5404 ali 5405, impregnirani, 
prevlečeni, prekriti, obloženi z 
gumo ali plastično maso: 

 
 

 
 

 
 

 
- Niti in kord iz gume, prekriti s 
tekstilnim materialom 

 
Izdelava iz gumijastih niti in 
vrvi, ki niso prekrite s 
tekstilom. 

 
 

 
 

 
- Drugo 

 
Izdelava iz: (8) 
- naravnih vlaken, nemikanih 
ali nečesanih ali kako drugače 
predelanih za predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- materialov za izdelavo 
papirja. 
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5605 

 
Metalizirana preja, vključno s 
posukano prejo,  ki je 
sestavljena iz tekstilne preje, 
trakov ali podobnih oblik iz tar. 
št. 5404 ali 5405, kombiniranih 
s kovino v obliki niti, trakov ali 
prahu ali prevlečenih s kovino 

 
Izdelava iz: (8) 
- naravnih vlaken, 
- umetnih in sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih ali 
nečesanih ali kako drugače 
predelanih za predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- materialov za izdelavo 
papirja. 

 
 

 
5606 

 
Posukana preja, zviti trakovi in 
podobne oblike iz tar. št. 5404 
ali 5405, razen povitih 
proizvodov iz tar. št. 5605 in 
posukane preje iz konjske dlake 
iz grive in repa; ženiljska preja 
(vključno s kosmičeno 
ženiljsko prejo); efektno 
vozličasta preja 

 
Izdelava iz: (8) 
- naravnih vlaken, 
- umetnih in sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih in 
nečesanih ali kako drugače  
predelanih za predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- materialov za izdelavo 
papirja. 

 
 

57. pgl.  
Preproge in druga talna 
prekrivala: 

 
 

 
 

 
 

 
- Iz iglane klobučevine 

 
Izdelava iz: (8) 
- naravnih vlaken, ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 
 
Lahko se uporabijo: 
– preja iz 

polipropilenskega 
filamenta iz tar. št. 5402, 

– polipropilenska vlakna iz 
tar. št. 5503 ali 5506 ali 

– filamentni traki iz 
polipropilena iz tar. št. 
5501, 

 pri katerih je v vseh primerih 
vsebina vsakega filamenta ali 
vlakna manjša od 9 
deciteksov, pod pogojem, da 
njihova skupna vrednost ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

Tkanina iz jute se lahko 
uporablja kot podloga. 
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- Iz druge klobučevine 

 
Izdelava iz: (8) 
- naravnih vlaken, 
nemikanih in nečesanih ali 
kako drugače predelanih za 
predenje, ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 

 
 

 
 

 
- Drugo 

 
Izdelava iz: (8) 
- preje iz kokosovega vlakna 
ali jute, 
- preje iz sintetičnih ali 
umetnih filamentov, 
- naravnih vlaken, ali 
- sintetičnih ali umetnih 
rezanih vlaken, nemikanih in 
nečesanih ali kako drugače 
predelanih za predenje. 

Tkanina iz jute se lahko 
uporablja kot podloga. 

 
 

 
ex 58. pgl. 

 
Specialne tkanine; taftane 
tkanine; čipke; tapiserije; 
pozamentarija; vezenine; razen 
za: 

 
 

 
 

 
 

 
- Kombinirane z gumijasto nitjo 

 
Izdelava iz enojne preje. (8) 

 
 

 
 

 
- Druge 

 
Izdelava iz: (8) 

- naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih in 
nečesanih ali kako drugače 
predelanih za predenje, ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše,  
 
ali 
 
Tiskanje, spremljano z 
najmanj dvema 
pripravljalnima ali končnima 
postopkoma  ( kot so 
razmaščevanje, beljenje, 
merceriziranje, 
termostabiliziranje, dviganje, 
kalendiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje ali 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojem, da vrednost 
uporabljene netiskane tkanine 
ne presega 47,5 % cene 
izdelka franko tovarna. 
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5805 

 
Ročno tkane tapiserije (vrsta: 
gobelin, flandrijske, beauvais, 
aubusson in podobne) in z iglo 
izdelane tapiserije (npr. z 
drobnim in križnim vbodom), 
vključno z konfekcioniranimi  

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar št. 
izdelka. 

 
 

 
5810 

 
Vezenina v metraži, trakovih ali 
motivih 

 
Izdelava: 
-  pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar.št. izdelka., in 
-  pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
5901 

 
Tekstilni materiali, prevlečeni z 
lepilom ali škrobnimi snovmi, 
ki se uporabljajo za zunanjo 
vezavo knjig in podobne 
namene; tkanine za risanje; 
projektno platno; kanafas, 
pripravljen za slikanje; toge 
tkanine (buckram) in  podobni  
tekstilni materiali, ki se 
uporabljajo za izdelavo 
klobukov 

 
Izdelava iz preje. 

 
 

 
5902 

 
Kord tkanine za avtomobilske 
plašče iz preje iz najlona, 
poliestra ali viskoznega rajona, 
velike trdnosti: 

 
 

 
 

 
 

 
- Z vsebnostjo do vključno  90 
mas. %  tekstilnih materialov  

 
Izdelava iz preje. 

 
 

 
 

 
- Druge 

 
Izdelava iz kemičnih 
materialov ali tekstilne kaše. 
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5903 

 
Tekstilni materiali, 
impregnirani, premazani, 
prevlečeni ali prekriti ali 
laminirani s plastičnimi 
masami, razen tistih iz tar. št. 
5902 

 
Izdelava iz preje. 
 
ali 
 
Tiskanje, spremljano z 
najmanj dvema 
pripravljalnima ali končnima 
postopkoma  ( kot so 
razmaščevanje, beljenje, 
merceriziranje, 
termostabiliziranje, dviganje, 
kalendiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje  vozlov), pod 
pogojem, da vrednost 
uporabljene netiskane tkanine 
ne presega 47,5 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
 

 
 
 
5904 

 
 
 
Linolej, vključno z rezanim v 
oblike; talna prekrivala na 
tekstilni podlagi, premazani, 
prevlečeni ali prekriti, vključno 
z razrezanimi v oblike  

 
Izdelava iz preje. (8) 

 
 

 
5905 

 
Zidne tapete iz tekstilnih 
surovin: 

 
 

 
 

 
 

 
- Impregnirane, premazane, 
prevlečene ali prekrite ali 
laminirane z gumo, plastičnimi 
masami ali drugimi materiali 

 
Izdelava iz preje. 

 
 

 
 

 
- Druge 

 
Izdelava iz: (8) 

- preje iz kokosovega vlakna, 
- naravnih vlaken, 
- sintetičnih ali umetnih 
rezanih vlaken, nemikanih in 
nečesanih ali kako drugače 
predelanih za predenje, ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 
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ali 
 
Tiskanje, spremljano z 
najmanj dvema 
pripravljalnima ali končnima 
postopkoma  ( kot so 
razmaščevanje, beljenje, 
merceriziranje, 
termostabiliziranje, dviganje, 
kalendiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje  vozlov), pod 
pogojem, da  vrednost 
uporabljene netiskane tkanine 
ne presega 47,5 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
 

 
5906 

 
Gumirani tekstilni materiali, 
razen tistih iz tar. št. 5902: 

 
 

 
 

 
 

 
- Pleteni ali kvačkani materiali 

 
Izdelava iz: (8) 
- naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih in 
nečesanih ali kako drugače 
predelanih za predenje, ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 

 
 

 
 

 
- Drugi materiali iz sintetične 
filament preje, ki vsebuje več 
kot 90 mas. % tekstilnih 
materialov 

 
Izdelava iz kemičnih 
materialov. 

 
 

 
 

 
- Druge 

 
Izdelava iz preje. 
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5907 

 
Tekstilni materiali, drugače 
impregnirani, premazani, 
prevlečeni ali prekriti; platna, 
slikana za odrske kulise, 
tkanine za ateljeje in podobne 
namene 

 
Izdelava iz preje. 
 
ali 
 
Tiskanje, spremljano z 
najmanj dvema 
pripravljalnima ali končnima 
postopkoma  (kot so 
razmaščevanje, beljenje, 
merceriziranje, 
termostabiliziranje, dviganje, 
kalendiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje  vozlov), pod 
pogojem, da vrednost 
uporabljene netiskane tkanine 
ne presega 47,5 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
 

 
5908 

 
Stenji iz tekstila, tkani, 
prepleteni ali pleteni, za 
svetilke, peči, vžigalnike, sveče 
ipd.; žarilne mrežice za plinsko 
razsvetljavo in cevasto pleteni 
materiali za plinske svetilke, 
impregnirani ali 
neimpregnirani: 

 
 

 
 

 
 

 
- Žarilne mrežice za plinsko  
razsvetljavo, impregnirane 

 
Izdelava iz cevasto pletenih 
materialov za svetilke. 

 
 

 
 

 
- Druge 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar št. 
izdelka. 

 
 

 
5909 do 
5911 

 
Tekstilni izdelki, za industrijsko 
uporabo: 

 
 

 
 

 
 

 
- Diski ali obroči za poliranje, 
razen iz klobučevine iz tar. št. 
5911 

 
Izdelava iz preje ali odpadkov 
tkanin ali krp iz tar. št. 6310. 
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- Tkanine, ki se uporabljajo pri 
izdelavi papirja ali v druge 
tehnične namene, podložene ali 
nepodložene s klobučevino, 
prevlečene ali prekrite ali ne, 
cevaste ali neskončne, z eno ali 
več osnovami in/ali votki 
ali ravno tkane z več osnovami 
in/ali votki iz tar. št. 5911 

 
 
Izdelava iz: (8) 
- preje iz kokosovega vlakna, 
- naslednjih materialov: 
-- preja iz 
politetrafluoretilena,(9) 
-- preje, večnitne, iz 
poliamida, prekrite, 
impregnirane ali  prevlečene s 
fenolno smolo, 
-- preje iz sintetičnih tekstilnih   
vlaken iz aromatičnih 
poliamidov, dobljenih z         
polikondenzacijo m-                   
fenilendiamina in izoftalne         
kisline, 
--  monofilamenta iz                   
politetrafluoretilena, (9) 
-- preje iz sintetičnih tekstilnih   
vlaken iz poli (p-     
fenilentereftalamida), 
--  preje iz steklenih vlaken,       
prekrite s fenolno smolo in         
ojačene z akrilno prejo, (9) 
-- kopoliestrskih 
monofilamentov  iz poliestra 
in smole iz tereftalne kisline 
in 1.4-cikloheksandietanola in    
izoftalne kisline, 
- - naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih in 
nečesanih ali kako drugače 
predelanih za predenje, ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 

 
 

 
 

 
- Drugo 

 
Izdelava iz: (8) 
- preje iz kokosovega vlakna, 
- naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih in 
nečesanih ali kako drugače 
obdelanih za predenje, ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 

 

 
 



Stran 14140 / št. 113 / 23. 12. 2002 Uradni list Republike Slovenije 
 
 

Tar.št. 
HS 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2)  (3)                   ali         (4) 
    

 
60. pgl. 

 
Pleteni ali kvačkani materiali 

 
Izdelava iz: (8) 

 
 

 
 

 
 

 
- naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih ali 
nečesanih ali kako drugače 
obdelanih za predenje, ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 

 
 

 
61. pgl. 

 
Oblačila in pribor za oblačila, 
pleteni ali kvačkani: 

 
 

 
 

 
 

 
- Dobljeni s šivanjem ali 
drugačnim sestavljanjem, iz 
dveh ali več kosov  pletene ali 
kvačkane tkanine, ki je urezana 
v določeno obliko ali 
neposredno pridobljena v 
določeno obliko 

 
Izdelava iz preje. (8) (10) 

 
 

 
 

 
- Drugi 

 
Izdelava iz: (8) 
- naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken,  nemikanih ali 
nečesanih ali kako drugače 
obdelanih  za predenje, ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 

 
 

 
ex 62. pgl. 

 
Oblačila in pribor za oblačila 
razen pletenih in kvačkanih 
izdelkov; razen za: 

 
Izdelava iz preje. (8) (10) 

 
 

 
ex 6202, 
ex 6204, 
ex 6206, 
ex 6209 
in  
ex 6211 

 
Oblačila in pribor za oblačila,  
za ženske, deklice in  dojenčke, 
vezeni 

 
Izdelava iz preje. (10) 
ali 
Izdelava iz nevezene tkanine, 
pod pogojem, da vrednost 
uporabljene nevezene tkanine 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna.(10) 

 
 

 
ex 6210 in  
ex 6216 

 
Ognjeodporna oprema iz 
tkanin, prevlečenih s folijo iz 
aluminiziranega poliestra 

 
Izdelava iz preje. (10) 
ali 
Izdelava iz neprevlečene 
tkanine, če vrednost 
uporabljene neprevlečene 
tkanine ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna. (10) 

 
 

 
6213 in  
6214 

 
Robčki, šali, ogrinjala, rute, 
naglavne rute, tančice in 
podobni izdelki: 

 
 

 
 



Uradni list Republike Slovenije št. 113 / 23. 12. 2002 / Stran 14141 
 
 

Tar.št. 
HS 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2)  (3)                   ali         (4) 
    

 
 

 
- Vezeni 

 
Izdelava iz nebeljene enojne 
preje. (8) (10) 
 
ali 
 
Izdelava iz nevezene tkanine, 
pod pogojem, da vrednost 
uporabljene nevezene tkanine 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. (10) 

 
 

 
 

 
- Drugi 

 
Izdelava iz nebeljene enojne 
preje. (8) (10) 

 

ali 
 
Izdelavi sledi tiskanje, 
spremljano z najmanj dvema 
pripravljalnima ali končnima 
postopkoma  (kot so 
razmaščevanje, beljenje, 
merceriziranje, 
termostabiliziranje, dviganje, 
kalendiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje  vozlov), pod 
pogojem, da vrednost vse 
uporabljene netiskane tkanine 
iz tar. št. 6213 in 6214 ne 
presega 47,5 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
6217 

 
Drug gotov pribor za oblačila; 
deli oblačil ali pribora za 
oblačila, razen tistih iz tar. št. 
6212: 

 
 

 
 

 
 

 
- Vezeni 

 
Izdelava iz  preje.(10) 
ali 
Izdelava iz nevezene tkanine, 
pod pogojem, da vrednost 
uporabljene nevezene tkanine 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna.(9) 
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- Ognjeodporna oprema iz 
tkanin, prevlečenih s folijo 
aluminiziranega poliestra 

 
Izdelava iz  preje.(10) 
 
ali 
 
Izdelava iz neprevlečene 
tkanine, pod pogojem, da 
vrednost uporabljene 
neprevlečene tkanine ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna.(10) 

 
 

 
 

 
- 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. (10) 

 
 

 
ex 63. pgl. 

 
Drugi gotovi tekstilni izdelki; 
kompleti; ponošena -izrabljena 
oblačila in izrabljeni tekstilni 
izdelki; krpe; razen za: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar št. 
izdelka. 

 
 

 
6301 do 
6304 

 
Odeje, volnene odeje, posteljno 
perilo itd, zavese itd., drugi 
izdelki za notranjo opremo: 

 
 

 
 

 
 

 
- Iz klobučevine ali iz netkanih 
materialov 

 
Izdelava iz: (8) 
- naravnih vlaken ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 

 
 

 
 

 
- Drugi: 

 
 

 
 

 
 

 
-- vezeni 

 
Izdelava iz nebeljene enojne 
preje. (10) (11) 
 
ali 
 
Izdelava iz nevezene tkanine 
(razen pletene ali kvačkane), 
pod pogojem, da vrednost  

 
 

 
 

 
 

uporabljene nevezene tkanine 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
 

 
-- drugi 

 
Izdelava iz nebeljene enojne  
preje.(10) (11) 
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6305 

 
Vreče in vrečke za pakiranje 
blaga 

 
Izdelava iz: (8) 
- naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih ali 
nečesanih ali kako drugače 
obdelanih za predenje, ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 

 
 

 
6306 

 
Ponjave, platnene strehe in 
zunanje platnene navojnice 
(tende); šotori; jadra (za 
plovila, jadralne deske ali 
suhozemna vozila); izdelki za 
taborjenje 

 
 

 
 

 
 

 
- Netkani 

 
Izdelava iz: (8) (10) 
- naravnih vlaken  ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 

 
 

 
 

 
- Drugi 

 
Izdelava iz nebeljene enojne 
preje. (8) (10) 

 
 

 
6307 

 
Drugi gotovi tekstilni izdelki, 
vključno z modnimi kroji za 
oblačila 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
6308 

 
Garniture, ki so sestavljene iz 
koščkov tkanin in preje, s 
priborom ali brez njega, za 
izdelavo preprog in pregrinjal, 
tapiserij, vezenih namiznih 
prtov in serviet ali podobnih 
tekstilnih izdelkov, pripravljene 
v zavitkih za prodajo na drobno 
končnemu porabniku brez 
predhodnega pakiranja v 
manjšo embalažo 

 
Vsak sestavni del ali izdelek  
v garnituri mora izpolnjevati 
pravilo, ki bi zanj veljalo, če 
ne bi bil v garnituri. Sestavni 
deli ali izdelki brez porekla pa 
se lahko vključijo, če njihova 
skupna vrednost ne presega 
15 % cene garniture franko 
tovarna. 

 
 

 
ex 64. pgl. 

 
Obutev, gamaše in podobni 
izdelki; 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 (vštevši zgornje 
dele, pritrjene ali ne na 
podplate, razen na zunanje 
podplate); vložki za obutev, 
vstavki za pete in podobni 
izdelki; gamaše, ovijači in 
podobni izdelki in njihovi deli 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar št. 
izdelka. 
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ex 65. pgl. 

 
Klobuki, kape in druga 
pokrivala ter njihovi deli; razen 
za: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar št. 
izdelka. 

 
 

 
6503 

 
Klobuki in druga pokrivala, iz 
klobučevine, izdelane iz tulcev, 
stožcev in drugih izdelkov iz 
tar. št. 6501, vključno tudi z 
podloženimi ali okrašenimi 

 
Izdelava iz preje ali tekstilnih 
vlaken. (10) 

 
 

 
6505 

 
Klobuki in druga pokrivala,   
pleteni ali kvačkani ali izdelani 
iz čipke, klobučevine ali drugih 
tekstilnih metražnih materialov 
(razen iz trakov), vključno z 
podloženimi ali okrašenimi; 
mrežice za lase iz kakršnega 
koli materiala, vključno z 
podloženimi ali okrašenimi 

 
Izdelava iz preje ali tekstilnih 
vlaken. (10) 

 
 

 
ex 66. pgl. 

 
Dežniki, sončniki, sprehajalne 
palice, palice-stolčki, biči, 
korobači in njihovi deli; razen 
za: 

 
Izdelava , pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar št. 
izdelka. 

 
 

 
6601 

 
Dežniki in sončniki (vključno s 
palicamidežniki, vrtnimi 
dežniki in podobnimi dežniki) 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
67. pgl. 

 
Preparirano perje in puh in 
izdelki iz perja in puha; umetno 
cvetje; lasuljarski izdelki 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar št. 
izdelka. 

 
 

 
ex 68. pgl. 

 
Izdelki iz kamna, sadre, 
cementa, betona, azbesta, sljude 
ali podobnih materialov; razen 
za: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar št. 
izdelka. 

 
 

 
ex 6803 

 
Izdelki iz skrilavca ali 
aglomeriranega skrilavca 

 
Izdelava iz obdelanega 
skrilavca. 

 
 

 
ex 6812 

 
Izdelki iz azbesta, izdelki iz  
mešanic na osnovi azbesta ali iz 
mešanic na osnovi azbesta in 
magnezijevega karbonata 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št.. 

 
 

 
ex 6814 

 
Izdelki iz sljude, vključno z 
aglomerirano ali rekonstituirano 
sljudo, na podlagi iz papirja, 
kartona ali drugih materialov 

 
Izdelava iz obdelane sljude  
(vključno z aglomerirano ali 
rekonstituirano). 
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69. pgl. 

 
Keramični izdelki 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar št. 
izdelka. 

 
 

 
ex 70. pgl 

 
Steklo in stekleni izdelki; razen 
za: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar št. 
izdelka 

 
 

 
ex 7003,  
ex 7004 in 
ex 7005 

 
Steklo 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, 
emajlirano ali drugače 
obdelano,  neokvirjeno in ne 
spojeno z drugimi materiali: 

 

- Podlaga iz steklene plošče, 
prevlečena s tanko izolacijsko 
prevleko polprevodniške vrste v 
skladu s standardi SEMII (11) 

 

- Drugo  

 
 

 

 

 

 

 

Izdelava  iz neprevlečene 
podlage iz steklene plošče iz  
tar. št. 7006. 

 

 

Izdelava iz materialov iz 
tar.št. 7001. 

 
 

 
7007 

 
Varnostno steklo iz kaljenega 
ali plastnega stekla 

 
Izdelava iz materialov iz  tar. 
št. 7001. 

 
 

 
7008 

 
Večplastni panelni elementi za 
izolacijo, iz stekla 

 
Izdelava iz materialov iz  tar. 
št. 7001. 

 
 

 
7009 

 
Steklena ogledala, z okvirjem 
ali brez njega, vključno tudi z 
vzvratnimi ogledali 

 
Izdelava iz materialov iz  tar. 
št. 7001. 

 
 

 
7010 

 
Baloni, steklenice, kozarci, 
lonci, fiole, ampule in druge 
posode iz stekla, za transport ali 
pakiranje blaga; stekleni 
kozarci za vlaganje, čepi, 
pokrovi in druga zapirala, iz 
stekla 

 
Izdelava , pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar št. 
izdelka zdelka. 
 
ali 
 
 Rezanje steklenih izdelkov 
pod pogojem, da skupna 
vrednost uporabljenih   
nerazrezanih steklenih 
izdelkov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna. 
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7013 

 
Stekleni izdelki, ki se 
uporabljajo za mizo, v kuhinji, 
za toaletne namene, v pisarnah, 
izdelki za notranjo dekoracijo 
in podobne namene (razen tistih 
iz tar. št. 7010 ali 7018) 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar št. 
izdelka. 
 
ali 
 
Rezanje steklenih izdelkov 
pod pogojem, da skupna 
vrednost uporabljenih  
nerazrezanih steklenih  
izdelkov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna. 
 
ali 
 
Ročno okraševanje (razen 
sitotiska) ročno pihanih 
steklenih izdelkov pod 
pogojem, da skupna vrednost 
uporabljenih ročno pihanih 
steklenih izdelkov ne presega 
50 % cene izdelka franko 
tovarna. 

 
 

 
ex 7019 

 
Izdelki iz steklenih vlaken 
(razen preje) 

 
Izdelava iz: 
- nebarvanih trakov steklenih 
vlaken, rovinga, preje ali 
rezanih niti, ali 
- steklene volne. 

 
 

 
ex 71. pgl. 

 
Naravni in kultivirani biseri, 
dragi in poldragi kamni; 
plemenite kovine, kovine, 
platirane s plemenitimi 
kovinami in izdelki iz njih; 
imitacije nakita; kovanci; razen 
za: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar št. 
izdelka. 

 
 

 
ex 7101 

 
Naravni ali kultivirani biseri, 
sortirani in začasno nanizani 
zaradi lažjega transporta 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka  
franko tovarna. 

 
 

 
ex 7102 
ex 7103 in  
ex 7104 

 
Obdelani dragi ali poldragi 
kamni (naravni, sintetični ali 
rekonstruirani) 

 
Izdelava iz neobdelanih 
dragih ali poldragih kamnov. 

 
 

 
7106 
7108 in 
7110 

 
Plemenite kovine: 
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- Neobdelane 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št., razen iz tar. 
št. 7106, 7108  in 7110. 
ali 
Elektrolitska, toplotna ali 
kemična separacija plemenitih 
kovin iz tar. št. 7106, 7108 ali 
7110. 
ali 
Legiranje plemenitih kovin iz 
tar. št. 7106, 7108 ali 7110 
med seboj ali z navadnimi 
kovinami. 

 
 

 
 

 
- Polizdelki ali v obliki prahu 

 
Izdelava iz neobdelanih 
plemenitih kovin. 

 
 

 
ex 7107, 
ex 7109 in 
ex 7111 

 
Kovine, platirane s plemenitimi 
kovinami, v obliki polizdelkov 

 
Izdelava iz kovin, platiranih z 
neobdelanimi plemenitimi 
kovinami. 

 
 

 
7116 

 
Predmeti iz naravnih ali 
kultiviranih biserov, dragih ali 
poldragih kamnov (naravnih, 
sintetičnih ali rekonstruiranih) 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
7117 

 
Imitacije nakita 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar št. 
izdelka. 
 

ali 

 
 

 
 

 
 

 
Izdelava iz delov navadne 
kovine, neprekritih ali 
neprevlečenih s plemenitimi 
kovinami, pod pogojem, da 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna. 

 
 

 
ex 72. pgl. 

 
Železo in jeklo; razen za: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar št. 
izdelka. 

 
 

 
7207 

 
Polizdelki iz železa ali 
nelegiranega jekla 

 
Izdelava iz materialov iz tar. 
št. 7201, 7202, 7203, 7204 ali 
7205. 

 
 

 
7208 do 
7216 

 
Ploščati valjani izdelki, palice, 
kotniki in profili iz železa ali 
nelegiranega jekla 

 
Izdelava iz ingotov  ali drugih 
primarnih oblik iz tar. št. 
7206. 

 
 

 
7217 

 
Žica iz železa ali nelegiranega 
jekla 

 
Izdelava iz polizdelkov iz tar. 
št. 7207. 
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ex 7218, 
7219 do 
7222 

 
Polizdelki, ploščato valjani 
izdelki, palice, kotniki in profili 
iz nerjavnega jekla 

 
Izdelava iz ingotov ali drugih 
primarnih oblik iz tar. št. 
7218. 

 
 

 
7223 

 
Žica iz nerjavnega jekla 

 
Izdelava iz polizdelkov iz  tar. 
št. 7218. 

 
 

 
ex 7224, 
7225 do 
7228 

 
Polizdelki, ploščato valjani 
izdelki, 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 

 
Žica iz drugih legiranih jekel 

 
Izdelava iz polizdelkov iz tar. 
št. 7224. 

 
 

 
ex 73. pgl. 

 
Izdelki iz železa in jekla; razen 
za: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar št. 
izdelka. 

 
 

 
ex 7301 

 
Piloti 

 
Izdelava iz materialov iz tar. 
št. 7206. 

 
 

 
7302 

 
Deli za železniške in 
tramvajske tire, iz železa ali 
jekla; tirnice, vodila in zobate 
tirnice, kretniški jezički, 
križišča, spojne palice in drugi 
deli kretnic, pragovi, tirne 
vezice, tirna ležišča, klini za 
tirna ležišča, podložne plošče 
pričvrščevalne ploščice, 
distančne palice, drugi deli, 
posebej konstruirani za 
postavljanje, spajanje in 
pritrjevanje tirnic 

 
Izdelava iz materialov iz tar. 
št. 7206. 

 
 

 
7304, 
 7305 in  
7306 

 
Cevi in votli profili iz železa 
(razen iz litega železa) ali jekla  

 
Izdelava iz materialov iz tar. 
št. 7206, 7207, 7218 ali 7224. 

 
 

 
ex 7307 

 
Pribor za cevi iz nerjavnega 
jekla (ISO št. X5CrNiMo 
1712), sestavljen iz več delov 

 
Struženje, vrtanje, širitev 
lukenj, izrezovanje navojev, 
urezovanje in peskanje 
kovanih polizdelkov, pod 
pogojem, da skupna vrednost 
uporabljenih kovanih izdelkov  
ne presega 35% cene izdelka 
franko tovarna. 
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7308  

 
Konstrukcije (razen montažnih 
zgradb iz tar. št. 9406) in deli 
konstrukcij (npr.: mostovi in 
mostne sekcije, vrata za 
zapornice, stolpi, predalčni 
stebri, strehe, strešna ogrodja, 
vrata in okna ter okviri zanje, 
pragovi za vrata, roloji, ograje 
in stebri), iz  železa ali jekla; 
pločevine, palice, profili, 
kotniki, cevi in podobno, 
pripravljeni za uporabo v 
konstrukcijah, iz  železa ali 
jekla 

 
Izdelava , pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo 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: 
- pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
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 , pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar.št. 
izdelka. 

 
 

 
7402 

 
Nerafiniran baker; bakrene 
anode  za elektrolizo 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar.št. 
izdelka. 

 
 

 
7403 

 
Rafiniran baker in bakrove 
zlitine, surovi: 

 
 

 
 

 
 

 
- Rafinirani baker 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar.št. 
izdelka. 

 
 

 
 

 
- Bakrove zlitine in rafinirani 
baker, ki vsebuje druge 
elemente  

 
Izdelava iz rafiniranega 
surovega bakra ali bakrovih 
odpadkov in ostankov. 

 
 

 
7404 

 
Bakrovi odpadki in ostanki 

 
Izdelava , pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar.št. 
izdelka. 
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7405 

 
Predzlitine bakra 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar.št. 
izdelka. 

 
 

 
ex 75. pgl 

 
Nikelj in nikljevi izdelki; razen 
za:  

 
Izdelava:  
- pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar.št. izdelka. in 
- 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, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar.št. 
izdelka. 

 
 

 
ex 76. pgl. 

 
Aluminij in aluminijasti izdelki; 
razen za:  

 
Izdelava: 
-  pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
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: 

-  pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
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. 

 
 

 
7602 

 
Aluminijasti odpadki in ostanki 

 
Izdelava pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar.št. 
izdelka. 
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ex 7616 

 
Izdelki iz alumini, razen gaze, 
tkanin, rešetk, mrež, ograj, 
tkanin za ojačanje in podobnih  
materialov ( vključno z  
neskončnimi trakovi) iz 
aluminijaste žice, in 
ekspandirane kovine iz 
aluminija 

 
Izdelava:  
- pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar.št. 
izdelka.Lahko pa se uporabijo 
gaza, tkanine, rešetke, mreže, 
ograje, tkanine za ojačanje in 
podobni materiali (vključno 
tudi  z neskončnimi trakovi) iz 
aluminijaste žice ali 
ekspandirane kovine iz 
aluminija in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
 77. pgl. 
 

 
Rezervirano za morebitno 
prihodnjo uporabo HS  

 
 

 
 

 
ex 78. pgl. 

 
Svinec in svinčeni izdelki; 
razen za:  

 
Izdelava: 
-  pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar.št. izdelka. in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
7801 

 
Surovi svinec: 

 
 

 
 

 
 

 
- Rafiniran  svinec 

 
Izdelava iz obdelanega svinca 
("bullion" ali "work"). 

 
 

 
 

 
- Drugi  

 
Izdelava , pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar.št. 
izdelka.Ne smejo se uporabiti 
odpadki in ostanki iz tar. št. 
7802. 

 
 

 
7802 

 
Svinčeni odpadki in ostanki 

 
Izdelava pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar.št. 
izdelka. 

 
 

 
ex 79. pgl. 

 
Cink in cinkovi izdelki; razen 
za:  

 
Izdelava: 
- pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar.št. izdelka, in 

- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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7901 

 
Cink, surov 

 
Izdelava , pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar.št. 
izdelka. Ne smejo  se 
uporabiti odpadki in odpadki 
iz tar. št. 7902. 

 
 

 
7902 

 
Cinkovi odpadki in ostanki 

 
Izdelava pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar.št. 
izdelka. 

 
 

 
ex 80. pgl. 

 
Kositer in kositrni izdelki; 
razen za:  

 
Izdelava: 
-  pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar.št. izdelka. in  
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
8001 

 
Kositer, surov 

 
Izdelava pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar.št. 
izdelka. Ne smejo se uporabiti 
odpadki in ostanki iz tar. št. 
8002. 

 
 

 
8002 in 
8007 

 
Kositrni odpadki in ostanki; 
drugi kositrni izdelki 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar.št. 
izdelka. 

 
 

 
81. pgl. 

 
Druge navadne kovine; 
kermeti; njihovi izdelki: 

 
 

 
 

 
 

 
- Druge  navadne kovine; 
obdelane; njihovi izdelki 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
iz iste tar. št., kot  je tar. št. 
izdelka, ne presega 50 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
 

 
 

 
- Druge 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar.št. 
izdelka. 

 
 

 
ex 82. pgl. 

 
Orodje, nožarski izdelki, žlice 
in vilice iz navadnih kovin; 
njihovi deli iz navadnih kovin; 
razen za:  

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar.št. 
izdelka. 
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8206 

 
Orodje iz dveh ali več tar. št. 
8202 do 8205, v garniturah za 
prodajo na drobno končnemu 
porabniku brez predhodnega 
pakiranja v manjšo embalažo 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz tar. 
št. od  8202 do 8205. Vendar 
pa se orodje iz tar. št. od 8202 
do 8205 lahko vstavi v 
garniture, če njihova skupna 
vrednost ne presega 15 % 
cene garniture franko tovarna. 

 
 

 
8207 

 
Izmenljiva orodja za ročne 
obdelovalne priprave na 
mehanični pogon ali brez njega 
ali za obdelovalne stroje (npr.: 
za stiskanje, kovanje, 
vtiskovanje, prerezovanje, 
narezovanje in vrezovanje 
navojev, vrtanje, povečevanje 
odprtine s strganjem, 
prevlačevanje, rezkanje), 
vključno z matricami za 
izvlačenje ali iztiskanje kovine, 
in orodja za vrtanje kamna in 
zemlje 

 
Izdelava: 
-  pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar.št. izdelka. in  
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
8208 

 
Noži in rezila, za stroje ali 
mehanične priprave  

 
Izdelava: 
-  pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar.št. izdelka., in  
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
ex 8211 

 
Noži z rezili, nazobljenimi ali 
nenazobljenimi (vključno z 
vrtnarskimi noži), razen nožev 
iz tar. št. 8208 

 
Izdelava , pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar.št. 
izdelka.Lahko pa se uporabijo 
ročaji in rezila iz navadnih 
kovin. 

 
 

 
8214 

 
Drugi nožarski izdelki (npr.: 
stroji za striženje, mesarske ali 
kuhinjske sekače, mesarske 
sekire in noži za sekljanje 
mesa, noži za papir); garniture 
in priprave za manikiranje in 
pedikiranje (vključno s pilicami 
za nohte) 

 
Izdelava , pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar.št. 
izdelka.Lahko pa se uporabijo 
ročaji iz navadnih kovin. 

 
 

 
8215 

 
Žlice, vilice, zajemalke, žlice 
za peno, lopatice za serviranje 
kolačev, noži za ribe, noži za 
maslo, prijemalke za sladkor in 
podoben kuhinjski in namizni 
pribor 

 
Izdelava , pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar.št. 
izdelka.Lahko pa se uporabijo 
ročaji iz navadnih kovin. 
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ex 83. pgl. 

 
Razni izdelki iz navadnih 
kovin; razen za:  

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar.št. 
izdelka. 

 
 

 
ex 8302 

 
Drugo okovje, pribor (fitingi) 
in podobni izdelki, primerni za 
stavbarstvo, in avtomatična 
zapirala za vrata 

 
Izdelava , pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar.št. 
izdelka.Lahko pa se uporabijo 
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 , pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar.št. 
izdelka.Lahko pa se uporabijo 
tudi  drugi materiali iz tar. št. 
8306, če njihova skupna 
vrednost ne presega 30 % 
cene izdelka franko tovarna. 

 
 

 
ex 84. pgl. 

 
Jedrski reaktorji, kotli,  stroji in 
mehanske naprave; njihovi 
deli; razen za:  

 
Izdelava: 
-  pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar.št. izdelka, in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
ex 8401 

 
Gorilni elementi za jedrske 
reaktorje 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar.št. 
izdelka.(13) 

 
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: 
-  pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar.št. izdelka. in  
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 25 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
8403  
in  
ex 8404 

 
Kotli za centralno kurjavo, 
razen kotlov iz tar. št. 8402, in 
pomožne naprave za kotle za 
centralno kurjavo 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št.,razen iz tar. 
št. 8403 in 8404. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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8406 

 
Turbine na vodno in drugo 
paro 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
8407 

 
Batni motorji z notranjim 
zgorevanjem, na vžig s 
svečkami, z izmeničnim ali 
vrtilnim gibanjem bata 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
8408 

 
Batni motorji z notranjim 
zgorevanjem, na vžig s 
kompresijo (dizelski ali 
poldizelski motorji) 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
8409 

 
Deli, ki so primerni izključno 
ali pretežno za motorje iz tar. 
št. 8407 ali 8408 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
8411 

 
Turboreaktivni motorji, 
turbopropelerski motorji in 
druge plinske turbine 

 
Izdelava: 
-  pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar.št. izdelka, in 
- 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. 

 
8412 

 
Drugi pogonski stroji in 
motorji 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
ex 8413 

 
Tlačne črpalke z rotacijskim 
gibanjem 

 
Izdelava: 
-  pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar.št. izdelka, in  
- 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: 
-  pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar.št. izdelka, in  
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 25 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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8415 

 
Klimatizacijske naprave z 
ventilatorjem na motorni pogon 
in elementi za spreminjanje 
temperature in vlažnosti, 
vključno s stroji, pri katerih 
vlažnosti ni mogoče posebej 
regulirati 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
8418 

 
Hladilniki, zamrzovalniki in 
druge naprave za hlajenje ali 
zamrzovanje, električni in 
drugi; toplotne črpalke, 
drugačne od klimatizacijskih 
naprav iz tar. št. 8415 

 
Izdelava: 
-  pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar.št. izdelka,  
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna, in  
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov brez 
porekla ne presega vrednosti 
vseh uporabljenih materialov 
s poreklom. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 25 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
ex 8419 

 
Stroji in naprave za lesno 
industrijo, za proizvodnjo 
papirne mase, papirja in 
kartona 

 
Izdelava, pri kateri : 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene franko tovarna, in 
- v zgoraj navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz iste tar. št., kot 
je tar. št. izdelka ne presega 
25 % cene izdelka franko 
tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
8420 

 
Kalandri in drugi stroji za 
valjanje, razen za kovine ali 
steklo, in valji zanje 

 
Izdelava, pri kateri : 
-  vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene franko tovarna, in  
-  v zgoraj  navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov  iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka  ne presega 
25 % cene izdelka franko 
tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
8423 

 
Tehtnice – tehtalne naprave 
(razen tehtnic z občutljivostjo 
do vključno 5 centigramov 
(0,05g)), vključno s stroji za 
štetje in kontrolo, ki delujejo na 
podlagi merjenja mase; uteži za 
tehtnice vseh vrst 

 
Izdelava: 
-  pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar.št. izdelka, in  
-  pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 25 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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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. 

 
8429 

 
Samovozni buldožerji, 
angledozerji, 
grejderji,ravnalniki, skreperji, 
bagri,  nakladalniki z lopato, 
stroji za nabijanje in cestni 
valjarji,  samovozni: 
 
- Cestni valjarji 
 
 
 
 
- Drugi 

 
 
 
 
 
 
 
 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 
Izdelava, pri kateri: 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene franko tovarna, in 
- v  zgoraj navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz tar. št. 8431 ne 
presega 10 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 
 

 
8430 

 
Drugi stroji za ravnanje, 
strganje, izkopavanje, 
nabijanje, kopanje ali vrtanje 
zemlje, mineralov ali rud; ovni 
in stroji za izdiranje pilotov; 
snežni plugi in snežni 
odmetalniki 

 
Izdelava, pri kateri : 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene franko tovarna, in 
- v zgoraj navedenih mejah  
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz tar. št. 8431 ne 
presega 10 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 
 
 

 
ex 8431 

 
Deli, primerni za uporabo 
izključno ali pretežno s 
cestnimi valjarji 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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8439 

 
Stroji za pridelavo celuloze iz 
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. 
 
 
 

 
8441 

 
Drugi stroji za predelavo 
papirne mase, papirja ali 
kartona, vključno s stroji za 
rezanje vseh vrst 

 
Izdelava, pri kateri: 
-  vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene franko tovarna, in 
- v  zgoraj navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz iste tar. št., kot 
je tar. št. izdelka ne presega 
25 % cene izdelka franko 
tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
8444 do 
8447 

 
Stroji iz teh tar.št,  ki se 
uporabljajo v tekstilni industriji 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
 

 
ex 8448 

 
Pomožni stroji za uporabo s 
stroji iz tar. št. 8444 in  8445 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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8452 

 
Šivalni stroji, razen strojev za 
šivaje knjig iz tar. št. 8440; 
omarice, stojala in pokrovi, 
predvideni za šivalne stroje; 
igle za šivalne stroje: 
 
- Šivalni stroji (samo lock-
stitch), z glavami, z maso do 16 
kg brez motorja oziroma do 17 
kg z motorjem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Drugi 

 
 
 
 
 
 
 
Izdelava, pri kateri : 
-  vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
-  vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla pri 
sestavljanju glave (brez 
motorja) ne presega vrednosti 
vsega uporabljenega materiala 
s poreklom, in 
- uporabljeni mehanizmi za 
zategovanje niti,  kvačkanje in 
cik-cak so s poreklom. 
 
 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
 

 
8456 
do 
8466 

 
Obdelovalni stroji in naprave 
ter njihovi deli in pribor iz tar. 
št. 8456 do 8466 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
 

 
8469 do 
8472 

 
Pisarniški stroji (npr.: pisalni 
stroji, računski stroji, stroji za 
avtomatsko obdelavo podatkov, 
razmnoževalni stroji, stroji za 
spajanje) 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
 

 
8480 

 
Livarski okvirji za livarne 
kovin; modelne plošče; modeli 
za kalupe, kalupi za kovino 
(razen  kalupov za ingote), 
kovinske karbide, steklo, 
mineralne materiale, gume ali 
plastične mase 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
 

 
8482 

 
Kotalni ležaji 

 
Izdelava: 
-  pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar.št. izdelka,  in 
- 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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8484 

 
Tesnila iz kovinskih listov, 
kombinirana z drugim 
materialom, ali iz dveh ali več 
plasti kovine; garniture tesnil, 
različne po sestavi materiala, v 
vrečkah, ovitkih ali podobnih 
pakiranjih; mehanska tesnila 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
 

 
8485 

 
Deli strojev brez električnih 
priključkov, izolatorjev, tuljav, 
kontaktov ali drugih električnih 
delov, ki niso navedeni in ne 
zajeti na drugem mestu v tem 
poglavju 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
 

 
ex 85. pgl. 

 
Električni stroji in oprema ter 
njihovi deli; aparati za 
snemanje ali reprodukcijo slike 
in zvoka ter deli in pribor za te 
izdelke; razen za:  

 
Izdelava: 
- pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar.št. izdelka, in  
- 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 

 
Elektromotorji in električni 
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. 
 

 
8502 

 
Električni generatorski agregati 
in rotacijski pretvorniki 

 
Izdelava, pri kateri : 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in   
- v zgoraj navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz tar. št. 8501ali 
8503  ne presega 10 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
ex 8504 

 
Napajalniki za stroje za 
avtomatično obdelavo 
podatkov 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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ex 8518 

 
Mikrofoni  in njihova stojala; 
zvočniki, vključno z zvočniki v 
zvočnih omaricah; 
avdiofrekvenčni električni  
ojačevalniki; električni sestavi 
za ojačevanje zvoka 

 
Izdelava, pri kateri: 
-  vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in  
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh 
uporabljenih materialov s 
poreklom. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 25 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
8519 

 
Gramofoni z vgrajenim 
ojačevalnikom ali brez njega, 
glasbeni avtomati na plošče, 
kasetni magnetofoni in drugi 
aparati za reprodukcijo zvoka, 
ki nimajo vgrajene naprave za 
snemanje zvoka 
 
 
 
 

 
Izdelava, pri kateri : 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in  
-  vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh 
uporabljenih materialov s 
poreklom. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
8520 

 
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. 
 

 
8521 

 
Aparati za snemanje in 
reprodukcijo slike, ki imajo 
vgrajen  videotuner ali ne 

 
Izdelava, pri kateri : 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in  
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh 
uporabljenih materialov s 
poreklom. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
8522 

 
Deli in pribor uporabni 
predvsem ali v glavnem z 
aparati  iz tar. št. 8519 do 8521 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
 

 
8523 

 
Pripravljeni  neposneti nosilci 
za zvočna snemanja ali 
podobna snemanja drugih 
fenomenov, razen izdelkov iz 
37. poglavja 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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8524 

 
Plošče, trakovi in drugi posneti 
nosilci z zvočnimi in drugimi 
podobnimi fenomeni, vključno 
z matricami in galvanskimi 
odtisi za proizvodnjo plošč, 
razen izdelkov iz 37. poglavja: 
 
- Matrice in galvanski odtisi za 
proizvodnjo plošč 
 
 
 
- Drugo 

 
 
 
 
 
 
 
 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 
Izdelava, pri kateri : 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in  
- v zgoraj navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz tar. št. 8523 ne 
presega 10 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
8525 

 
Oddajniki za radiotelefonijo, 
radiotelegrafijo, radiodifuzijo 
ali televizijo, vključno z  
oddajniki z vgrajenim 
sprejemnikom ali aparatom za 
snemanje ali reprodukcijo 
zvoka; televizijske kamere; 
video kamere za snemanje 
posamičnih slik in druge 
videosnemalne kamere; 
digitalni fotoaparati 

 
Izdelava, pri kateri : 
-   vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in  
-  vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh 
uporabljenih materialov s 
poreklom. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 25 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
8526 

 
Radarji, naprave za 
radionavigacijo in aparati za 
radijsko daljinsko krmiljenje 

 
Izdelava, pri kateri : 
-  vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 
-  vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh 
uporabljenih materialov s 
poreklom. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 25 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
8527 

 
Sprejemniki za radiotelefonijo, 
radiotelegrafijo ali 
radiodifuzijo, vključno s 
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. 
 



Uradni list Republike Slovenije št. 113 / 23. 12. 2002 / Stran 14163 
 
 

Tar.št. 
HS 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2)  (3)                   ali         (4) 
    

 
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 

 
Deli, ki so izključno ali 
pretežno namenjeni za uporabo 
z aparati iz tar. št. 8525 do 
8528: 
 
- Izključno ali  pretežno 
primerni za uporabo pri 
aparatih za videosnemanje in 
reprodukcijo slike 
 
- Drugi 

 
 
 
 
 
 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 
Izdelava, pri kateri : 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in  
-  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. 
 

 
8535  
in 
8536 

 
Električni aparati za vklapljanje 
in izklapljanje ali zaščito 
električnih tokokrogov ali za 
povezavo z električnimi 
tokokrogi ali znotraj njih 

 
Izdelava, pri kateri : 
-  vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in  
- v zgoraj navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz  tar. št. 8538 ne 
presega 10 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
8537 

 
Table, plošče, pulti, mize, 
omare in druge osnove, 
opremljene z dvema ali več 
izdelki iz tar. št. 8535 ali 8536, 
za električno krmiljenje ali 
razdeljevanje električnega toka, 
vključno s tistimi z vgrajenimi 
instrumenti ali aparati iz 90. 
Poglavja in aparati za 
numerično krmiljenje, razen 
telefonskih central iz tar. št. 
8517 

 
Izdelava, pri kateri : 
-   vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 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. 
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ex 8541 

 
Diode, tranzistorji in podobni 
polprevodniški elementi, razen 
silicijevih rezin, ki še niso 
razrezane v čipe 

 
Izdelava: 
- pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar.št. izdelka, in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 25 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

8542 Elektronska integrirana vezja in 
mikrosestavi: 

 

 

 

 

 - Monolitsko integrirana vezja 

 

 

 

 

 

         

 

Izdelava, pri kateri: 
-  vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in  
- v zgoraj  navedenih mejah  
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz  tar.št. 8541 in 
8542  ne presega 10 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 25 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
 

 
8544 

 
Izolirana žica (vključno z 
lakirano žico ali elektrolitsko 
oksidirano žico),  kabli 
(vključno z koaksialnimi kabli) 
in drugi izolirani električni 
vodniki, s konektorjem ali brez 
njega; kabli iz optičnih vlaken, 
izdelani iz posamično 
oplaščenih vlaken, kombinirani 
z električnimi vodniki ali ne, s 
konektorjem ali brez njega 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
 

 
8545 

 
Ogljene elektrode, ogljene 
ščetke, oglje za žarnice, oglje 
za baterije in drugi izdelki iz 
grafita ali drugega oglja, s 
kovino ali brez nje, za 
električne namene 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
 

 
8546 

 
Električni izolatorji iz 
kakršnega koli materiala 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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8547 

 
Izolirni deli za električne stroje, 
naprave ali opremo, izdelani v 
celoti iz izolirnega materiala ali 
samo z manjšimi kovinskimi 
komponentami (npr. tulci z 
navojem), vdelanimi med 
stiskanjem izključno zaradi 
vezave, razen izolatorjev iz tar. 
št. 8546; cevi za električne 
vodnike in spojke zanje, iz 
navadnih kovin, obložene z 
izolirnim materialom 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
 

 
8548 

 
Odpadki in ostanki primarnih 
celic, primarnih baterij in  
električnih akumulatorjev; 
iztrošene primarne celice; 
iztrošene primarne baterije in 
iztrošeni električni 
akumulatorji; električni deli 
strojev ali aparatov, ki niso 
navedeni in ne zajeti na drugem 
mestu v tem poglavju 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
 

 
ex 86. pgl. 

 
Tirna vozila in njihovi deli; 
železniški in tramvajski tirni 
sklopi in pribor ter njihovi deli; 
mehanična in elektromehanska 
signalna oprema za promet 
vseh vrst; razen za:  

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
 

 
8608 

 
Železniški in tramvajski tirni 
sklopi in pribor; mehanska 
(vključno z 
elektromehanskimi) oprema za 
signalizacijo, varnost, nadzor in 
upravljanje prometa v 
železniškem, tramvajskem in 
cestnem prometu, prometu na 
notranjih vodnih poteh, 
parkiriščih, lukah  ali letališčih; 
njihovi deli 

 
Izdelava: 
- pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar.št. izdelka,  in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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ex 87. pgl. 

 
Vozila, razen železniških ali 
tramvajskih tirnih vozil, ter 
njihovi deli in pribor; razen za:  

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
8709 

 
Samovozni delovni vozički, 
brez naprav za dviganje ali 
manipuliranje, ki se uporabljajo 
v tovarnah, skladiščih, lukah ali 
na letališčih, za prevoz blaga 
na kratkih razdaljah; vlečna 
vozila, ki se uporabljajo na 
peronih železniških postaj; deli 
navedenih vozil  

 
Izdelava: 
- pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar.št. izdelka,  
in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
8710 

 
Tanki in druga oklepna bojna 
motorna vozila, vključno s 
tistimi, ki so opremljena z 
oborožitvenimi sredstvi, in 
njihovi deli 

 
Izdelava: 
-  pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar.št. izdelka, in  
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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8711 

 
Motorna kolesa (tudi mopedi), 
kolesa in podobna vozila s 
pomožnim motorjem, z bočno 
prikolico ali brez nje; bočne 
prikolice: 
 
- Z batnim motorjem z  
notranjim zgorevanjem z 
izmeničnim gibanjem bata s 
prostornino cilindra: 
 
-- do vključno 50 cm3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-- nad 50 cm3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Drugi 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdelava, pri kateri: 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna,  
in  
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh 
uporabljenih materialov s 
poreklom. 
 
Izdelava, pri kateri : 
-   vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in  
-  vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh 
uporabljenih materialov s 
poreklom. 
 
Izdelava, pri kateri : 
-  vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in  
-  vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh 
uporabljenih materialov s 
poreklom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 
 
 
 
 
 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 25 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 
 
 
 
 
 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 
 
 

 
ex 8712 

 
Kolesa brez krogličnih ležajev 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz   
tar. št. 8714. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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8715 

 
Otroški vozički in njihovi deli 

 
Izdelava: 
-  pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar.št. izdelka, in  
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
8716 

 
Priklopniki in polpriklopniki; 
druga vozila, nesamovozna; 
njihovi deli 

 
Izdelava: 
-  pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar.št. izdelka, in  
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
ex 88. pgl. 

 
Letala, vesoljska vozila in 
njihovi deli; razen za:  

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar.št. 
izdelka. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
ex 8804 

 
Rotošuti 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št., vključno  z 
drugimi materiali iz tar. št. 
8804. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
8805 

 
Oprema za lansiranje letal; 
krovna prestrezala letal in 
podobne naprave; naprave za 
treniranje letenja na tleh; deli 
navedenih izdelkov 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar.št. 
izdelka. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
89. pgl. 

 
Ladje, čolni in plavajoče 
konstrukcije 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar.št. 
izdelka. Ne sme se uporabljati 
ladijskih trupov iz tar. št. 
8906.  

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
ex 90. pgl. 

 
Optični, fotografski, 
kinematografski, merilni, 
kontrolni, precizni, medicinski 
ali kirurški instrumenti in 
aparati; njihovi deli in pribor; 
razen za:  

 
Izdelava: 
-  pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar.št. izdelka, in  
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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9001 

 
Optična vlakna in snopi 
optičnih vlaken,  kabli iz 
optičnih vlaken, razen tistih iz 
tar. št. 8544; listi in plošče iz 
polarizirajočega materiala; leče 
(vključno s kontaktnimi 
lečami), prizme, zrcala in drugi 
optični elementi, iz kakršnega 
koli materiala, nemontirani, 
razen takih  optično 
neobdelanih steklenih 
elementov  

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
9002 

 
Leče, prizme, zrcala in drugi 
optični elementi, iz kakršnega 
koli materiala, montirani, ki so 
deli ali pribor instrumentov ali 
aparatov, razen takih  optičnih 
neobdelanih  steklenih 
elementov 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
9004 

 
Očala, naočniki in podobni 
izdelki, korektivni, zaščitni ali 
drugi  

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
ex 9005 

 
Daljnogledi (z enim ali dvema 
objektivoma), optični teleskopi 
in njihova stojala, razen 
astronomskih refrakcijskih 
teleskopov in njihovih 
podstavkov 

 
Izdelava : 
-  pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
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 
bliskovne žarnice, razen 
bliskovnih žarnic z električnim 
vžigom 

 
Izdelava: 
- pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar.št. izdelka,  in 
- 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, vključno s tistimi z 
vdelanimi aparati za snemanje 
ali reprodukcijo zvoka 

 
Izdelava: 
- pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
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. 

 
9011 

 
Optični mikroskopi, tudi tisti za 
mikrofotografijo, 
mikrokinematografijo in 
mikroprojekcijo 

 
Izdelava: 
- pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
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 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 

 
Tehtnice z občutljivostjo do 
vključno 5 centigramov 
(0,05g), z utežmi ali brez njih 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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9017 

 
Instrumenti in aparati za 
risanje, označevanje ali 
matematično računanje (npr. 
risalni aparati, pantografi, 
kotomeri, risalni pribor v 
kompletu, logaritemska 
računala, računala  v obliki 
okrogle plošče); ročni 
instrumenti za merjenje dolžine 
(npr. merilne palice in trakovi, 
mikrometrska merila, merila z 
nonijem), ki niso navedeni ali 
zajeti na drugem mestu v tem 
poglavju 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
9018 

 
Medicinski, kirurški, 
zobozdravniški in veterinarski 
instrumenti in aparati, vključno 
z scintigrafskimi, 
elektromedicinskimi aparati in 
aparati za preiskavo vida;  

 
 

 
 

 
 

 
- Zobozdravniški stoli z 
vgrajenimi zobozdravniškimi 
napravami ali 
zobozdravniškimi pljuvalniki 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št. vključno  z 
materiali iz tar. št. 9018. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
- Drugi 

 
Izdelava: 
- pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar.št. izdelka, in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 25 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
9019 

 
Aparati za mehanoterapijo; 
aparati za masažo; aparati za 
psihološka testiranja; aparati za 
ozonoterapijo, kisikoterapijo, 
aerosolno terapijo, umetno 
dihanje in drugi terapevtski 
dihalni aparati 

 
Izdelava: 
- pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar.št. izdelka, in  
- 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 14172 / št. 113 / 23. 12. 2002 Uradni list Republike Slovenije 
 
 

Tar.št. 
HS 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2)  (3)                   ali         (4) 
    

 
9020 
 

 
Drugi dihalni aparati in plinske 
maske, razen varovalnih mask 
brez mehanskih delov in 
zamenljivih filtrov; 

 
Izdelava: 
-  pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar.št. izdelka, in  

- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 25 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
9024 

 
Stroji in aparati za preskušanje 
trdote, natezne tlačne trdnosti,  
elastičnosti ali drugih 
mehanskih lastnosti materiala 
(npr. kovin, lesa, tekstilnega 
materiala, papirja, plastične 
mase) 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
9025 

 
Hidrometri in podobni  
merilniki, termometri, 
pirometri,  barometri, 
higrometri (vlagomeri) in  
psihrometri, tudi kombinacije 
teh instrumentov, z možnostjo 
registriranja ali brez nje 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
9026 

 
Instrumenti in aparati za 
merjenje ali kontrolo pretoka, 
nivoja, tlaka ali drugih  
spremenljivih veličin pri 
tekočinah ali plinih (npr. 
merilniki pretoka, kazalniki 
nivoja, manometri, merilniki 
količine toplote), razen 
instrumentov in aparatov iz tar. 
št. 9014, 9015, 9028 ali  9032 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
9027 

 
Instrumenti in aparati za 
fizikalne ali kemične analize 
(npr. polarimetri, refraktometri, 
spektrometri, aparati za analizo 
plina ali dima); instrumenti in 
aparati za merjenje in kontrolo 
viskoznosti, poroznosti, 
raztezanja, površinske napetosti 
in podobno; instrumenti in 
aparati za merjenje ali 
kontroliranje toplote, zvoka ali 
svetlobe (vključno z 
espozimetri); mikrotomi 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
9028 

 
Merilniki porabe ali 
proizvodnje plinov, tekočin ali 
električne energije, vključno z 
merilniki za njihovo umerjanje: 
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- Deli in pribor 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
 

 
- Drugi  

 
Izdelava, pri 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. 

 
9029 

 
Števci vrtljajev, števci 
proizvodnje, taksimetri,  
kilometrski števci, števci 
korakov in podobno; kazalniki 
hitrosti in tahometri, razen 
tistih, ki se uvrščajo v tar. št. 
9014 ali 9015; stroboskopi 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
9030 

 
Osciloskopi, spektralni 
analizatorji in drugi instrumenti 
in aparati za merjenje ali 
kontrolo električnih veličin, 
razen merilnikov iz tar. št. 
9028; instrumenti in aparati za 
merjenje ali odkrivanje alfa, 
beta, gama, rentgenskih, 
kozmičnih ali drugih 
ionizirajočih  sevanj 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
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. 

 
 

 
 
9033 
 
 
 

 
Deli in pribor (ki so uporabni z 
različnimi aparati iz različnih 
tar.št. iz 90. poglavja in ki niso 
navedeni in ne zajeti na drugem 
mestu v tem poglavju) za 
stroje, naprave, instrumente ali 
aparate iz 90. poglavja 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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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: 
-  pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar.št. izdelka., in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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9112 

 
Ohišja za hišne, pisarniške in 
podobne ure in ohišja podobne  
vrste za druge proizvode iz tega 
poglavja, deli  ohišij 

 
Izdelava: 
-  pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar.št. izdelka, in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
9113 

 
Jermenčki in zapestnice za 
ročne ure in deli za jermenčke 
in zapestnice: 

 
 

 
 

 
 

 
- Iz navadne kovine, vključno z 
pozlačenimi ali posrebrenimi 
ali iz kovine, prevlečene s 
plemenito kovino  

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
 

 
- Drugi 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 

 
 

 
92. pgl. 

 
Glasbila, njihovi deli in pribor 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 

 
 

 
93. pgl. 

 
Orožje in strelivo; njuni deli in 
pribor 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 

 
 

 
ex 94. pgl. 

 
Pohištvo, posteljnina, žimnice, 
nosilci za žimnice, blazine in 
podobni polnjeni izdelki; 
svetilke in pribor za njih, ki 
niso navedeni ali zajeti na 
drugem mestu; osvetljeni znaki, 
osvetljeni znaki z imeni in 
podobno; montažne zgradbe; 
razen za: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar.št. 
izdelka. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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ex 9401 in 
ex 9403 

 
Pohištvo iz navadnih kovin, z 
vdelano nenapolnjeno 
bombažno tkanino, katere teža 
ne presega 300g/m2 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar.št. 
izdelka 
ali 
Izdelava iz bombažne tkanine, 
ki je že pripravljena za 
uporabo z materiali iz  tar. št. 
9401 ali 9403, pod pogojem, 
da: 
- vrednost tkanine ne presega 
25 % cene izdelka franko 
tovarna, in  
- so vsi drugi uporabljeni 
materiali s poreklom in se 
uvrščajo v druge tar. št., razen 
tar. št. 9401 ali 9403. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
9405 

 
Svetilke in pribor za njih, 
vključno z reflektorji in 
njihovimi deli, ki niso navedeni 
in ne zajeti na drugem mestu; 
osvetljeni znaki, osvetljene 
ploščice z imeni in podobno, s 
fiksiranim svetlobnim virom, in 
njihovi deli, ki niso  navedeni 
in ne zajeti na drugem mestu 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
9406  

 
Montažne zgradbe 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
ex 95. pgl. 

 
Igrače, rekviziti za družabne 
igre in šport; njihovi deli in 
pribor; razen za:  

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar.št. 
izdelka. 

 
 

 
9503 

 
Druge igrače; zmanjšani 
modeli in podobni modeli za 
igro, tudi s pogonom, 
sestavljanke, zloženke 
(puzzles) vseh vrst  

 
Izdelava: 
-  pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
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 , pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar.št. 
izdelka. Za izdelavo glav za 
palice za golf pa se lahko 
uporabijo grobo obdelani 
kosi. 
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Tar.št. 
HS 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2)  (3)                   ali         (4) 
    

 
ex 96. pgl. 

 
Razni proizvodi, razen za: 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar.št. 
izdelka. 

 
 

 
ex 9601 in 
ex 9602 

 
Izdelki iz materialov 
živalskega, rastlinskega ali 
mineralnega izvora za rezljanje 

 
Izdelava iz obdelanih 
materialov za rezljanje iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 

 

 
 

 
ex 9603 

 
Metle in ščetke (razen metel iz 
protja ter ščetk iz materialov  
podlasičje ali veveričje dlake), 
mehanične priprave za čiščenje 
podov, ročne, brez motorja: 
soboslikarski vložki in valji, 
brisalniki za pod  in omele 

 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
9605 

 
Potovalni kompleti (neseserji) 
za osebna toaletna sredstva, 
šivanje ali čiščenje obutve ali 
obleke 

 
Vsak sestavni del ali izdelek v 
garnituri mora zadovoljiti 
pravila, ki bi zanj veljala, če 
ne bi bil vključen v garnituro. 
Lahko pa se vključijo sestavni 
deli ali izdelki brez porekla 
pod pogojem, da  njihova 
skupna vrednost ne presega 
15 % cene garniture franko 
tovarna. 

 
 

 
9606 

 
Gumbi, gumbi pritiskači, 
zaklopni gumbi, gumbi za 
srajce, gumbi, ki se še oblačijo  
in drugi deli teh izdelkov; 
nedokončani gumbi 

 
Izdelava: 
-  pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar.št. izdelka, in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
9612 

 
Trakovi za pisalne stroje in 
podobni trakovi, prepojeni s 
tiskarsko barvo ali drugače 
pripravljeni za odtiskovanje, 
vključno s trakovi na kolesih 
ali v kasetah; blazinice za žige, 
prepojene ali neprepojene, s 
škatlo ali brez nje 

 
Izdelava: 
-  pri kateri se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar.št. izdelka, in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
ex 9613 

 
Vžigalniki piezo 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih  materialov 
iz tar. št. 9613 ne presega 30 
% cene izdelka franko 
tovarna. 
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Tar.št. 
HS 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2)  (3)                   ali         (4) 
    

 
ex 9614 

 
Tobačne pipe in glave za pipe 

 
Izdelava iz grobo obdelanih 
kosov. 

 
 

 
97. pgl. 

 
Umetniški predmeti, zbirke in 
starine 

 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar.št., kot je tar.št. 
izdelka. 

 
 

 
 
(1) Izjema za koruzo vrste Zea indurata se uporablja do 31.12.2002. 
(2) Za posebne pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej uvodni opombi 7.1 in 7.3. 
(3) Za posebne pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej uvodno opombo 7.2. 
(4) Opomba 3 k 32. poglavju določa, da gre za preparate, ki se uporabljajo za barvanje katerega koli materiala ali ki 

se uporabljajo kot sestavine za proizvodnjo barvil, pod pogojem, da niso uvrščene v drugo tarifno številko 32. 
poglavja. 

(5) Izraz "skupina" pomeni kateri koli del besedila te tarifne številke med dvema podpičjema. 
(6) Za izdelke,  ki so sestavljeni iz materialov, ki so po eni strani uvrščeni v tar. št. 3901 do 3906 in po drugi strani v 

tar. št. 3907 do 3911, se ta omejitev uporablja samo za tisto skupino materialov, ki v izdelku prevladujejo po 
teži. 

(7) 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. 

(8) Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v uvodni     opombi 5. 
(9) Uporaba tega materiala je omejena na izdelavo tkanih tkanin, ki se uporabljajo za proizvodnjo papirja. 
(10) Glej uvodno opombo 6. 
(11) Za pletene ali kvačkane izdelke, brez dodatka elastike ali gume, dobljene s šivanjem ali sestavljanjem kosov 

pletenih ali kvačkanih tkanin (rezanih ali pletenih direktno v oblike) glej uvodno opombo 6. 
(12) SEMII - Registrirani institut za polprevodniško opremo in materiale. 
(13) To pravilo se uporablja do 31.12.2005. 
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PRILOGA III 
 

Potrdilo o prometu blaga EUR.1 
 in zahteva za potrdilo o prometu blaga EUR.1 

 
 

 
Navodila za tiskanje: 
 
 
1. Vsak obrazec meri  210 x 297 mm; dovoljeno odstopanje  po  dolžini  je  minus 5 mm 
oziroma plus 8 mm. Uporabljati je treba bel, klejen, brezlesni pisalni papir z najmanjšo  težo 
25 gramov na kvadratni meter.  Imeti  mora ozadje  s  tiskanim zelenim ali rumenim vzorcem  
"guilloche",  tako da je vsako ponarejanje z mehanskimi ali kemičnimi sredstvi opazno na 
prvi pogled.  
 
2. Carinski organi pogodbenic si lahko pridržijo pravico, da sami tiskajo potrdila ali pa  jih  
dajo  tiskati  pooblaščenim  tiskarjem.  V slednjem  primeru  se  mora  vsak  obrazec 
sklicevati  na  tako pooblastilo.  Na  vsakem obrazcu  morata  biti  navedena  ime  in  naslov 
tiskarja  ali  oznaka, ki  omogoča  njegovo  identifikacijo.  Obrazec  mora  imeti  tudi  serijsko 
številko,  tiskano ali ne, ki omogoča njegovo identifikacijo. 
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POTRDILO O PROMETU BLAGA EUR.1 
 

1. Izvoznik (ime, polni naslov, država) EUR. 1              Št  A   000 000 
 
 

 
Preden izpolnite obrazec, preberite navodila na hrbtni strani 

  
2. To potrdilo se uporablja za preferencialno menjavo med 
 
 
_____________________________________________ 
 
                                          in 
                                  
____________________________________________ 

(navesti države, skupine držav ali teritorije) 
 

 
3. Prejemnik (ime, polni naslov, država) 
(navedba neobvezna) 
 
 
 
 

 

  
4. Država, skupina držav 
ali teritorij porekla 
proizvodov 
 

 
5. Namembna država, skupina 
držav ali teritorij 

 
6. Podatki v zvezi s prevozom (navedba 
neobvezna) 
 

 
7. Opombe 

 
8. Zaporedna številka; oznake in številke; število in vrsta paketov;(1)  
poimenovanje blaga 
 
 
 
 
 

 
9. Bruto 
teža (kg) 
ali druga 
merska 
enota (l, 
m3, itd.) 

 
10. Računi (navedba 
neobvezna) 

 
11.CARINSKA OVEROVITEV 
Overjena izjava  
Izvozni dokument (2):                                          Žig 
Tip............................Št........................ 
Carinski organ:........................................ 
Država ali ozemlje izdaje:...................... 
.................................................................. 
.................................................................. 
Datum: ..................................................... 
.................................................................. 
                         (podpis) 

 
12. IZJAVA IZVOZNIKA 
Podpisani izjavljam, da zgoraj navedeno 
blago izpolnjuje vse pogoje, potrebne za 
izdajo tega potrdila. 
 
 
Kraj in  datum: ........................... 
 
.................................................... 
                      (podpis) 
 

(1) Če blago ni pakirano, navedite število izdelkov ali navedite “v razsutem stanju”. 
(2) Izpolnite samo, če to zahtevajo predpisi izvozne države ali teritorija. 
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13. ZAHTEVEK ZA KONTROLO, poslati na: 

 
14. REZULTAT KONTROLE 

 

15. Vložen je zahtevek za ugotovitev 
verodostojnosti in točnosti tega potrdila. 
 
 
V _________,  dne _________________ 
 
 
                                                        Žig 
 
______________________________ 
                              (podpis) 
 

 
Na podlagi izvedene kontrole je bilo ugotovljeno, da: (1) 
 
......    je to potrdilo resnično izdal naveden carinski 
organ in da so navedbe, ki jih vsebuje točne 
 
......    to potrdilo ne izpolnjuje zahtevanih pogojev o 
verodostojnosti in točnosti (glej priložene opombe) 
 
V ____________, dne _________________ 
                                                                             
 
                                                          Žig 
 
________________________________ 
                           (podpis) 
 
----------------------------- 
(1)Označi z X ustrezno navedbo. 

 
OPOMBE 

 
1. Potrdila ne smejo vsebovati izbrisov ali ponovnih vpisov. Morebitni popravki morajo biti 
izvedeni tako, da se napačne navedbe prečrtajo in po potrebi dodajo pravilne. Vsako tako 
spremembo mora potrditi tisti, ki je potrdilo izpolnil, in jo overiti carinski organi države ali 
ozemlja izdaje. 
 
2. Izdelki, navedeni  v potrdilu, si morajo slediti neprekinjeno, pred vsakim izdelkom pa mora  
biti zaporedna številka. Neposredno pod zadnjim izdelkom mora biti potegnjena vodoravna črta. 
Neuporabljen prostor mora biti prečrtan tako, da je dodajanje naknadnih podatkov 
onemogočeno. 
 
3. Blago mora biti opisano v skladu s trgovinskimi običaji tako natančno, da se lahko prepozna. 
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ZAHTEVA ZA POTRDILO O PROMETU BLAGA EUR.1 

 
 
1. Izvoznik (ime, polni naslov, država) 

 
EUR. 1             Št  A   000 000 

 
 

 
Preden izpolnite obrazec, preberite navodila na hrbtni 
strani 

 
 

 
2. To potrdilo se uporablja za preferencialno menjavo 
med 
 
___________________________________________ 
 
                                           in 
                                      
_______________________________________ 
             (navesti države, skupine držav ali teritorije) 
 

 
3. Prejemnik (ime, polni naslov, država) 
(navedba neobvezna) 
 
 
 
 

 

  
4. Država, skupina 
držav ali teritorij 
porekla proizvodov 
 

 
5. Namembna država, 
skupina držav ali teritorij 

 
6. Podatki v zvezi s prevozom (navedba 
neobvezna) 
 
 
 
 
 

 
7. Opombe 

 
8. Zaporedna številka; oznake in številke; število in vrsta paketov;(1) 
poimenovanje blaga 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. Bruto 
teža(kg) 
ali druga 
merska 
enota (l, 
m3, itd.) 

 
10. Računi 
(navedba 
neobvezna) 

(1) Če blago ni pakirano, navedite število izdelkov ali navedite “v razsutem stanju”. 
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IZJAVA  IZVOZNIKA 
 

Podpisani, izvoznik blaga, navedenega na prednji strani, 
 
IZJAVLJAM, da to  blago izpolnjuje zahtevane pogoje za izdajo priloženega potrdila; 
 
NAVAJAM okoliščine, na podlagi katerih to blago izpolnjuje zahtevane pogoje: 
 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
 
PRILAGAM naslednja dokazila:(1) 
 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
 
SE ZAVEZUJEM, da bom na zahtevo pristojnih organov predložil vsa dodatna dokazila, ki 
jih ti štejejo kot potrebna za izdajo priloženega potrdila, in se zavezujem, da bom po potrebi 
soglašal, da ti organo opravijo kakršen koli pregled mojega knjigovodstva in okoliščin 
izdelave omenjenega blaga; 
 
 
 
PROSIM za izdajo priloženega potrdila za to blago. 
 
 
                                                                                           .................................................. 
                                                                                                     (kraj in datum) 
 
                 
                                                                                           ................................................... 
                                                                                                          (podpis) 
 
 
 
 
---------------------------------------------- 
(1)Na primer: uvozni dokumenti, potrdila o prometu, računi, izjave proizvajalca, itd. ki se 
 nanašajo na izdelke, uporabljene pri izdelavi, ali na blago, ponovno izvoženo v enakem 
stanju. 
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PRILOGA  IV 
 

Izjava na računu 
 

Izjava na računu, katere besedilo je navedeno v  nadaljevanju, mora biti izdelana v skladu z 
opombami. Vendar opomb ni treba natisniti. 
 

Angleška različica: 
 
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) declares 
that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin. (2) 
 

Slovenska različica: 
 
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. ... (1)) izjavljam, da  
če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ............... (2) poreklo. 
 

Bosanska različica: 
 
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ....... (1)) izjavljuje da 
su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi .................. (2) preferencijalnog 
porijekla. 
 

Hrvaška različica: 
 

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ........ (1)) izjavljuje 
da su, osim  ako je to drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ............ (2) preferencijalnog 
podrijetla. 
 

Srbska različica: 
 
Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлаштење бр............(1)) 
изјављује да су, осим ако је то другачије изричито наведено, ови производи ...............(2) 
преференцијалног поријекла. 
 
 

..................................................  (3) 
(kraj in datum) 

 
................................................ (4) 

(podpis izvoznika, dodatno mora biti 
jasno navedeno ime osebe, 

 ki je podpisala izjavo) 
----------------------- 
1 Kadar izjavo na računu da pooblaščeni izvoznik v smislu 21. člena tega protokola, mora biti na tem 

mestu vpisana številka pooblastila. Če izjave na računu ne da pooblaščeni izvoznik, se besede v 
oklepajih izpustijo oziroma se pusti prazen prostor. 

2 Navedba porekla izdelkov.  
3 Te navedbe se lahko izpustijo, če so informacije že na samem dokumentu. 
4 Glej tudi peti odstavek 20. člena tega protokola. Kadar se ne zahteva podpis izvoznika, se izvzetje 

podpisa nanaša tudi na navedbo imena podpisnika. 
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PRILOGA V 
 

Izvedbene zadeve 
 

1. Pogodbenici soglašata, da bosta spremljali nadaljnje izvajanje in spremembe 
harmoniziranih evropskih preferencialnih  pravil o poreklu blaga v skladu s prakso 
Evropske skupnosti. 

 
2. Pogodbenici soglašata, da bosta proučili vključitev Evropske skupnosti v sistem 

kumuliranja med pogodbenicama, potem ko bodo izpolnjeni pogoji, zavezujoči za  
vsako od pogodbenic. 

 
3. Pogodbenici soglašata, da če se izdelki, ki so pridobili poreklo v skladu z določbami 

protokola 1, uporabijo pri izdelavi blaga, ki se izvozi v tretje države in je zato treba 
plačati carinski dolg za materiale brez porekla, se  carinski dolg tudi za te izdelke 
obračuna v skladu z veljavno carinsko stopnjo, kot če bi bili brez porekla. 

 
4. Pogodbenici soglašata, da mora za pravilno izvajanje 20. člena protokola 1 jezikovna 

različica izjave na računu ustrezati jezikovni različici dokumenta, na katerem  je izjava 
na računu. 

 
5. Pogodbenici si izmenjata seznam neodvisnih pooblaščenih institucij za izdajo dokazil o 

izvoru in kakovosti ter laboratorijev, pooblaščenih za laboratorijske analize vina. 
Sezname si izmenjajo ministrstva, pristojna za kmetijstvo, in jih predložijo pristojnim 
carinskim organom. 
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PRILOGA VI 
 

Alternativna uporaba posebnih pravil o poreklu 
 
1. Posebna pravila, ki so navedena v 3. ali 4. stolpcu v seznamu v Dodatku 1 k tej prilogi in 

se uporabljajo za določitev porekla blaga, navedenega v Dodatku 1 k tej prilogi in 
namenjenega sprostitvi v prost promet v Bosni in Hercegovini, se lahko uporabijo 
namesto pravil o poreklu, določenih v Prilogi II k Protokolu 1 o opredelitvi pojma 
“izdelki s poreklom” in načinih upravnega sodelovanja. 

 
2. Posebna pravila, ki so navedena v 3. ali 4. stolpcu v seznamu v Dodatku 2 k tej prilogi in 

se uporabljajo za določitev porekla blaga, navedenega v Dodatku 2 k tej prilogi in 
namenjenega sprostitvi v prost promet v Republiki Sloveniji, se lahko uporabijo namesto 
pravil o poreklu, določenih v Prilogi II k Protokolu 1 o opredelitvi pojma “izdelki s 
poreklom” in načinih upravnega sodelovanja. 

 
3. Če so izdelki pridobili status porekla pogodbenice v skladu  s pravili, določenimi v tej 

prilogi, se v polje 7 potrdila o prometu blaga EUR.1 vpiše izraz “Derogacija – Priloga VI 
k protokolu 1”. Enak zaznamek se vpiše tudi na dvojnik potrdila o prometu blaga EUR.1 
ali na naknadno izdano potrdilo o prometu blaga EUR.1. 

 
4. Če so izdelki pridobili status porekla v skladu  s pravili, določenimi v tej prilogi, in se kot 

dokazilo o poreklu uporabi izjava na računu v skladu z 20. členom protokola 1, mora biti 
na njej jasno označena uporaba določb te priloge z navedbo “Priloga VI k protokolu 1”. 

 
5. Opis blaga v polju 8 (ECL polje 31) mora biti natančen in zadosti podroben, tako da je 

blago možno v državi uvoza nedvoumno uvrstiti. Informacije, ki so  potrebne za 
prepoznavanje blaga, pomenijo vse razpoložljive podatke, vključno s tistimi, ki se 
uporabljajo v trgovski praksi. 

 
6. Dodatka 1 in 2 sta sestavni del te priloge. 
 
7. Za izdelke v tej prilogi se smiselno uporabljajo dogovori o upravnem sodelovanju, 

določeni v  VI. oddelku tega protokola. 
 
8. Pogodbenici soglašata, da se določbe te priloge uporabljajo v dvostranski trgovini do 31. 

decembra 2002. Skupni odbor lahko sprejme sklep o podaljšanju veljavnosti te priloge. 
 
9. Skupni odbor spremlja učinke izvajanja določb prvega in drugega odstavka te priloge 

ter obvezno enkrat letno z začetkom od datuma podpisa tega sporazuma obravnava 
navedeno problematiko.  Če se kot posledica te izjeme poveča uvoz katerega  od zgoraj 
navedenih izdelkov v eno od pogodbenic v takem obsegu ali pod takimi pogoji, da to 
ogroža ali bi lahko ogrozilo domačo proizvodnjo v eni od pogodbenic, se Skupni  odbor  
po potrebi sestane, da prouči nastali položaj in sprejme ustrezne ukrepe ob upoštevanju 
ustrezne prakse med pogodbenicama in Evropskimi skupnostmi. 
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DODATEK 1 
 
a) Pravila o poreklu, omenjena  v prvem odstavku Priloge VI, ki se uporabljajo za spodaj 

naštete izdelke: 
 
 
 
 
 
 
 
 

DODATEK 2 
 
b) Pravila o poreklu, omenjena  v  drugem odstavku Priloge VI, ki se uporabljajo za spodaj 
naštete izdelke: 
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5555. Uredba o izvajanju sporazuma o prosti trgovini
med Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo
ter začasni uporabi sklepa št. 1/2001 skupnega
odbora med Republiko Slovenijo na eni strani in
Republiko Estonijo na drugi strani o spremembi
protokola 2 k sporazumu o opredelitvi pojma
“izdelki s poreklom“ in načinih upravnega
sodelovanja

Na podlagi 4. člena Zakona o ratifikaciji Sporazuma o
prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Estoni-
jo (Uradni list RS - Mednarodne pogodbe, št. 2/01) in 72.
člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01)
izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med

Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo ter
začasni uporabi sklepa št. 1/2001 skupnega

odbora med Republiko Slovenijo na eni strani in
Republiko Estonijo na drugi strani o spremembi

protokola 2 k sporazumu o opredelitvi pojma
“izdelki s poreklom“ in načinih upravnega

sodelovanja

1. člen
Ta uredba določa pogoje za uvoz blaga, ki se v letu

2003 uvaža v Republiko Slovenijo in je po poreklu iz Repu-
blike Estonije.

2. člen
Za namene te uredbe izraz ‘uvoz’ pomeni sprostitev

blaga v prosti promet, kakor tudi katerikoli drug carinski
postopek, pri katerem nastane carinski dolg.

3. člen
Za industrijske izdelke, ki se uvažajo v Republiko Slo-

venijo in so po poreklu iz Republike Estonije, se uporablja
carinska stopnja “prosto“.

Za industrijske izdelke v smislu prejšnjega odstavka se
štejejo izdelki, uvrščeni v 25. do 97. poglavje kombinirane
nomenklature.

4. člen
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike

Estonije, ki so navedeni v prilogi 1 k tej uredbi, ki je njen
sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo uporablja
carinska stopnja “prosto“. Posebna uvozna dajatev se ne
plačuje.

5. člen
Pri uveljavljanju preferencialne carinske obravnave pri

uvozu blaga po 3. oziroma 4. členu te uredbe je tre-
ba carinskemu organu poleg drugih dokumentov pred-
ložiti tudi dokazilo o poreklu blaga, ki je izdano ali dano
v državi izvoza v skladu s preferencialnimi pravili o poreklu
blaga, določenimi v prilogi 2 k tej uredbi, ki je njen sestav-
ni del.

Carinski organi Republike Slovenije potrjujejo dokazila
o poreklu blaga za izvoz blaga iz Republike Slovenije v
Republiko Estonijo, če gre za izvoz blaga, ki v skladu s
Sporazumom o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in
Republiko Estonijo uživa preferencialno obravnavo, in če so
izpolnjeni pogoji, določeni s preferencialnimi pravili o pore-
klu blaga iz prejšnjega odstavka.

6. člen
Pri uvozu blaga po določbah te uredbe se v enotno

carinsko listino (ECL) v skladu s 126. členom uredbe za
izvajanje carinskega zakona (Uradni list RS, št. 107/02) v
polje 39 vpiše naslednje štirimestne šifre:

– 1921 za izdelke iz 3. člena te uredbe;
– 1922 za izdelke iz priloge 1 k tej uredbi.

7. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2003.

Št. 333-07/2000-10
Ljubljana, dne 18. decembra 2002.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister
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PRILOGA 1

060110
06021010
06022010
06029020
06041010
060491
07011000
07131010
07132000
07133100
07133200
07133310
07133900
07134000
07135000
071390
0714
0801
080211
080212
08025000
080290
080300
08041000
08043000
08044000
08045000
08054000
080550
080620
0807
081040
08105000
081090
08111019
08112019
08112090
08119031
08119039
08119085
08119095
08140000
0901

0902
09030000
0904
09050000
0906
09070000
0908
0909
09101000
091020
09103000
091040
09105000
10011000
10019010
10019091
10020000
100300
10040000
100510
1006
100700
10081000
10082000
100890
1108
11090000
120100
1202
12030000
120400
1205
120600
1207
1208
1209
1211
1212
12130000
1214
1301
13021100
13021200

13021400
130219
130220
13023100
130232
13023900
1401
14020000
14030000
1404
150100
150200
150300
1504
150500
15060000
150710
15079010
1508
1511
151211
15121910
151221
151229
1513
151411
15141910
151491
15149910
1515
1516
151800
15200000
1521
152200
16029031
16029041
160300
1604
1605
170220
170230
170240

17025000
170260
170410
18010000
18020000
1803
18040000
18050000
180610
180690
19019011
19019019
19030000
1904
190531
190532
190540
190590
20051000
20054000
20058000
20071010
200819
200980
200990
2102
2103
210410
2201
220860
220890
2301
2302
2303
23040000
23050000
2306
230700
230800
2401

(1) Kjer je navedena štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se carinska stopnja, kot je določena v prilogi,
uporablja za vse tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.

010110
01019030
01019090
010210
01031000
01041010
01042010
01051111
01051119
0105120010
0105192010
01051990
0105920010
0105930010
0105991010
0105992010
0105993010
0105995010
0106
02061010
02061099
02062100
02062200
02062910
02068010
02069010
0301
0302
0303
0304
0305
0306
0307
04070011
04070019
04089920
05040000
0505
05061000
0507
05080000
05090010
0511

Tarifna oznaka (1)
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      PRILOGA  2  
PROTOKOL 2 

 
O  OPREDELITVI POJMA "IZDELKI S POREKLOM"  IN NAČINIH UPRAVNEGA 

SODELOVANJA 
 

VSEBINA 
 
I. ODDELEK            SPLOŠNE DOLOČBE 
 
1. člen  Opredelitev pojmov  
 
II. ODDELEK  OPREDELITEV POJMA "IZDELKI S POREKLOM" 
 
2. člen  Splošne zahteve 
 
3. člen  Kumulacija v  Sloveniji  
 
4. člen  Kumulacija v Estoniji 
 
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  Nevtralne sestavine 
 
 
III. ODDELEK ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA 
 
12. člen Načelo teritorialnosti 
 
13. člen Neposredni prevoz 
 
14. člen Razstave 
 
 
IV. ODDELEK POVRAČILO ALI IZVZETJE OD CARINSKIH DAJATEV 
 
15. člen Prepoved povračila ali izvzetja od carinskih dajatev 
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V. ODDELEK  DOKAZILO O POREKLU 
 

16. člen Splošne zahteve 

17. člen Postopek za izdajo potrdila o prometu blaga EUR.1 

18. člen Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.1 

19. člen Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1 

20. člen Izdaja potrdil o prometu blaga EUR.1 na podlagi predhodno izdanega ali  

danega 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  Dokazilne listine 

28. člen Shranjevanje dokazil o poreklu in  dokazilnih listin 

29. člen Razlike in oblikovne napake 

30. člen Zneski, izraženi v evrih 

 

VI. ODDELEK DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU 

31. člen  Medsebojna pomoč 

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   
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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 
 

SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
        

Opredelitev pojmov 
 
V tem protokolu: 
 
(a) "izdelava" pomeni katero koli vrsto obdelave ali predelave, vključno s sestavljanjem 

ali posebnimi postopki; 
 
(b) "material" pomeni vsako sestavino, surovino, sestavni del ali del itd., ki se uporablja 

pri izdelavi izdelka; 
 
(c) "izdelek" pomeni izdelek, ki se izdeluje, čeprav je namenjen kasnejši uporabi pri 

drugem postopku izdelave; 
 
(d) "blago" pomeni materiale in izdelke; 
 
(e)  " carinska vrednost" pomeni vrednost, določeno v skladu s Sporazumom iz leta 1994 o 

izvajanju VII. člena Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (Sporazum WTO o 
carinski vrednosti); 

 
(f) "cena franko tovarna" pomeni ceno, ki se za izdelek franko tovarna v Sloveniji ali v 

Estoniji plača proizvajalcu, pri katerem se opravi zadnja obdelava ali predelava, če 
cena vključuje vrednost vseh uporabljenih materialov, zmanjšano za vse notranje 
dajatve, ki se ali se lahko povrnejo pri izvozu pridobljenega izdelka; 

 
(g) "vrednost materialov" pomeni carinsko vrednost pri uvozu uporabljenih materialov 

brez porekla  ali če ta ni znana in se ne da ugotoviti, prvo preverljivo ceno, plačano za 
materiale v Sloveniji ali v Estoniji; 

 
(h) "vrednost materialov s poreklom" pomeni vrednost takih materialov, kot so  

opredeljeni  v  točki (g) in se smiselno uporablja; 
 
(i) "dodana vrednost" pomeni ceno izdelka franko tovarna, zmanjšano za carinsko 

vrednost vsakega vključenega materiala s poreklom iz drugih držav, omenjenih v 3. in 
4. členu, ali če carinska vrednost ni znana ali se ne da ugotoviti, prva dokazljiva cena, 
plačana za materiale v Sloveniji ali v Estoniji;    

  
(j) "poglavja" in "tarifne številke" pomenijo poglavja in tarifne številke (štirištevilčne 

kode), uporabljene v nomenklaturi, ki sestavlja Harmonizirani sistem poimenovanja in 
šifrskih oznak blaga, ki se v tem protokolu navaja kot harmonizirani sistem ali HS; 

 
(k) "uvrščen" se nanaša na uvrstitev izdelka ali materiala v določeno tarifno številko; 
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(l) "pošiljka" pomeni izdelke, ki jih izvoznik pošilja enemu prejemniku bodisi hkrati ali 
so zajeti v enem samem prevoznem dokumentu, s katerim izvoznik dobavlja te izdelke 
prejemniku, ali če ni takega dokumenta, izdelke, ki so zajeti na enem računu; 

 
(m) "ozemlje" vključuje  teritorialno morje. 

 
 

II.  ODDELEK 
 
 

OPREDELITEV POJMA "IZDELKI  S POREKLOM" 
 
 

2. člen 
 
 

Splošne zahteve 
 
1. Pri izvajanju tega sporazuma se za izdelke s poreklom iz Slovenije štejejo: 
 

(a) izdelki, v celoti pridobljeni v Sloveniji v smislu 5. člena ; 
 

(b) izdelki, pridobljeni v Sloveniji, ki vsebujejo materiale, ki v njej niso bili v 
celoti pridobljeni, če so bili taki materiali zadosti obdelani ali predelani v 
Sloveniji v smislu 6. člena; 

 
2. Pri izvajanju tega sporazuma se za izdelke s poreklom iz Estonije štejejo: 
 

(a) izdelki, v celoti pridobljeni v Estoniji v smislu 5. člena; 
 

(b) izdelki, pridobljeni v Estoniji, ki vsebujejo materiale, ki v njej niso bili v celoti 
pridobljeni, če so bili taki materiali zadosti obdelani ali predelani v Estoniji v 
smislu 6. člena. 

 
 

3. člen 
 

Kumulacija v Sloveniji 
 
1. Brez vpliva na določbe prvega odstavka 2. člena izdelki veljajo za izdelke s poreklom 

iz Slovenije, če so bili tam pridobljeni in vključujejo materiale s poreklom iz 
Bolgarije, Švice (vključno z Liechtensteinom 1), Češke republike, Estonije, 
Madžarske, Islandije, Litve, Latvije, Norveške, Poljske, Romunije, Slovenije, 
Slovaške republike, Turčije ali Skupnosti, v skladu z določbami protokola o pravilih o 
poreklu blaga, priloženega k sporazumom med Slovenijo in vsako od teh držav, če 
obdelava ali predelava, opravljena v Sloveniji, presega postopke, omenjene v 7. členu. 
Ni treba, da bi bili taki materiali zadosti obdelani ali predelani. 

                                                      
1 Kneževina Liechtenstein  ima carinsko unijo s Švico in je pogodbenica Sporazuma o evropskem gospodarskem 
prostoru. 
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2. Če obdelava ali predelava, ki se opravlja v Sloveniji, ne presega postopkov,                    
omenjenih v 7. členu, se šteje, da ima pridobljeni izdelek poreklo iz Slovenije samo,   
kadar je tam dodana vrednost višja od vrednosti uporabljenih materialov s poreklom iz 
katere koli države, omenjene v prvem odstavku. Če ni tako, se pridobljeni izdelek  
šteje za izdelek s poreklom iz države, ki je prispevala največjo vrednost uporabljenih 
materialov s poreklom pri izdelavi v Sloveniji. 

 
3. Izdelki s poreklom iz  ene od držav, omenjenih v prvem odstavku, ki niso obdelani ali                 

predelani v Sloveniji, ohranijo svoje poreklo, če se izvozijo v eno od teh držav.  
 
4.  Kumulacija, predvidena v tem členu, se lahko uporablja samo za materiale in izdelke, 

ki so pridobili status blaga s poreklom z uporabo pravil o poreklu, ki so enaka kot 
pravila v tem protokolu. 

 
 

4. člen 
 

Kumulacija v Estoniji 
 

1. Brez vpliva na določbe drugega odstavka 2. člena izdelki veljajo za izdelke s poreklom  
iz Estonije, če so bili tam pridobljeni in vključujejo materiale s poreklom iz Bolgarije, 
Švice (vključno z Liechtensteinom 1), Češke republike, Estonije, Madžarske, Islandije, 
Litve, Latvije, Norveške, Poljske, Romunije, Slovenije, Slovaške republike,Turčije ali 
Skupnosti, v skladu z določbami protokola o pravilih o poreklu blaga, priloženega k 
sporazumom med Estonijo in vsako od teh držav, če obdelava ali predelava, 
opravljena v Estoniji presega postopke, omenjene v 7. členu. Ni treba, da bi bili taki 
materiali zadosti  obdelani ali predelani. 

 
2. Če obdelava ali predelava, ki se opravlja v Estoniji, ne presega postopkov, omenjenih 

v 7. členu, se šteje, da ima pridobljeni izdelek poreklo iz Estonije samo, kadar je tam 
dodana vrednost višja od vrednosti uporabljenih materialov s poreklom iz katere koli 
države, omenjene v prvem odstavku. Če ni tako, se pridobljeni izdelek šteje za izdelek 
s poreklom iz države, ki je prispevala največjo vrednost uporabljenih materialov s 
poreklom pri izdelavi v Estoniji. 

 
3. Izdelki s poreklom iz  ene od držav, omenjenih v prvem odstavku, ki niso obdelani ali 

predelani v  Estoniji, ohranijo svoje poreklo, če se izvozijo v eno od teh držav.  
 
4. Kumulacija, predvidena v tem členu, se lahko uporablja samo za materiale in izdelke, 

ki so pridobili status blaga s poreklom z uporabo pravil o poreklu, ki so enaka kot 
pravila v tem protokolu. 

 

                                                      
1 Kneževina Liechtenstein  ima carinsko unijo s Švico in je pogodbenica Sporazuma o evropskem gospodarskem 
prostoru. 
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5. člen 
        

V celoti pridobljeni izdelki 
 
1. Šteje se, da so v celoti pridobljeni v  Sloveniji ali v Estoniji: 
 
 (a) mineralni izdelki, pridobljeni iz njene zemlje ali  morskega dna; 
 
 (b) tam pridelani rastlinski izdelki; 
 
 (c) žive živali, tam skotene ali izvaljene in vzrejene; 
 
 (d) izdelki, pridobljeni iz živih, tam vzrejenih živali; 
 
  (e) izdelki, tam pridobljeni z lovom ali ribolovom; 
 
 (f) izdelki morskega ribolova in drugi izdelki iz morja, pridobljeni z njenimi 

plovili zunaj  teritorialnega morja  Slovenije ali Estonije; 
 
 (g) izdelki, izdelani na njenih predelovalnih ladjah izključno iz izdelkov, 

omenjenih v točki (f) ; 
 
 (h) tam zbrani rabljeni predmeti, primerni le za reciklažo surovin, vključno z 

rabljenimi gumami, primernimi le za protektiranje ali uporabo kot odpadek; 
 

(i)       odpadki in ostanki pri postopkih izdelave, ki tam potekajo; 
 

 (j) izdelki, pridobljeni iz morskega dna ali podzemlja zunaj  njenega teritorialnega 
morja, če ima izključno pravico do obdelave morskega dna ali podzemlja;  

 
        (k) blago, tam izdelano izključno iz izdelkov, opredeljenih  v točkah (a) do (j). 
2. Izraza "njena plovila" in "njene predelovalne ladje" v točkah (f) in (g) prvega odstavka  

se uporabljata samo za plovila in predelovalne ladje: 

(a) ki so registrirane ali  so vpisane v seznam v Sloveniji ali v Estoniji; 

(b) ki  plovejo  pod zastavo Slovenije ali Estonije; 

(c) ki so najmanj 50 odstotkov v lasti državljanov Slovenije ali Estonije ali družbe 
s sedežem v eni od teh držav in v kateri so direktor ali direktorji, predsednik 
upravnega odbora ali nadzornega sveta ter večina članov takih odborov 
državljani Slovenije ali Estonije in še dodatno, če v osebnih ali kapitalskih 
družbah vsaj polovica kapitala pripada tem državam ali javnim organom  ali 
državljanom omenjenih držav; 

(d)       katerih kapitan in častniki so državljani Slovenije ali Estonije 
 
in  

(e) katerih najmanj 75 odstotkov članov posadke je državljanov Slovenije ali 
Estonije. 
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6. člen 
 

Zadosti obdelani ali predelani izdelki 
 
1. Za namene 2. člena se šteje, da so izdelki, ki niso v celoti pridobljeni, zadosti obdelani 

ali predelani, če so izpolnjeni pogoji, navedeni v seznamu priloge II. 
 

Navedeni pogoji navajajo za vse izdelke, za katere velja sporazum, postopke obdelave 
ali predelave, ki morajo biti opravljeni na materialih brez porekla, uporabljenih pri 
izdelavi teh izdelkov, in se nanašajo samo na take materiale. Če se izdelek, ki je 
pridobil poreklo z izpolnitvijo pogojev iz seznama, uporablja pri izdelavi drugega 
izdelka, se torej pogoji, ki se uporabljajo za izdelek, v katerega je ta vključen, ne 
uporabljajo zanj in se ne upoštevajo materiali brez porekla, ki so se morda uporabili 
pri njegovi izdelavi. 

 
2. Ne glede na prvi odstavek se materiali brez porekla, ki se v skladu s pogoji iz seznama 

za ta izdelek ne bi smeli uporabiti pri izdelavi tega izdelka, vseeno lahko  uporabijo, 
če: 

 
(a) njihova skupna vrednost ne presega 10 odstotkov cene izdelka franko tovarna, 

 
(b) kateri koli  odstotek, ki je naveden v seznamu kot zgornja vrednost materialov 

brez porekla, ni presežen na podlagi uporabe tega odstavka. 
 

Ta odstavek se ne uporablja za izdelke, ki se uvrščajo v 50. do 63. poglavje 
harmoniziranega sistema. 

 
3. Prvi in drugi odstavek se uporabljata pod pogoji, ki jih določa 7. člen. 
 

7. člen 
 

Nezadostni postopki obdelave ali predelave 
 
1. Brez vpliva na drugi odstavek se ti postopki štejejo za nezadostno obdelavo ali 

predelavo, da bi izdelek pridobil status izdelka s poreklom, ne glede na to, ali je 
zadoščeno zahtevam iz 6. člena: 

 
(a)  postopki za ohranitev blaga v dobrem stanju med prevozom in skladiščenjem; 

 
(b)  razstavljanje in sestavljanje pošiljk; 

 
(c)  pranje, čiščenje; odstranjevanje prahu, oksidov, olja, barve ali drugih snovi za 

prekrivanje; 
 

(d)  likanje tekstila; 
 

(e)  preprosti postopki barvanja in loščenja; 
 

(f)  luščenje, beljenje delno ali v celoti, loščenje ter glaziranje žit in riža; 
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(g) postopki barvanja sladkorja ali oblikovanje sladkornih kock; 
 

(h)  lupljenje, razkoščičevanje in luščenje sadja, oreščkov in zelenjave;  
 

(i) ostrenje,  preprosto brušenje ali preprosto rezanje; 
  

(j) sejanje, prebiranje, sortiranje, razvrščanje v skupine, razvrščanje po stopnjah, 
usklajevanje (vključno s sestavljanjem garnitur izdelkov); 

 
(k)  preprosto pakiranje v steklenice, konzerve, čutare, vrečke, zaboje, škatle, 

pritrjevanje na kartone ali plošče in vsi drugi preprosti postopki pakiranja; 
 

(l)  pritrjevanje ali tiskanje oznak, nalepk, logotipov in drugih podobnih znakov za 
razlikovanje na izdelke  ali njihovo embalažo;  

 
(m)  preprosto mešanje izdelkov, ne glede na to, ali so različnih vrst ali ne; 

 
(n) enostavno sestavljanje delov izdelkov v popoln izdelek ali razstavljanje 

izdelkov na dele;  
 

(o)  kombinacija dveh ali več postopkov, opisanih v točkah a) do n); 
 

(p)  zakol živali. 
 

2.  Pri ugotavljanju, ali se predelava ali obdelava, opravljena na posameznem izdelku, 
šteje za nezadostno v smislu prvega odstavka, se skupno upoštevajo vsi postopki, 
opravljeni na tem izdelku v Sloveniji ali v Estoniji.  

 
8. člen 

 
Enota kvalifikacije 

 
1. Enota kvalifikacije za uporabo določb tega protokola je določen izdelek, ki se šteje za 

osnovno enoto, kadar se določa uvrstitev blaga pri uporabi nomenklature 
harmoniziranega sistema. 

 
 Iz tega sledi: 
 
(a) kadar se izdelek, ki ga sestavlja skupina predmetov ali je sestavljen iz izdelkov, uvršča 

po pogojih harmoniziranega sistema v eno tarifno številko, potem celota pomeni enoto 
kvalifikacije; 

 
(b) kadar je pošiljka sestavljena iz določenega števila  enakih izdelkov, ki se uvrščajo v 

enako tarifno številko harmoniziranega sistema, je treba pri uporabi določb tega 
protokola vsak izdelek obravnavati posebej. 

 
2. Če je v skladu s petim temeljnim pravilom harmoniziranega sistema embalaža 

vključena v izdelek zaradi uvrščanja, mora biti vključena tudi pri določanju porekla. 
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9. člen 
 

Dodatki, nadomestni deli in orodje 
 
Dodatki, nadomestni deli in orodje, poslani skupaj z delom opreme, stroja, naprave ali vozila, 
ki so del običajne opreme in so vključeni v njeno ceno ali pa niso posebej zaračunani, se 
štejejo za del te opreme, stroja, naprave ali vozila. 
 

10. člen 
 

Garniture 
 
Garniture se v skladu s tretjim temeljnim pravilom harmoniziranega sistema štejejo za 
garniture s poreklom, kadar imajo poreklo vsi njihovi sestavni deli. Kljub temu pa takrat, 
kadar je garnitura sestavljena iz izdelkov s poreklom in brez njega, šteje, da ima garnitura kot 
celota poreklo, če vrednost izdelkov brez porekla ne presega 15 odstotkov cene garniture 
franko tovarna. 
 

11. člen 
 

 Nevtralne sestavine 
 
Da bi določili, ali ima izdelek poreklo, ni treba ugotavljati porekla za navedeno, kar bi lahko 
bilo uporabljeno pri njegovi izdelavi: 
 
(a)  energija in gorivo, 
 
(b)  naprave in oprema, 
 
(c) stroji in orodje, 
 
(d) blago, ki ni vključeno ali ni namenjeno za vključitev  v končno sestavo  izdelka. 
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 III.  ODDELEK 
 

ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA 
 

12. člen 
 

Načelo teritorialnosti 
 
1. Razen v primerih iz 3. in 4. člena in tretjega odstavka tega člena morajo biti pogoji za 

pridobitev statusa blaga s poreklom, določeni v II. oddelku, brez prekinitve izpolnjeni 
v Sloveniji ali Estoniji.  

 
2. Razen v primerih iz  3. in  4. člena se blago s poreklom, izvoženo iz Slovenije ali 

Estonije v drugo državo, ob vrnitvi šteje za blago brez porekla, razen če se carinskim 
organom  lahko zadovoljivo dokaže: 

 
(a) da je blago, ki se vrača, isto blago, kot je bilo izvoženo, 

 
  in 
 

(b) da na njem, medtem ko je bilo v tisti državi ali med izvozom, niso bili 
opravljeni nikakršni postopki, razen tistih, ki so potrebni, da  se ohrani v 
dobrem stanju . 

 
3. Na pridobitev statusa blaga s poreklom v skladu s pogoji, določenimi v II. oddelku, ne  

vpliva obdelava ali predelava, opravljena zunaj Slovenije ali Estonije na materialih, 
izvoženih iz Slovenije ali Estonije in  tja  ponovno  uvoženih, če: 

 
(a) so omenjeni materiali v celoti pridobljeni v Sloveniji ali Estoniji ali so bili 

pred njihovim izvozom obdelani ali predelani bolj, kot zahtevajo postopki, 
omenjeni v 7. členu, 

 
                  in 
 

(b) se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da: 
 

i)    je  bilo  ponovno  uvoženo  blago  pridobljeno  z   obdelavo  ali   predelavo 
izvoženih materialov, 
 
in 

 
  ii)   skupna   dodana  vrednost, pridobljena zunaj Slovenije ali Estonije ob  

uporabi   določb   tega  člena,  ne  presega  10  odstotkov   cene   franko  
tovarna   končnega izdelka,  za  katerega   se  uveljavlja  status   blaga   s  
poreklom. 

 



Uradni list Republike Slovenije št. 113 / 23. 12. 2002 / Stran 14201 
 
 

4. Za namene tretjega odstavka se pogoji za pridobitev statusa blaga s poreklom, 
določeni v II. oddelku, ne uporabljajo za obdelavo ali predelavo, opravljeno zunaj 
Slovenije ali Estonije. Kadar pa se v seznamu v prilogi II za določitev statusa blaga s 
poreklom za končni izdelek uporablja pravilo, ki določa najvišjo vrednost vseh 
vključenih materialov brez porekla, skupna vrednost materialov brez porekla, 
vključenih na ozemlju določene pogodbenice, upoštevana skupaj s skupno dodano 
vrednostjo, pridobljeno zunaj Slovenije ali Estonije z uporabo določb tega člena, ne 
sme presegati navedenega odstotka. 

 
5. Za namene uporabe določb tretjega in četrtega odstavka se šteje, da "skupna dodana 

vrednost" pomeni vse stroške, nastale zunaj Slovenije ali Estonije,  skupaj z vrednostjo  
tam vključenih materialov . 

  
6. Določbe tretjega in četrtega odstavka se ne uporabljajo za izdelke, ki ne izpolnjujejo 

pogojev, določenih v seznamu priloge II, ali za izdelke, ki se lahko štejejo za zadosti 
obdelane ali predelane samo ob uporabi splošno dovoljenega odstopanja,  določenega  
v drugem odstavku 6. člena. 

 
7.  Določbe tretjega in četrtega odstavka se ne  uporabljajo za izdelke iz 50. do 63. 

poglavja harmoniziranega sistema. 
 
8. Vsaka obdelava ali predelava, ki je zajeta z določbami  tega člena, opravljena zunaj 

Slovenije ali Estonije, se opravi v skladu s postopki pasivnega oplemenitenje ali 
podobnimi postopki. 

 
13. člen 

 
Neposredni prevoz 

 
1. Preferencialno obravnavanje, predvideno s tem sporazumom, se uporablja samo za 

izdelke, ki izpolnjujejo zahteve tega protokola  in  se prevažajo neposredno med 
Slovenijo in Estonijo ali čez ozemlja drugih držav, omenjenih v 3. in 4. členu. Vendar 
se izdelki, ki sestavljajo eno samo nedeljeno pošiljko, lahko prevažajo čez druga 
ozemlja, če do tega pride, s pretovarjanjem ali začasnim skladiščenjem na teh ozemljih 
pod pogojem, da je blago v državi tranzita ali skladiščenja ostalo pod nadzorom 
carinskih organov in da na njem niso bili opravljeni drugi postopki razen 
raztovarjanja, ponovnega natovarjanja ali kakršni koli postopki za ohranitev blaga v 
dobrem stanju. 
 
Izdelki s poreklom se lahko pošiljajo po cevovodih čez ozemlja, ki niso ozemlja 
Slovenije ali Estonije. 

 
2. Kot dokazilo, da so izpolnjeni pogoji, določeni v prvem odstavku, je treba predložiti 

carinskim organom države uvoznice: 
 

(a) en sam prevozni dokument, ki pokriva prevoz iz države izvoznice čez  državo 
tranzita, ali 
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(b) potrdilo, ki ga izdajo carinski organi države tranzita, ki: 
 

(i) vsebuje natančen opis izdelkov, 
 

(ii) navaja datume raztovarjanja in ponovnega natovarjanja izdelkov,in, če                    
je primerno, imena ladij ali drugih uporabljenih prevoznih sredstev,  

         
           in 

 
(iii) potrjuje pogoje, pod katerimi so bili izdelki zadržani v državi tranzita, 

ali  
 

(c) če teh ni, katere koli dokumente, ki to dokazujejo. 
 
 

14. člen 
 

    Razstave 
 
1. Za izdelke s poreklom, ki se pošiljajo na razstavo v drugo državo razen tistih, ki so 

omenjene v 3. in 4. členu, in so po razstavi prodani z namenom uvoza v Slovenijo ali v 
Estonijo, veljajo pri uvozu ugodnosti po določbah tega sporazuma, če se carinskim 
organom zadovoljivo dokaže, da: 

 
(a) je izvoznik te izdelke poslal iz Slovenije ali iz Estonije v državo, v kateri je  

razstava in jih tam razstavljal, 
  

(b) je ta izvoznik izdelke prodal ali jih kako drugače dal na razpolago osebi v 
Sloveniji ali v Estoniji, 

 
(c)  so bili izdelki med razstavo ali takoj zatem poslani v enakem stanju, kot so bili 

poslani na razstavo, 
  in 
 

(d) izdelki od tedaj, ko so bili poslani na razstavo, niso bili uporabljeni za noben 
drug namen kot za predstavitev na razstavi. 

 
2. Dokazilo o poreklu mora biti izdano ali dano v skladu z določbami V. oddelka in 

predloženo carinskim organom države uvoznice na običajen način. V njem morata biti 
navedena ime in naslov razstave. Po potrebi se lahko zahtevajo dodatna pisna dokazila 
o pogojih, pod katerimi so bili razstavljeni. 

 
3. Prvi odstavek se uporablja za vse trgovinske, industrijske, kmetijske ali obrtne 

razstave, sejme ali podobne javne prireditve ali prikaze, ki niso organizirani za 
zasebne namene v trgovinah ali poslovnih prostorih zaradi prodaje tujih izdelkov in 
med katerimi izdelki ostanejo pod carinskim nadzorom. 
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IV.  ODDELEK 
 

POVRAČILO ALI  IZVZETJE OD CARINSKIH DAJATEV 
 
 

15. člen 
 

Prepoved povračila ali izvzetja od carinskih dajatev 
 
1. Za materiale brez porekla, ki se uporabljajo pri izdelavi izdelkov s poreklom iz 

Slovenije, Estonije ali iz ene od drugih držav, omenjenih v 3. in 4. členu, za katere se 
izda ali da dokazilo o poreklu v skladu z določbami V. oddelka, se v Sloveniji ali v 
Estoniji ne more uveljavljati kakršno koli povračilo ali izvzetje od carinskih dajatev. 

 
2. Prepoved iz prvega odstavka se nanaša na kakršno koli delno ali celotno povračilo, 

odpustitev ali neplačilo carinskih dajatev ali dajatev z enakim učinkom, ki se lahko 
uporablja v Sloveniji ali v Estoniji izrecno ali posledično, za materiale, uporabljene pri 
izdelavi, takrat ko se izdelki, pridobljeni iz omenjenih materialov, izvozijo, in ne,  če 
tam ostanejo za domačo porabo. 

 
3. Izvoznik izdelkov, na katere se nanaša dokazilo o poreklu, mora biti na zahtevo 

carinskih organov pripravljen kadar koli predložiti vse ustrezne dokumente, ki 
dokazujejo, da za materiale brez porekla, uporabljene pri izdelavi teh izdelkov, ni bilo 
prejeto povračilo carine in da so bile vse carinske dajatve ali dajatve z enakim 
učinkom, ki se uporabljajo za take materiale, dejansko plačane. 

 
4. Določbe prvega do tretjega odstavka se prav tako uporabljajo za embalažo v smislu 

drugega odstavka 8. člena, za  dodatke, nadomestne dele in orodje v smislu 9. člena in 
za izdelke v garniturah v smislu 10. člena, če so taki predmeti brez porekla. 

 
5. Določbe prvega do četrtega odstavka se uporabljajo samo za materiale, za katere  velja 

sporazum. Nadalje ne preprečujejo uporabe sistema izvoznih nadomestil, ki se 
uporabljajo pri izvozu kmetijskih izdelkov v skladu z določbami sporazuma. 

 
 

 V. ODDELEK 
 

DOKAZILO O POREKLU 
 

 
16. člen 

 
Splošne zahteve 

 
1. Za izdelke s poreklom iz  Slovenije pri uvozu v Estonijo ter za izdelke s poreklom iz   

Estonije  pri  uvozu  v   Slovenijo  veljajo  ugodnosti  sporazuma  ob predložitvi : 
 
 (a) potrdila o prometu blaga EUR.1, katerega vzorec je v prilogi III, ali 
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(b) primerih, določenih v prvem odstavku 21. člena, izjave izvoznika, v  
nadaljevanju "izjava na računu", na računu,  obvestilu o odpremi ali drugem 
trgovinskem dokumentu, ki dovolj natančno opisuje te izdelke, da jih je 
mogoče prepoznati ;besedilo izjave na računu je v prilogi IV. 

 
2. Ne glede na prvi odstavek za izdelke s poreklom v smislu tega protokola v primerih, 

kot jih določa 26. člen, veljajo ugodnosti sporazuma, ne da bi bilo treba predložiti 
katere koli zgoraj  navedene dokumente.   

 
 

17. člen 
       

Postopek izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1 
 
1. Potrdilo  o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi države izvoznice na podlagi 

pisne zahteve izvoznika ali njegovega pooblaščenega zastopnika na izvoznikovo 
odgovornost. 

 
2. V ta namen izpolni izvoznik ali njegov pooblaščeni zastopnik obrazca potrdila o 

prometu blaga EUR.1 in zahteve za potrdilo o prometu, katerih vzorca sta v prilogi III. 
Obrazca se izpolnita v enem od jezikov, v katerih je sestavljen ta sporazum, ali v 
francoščini ali nemščini in v skladu z določbami notranjega prava države izvoznice. 
Če so napisani z roko, morajo biti izpolnjeni s črnilom in tiskanimi črkami. Izdelki 
morajo biti opisani v za to predvidenem polju brez praznih vmesnih vrstic. Če polje ni 
v celoti zapolnjeno, je treba pod zadnjo vrstico opisa potegniti vodoravno črto in 
prečrtati  prazen prostor pod njo. 

 
3. Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prometu blaga EUR.1, mora biti 

pripravljen, da na zahtevo carinskih organov države izvoznice, v kateri se izda potrdilo 
o prometu blaga EUR.1, kadar koli predloži vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo 
status izdelkov s poreklom kot tudi izpolnitev drugih zahtev tega protokola .  

 
4. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi Slovenije ali Estonije, če se 

izdelki lahko štejejo za izdelke s poreklom iz Slovenije, Estonije ali iz ene od drugih 
držav, omenjenih v 3. in 4. členu, ter izpolnjujejo druge zahteve tega protokola . 

 
5. Carinski organi, ki izdajo potrdila o prometu blaga EUR.1, ukrenejo vse potrebno  za 

preverjanje porekla blaga in izpolnjevanje drugih zahtev tega protokola . V ta namen  
imajo pravico zahtevati katero koli dokazilo in opraviti kakršen koli pregled 
izvoznikovih poslovnih knjig ali kakršen koli drug pregled, ki se jim zdi potreben.Ti 
organi tudi  zagotovijo, da so obrazci, navedeni  v drugem odstavku,  pravilno 
izpolnjeni. Zlasti morajo preveriti, ali je prostor, namenjen opisu izdelkov, izpolnjen 
tako, da izključuje vse možnosti pripisov z namenom goljufije. 

 
6. Datum izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1  mora biti naveden v polju 11 potrdila. 
 
7. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi in ga dajo izvozniku na 

razpolago takoj, ko je  dejanski izvoz opravljen ali zagotovljen. 
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18. člen  
 

Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.1  
 
1. Ne glede na sedmi odstavek 17. člena se potrdilo o prometu blaga EUR.1 izjemoma  

lahko izda tudi po izvozu izdelkov, na katere se nanaša: 
 
(a)  če ni bilo izdano ob izvozu zaradi napak ali nenamernih opustitev ali posebnih 

okoliščin  
 
            ali 
 

 (b) če se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da je bilo potrdilo o prometu 
blaga EUR.1 izdano, vendar ob uvozu iz tehničnih razlogov ni bilo sprejeto. 

 
2. Za izvajanje prvega odstavka mora izvoznik v zahtevi navesti kraj in datum izvoza 

izdelkov, na katere se nanaša potrdilo o prometu blaga EUR.1, in navesti razloge za 
svojo zahtevo. 

 
3. Carinski organi lahko izdajo potrdilo o prometu blaga EUR.1 naknadno samo po 

opravljenem preverjanju, če se podatki v izvoznikovi zahtevi ujemajo s podatki v 
ustreznem spisu. 

 
4. Potrdila o prometu blaga EUR.1, ki so izdana naknadno, morajo imeti enega od teh 

zaznamkov : 
 
  

EE       "TAGANTJÄRELE VÄLJAANTUD" 
     EN        "ISSUED RETROSPECTIVELY" 
            SL   "IZDANO NAKNADNO". 
   
5. Zaznamek iz četrtega odstavka mora biti vpisan v polje Opombe potrdila o prometu 

blaga EUR.1. 
  

19. člen 
 

Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1 
 
1. Če je bilo potrdilo o prometu blaga EUR.1 ukradeno, izgubljeno ali uničeno, lahko 

izvoznik carinske organe, ki so ga izdali, zaprosi za dvojnik, sestavljen na podlagi 
izvoznih dokumentov, ki jih imajo. 

 
2. Tako izdani dvojnik mora imeti enega od teh zaznamkov: 
 
     EE         "DUPLIKAAT" 

EN  "DUPLICATE" 
            SL  "DVOJNIK". 
  
 



Stran 14206 / št. 113 / 23. 12. 2002 Uradni list Republike Slovenije 
 
 
 

3. Zaznamek iz drugega odstavka mora biti vpisan v polje Opombe dvojnika potrdila o 
prometu blaga EUR.1. 

 
4. Dvojnik, na katerem mora biti datum izdaje prvotnega potrdila o prometu blaga 

EUR.1, začne veljati s tem  datumom. 
 

20. člen 
 

Izdaja potrdila o prometu blaga EUR.1 na podlagi predhodno  
izdanega ali  danega  dokazila o poreklu 

 
Če so izdelki s poreklom dani pod nadzor  carinskega urada v Sloveniji ali v Estoniji, je 
mogoče zamenjati prvotno dokazilo o poreklu z enim ali več potrdili o poreklu blaga EUR.1   
zaradi pošiljanja vseh ali nekaterih izdelkov drugam v Sloveniji ali Estoniji. Nadomestno 
potrdilo ali nadomestna potrdila o prometu blaga EUR.1 izda carinski urad, pod nadzor  
katerega so bili dani izdelki. 
 

20.a člen 
 

Ločeno knjigovodsko izkazovanje 
 

1.  Če pri ločenem skladiščenju zalog izdelkov s poreklom in izdelkov brez porekla, ki so 
enaki ali med seboj zamenljivi, nastanejo precejšnje stroškovne ali materialne težave, 
lahko carinski organi na pisno zahtevo prizadetih strank za vodenje teh zalog dovolijo 
tako imenovano metodo "ločenega knjigovodskega izkazovanja". 

 
2.  Ta metoda mora zagotoviti, da je število pridobljenih izdelkov v določenem 

dogovorjenem obdobju, ki se lahko štejejo za izdelke s poreklom, enako, kot bi ga 
dobili, če bi bile zaloge fizično ločene. 

 
3.  Carinski organi lahko tako dovoljenje izdajo pod katerimi koli pogoji, za katere 

menijo, da so ustrezni. 
 
4.  Ta metoda se vodi in uporablja na podlagi splošnih računovodskih načel, ki veljajo v 

državi, v kateri je bil izdelek narejen. 

5.  Uporabnik te poenostavitve lahko izda oziroma zaprosi za dokazilo o poreklu za tiste 
količine izdelkov, ki se lahko štejejo za izdelke s poreklom. Na zahtevo carinskih 
organov uporabnik da izjavo o tem, kako so bile količine vodene. 

6. Carinski organi nadzorujejo uporabo dovoljenja in lahko dovoljenje kadar koli 
odvzamejo, če ga uporabnik kakor koli nepravilno uporablja ali ne izpolnjuje katerega 
od drugih pogojev, določenih v tem protokolu. 

 
21. člen 

 
Pogoji za  izjavo na računu 

 
1. Izjavo na računu, omenjeno v  pododstavku (b) prvega odstavka 16. člena, lahko da: 

(a) pooblaščeni izvoznik v smislu 22. člena  
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            ali 
 

(b) kateri koli izvoznik za vsako pošiljko, ki jo sestavlja en ali več paketov, ki 
vsebujejo izdelke s poreklom, katerih skupna vrednost ne presega 6.000 evrov. 

 
2. Izjavo na računu je mogoče dati, če se izdelki, na katere se nanaša, lahko štejejo za 

izdelke s poreklom iz Slovenije, Estonije ali iz ene od drugih držav, omenjenih v 3. in 
4. členu, in izpolnjujejo druge zahteve tega protokola . 

 
3. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora biti kadar koli  pripravljen, da  na zahtevo 

carinskih organov države izvoznice predloži vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo 
status porekla blaga kot tudi izpolnitev drugih zahtev tega protokola. 

 
4. Izjavo na računu, katere besedilo je v prilogi IV, mora izvoznik natipkati, odtisniti ali 

natisniti na račun, obvestilo o odpremi ali drug trgovinski dokument v eni od 
jezikovnih različic, ki so navedene v tej prilogi, v skladu z določbami notranjega prava 
države izvoznice. Če je napisana z roko, mora biti napisana s črnilom in tiskanimi 
črkami. 

 
5. Izjave na računu morajo imeti izvirni lastnoročni podpis izvoznika. Vendar  se  od 

pooblaščenega izvoznika v smislu  22. člena ne zahteva, da podpisuje take izjave, če 
se carinskim organom države izvoznice pisno zaveže, da sprejema  polno odgovornost 
za vsako izjavo na računu, po kateri ga je mogoče prepoznati, kot da jo je lastnoročno 
podpisal. 

 
6. Izvoznik lahko da izjavo na računu ob izvozu izdelkov, na katere se nanaša, ali  po 

izvozu, če je predložena carinskim organom v državi uvoznici  najkasneje v dveh letih  
po uvozu izdelkov, na katere se nanaša. 

 
22. člen 

 
Pooblaščeni izvoznik 

 
1. Carinski organi države izvoznice lahko pooblastijo katerega koli izvoznika, v 

nadaljevanju "pooblaščenega izvoznika", ki pogosto pošilja izdelke po tem sporazumu, 
da daje izjave na računu ne glede na vrednost izdelkov, na katere se nanaša. Izvoznik, 
ki prosi za tako pooblastilo, mora predložiti zadovoljiva dokazila carinskim organom o 
statusu porekla teh izdelkov in izpolnjevanju drugih zahtev tega protokola. 

 
2. Carinski organi lahko  odobrijo status pooblaščenega izvoznika po pogojih, ki so po 

njihovem mnenju primerni. 
 
3. Carinski organi dodelijo pooblaščenemu izvozniku številko carinskega pooblastila, ki 

mora biti na izjavi na računu. 
 
4. Carinski organi spremljajo in nadzirajo, kako pooblaščeni izvoznik uporablja 

pooblastilo. 
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5. Carinski organi lahko kadar koli umaknejo pooblastilo. To morajo storiti, kadar 
pooblaščeni izvoznik ne predloži dokazil, navedenih v prvem odstavku, ne izpolnjuje 
več pogojev, navedenih v drugem odstavku, ali drugače nepravilno uporablja 
pooblastilo.  

       
23. člen 

 
Veljavnost dokazila o poreklu 

 
1. Dokazilo o poreklu velja štiri mesece od datuma izdaje v državi izvoznici in mora biti 

v tem roku predloženo carinskim organom države uvoznice. 
 
2. Dokazila o poreklu, ki so  carinskim organom države uvoznice predložena po poteku 

roka za predložitev, določenega v prvem odstavku, se lahko sprejmejo zaradi uporabe 
preferencialne obravnave, če jih zaradi izjemnih okoliščin ni bilo mogoče predložiti do 
določenega končnega datuma. 

 
3. V drugih primerih predložitve z zamudo lahko carinski organi države uvoznice 

sprejmejo dokazila o poreklu, če so jim bili izdelki predloženi pred tem končnim 
datumom. 

 
24. člen 

       
Predložitev dokazila  o poreklu 

 
Dokazila o poreklu se predložijo carinskim organom države uvoznice v skladu s postopki, ki 
se uporabljajo v tej državi. Omenjeni organi lahko zahtevajo prevod dokazila o poreklu ter 
lahko zahtevajo tudi, da uvozno deklaracijo spremlja izjava, s katero uvoznik potrjuje, da 
izdelki izpolnjujejo  pogoje, potrebne za izvajanje tega sporazuma .  

 
25. člen  

       
Uvoz po delih 

Kadar se na zahtevo uvoznika in po pogojih, ki jih predpišejo carinski organi države 
uvoznice, razstavljeni ali nesestavljeni izdelki v smislu odstavka  (a) drugega temeljnega 
pravila harmoniziranega sistema, ki spadajo v  XVI. in XVII. oddelek ali v tarifni številki 
7308 in 9406 harmoniziranega sistema, uvažajo po delih, se za te izdelke pri prvem delnem 
uvozu carinskim organom predloži eno samo dokazilo o poreklu. 

 
26. člen 

 
Izjeme pri dokazilu o poreklu 

1. Izdelki, ki jih posamezniki kot majhne pakete pošiljajo drugim posameznikom ali so 
del osebne prtljage potnikov, se priznavajo za izdelke s poreklom, ne da bi bilo treba 
predložiti dokazilo o poreklu, če se ti izdelki ne uvažajo v trgovinske namene in je bila 
dana izjava, da ustrezajo zahtevam tega protokola, in ni dvoma o resničnosti take 
izjave. Če se izdelki pošiljajo po pošti, se izjava lahko napiše na carinsko deklaracijo 
CN22/CN23 ali na list papirja, ki se priloži temu dokumentu. 
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2. Občasni uvoz, pri katerem gre le za izdelke za osebno uporabo prejemnikov ali 
potnikov ali njihovih družin, se ne šteje za uvoz v trgovinske namene, če je iz narave 
in količine izdelkov razvidno, da niso namenjeni za trgovanje. 

 
3. Poleg tega, skupna vrednost teh izdelkov ne sme presegati 500 evrov pri majhnih 

paketih ali 1.200 evrov pri izdelkih, ki so del osebne prtljage potnikov. 
 

 
27. člen 

 
 Dokazilne listine 

Listine, omenjene v tretjem odstavku 17. člena in tretjem odstavku 21. člena, ki se uporabljajo 
za dokazovanje, da se izdelki, na katero se nanaša potrdilo o prometu blaga EUR.1 ali izjavo 
na računu, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz Slovenije, Estonije ali iz ene od drugih 
držav, omenjenih v 3. in 4. členu, in izpolnjujejo druge zahteve tega protokola, so med 
drugim lahko tudi :  
 
(a) neposredno dokazilo o postopkih, ki jih je opravil izvoznik ali  dobavitelj za pridobitev 

tega blaga, kot 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 Estoniji, kadar se uporabljajo v skladu z notranjim pravom; 
 
(c) dokumenti, ki dokazujejo postopek obdelave ali predelave materialov v Sloveniji ali v 

Estoniji, izdani ali sestavljeni v Sloveniji ali v Estoniji, kadar se uporabljajo v skladu z 
notranjim pravom; 

 
(d) potrdila o prometu blaga EUR.1 ali izjave na računih, ki dokazujejo status porekla 

uporabljenih materialov, izdana ali dana v Sloveniji ali v Estoniji v skladu s tem 
protokolom ali v eni od drugih držav, omenjenih v 3. in 4. členu, v skladu s pravili o 
poreklu, ki so enaka kot pravila v tem protokolu . 

 
 

28. člen 
 

Shranjevanje dokazil o poreklu in  dokazilnih listin 
 
1. Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prometu blaga EUR.1, mora vsaj tri leta 

hraniti dokumente,  navedene v tretjem odstavku 17. člena. 
 
2. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora vsaj tri leta hraniti kopijo te izjave kot tudi 

dokumente, navedene v tretjem odstavku 21. člena . 
 
3 Carinski organi  države izvoznice, ki izdajajo potrdilo o prometu blaga EUR.1, morajo 

vsaj tri leta hraniti zahteve,  navedene v drugem odstavku 17. člena . 
 
4. Carinski organi  države uvoznice morajo vsaj tri leta hraniti potrdila o prometu blaga 

EUR.1 in izjave na računih, ki so jim bili predloženi. 
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29. člen 
       

Razlike in oblikovne napake 
 
1. Če so ugotovljene manjše razlike med navedbami na dokazilu o poreklu  in tistimi na 

dokumentih, ki so bili predloženi carinskemu uradu zaradi izpolnjevanja uvoznih 
formalnosti za izdelke, to še ne pomeni ničnosti omenjenega dokazila , če se pravilno 
ugotovi, da ta dokument ustreza predloženim izdelkom. 

 
2. Očitne oblikovne napake, kot so npr. tipkarske, na dokazilu o poreklu ne morejo biti 

razlog za zavrnitev, če te napake ne ustvarjajo dvomov o pravilnosti navedb v tem 
dokumentu. 

 
 

30. člen 
       

Zneski, izraženi v evrih 
 
1. Za uporabo določb iz točke (b) prvega odstavka 21. člena in tretjega odstavka 26. 

člena v primerih, ko se izda račun v drugi valuti kot evro, vsako leto vsaka od teh 
držav določi zneske v nacionalni valuti Slovenije, Estonije in drugih držav, omenjenih 
v 3. in 4. členu, ki ustrezajo zneskom, izraženim v evrih. 

 
2.  Za pošiljko se lahko uveljavljajo ugodnosti v skladu s točko (b) prvega odstavka 21. 

člena ali tretjim odstavkom 26. člena s sklicevanjem na valuto, v kateri  je izdan 
račun, glede na znesek, ki ga je določila ta država. 

 
3.  Zneski, ki jih je treba uporabiti v kateri koli dani nacionalni valuti, so protivrednosti v 

tisti nacionalni valuti zneskov, izraženih v evrih, po tečaju na prvi delovni dan v 
oktobru in se uporabljajo od 1. januarja naslednjega leta. Slovenija in Estonija se 
obvestijo o ustreznih zneskih . 

 
4.  Država lahko zaokroži znesek, ki ga dobi pri preračunavanju v evrih izraženega 

zneska v nacionalno valuto, navzgor ali navzdol. Zaokroženi znesek se od zneska, ki 
se dobi pri preračunu, ne sme razlikovati za več kot 5 odstotkov. Država lahko obdrži 
nespremenjeno protivrednost v nacionalni valuti zneska, izraženega v evrih, če je ob 
letni uskladitvi iz tretjega odstavka preračun tega zneska pred kakršno koli 
zaokrožitvijo večji za manj kot 15 odstotkov protivrednosti v nacionalni valuti. 
Protivrednost v nacionalni valuti se lahko zadrži nespremenjena, če bi preračun 
povzročil zmanjšanje te protivrednosti. 

 
5.  Skupni odbor na zahtevo Slovenije ali Estonije pregleda v evrih izražene zneske. 

Skupni odbor pri tem upošteva zaželeno ohranjanje realnih učinkov teh vrednostnih 
omejitev. V ta namen se lahko odloči za spremembo zneskov, izraženih v evrih. 
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 VI. ODDELEK 
 

DOGOVORI O UPRAVNEM  SODELOVANJU 
 

31. člen 
 

 Medsebojna pomoč 
 
 1. Carinski organi Slovenije in Estonije si medsebojno izmenjajo vzorčne odtise žigov, ki 

jih uporabljajo njihovi carinski  uradi pri izdajanju potrdil o prometu blaga EUR.1, in  
naslove carinskih organov, odgovornih za izdajo potrdil o prometu blaga EUR.1 in za 
preverjanje teh potrdil in izjav na računih. 

 
2. Da bi zagotovili pravilno uporabo tega protokola, si Slovenija in Estonija prek 

pristojnih carinskih uprav medsebojno pomagata pri preverjanju verodostojnosti 
potrdil o prometu blaga EUR.1 ali izjav na računih ter točnosti informacij, ki so tam 
navedene. 

         
32. člen 

 
Preverjanje dokazil o poreklu 

 
1. Dokazila o poreklu se naknadno preverjajo naključno ali kadar carinski organi države 

uvoznice upravičeno dvomijo o pristnosti teh dokumentov, statusu porekla teh 
izdelkov ali izpolnitvi drugih zahtev tega protokola. 

 
2. Zaradi izvajanja določb prvega odstavka morajo carinski organi države uvoznice vrniti 

potrdilo o prometu blaga EUR.1 in račun, če je bil predložen, izjavo na računu ali 
kopijo teh listin carinskim organom države izvoznice, in če je ustrezno, navesti razloge 
za poizvedbo. V podporo zahtevi za preverjanje se pošlje vsak pridobljen dokument ali 
informacija, ki kaže, da so podatki na dokazilu o poreklu napačni. 

 
3. Preverjanje opravljajo carinski organi države izvoznice. V ta namen imajo pravico 

zahtevati katero koli dokazilo in opraviti kakršen koli pregled izvoznikovih poslovnih 
knjig ali kateri koli drug pregled, za katerega menijo, da je potreben. 

 
4. Če se carinski organi države uvoznice odločijo, da bodo začasno prenehali priznavati 

preferencialno obravnavo za te izdelke, medtem ko čakajo na izide preverjanja, morajo 
uvozniku ponuditi sprostitev  izdelkov,  ob vseh previdnostnih ukrepih, ki se jim zdijo 
potrebni. 

 
5. Carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, morajo biti o izidih takega preverjanja 

obveščeni čim prej . Izidi morajo jasno pokazati, ali so dokumenti verodostojni in  ali 
se izdelki, na katere se nanašajo, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz Slovenije, 
Estonije ali iz ene od drugih držav, ki so omenjene v 3. in 4. členu, ter izpolnjujejo 
druge zahteve tega protokola. 
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6. Če v primerih upravičenega dvoma ni odgovora v desetih mesecih od datuma zahteve 
za preverjanje ali če odgovor ne vsebuje zadostne informacije za določitev 
verodostojnosti obravnavanega dokumenta ali pravega porekla izdelkov, carinski 
organi, ki so zahtevali preverjanje, razen v izjemnih okoliščinah, zavrnejo 
upravičenost za preferencialno obravnavo. 

 

33. člen 

 

Reševanje sporov 

Če pride do sporov v zvezi s postopki  preverjanja iz 32. člena, ki jih ni mogoče rešiti med 
carinskimi organi, ki zahtevajo preverjanje, in carinskimi organi, odgovornimi za izvedbo 
tega preverjanja, ali če se pojavi vprašanje glede razlage tega protokola, jih je treba predložiti 
Skupnemu odboru.  

 

V vseh primerih se spori med uvoznikom in carinskimi organi države uvoznice rešujejo v 
skladu z zakonodajo te države.  

 

34. člen 

 

Kazni 

Kaznovan bo vsakdo, ki sestavi ali povzroči, da se sestavi dokument, ki vsebuje nepravilne 
podatke, da bi pridobil preferencialno obravnavo za izdelke. 

 

35. člen  

 

Proste cone 

1. Slovenija in Estonija ukreneta vse potrebno, da zagotovita, da se izdelki, s katerimi se 
trguje na podlagi dokazila o poreklu in za katere med prevozom uporabljata prosto 
cono na svojem ozemlju, ne zamenjajo z drugimi izdelki ter da na njih niso opravljeni 
drugi postopki razen, običajnih, ki so potrebni za preprečevanje njihovega poslabšanja. 

  

2. Če se kot izjema od določb iz prvega odstavka izdelki s poreklom iz Slovenije ali 
Estonije, ki imajo dokazilo o poreklu, uvozijo v prosto cono in se na njih opravijo 
predelave ali obdelave, pristojni organi na izvoznikovo zahtevo izdajo novo potrdilo o 
prometu blaga EUR.1, če je opravljena obdelava ali predelava v skladu z določbami 
tega protokola. 
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VII. ODDELEK 
 

KONČNE DOLOČBE  
 

36. člen 
 

Pododbor za carinske zadeve in vprašanja porekla 
 

V okviru Skupnega odbora se ustanovi pododbor za carinske zadeve in vprašanja porekla, da 
pomaga pri opravljanju njegovih nalog ter zagotavlja nenehno obveščanje in posvetovanje 
med strokovnjaki. 
 
Sestavljajo ga strokovnjaki iz Slovenije in Estonije, odgovorni za carinske zadeve in 
vprašanja porekla.  

 
37. člen 

 
Spremembe protokola    

 
Skupni odbor se lahko odloči, da spremeni določbe tega protokola . 
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PRILOGA I 
 

Uvodne opombe k seznamu  v Prilogi II 
 
 

Opomba 1: 

Seznam določa pogoje, ki se zahtevajo za vse izdelke, da bi se lahko šteli za zadosti obdelane 
ali predelane v smislu 6. člena . 
 
 
Opomba 2: 

2.1 Prva dva stolpca v seznamu opisujeta pridobljeni izdelek. Prvi stolpec seznama je 
tarifna številka ali številka poglavja, ki se uporablja v Harmoniziranem sistemu, drugi 
stolpec pa vsebuje opis blaga, ki se v tem sistemu uporablja za to tarifno številko ali 
poglavje. Za vsak vpis v prvih dveh stolpcih je določeno pravilo v 3. ali 4.stolpcu. 
Kjer je, v nekaterih primerih, pred vpisom v prvem stolpcu "ex", se pravila v 3.ali 
4.stolpcu uporabljajo samo za del tarifne številke, opisane v 2.stolpcu. 

 
2.2 Če je v 1.stolpcu združenih več tarifnih številk ali pa je navedena številka poglavja in 

je zato opis izdelkov v 2. stolpcu splošen, se zraven navedena pravila v 3. ali 4. 
stolpcu uporabljajo za vse izdelke, ki se po Harmoniziranem sistemu uvrščajo v tarifne 
številke tega poglavja ali v katere koli tarifne številke, združene v 1.stolpcu. 

 
2.3 Če seznam vsebuje različna pravila, ki se uporabljajo za različne izdelke v okviru ene 

tarifne številke, je v vsakem novem odstavku opis tega dela tarifne številke, za 
katerega se uporabljajo zraven navedena pravila v 3. ali 4. stolpcu. 

 
2.4 Če je za vpis  v prvih dveh stolpcih pravilo določeno tako v 3. in 4. stolpcu ima 

izvoznik možnost izbire, da uporabi bodisi pravilo, določeno v 3. stolpcu ali tisto iz 4. 
stolpca. Če v 4. stolpcu ni pravila, je treba uporabiti pravilo, določeno v 3. stolpcu. 

 
 
Opomba 3: 

3.1 Določbe 6. člena v zvezi z izdelki, ki so pridobili status blaga s poreklom in so 
uporabljeni pri izdelavi drugih izdelkov, se uporabljajo ne glede na to, ali je bil ta 
status pridobljen v tovarni, v kateri se izdelki uporabljajo, ali v drugi tovarni v 
Sloveniji ali v Estoniji. 

 
Na primer: 

Motor iz  tarifne številke 8407, za katerega pravilo določa, da vrednost materialov 
brez porekla, ki se lahko vgradijo, ne sme presegati 40% cene franko tovarna, je 
izdelan iz "drugih legiranih jekel, grobo oblikovanih s kovanjem" iz  tarifne številke 
ex 7224. 

 
Če je bilo to kovanje opravljeno v Sloveniji ali v Estoniji iz ingota brez porekla, 
potem je  že pridobil poreklo na podlagi pravila za tarifno številko ex 7224 na 
seznamu. Zato se pri izračunu vrednosti motorja šteje, da ima poreklo, ne glede na to, 
ali je bil izdelan v isti tovarni ali v drugi tovarni v Sloveniji ali v Estoniji. Zato se 
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vrednost ingota brez porekla ne upošteva, ko se sešteva vrednost uporabljenih 
materialov brez porekla. 
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3.2 Pravilo v seznamu pomeni najmanjši del obdelave ali predelave in več predelave ali 
obdelave prav tako dodeli status  porekla, nasprotno pa manj predelave ali obdelave ne 
more dodeliti statusa porekla. Če torej pravilo določa, da je možno na določeni stopnji 
izdelave uporabiti material brez porekla, je uporaba tega materiala na zgodnejši 
stopnji obdelave dovoljena, uporaba takega materiala na kasnejši stopnji pa ni. 

 
3.3 Brez vpliva na opombo 3.2, če pravilo uporablja določbe " izdelava iz materialov  iz 

katere koli tarifne številke”, se lahko uporabijo materiali iz katere koli tarifne številke 
( tudi materiali istega opisa in iz istega poglavja kot izdelek), pri čemer je treba  
upoštevati kakršne koli posebne omejitve, ki jih pravilo tudi lahko vsebuje.  

 
 Seveda pa izraz "  Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vštevši druge 

materiale iz tarifne številke..." ali “Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne števike, 
vštevši druge materiale iz iste tarifne številke kot je izdelek “ pomeni, da se lahko 
uporabijo  materiali iz katere koli tarifne številke, razen tistih opisanih tako  kot 
izdelek v 2. stolpcu seznama. 

 
3.4 Kadar pravilo v seznamu določa, da se izdelek lahko izdela iz več kot enega materiala, 

to pomeni, da se lahko uporabi katerikoli material ali več materialov. Ne zahteva pa, 
da je treba uporabiti vse. 

 
Na primer: 

 
Pravilo za tkanine iz HS 5208 do 5212 določa, da se lahko uporabijo naravna  vlakna, 
prav tako pa se lahko med drugimi materiali uporabijo tudi kemični materiali. To pa 
ne pomeni, da je treba uporabiti oboje, uporabi se lahko eno ali drugo ali pa oboje. 

 
3.5 Kadar pravilo v seznamu določa, da mora biti izdelek izdelan iz določenega materiala, 

ta pogoj očitno ne preprečuje uporabe drugih materialov, ki zaradi svoje narave ne 
morejo zadostiti pravilu (glej tudi opombo 6.2 spodaj v zvezi s tekstilom). 

 
Na primer: 

 
Pravilo za pripravljeno hrano iz tarifne številke 1904, ki posebej izključuje uporabo 
žitaric in njihovih izdelkov, ne preprečuje uporabe mineralnih soli, kemikalij in drugih 
dodatkov, ki niso izdelki iz žitaric. 

 
Vendar  to ne velja za izdelke, ki so, čeprav ne morejo biti izdelani iz posameznega  
materiala, določenega v seznamu, lahko izdelani iz materialov enake narave na 
zgodnejši stopnji izdelave. 

 
 

Na primer: 
 

Če gre za oblačila iz dela 62. poglavja, izdelanega iz netkanih materialov, če je za  to 
vrsto izdelkov dovoljena samo uporaba preje brez porekla, ni možno začeti pri 
netkanem blagu - čeprav netkano blago običajno ne more biti izdelano iz preje. V 
takih primerih je začetni material običajno na stopnji pred prejo - to je na stopnji 
vlaken. 
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3.6 Če pravilo v seznamu navaja za največjo vrednost materialov brez porekla, ki se lahko 
uporabijo, dve odstotni postavki, potem se ta odstotka ne smeta seštevati. Z drugimi 
besedami, največja vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla nikoli ne sme 
preseči najvišje od navedenih odstotnih postavk. Poleg tega posamezne odstotne 
postavke, ki se nanašajo na določene materiale, ne smejo biti presežene. 

 
 
Opomba 4: 
 
4.1 Izraz "naravna vlakna" se v seznamu uporablja za vlakna, ki niso umetna ali 

sintetična. Omejen je na stopnje pred predenjem, vključno z odpadki, in, razen če ni 
drugače določeno, zajema vlakna, ki so bila mikana, česana ali drugače obdelana, 
vendar ne spredena. 

 
4.2 Izraz "naravna vlakna" vključuje konjsko žimo iz tarifne številke 0503, svilo iz 

tarifnih številk 5002 in 5003, kakor tudi volnena vlakna, fino ali grobo živalsko dlako 
iz tarifnih številk 5101 do 5105, bombažna vlakna iz tarifnih številk 5201 do 5203 in 
druga rastlinska vlakna iz tarifnih številk 5301 do 5305. 

 
4.3 Izrazi "tekstilna kaša", "kemični materiali" in "materiali za izdelavo papirja" so v 

seznamu uporabljeni za opis materialov, ki se ne uvrščajo v  50. do 63. poglavje in  se 
lahko uporabijo za izdelavo umetnih, sintetičnih ali papirnih vlaken ali prej.  

 
4.4 Izraz "umetna ali sintetična rezana vlakna" se v seznamu uporablja za sintetične ali 

umetne filamente, rezana vlakna ali odpadke iz tarifnih številk 5501 do 5507. 
 
 
Opomba 5: 
 
5.1 Če  se za izdelek v seznamu navaja ta opomba, se za katere koli osnovne tekstilne 

materiale, ki so uporabljeni pri njihovi izdelavi in če se upoštevajo skupaj, ne 
presegajo 10%  skupne teže vseh uporabljenih osnovnih tekstilnih materialov, ne 
uporabljajo pogoji, določeni v 3. stolpcu seznama (glej tudi opombi 5.3 in 5.4 spodaj). 

 
5.2 Vendar pa se odstopanje iz opombe 5.1 lahko uporabi le za mešane izdelke, ki so 

narejeni iz dveh ali več osnovnih tekstilnih materialov. 
 

Osnovni tekstilni materiali so: 
 

- svila 
- volna 
- groba živalska dlaka 
- fina živalska dlaka 
- konjska žima 
- bombaž 
- materiali za izdelavo papirja in papir 
- lan 
- konoplja 
- juta in druga tekstilna vlakna iz ličja 
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- sisal in druga tekstilna vlakna iz rodu agav 
- kokosova vlakna, abaka, ramija in druga rastlinska  tekstilna  vlakna 
- sintetični filamenti 
- umetni filamenti 
- prevodni filamenti 
- sintetična rezana vlakna iz polipropilena 
- sintetična rezana vlakna iz poliestra 
- sintetična rezana vlakna iz poliamida 
- sintetična rezana vlakna iz poliakrilonitrila 
- sintetična rezana vlakna iz poliimida 
- sintetična rezana vlakna iz politetrafluoretilena 
- sintetična rezana vlakna iz poli(fenilensulfida) 
- sintetična rezana vlakna iz poli(vinilklorida) 
 - druga sintetična rezana vlakna 
- umetna rezana vlakna iz viskoze 
- druga umetna rezana vlakna 
- preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi segmenti polietra, povezana ali ne 
- preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi segmenti poliestra, povezana ali ne 
- izdelki  iz  tarifne  številke 5605 (metalizirana preja), ki  vključujejo  trak  z jedrom 
iz aluminijaste folije ali z jedrom iz plastičnega sloja, prevlečenega z aluminijastim 
prahom ali ne, širine, ki ne presega 5 mm, kjer so plasti zlepljene s prozornim ali 
obarvanim lepilom med dvema plastičnima slojema 
- drugi izdelki iz tarifne številke 5605. 

 
Na primer: 

 
Preja iz tarifne številke 5205, izdelana iz bombažnih vlaken iz tarifne številke 5203  in 
sintetičnih rezanih vlaken iz tarifne številke 5506, je mešana preja. Zato se lahko  
uporabijo sintetična rezana vlakna brez porekla, ki ne zadovoljujejo pravil o poreklu 
(po katerih se zahteva izdelava iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše), pod 
pogojem, da njihova skupna teža ne presega   10% teže preje. 

 
Na primer: 

 
Volnena tkanina iz tarifne številke 5112, izdelana iz volnene preje iz tarifne številke 
5107 in sintetične preje iz sintetičnih rezanih vlaken iz tarifne številke 5509, je 
mešana tkanina. Zato se lahko sintetična preja, ki ne zadovoljuje pravil o poreklu (po 
katerih se  zahteva izdelava iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše) ali volnena 
preja, ki ne zadovoljuje pravil o poreklu (po katerih se zahteva izdelava iz naravnih 
vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje), ali 
kombinacija obeh prej  uporabi, če njihova skupna  teža ne presega 10% teže tkanine. 

 
Na primer: 

 
Taftana tekstilna tkanina iz tarifne številke 5802, izdelana iz bombažne preje iz tarifne 
številke 5205 in iz bombažne tkanine iz tarifne številke 5210, je mešan izdelek le, če 
je bombažna tkanina sama mešana tkanina, izdelana iz  prej, uvrščenih v dve različni 
tarifni številki, ali če so uporabljene bombažne preje same mešanice. 
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Na primer: 
 

Če bi bila ta taftana tekstilna tkanina izdelana iz bombažne preje iz tarifne številke 
5205 in iz sintetične tkanine iz tarifne številke 5407, je očitno, da je uporabljena preja 
iz dveh različnih osnovnih tekstilnih materialov in je v skladu s tem taftana tekstilna 
tkanina mešan izdelek.  

 
5.3 Za izdelke, ki vsebujejo "prejo iz poliuretana, laminirano s fleksibilnimi segmenti 

polietra, povezano ali ne",  je to odstopanje pri preji 20 %. 
 
5.4 Za izdelke, ki vsebujejo "trak z jedrom iz aluminijaste folije ali z jedrom iz 

plastičnega sloja, prevlečenega z aluminijastim prahom ali ne,  širine, ki ne presega 5 
mm, kjer so plasti zlepljene z prozornim ali barvnim lepilom med dvema plastičnima 
slojema", je to odstopanje pri traku  30 %. 

 
 
Opomba 6: 
 
6.1 Če se v seznamu sklicuje na to opombo,  se tekstilni materiali (razen  vlog in 

medvlog), ki ne ustrezajo pravilu za izdelan izdelek, določenem v seznamu v 3. 
stolpcu,  lahko uporabijo, če se uvrščajo v tarifno številko, ki je drugačna od tarifne 
številke izdelka in če njihova vrednost ne presega 8 % cene izdelka franko tovarna. 

 
6.2 Brez vpliva na opombo 6.3 se materiali, ki se ne uvrščajo v 50. do 63. poglavje,  lahko 

prosto uporabljajo pri izdelavi tekstilnih izdelkov, ne glede na to, ali vsebujejo tekstil 
ali ne. 

 
Na primer: 

 
Če pravilo v seznamu določa, da mora biti za določen tekstilni izdelek, kot so na 
primer hlače, uporabljena preja, to ne preprečuje uporabe kovinskih predmetov, kot so 
gumbi, ker gumbi niso uvrščeni v 50. do 63. poglavje. Iz istega razloga to ne 
preprečuje uporabe zadrg, čeprav zadrge običajno vsebujejo tekstil. 

 
6.3 Če se uporablja odstotno pravilo je treba pri izračunu vrednosti vključenih materialov 

brez porekla upoštevati tudi vrednost materialov, ki niso uvrščeni v 50. do 63. 
poglavje. 

 
 
Opomba 7: 
 
7.1 Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 in ex 3403 so 

"specifični procesi" naslednji: 
 

a) vakuumska destilacija; 
 

b) ponovna destilacija z zelo natančnim procesom frakcioniranja; 
 

c) razbijanje (kreking); 
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d) preoblikovanje (reforming); 
 

e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil; 
 

f) proces, ki vsebuje vse naslednje postopke: obdelavo s koncentrirano žveplovo 
kislino, oleumom ali žveplovim anhidridom; nevtralizacijo z alkalnimi sredstvi, 
razbarvanje in očiščevanje z naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo, aktiviranim 
ogljem ali boksitom; 

 
g) polimerizacija; 

 
h) alkilizacija; 

 
i) izomerizacija. 

 
7.2 Za namene tarifnih številk 2710, 2711 in 2712 so "specifični procesi" naslednji: 
 

a) vakuumska destilacija; 
 

b) ponovna destilacija z  zelo natančnim procesom frakcioniranja; 
 

c) razbijanje (kreking); 
 

d) preoblikovanje (reforming); 
 

e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil; 
 

f)  proces, ki vsebuje vse naslednje postopke: obdelavo s koncentrirano žveplovo 
kislino, oleumom ali žveplovim anhidridom; nevtralizacijo z alkalnimi sredstvi, 
razbarvanje in očiščevanje z naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo, aktiviranim 
ogljem ali boksitom; 

 
g) polimerizacija; 

h) alkilizacija; 

ij) izomerizacija; 

k) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710, razžveplanje z 
vodikom, ki povzroči redukcijo vsaj 85 % vsebine žvepla pri obdelanih izdelkih 
(metoda ASTM D 1266-59 T); 

 
l)  samo za izdelke, ki se uvrščajo v tarifno številko 2710, deparafinizacija s 
postopkom, ki ni filtriranje; 

 
m) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko  ex 2710, obdelava z vodikom 
pri tlaku nad 20 barov in temperaturi nad 2500C, z uporabo katalizatorja, razen 
obdelave za razžveplanje,  kadar vodik predstavlja aktivni element v kemični reakciji.  
Vendar se nadaljnja obdelava olj za mazanje iz tarifne številke ex 2710 (npr. končna 
obdelava z vodikom ali razbarvanje), še posebno takrat, kadar se želi izboljšati barva 
ali obstojnost, ne obravnava kot specifični proces; 
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n) samo za goriva, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710, atmosferska destilacija, če       
se manj kot 30 vol.% izdelkov, vključno z izgubami, destilira pri 300oC, po metodi 
ASTM D 86; 

 
o) samo za težka olja razen plinskih olj in kurilnih olj, ki se uvrščajo v tarifno številko 
ex 2710, obdelava s pomočjo visokofrekvenčnih razelektritev skozi krtačke, 

 
p) samo za surove izdelke ( razen vazelina, ozokerita, voska iz rjavega premoga ali 
lignita ali voska iz šote, parafinskega voska, ki vsebuje manj kot 0,75% mase olja) iz 
tarifne številke ex 2712, razoljevanje s frakcijsko kristalizacijo. 

 
7.3 Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 in ex 3403 

enostavne operacije, kot so: čiščenje, dekantiranje, razsoljevanje, vodna separacija, 
filtriranje, barvanje, označevanje, ohranjanje vsebine žvepla kot rezultat mešanja 
izdelkov z različno vsebino žvepla, katerakoli kombinacija teh operacij ali podobne 
operacije ne podelijo porekla. 
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PRILOGA  II 
 

 
SEZNAM 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.
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Tar.št.HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)                      ali                 (4) 
    

1. pgl.  
Žive živali 

 
Vse živali iz 1. poglavja 
morajo biti v celoti 
pridobljene. 

 
 

 
2. pgl. 

 
Meso in drugi užitni klavnični  
proizvodi 

 
Izdelava, pri kateri so vsi 
uporabljeni materiali iz 1. in 2. 
poglavja v celoti pridobljeni. 

 
 

 
3.  pgl. 

 
Ribe, raki, mehkužci in drugi 
vodni nevretenčarji 

 
Izdelava, pri kateri  so vsi 
uporabljeni materiali iz 3. 
poglavja v celoti pridobljeni. 

 
 

 
ex 4. pgl. 

 
Mlečni izdelki; perutninska in 
ptičja jajca; naravni med; užitni  
proizvodi živalskega izvora, ki 
niso navedeni in ne zajeti na 
drugem mestu; razen za: 

 
Izdelava, pri kateri so vsi 
uporabljeni materiali iz 4. 
poglavja v celoti pridobljeni. 

 
 

 
0403 

 
Pinjenec, kislo mleko, kisla 
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. 

 
 

 
ex 5. pgl. 

 
Proizvodi živalskega izvora, ki 
niso navedeni in ne zajeti na 
drugem mestu; razen za: 

 
Izdelava, pri kateri so vsi 
uporabljeni materiali iz 5. 
poglavja v celoti pridobljeni. 

 
 

 
ex 0502 

 
Pripravljene ščetine in dlake 
domačega in divjega prašiča 

 
Čiščenje, dezinfekcija, 
razvrščanje in izravnavanje 
ščetin in dlak. 

 
 

 
6. pgl. 

 
Živo drevje in druge rastline; 
čebulice, korenine in podobno; 
rezano cvetje in okrasno listje 

 
Izdelava, pri kateri: 
- so vsi uporabljeni materiali 
iz 6. poglavja v celoti 
pridobljeni, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50% 
cene izdelka franko tovarna. 

 
 

7. pgl. Užitne vrtnine, nekateri koreni 
in gomolji 

Izdelava, pri kateri so vsi 
uporabljeni materiali iz 7. 
poglavja v celoti pridobljeni. 
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Tar.št.HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)                      ali                 (4) 
    

 
8. pgl. 

 
Užitno sadje in oreški ; lupine 
agrumov ali dinj in lubenic 

 
Izdelava, pri kateri: 
- je vse uporabljeno sadje v 
celoti pridobljeno in so vsi 
uporabljeni  oreški v celoti  
pridobljeni, in  
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz 17. poglavja ne 
presega 30 % vrednosti cene 
izdelka franko tovarna. 

 
 

 
ex 9. pgl. 

 
Kava, pravi čaj, maté čaj in 
začimbe; razen za: 

 
Izdelava, pri kateri so vsi 
uporabljeni materiali iz 9. 
poglavja v celoti pridobljeni. 

 
 

 
0901 

 
Kava, pražena ali nepražena, z 
ali brez kofeina; lupine in 
kožice kave; kavni nadomestki, 
ki vsebujejo kakršen koli 
odstotek kave 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tarifne številke. 

 
 

 
0902 

 
Čaj, pravi, aromatiziran ali ne 

 
Izdelava iz materialov iz  
katere koli tarifne številke. 

 

 
ex 0910 

 
Mešanice začimb 

 
Izdelava iz  materialov iz 
katere koli tarifne številke. 

 
 

 
10. pgl. 

 
Žita 

 
Izdelava, pri kateri so vsi 
uporabljeni materiali iz 10. 
poglavja v celoti pridobljeni. 

 
 

 
ex 11 .pgl. 

 
Proizvodi mlinske industrije; 
slad; škrob; inulin; pšenični 
gluten; razen za: 

 
Izdelava, pri kateri so vsa 
uporabljena žita, užitne 
vrtnine, korenine in gomolji iz 
tar. št. 0714 ali sadje v celoti 
pridobljeni. 

 
 

 
ex 1106 

 
Moka, prah in zdrob iz sušenih  
stročnic, ki se uvrščajo v tar. št. 
0713 

 
Sušenje in mletje sušenih 
stročnic iz tar. št. 0708. 

 
 

 
12. pgl. 

 
Oljna semena in plodovi; razno 
zrnje, semena in plodovi; 
industrijske in zdravilne 
rastline; slama in krma  

 
Izdelava, pri kateri so vsi 
uporabljeni materiali iz 12. 
poglavja v celoti pridobljeni. 

 
 

 
1301 

 
Šelak; naravne gume, smole, 
gumijeve smole in oljne smole 
(na primer balzami) 

 
Izdelava, pri kateri vrednost  
vseh uporabljenih materialov 
iz tar. št. 1301 ne presega 50 
% cene izdelka franko 
tovarna. 
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Tar.št.HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)                      ali                 (4) 
    

 
1302 

 
Rastlinski sokovi in ekstrakti; 
pektinske snovi, pektinati in 
pektati; agar-agar in druge sluzi 
ter sredstva za zgoščevanje, 
dobljeni iz rastlinskih 
proizvodov, modificirani ali 
nemodificirani: 
 
- Sluzi in sredstva za 
zgoščevanje, dobljeni iz 
rastlinskih proizvodov, 
modificirani 
 
- Drugi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdelava iz nemodificiranih 
sluzi in sredstev za 
zgoščevanje. 
 
 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
14. pgl. 

 
Rastlinski materiali za 
pletarstvo; rastlinski proizvodi, 
ki niso omenjeni in ne zajeti na 
drugem mestu 

 
Izdelava, pri kateri so vsi 
uporabljeni materiali iz 14. 
poglavja v celoti pridobljeni. 

 
 

 
ex 15. pgl. 

 
Masti in olja živalskega in 
rastlinskega izvora in proizvodi 
njihovega razkrajanja; 
predelane užitne masti; voski 
živalskega in rastlinskega 
izvora; razen za: 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št, kot je tar.št. izdelka. 

 
 

 
1501 

 
Prašičja maščoba (vključno z 
mastjo) in piščančja maščoba, 
razen tistih iz tar. št. 0209 ali 
1503 
 
- Maščobe iz kosti ali 
odpadkov 
 
 
 
 
- Drugo 

 
 
 
 
 
 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št., razen iz 
tar.št.0203, 0206 ali 0207 ali 
kosti iz tar. št. 0506. 
 
Izdelava iz prašičjega mesa ali 
užitnih klavničnih izdelkov iz 
tar. št. 0203 ali 0206 ali iz 
piščančjega mesa in užitnih 
klavničnih izdelkov iz tar. št. 
0207. 
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1502 

 
Maščobe živali vrste goved, 
ovac in koz, razen tistih iz tar. 
št. 1503: 
 
- Maščobe iz kosti ali 
odpadkov 
 
 
 
 
- Drugo 
 

 
 
 
 
 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz tar. 
št. 0201, 0202, 0204 ali 0206 
ali kosti iz tar. št. 0506. 
 

Izdelava, pri kateri so vsi 
uporabljeni materiali iz 2. 
poglavja v celoti pridobljeni. 

 
 

 
1504 

 
Masti in olja rib ali morskih 
sesalcev ter njihove frakcije, 
prečiščeni ali neprečiščeni, 
toda kemično nemodificirani: 

 
 

 
 

 
 

 
- Trdne frakcije 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št., vključno z 
drugimi materiali iz tar. št. 
1504. 

 
 

 
 

 
- Drugo 

 
Izdelava, pri kateri so vsi 
uporabljeni materiali iz 2. in 3. 
poglavja v celoti pridobljeni. 

 
 

 
ex 1505 

 
Prečiščeni lanolin 

 
Izdelava iz surove maščobe iz 
volne iz tar. št.1505. 

 
 

 
1506 

 
Druge masti in olja živalskega 
izvora in njihove frakcije, 
prečiščene ali neprečiščene, 
toda kemično nemodificirane: 
 
- Trdne frakcije 
 
 
 

 

- Drugo 

 
 
 
 
 
 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št., vključno  z 
drugimi materiali iz tar. št. 
1506. 
 
Izdelava, pri kateri so vsi 
uporabljeni materiali iz 2.  
poglavja v celoti pridobljeni. 
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1507 do 
1515 

 
Rastlinska olja in njihove 
frakcije: 
 
- Sojino olje, olje iz kikirikija, 
palmovo, kopre, palmovega 
jedra, babasu, tungovo in 
oiticica olje, mirtin vosek in 
japonski vosek, frakcije jojoba 
olja in olja za tehnične ali 
industrijske namene, razen za 
proizvodnjo hrane za človeško 
prehrano 
 
- Trdne frakcije, razen iz jojoba 
olja 
 
- Drugo 

 
 
 
 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
 
 
 
 
 
 
 
Izdelava iz drugih materialov 
iz tar. št. od 1507 do 1515. 
 
Izdelava, pri kateri so vsi 
uporabljeni rastlinski materiali 
v celoti pridobljeni. 

 
 

 
1516 

 
Masti in olja živalskega ali 
rastlinskega izvora in njihove 
frakcije, deloma ali v celoti 
hidrogenirani, 
interesterificirani, 
reesterificirani ali 
elaidinizirani, rafinirani ali 
nerafinirani, toda nadalje 
nepredelani 

 
Izdelava, pri kateri: 
- so vsi uporabljeni materiali 
iz 2. poglavja v celoti 
pridobljeni, in  
- so vsi uporabljeni rastlinski 
materiali v celoti pridobljeni. 
Lahko pa se  uporabijo 
materiali iz tar. št. 1507, 1508, 
1511 in 1513. 

 
 

 
1517 

 
Margarina; užitne mešanice ali 
preparati iz masti in olj 
živalskega ali rastlinskega 
izvora ali frakcij različnih masti 
ali olj iz tega poglavja, 
primerni za prehrano, razen 
jedilnih masti ali olj ali 
njihovih frakcij iz tar. št 1516 

 
Izdelava, pri kateri: 
-  so vsi uporabljeni materiali 
iz 2. in 4. poglavja v celoti 
pridobljeni, in 
- so vsi uporabljeni rastlinski 
materiali  v celoti pridobljeni. 
Lahko pa se uporabijo 
materiali iz tar. št. 1507, 1508, 
1511 in 1513. 

 
 

 
16. pgl. 

 
Izdelki iz mesa, rib, rakov, 
mehkužcev ali drugih vodnih 
nevretenčarjev 

 
Izdelava iz: 

- živali iz 1. poglavja, in/ali  

- so vsi uporabljeni materiali 
iz 3. poglavja v celoti 
pridobljeni. 

 
 

 
ex 17. pgl 

 
Sladkor in sladkorni proizvodi; 
razen za: 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 

 
 

 
ex 1701 

 
Sladkor iz sladkornega trsa in 
sladkorne pese ter kemično 
čista saharoza v trdnem stanju, 
z dodatki za aromatiziranje in 
barvili 

 
Izdelava, pri kateri vrednost   
vseh uporabljenih materialov 
iz 17. poglavja ne presega 30 
% cene izdelka franko 
tovarna. 
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1702 

 
Drugi sladkorji, vključno s 
kemično čisto laktozo, maltozo, 
glukozo in fruktozo, v trdnem 
stanju; sladkorni sirupi brez 
dodatkov za aromatiziranje ali 
barvil; umetni med in mešanice 
umetnega ter naravnega medu; 
karamelni sladkor: 
 
- Kemično čista maltoza in 
fruktoza 
 
 
 
- Drugi sladkorji v trdnem 
stanju z dodatki za 
aromatiziranje ali barvili 
 
 
- Drugo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št., vključno z 
drugimi materiali iz tar. št. 
1702. 
 
Izdelava, pri kateri vrednost   
vseh uporabljenih materialov 
iz 17. poglavja ne presega 30 
% cene izdelka franko 
tovarna. 
 
Izdelava, pri kateri so vsi 
uporabljeni materiali že s 
poreklom. 
 

 
 

 
ex 1703 

 
Melase, dobljene pri ekstrakciji 
ali rafiniranju sladkorja, z 
dodatki za aromatiziranje in 
barvili 

 
Izdelava, pri kateri vrednost  
vseh uporabljenih materialov  
iz 17. poglavja ne presega 30 
% cene izdelka franko 
tovarna. 

 
 

 
1704 

 
Sladkorni proizvodi (vključno 
z belo čokolado), brez kakava 

 
Izdelava: 
- iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in  
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov iz 17. 
poglavja ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
 

 
18. pgl. 

 
Kakav  in kakavovi izdelki 

 
Izdelava: 
- iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in  
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov iz 17. 
poglavja ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 
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1901 

 
Sladni ekstrakt; živila iz moke, 
drobljencev, zdroba, škroba ali 
sladnega ekstrakta brez dodatka 
kakava ali z dodatkom kakava 
v prahu v količini manj kot 40 
mas. %, preračunano na 
popolnoma odmaščeno osnovo,  
ki niso navedena in ne zajeta na 
drugem mestu; živila iz 
izdelkov iz tar. št. 0401 do 
0404 brez dodatka kakavovega 
prahu ali z dodatkom  
kakavovega prahu v količini 
manj kot 5 mas. %, 
preračunano na popolnoma 
odmaščeno osnovo, ki niso 
navedena in ne zajeta na 
drugem mestu: 
 
- Sladni  ekstrakt 
 
- Drugo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdelava iz žit iz 10. poglavja. 
 
Izdelava: 
-iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in  
-  pri kateri vrednost  vseh 
uporabljenih materialov iz 17. 
poglavja ne presega   30 % 
cene izdelka franko tovarna. 

 
 

 
1902 

 
Testenine, kuhane ali nekuhane 
ali polnjene (z mesom ali 
drugimi snovmi) ali drugače 
pripravljene, kot so: špageti, 
makaroni, rezanci, lazanje, 
cmoki, ravioli, kaneloni; 
kuskus, pripravljen ali 
nepripravljen: 
 
- Ki vsebujejo 20 mas. % ali 
manj mesa, klavničnih 
izdelkov, rib, školjkarjev ali 
mehkužcev 
 
 
- Ki vsebujejo več kot 20 mas. 
%  mesa, klavničnih izdelkov, 
rib, školjkarjev ali mehkužcev 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdelava, pri kateri so vsa 
uporabljena žita in  žitni 
izdelki (razen pšenice vrste 
"durum" in njenih izdelkov) v 
celoti pridobljeni. 
 
Izdelava, pri kateri: 
-  so vsa uporabljena žita in  
žitni izdelki (razen  pšenice 
vrste "durum" in njenih  
izdelkov) v celoti pridobljeni, 
in 
- so vsi uporabljeni materiali 
iz 2. in 3. poglavja v celoti 
pridobljeni. 
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1903 

 
Tapioka in njeni nadomestki, 
pripravljeni iz škroba kot 
kosmiči, zrnca, perle in v 
podobnih oblikah 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št., razen iz 
krompirjevega škroba iz tar. 
št. 1108. 

 
 

 
1904 

 
Pripravljena živila, dobljena z 
nabrekanjem ali praženjem žit  
ali žitnih izdelkov (npr. koruzni 
kosmiči); žita (razen koruze), v 
zrnu ali obliki kosmičev ali 
druge oblike (razen moke, 
drobljencev in zdroba), 
predkuhana, ali drugače 
pripravljena, ki niso navedena 
in ne zajeta na drugem mestu 

 
Izdelava: 
- iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz  tar. št. 1806, 
- pri kateri so vsa uporabljena 
žita in moka (razen  pšenice 
vrste "durum" in koruze vrste 
Zea indurata, in njunih 
izdelkov) v celoti pridobljeni, 
in  
- pri kateri vrednost  vseh 
uporabljenih materialov iz 17. 
poglavja ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
 

 
1905 

 
Kruh, peciva, sladice, piškoti in 
drugi pekovski izdelki z 
dodatkom kakava ali brez 
njega: hostije, prazne kapsule 
za farmacevtske proizvode, 
oblati za pečatenje, rižev papir 
in podobni izdelki 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št., razen iz 11.  
poglavja. 

 
 

 
ex 20. pgl. 

 
Proizvodi iz vrtnin, sadja, 
oreški ali drugih delov rastlin; 
razen za: 

 
Izdelava, pri kateri je  vse 
uporabljeno sadje, oreški ali 
vrtnine v celoti pridobljeno. 

 
 

 
ex 2001 

 
Yam, sladek krompir in  
podobni užitni deli rastlin, ki 
vsebujejo najmanj 5 mas.% 
škroba, pripravljeni ali 
konzervirani v kisu ali ocetni 
kislini 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 

 
 

 
ex 2004 in 
ex 2005 

 
Krompir v obliki moke, zdroba 
ali kosmičev, pripravljen ali 
konzerviran drugače kot v kisu 
ali ocetni kislini 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 

 

 
 

 
2006 

 
Vrtnine, sadje, oreški, sadne 
lupine in  drugi deli rastlin, 
konzervirani v sladkorju (suhi, 
glazirani ali kristalizirani) 

 
Izdelava, pri kateri vrednost  
vseh uporabljenih materialov 
iz 17. poglavja ne presega 30 
% cene izdelka franko 
tovarna. 
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2007 

 
Džemi, sadni želeji, 
marmelade, sadni pireji ali 
pireji iz oreškov in sadne paste  
ali paste iz oreškov, dobljeni s 
toplotno obdelavo, z dodatkom 
sladkorja ali drugih sladil ali 
brez njih 

 
Izdelava: 
-iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 
- pri kateri vrednost  vseh 
uporabljenih materialov iz 17. 
poglavja ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
 

 
ex 2008 

 
-Oreški, brez dodatka sladkorja 
ali alkohola 
 
 
 
 
 
- Arašidno maslo; mešanice na 
osnovi žit; palmovi srčki ; 
koruza 
 
- Drugi, razen sadja in oreškov, 
kuhani drugače kot  v sopari ali 
vodi, brez dodanega sladkorja; 
zamrznjeni 

 
Izdelava, pri kateri vrednost  
vseh uporabljenih oreškov in 
oljnih semen s poreklom iz tar. 
št. 0801, 0802 in od 1202 do 
1207 presega 60 % cene 
izdelka franko tovarna. 
 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen  iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
 
Izdelava: 
-iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov iz 17. 
poglavja ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 
 

 
 

 
2009 

 
Sadni sokovi (tudi grozdni 
mošt) in 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. 

 
Razna živila; razen za: 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
 

 
 

 
2101 

 
Ekstrakti, esence in koncentrati 
kave, pravega čaja ali maté čaja 
in pripravki na njihovi osnovi 
ali na osnovi kave, pravega 
čaja ali maté čaja; pražena 
cikorija in drugi praženi kavni 
nadomestki in njihovi ekstrakti, 
esence in koncentrati 

 
Izdelava: 
-iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 
- pri kateri je vsa uporabljena 
cikorija v celoti pridobljena. 
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2103 

Pripravki za omake in 
pripravljene omake, 
kombinirane začimbe in 
kombinirane mešanice 
začimbnih sredstev; gorčična 
moka in zdrob in pripravljena 
gorčica: 
 
- Pripravki za omake in 
pripravljene omake, 
kombinirane začimbe in 
kombinirane mešanice 
začimbnih sredstev  
 
 
- Gorčična moka in zdrob in 
pripravljena gorčica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. 
izdelka.Lahko pa se uporabi 
gorčična moka ali zdrob ali 
pripravljena gorčica. 
 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tarifne številke. 

 
 

 
ex 2104 

 
Juhe in ragu juhe in pripravki 
za te juhe 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tarifne številke, 
razen pripravljenih ali 
konzerviranih vrtnin iz tar. št. 
od 2002 do 2005. 

 
 

 
2106 

 
Živila, ki niso navedena in ne 
zajeta na drugem mestu 

 
Izdelava: 
-iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 
-  pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov iz 17. 
poglavja ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
 

 
ex 22. pgl. 

 
Pijače, alkoholi in kis; razen 
za: 

 
Izdelava: 
-iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 
- pri kateri je vse uporabljeno 
grozdje v celoti pridobljeno ali 
so vsi uporabljeni materiali, 
dobljeni iz grozdja, v celoti 
pridobljeni. 

 
 

 
2202 

 
Vode, vključno z mineralnimi 
vodami in sodavicami, z 
dodanim sladkorjem ali 
drugimi sladili ali 
aromatizirane ter druge 
brezalkoholne pijače, razen 
sadnih in zelenjavnih sokov, ki 
se uvrščajo v tar. št. 2009 

 
Izdelava: 
-iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka,  
-  pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov iz 17. 
poglavja ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna, in  
- pri kateri je vsak uporabljeni 
sadni sok (razen ananasovega, 
citroninega ali  grenivkinega) 
s poreklom. 
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2207  
Nedenaturiran etanol 
(nevtralni, sintetični  ali 
fermentirani etanol), z 
vsebnostjo alkohola 80 vol. % 
ali več; denaturirani etanoli, s 
katero koli vsebnostjo etanola 

 
Izdelava: 
- iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz tar. št. 2207 ali 
2208, in 
- pri kateri je vse uporabljeno 
grozdje v celoti pridobljeno ali  
so vsi uporabljeni materiali, 
dobljeni iz grozdja, v celoti 
pridobljeni, ali, če so vsi drugi 
uporabljeni materiali že s 
poreklom, se lahko uporabi 
arak do višine 5 vol. %. 

 

 
2208 

 
Nedenaturirani etanol, z 
vsebnostjo manj kot 80 vol.%; 
destilati, likerji  in druge 
alkoholne pijače s katero koli 
vsebnostjo alkohola 

 
Izdelava: 
- iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz  tar. št. 2207 ali 
2208, in 
- pri kateri je vse uporabljeno 
grozdje v celoti pridobljeno ali 
so vsi uporabljeni materiali, 
dobljeni iz grozdja, v celoti 
pridobljeni, ali, če so vsi drugi 
uporabljeni materiali že s 
poreklom, se lahko uporabi 
arak do višine 5 vol. %. 

 
 

 
ex 23. pgl. 

 
Ostanki in odpadki živilske 
industrije; pripravljena krma za 
živali; razen za: 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen  iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 

 

 
 

 
ex 2301 

 
Kitov zdrob; moke, zdrob in 
peleti iz rib ali rakov , 
mehkužcev ali drugih vodnih 
nevretenčarjev, neustreznih za 
prehrano ljudi 

 
Izdelava, pri kateri so vsi 
uporabljeni materiali iz   2. in 
3. poglavja v celoti 
pridobljeni. 

 
 

 
ex 2303 

 
Ostanki pri proizvodnji škroba 
iz koruze (razen zgoščenih 
tekočin za namakanje), z 
vsebnostjo proteinov, računano 
na suh proizvod, več kot 40 
mas. % 

 
Izdelava, pri kateri je vsa 
uporabljena koruza v celoti 
pridobljena. 

 
 

 
ex 2306 

 
Oljne pogače in drugi trdni 
ostanki ekstrakcije olivnega 
olja, ki vsebujejo več kot 3 
mas. % olivnega olja 

 
Izdelava, pri kateri so vse 
uporabljene olive v celoti 
pridobljene. 

 
 

 
2309 

 
Izdelki, ki se uporabljajo kot 
krma za živali 

 
Izdelava, pri kateri: 
- so vsa uporabljena žita, 
sladkor ali melase, meso ali 
mleko s poreklom, in 
-  so vsi uporabljeni materiali 
iz 3. poglavja v celoti 
pridobljeni. 
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ex 24. pgl. 

 
Tobak in tobačni nadomestki; 
razen za: 

 
Izdelava, pri kateri so vsi 
materiali iz 24. poglavja v 
celoti pridobljeni. 

 
 

 
2402 

 
Cigare, cigarilosi in cigarete iz 
tobaka ali tobačnih 
nadomestkov 

 
Izdelava, pri kateri je najmanj 
70 ut.% uporabljenega 
nepredelanega tobaka ali 
tobačnega odpadka iz tar. št. 
2401 s poreklom. 

 
 

 
ex 2403 

 
Tobak za kajenje 

 
Izdelava, pri kateri je najmanj 
70 ut % uporabljenega 
nepredelanega tobaka ali 
tobačnega odpadka iz tar. št. 
2401 s poreklom. 

 
 

 
ex 25. pgl. 

 
Sol; žveplo; zemljine  in 
kamen; sadra, apno in cement; 
razen za: 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen  iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 

 
 

 
ex 2504 

 
Naravni grafit, z obogateno 
vsebino ogljika, prečiščen in 
mlet 

 
Bogatenje vsebine ogljika, 
prečiščevanje in mletje 
surovega grafita. 

 
 

 
ex 2515 

 
Marmor, razžagan ali kako 
drugače razrezan v pravokotne 
(vključno z kvadratnimi)  bloke 
ali plošče debeline do vključno 
25 cm 

 
Rezanje, z žaganjem ali kako 
drugače,  marmorja (tudi če je 
že razžagan) debeline nad 25 
cm. 

 
 

 
ex 2516 

 
Granit, porfir, bazalt, peščenec 
in drug kamen za spomenike ali  
gradbeništvo, razžagani ali 
kako drugače razrezani v 
kvadratne ali pravokotne bloke 
ali plošče debeline do vključno 
25 cm 

 
Rezanje, z žaganjem ali kako 
drugače,  kamna (tudi če je že 
razžagan) debeline nad 25 cm. 

 
 

 
ex 2518 

 
Dolomit, žgan  

 
Žganje nežganega dolomita. 

 
 

 
ex 2519 

 
Zdrobljen naravni magnezijev 
karbonat (magnezit), v 
hermetično zaprtih 
kontejnerjih, in magnezijev 
oksid, čisti ali nečisti, razen 
taljenega magnezijevega oksida 
ali mrtvo pečenega (sintranega) 
magnezijevega oksida 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
Lahko pa se uporabi naravni 
magnezijev karbonat 
(magnezit). 

 
 

 
ex 2520 

 
Sadra, specialno pripravljena 
za zobozdravstvo 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
ex 2524 

 
Naravna azbestna vlakna 

 
Izdelava iz azbestnega 
koncentrata. 

 
 



Uradni list Republike Slovenije št. 113 / 23. 12. 2002 / Stran 14235 
 
 

Tar.št.HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)                      ali                 (4) 
    

 
ex 2525 

 
Sljuda v prahu 

 
Mletje sljude ali odpadkov 
sljude. 

 
 

 
ex 2530 

 
Zemeljske barve, žgane ali v 
prahu 

 
Žganje ali mletje zemeljskih 
barv. 

 
 

 
26. pgl. 

 
Rude, žlindre in pepeli 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 

 
 

 
ex 27. pgl. 

 
Mineralna goriva, mineralna 
olja in proizvodi njihove 
destilacije; bituminozne snovi; 
mineralni voski; razen za: 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen  iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 

 
 

 
ex 2707 

 
Olja, pri katerih masa 
aromatskih sestavin presega 
maso nearomatskih sestavin, ki 
so podobna mineralnim oljem 
dobljenim z destilacijo katrana 
iz črnega premoga pri visoki 
temperaturi, katerih se 65 vol. 
% ali več destilira pri 
temperaturi do 250o C 
(vključno z mešanicami naftnih 
olj in benzenom), za pogonsko 
gorivo ali kurjavo 

 
Postopki  rafiniranja in/ali en 
ali več specifičnih procesov. (1) 
 
ali 
 
Drugi postopki , pri katerih se 
vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste 
tar.št., kot je tar.št. izdelka,  
pod pogojem, da njihova 
skupna vrednost ne presega 50 
% cene izdelkov franko 
tovarna. 

 
 

 
ex 2709 

 
Surova olja, dobljena iz 
bituminoznih mineralov  

 
Destruktivna destilacija 
bituminoznih materialov. 

 
 

 
2710  

 
Olja, dobljena iz nafte, in olja, 
dobljena iz bituminoznih 
materialov, razen surovih ter 
proizvodi, ki niso navedeni in 
ne zajeti na drugem mestu, ki 
vsebujejo po masi 70 % ali več 
olj iz nafte ali olj, dobljenih iz 
bituminoznih materialov, če so 
ta olja osnovne sestavine teh 
proizvodov; odpadna olja 

 
Postopki  rafiniranja in/ali en 
ali več specifičnih procesov . 
(2) 

 
ali 
 
Drugi postopki , pri katerih se 
vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar.št., kot je 
tar.št.izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste 
tar.št., kot je tar.št. izdelka,  
pod pogojem, da njihova 
skupna vrednost ne presega 50 
% cene  izdelkov franko 
tovarna. 
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2711 

 
Naftni plini in drugi plinasti 
ogljikovodiki 

 
Postopki  rafiniranja in/ali en 
ali več specifičnih procesov. (2) 

  
ali 
 
Drugi postopki , pri katerih se 
vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar.št.izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste 
tar.št., kot je tar.št. izdelka,  
pod pogojem, da njihova 
skupna vrednost ne presega 50 
% cene izdelkov franko 
tovarna. 

 
 

 
2712 

 
Vazelin; parafinski vosek, 
mikrokristalni vosek iz nafte, 
stiskani parafini, ozokerit, 
vosek iz rjavega premoga ali 
lignita, vosek iz šote, drugi 
mineralni voski in podobni 
proizvodi, dobljeni s sintezo ali 
drugimi postopki, pobarvani ali 
nepobarvani 

 
Postopki  rafiniranja in/ali en 
ali več specifičnih procesov.  
(2) 

 
ali 
 
Drugi postopki , pri katerih se 
vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar.št., kot je 
tar.št.izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste 
tar.št., kot je tar.št. izdelka,  
pod pogojem, da njihova 
skupna vrednost ne presega 50 
% cene izdelkov franko 
tovarna. 

 
 

 
2713 

 
Naftni koks, bitumen in drugi 
ostanki iz nafte ali olj iz 
bituminoznih materialov 

 
Postopki  rafiniranja in/ali 
en ali več specifičnih 
procesov.(1) 
 
ali 
 
Drugi postopki , pri katerih se 
vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste 
tar.št., kot je tar.št. izdelka, 
pod pogojem, da njihova 
skupna vrednost ne presega 50 
% cene izdelkov franko 
tovarna. 
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2714 

 
Bitumen in asfalt, naravni; 
bituminozni in oljni skrilavci in  
katranski pesek; asfaltiti in 
asfaltne kamnine 

 
Postopki  rafiniranja in/ali en 
ali več specifičnih procesov. (1) 
 
ali 
 
Drugi postopki , pri katerih se 
vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste 
tar.št., kot je tar.št. izdelka, 
pod pogojem, da njihova 
skupna vrednost ne presega 50 
% cene  izdelkov franko 
tovarna. 

 
 

 
2715 

 
Bitumenske mešanice na 
osnovi naravnega asfalta, 
naravnega bitumna, bitumna iz 
nafte, mineralnega katrana ali 
mineralne katranske smole 
(npr.: bizuminozni kit, 
“cutback”) 

 
Postopki  rafiniranja in/ali en 
ali več specifičnih procesov. (1) 
 
ali 
 
Drugi postopki, pri katerih se 
vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste 
tar.št., kot je tar.št. izdelka, 
pod pogojem, da njihova  
skupna vrednost ne presega 50 
% cene izdelkov franko 
tovarna. 

 
 

 
ex 28. pgl. 

 
Anorganski kemični proizvodi; 
organske in anorganske spojine 
plemenitih kovin, redkih 
zemeljskih kovin in 
radioaktivnih elementov in 
izotopov; razen za: 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
Lahko pa se uporabijo 
materiali iz iste tar.št., kot je 
tar.št. izdelka, pod pogojem, 
da njihova skupna vrednost ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
ex 2805 

 
"Mischmetall" 

 
Izdelava z elektrolitsko ali 
toplotno obdelavo, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna. 

 
 

 
ex 2811 

 
Žveplov trioksid 

 
Izdelava iz žveplovega 
dioksida. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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ex 2833 

 
Aluminijev sulfat 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
ex 2840 

 
Natrijev perborat 

 
Izdelava iz dinatrijevega 
tetraborata pentahidrata. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
ex 29. pgl. 

 
Organski kemijski proizvodi; 
razen za:  

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
Lahko pa se uporabijo 
materiali iz iste tar.št., kot je 
tar.št. izdelka, pod pogojem, 
da njihova skupna vrednost ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
ex 2901 

 
Aciklični ogljikovodiki za 
uporabo kot pogonsko gorivo 
ali ogrevanje 

 
Postopki  rafiniranja in/ali en 
ali več specifičnih procesov. (1) 
  
ali 
 
Drugi postopki , pri katerih se 
vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste 
tar.št., kot je tar.št. izdelka, 
pod pogojem, da njihova 
skupna vrednost ne presega 50 
% cene izdelkov franko 
tovarna. 

 
 

 
ex 2902 

 
Cikloalkani in cikloalkeni 
(razen azulenov), benzeni, 
tolueni, ksileni, za uporabo kot 
pogonsko gorivo ali za kurjavo 

 
Postopki  rafiniranja in/ali en 
ali več specifičnih procesov. (1) 

 
ali 
 
Drugi postopki , pri katerih se 
vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste 
tar.št., kot je tar.št. izdelka,  
pod pogojem, da njihova 
skupna vrednost ne presega 50 
% cene izdelkov franko 
tovarna. 
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ex 2905 

 
Kovinski alkoholati alkoholov 
iz te tar. št. in  iz etanola 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št., vključno z 
drugimi materiali iz tar. št.  
2905. Lahko pa se uporabijo 
kovinski alkoholati iz te tar. št.  
pod pogojem, da njihova 
skupna vrednost ne presega 20 
% cene izdelka franko 
tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
2915 

 
Nasičene  aciklične 
monokarboksilne kisline in 
njihovi anhidridi, halogenidi, 
peroksidi in peroksikisline, 
njihovi halogenski, sulfo-,nitro- 
ali nitrozo derivati 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št. Vendar 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz tar. št. 2915 in 
2916 ne sme presegati 20 % 
cene izdelka franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
ex 2932 

 
- Notranji etri in njihovi 
halogenski sulfo-, nitro- in 
nitrozoderivati 
 
 
 
 
- Ciklični acetali in notranji 
hemiacetali in njihovi 
halogenski, sulfo- nitro- ali 
nitrozoderivati 
 
 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št. Vendar 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz tar. št. 2909 ne 
sme presegati 20 % cene 
izdelka franko tovarna. 
 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št.. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 
 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
2933  

 
Heterociklične spojine samo s 
heteroatomom ali heteroatomi 
dušika; 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št. Vendar 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz tar. št. 2932 in 
2933 ne sme presegati 20 % 
cene izdelka franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
2934 

 

 

 

 

 

 

ex 2939 

 
Nukleinske kisline in njihove 
soli, kemično določene ali 
nedoločene; druge 
heterociklične spojine 

 

 

 

 

Koncentrati iz makove slame, 
ki vsebujejo manj kot 50 
mas.% alkaloidov   

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št.  Vendar 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz tar. št.  2932, 
2933 in 2934 ne sme presegati 
20 % cene izdelka franko 
tovarna. 

 

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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ex 30. pgl. 

 
Farmacevtski proizvodi; razen 
za:  

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
Lahko pa se uporabijo 
materiali iz iste tar.št., kot je 
tar.št. izdelka , pod pogojem , 
da njihova skupna vrednost ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarne. 

 
 

 
3002 

 
Človeška kri; živalska kri, 
pripravljena za uporabo v 
terapevtske, profilaktične ali 
diagnostične  namene; 
antiserumi in druge frakcije 
krvi ter modificirani 
imunološki proizvodi, dobljeni 
po biotehničnih postopkih ali 
kako drugače; cepiva, toksini, 
kulture mikroorganizmov 
(razen kvasovk) in podobni 
proizvodi: 
 
- Izdelki, ki so sestavljeni iz 
dveh sestavin ali več, ki so 
pomešani za terapevtske ali 
profilaktične namene, ali 
nepomešani izdelki za te 
namene, pripravljeni v 
odmerjene doze ali v oblike ali 
pakiranje za prodajo na drobno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št., vključno z 
drugimi materiali iz tar. št.  
3002. Lahko pa se  uporabijo 
materiali, ki so opisani enako, 
kot je izdelek, pod pogojem, 
da njihova skupna vrednost ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
 

 
- Drugo: 

 
 

 
 

 
 

 
-- človeška kri 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št., vključno z 
drugimi materiali iz tar. št. 
3002. Lahko pa se uporabijo 
materiali, ki so opisani enako,  
kot je izdelek, pod pogojem, 
da njihova skupna vrednost ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
 

 
-- živalska kri, pripravljena za 
terapevtsko ali profilaktično 
rabo 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št., vključno z  
drugimi materiali iz tar. št.  
3002. Lahko pa se uporabijo 
materiali , ki so opisani enako, 
kot je izdelek, pod pogojem, 
da njihova skupna vrednost ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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-- frakcije krvi, razen 
antiserumov, hemoglobina, 
globulina iz krvi in globulina iz 
serumov 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št., vključno z 
drugimi materiali iz tar. št. 
3002. Lahko pa se uporabijo 
materiali, ki so opisani enako, 
kot je izdelek,  pod pogojem, 
da njihova skupna vrednost ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
 

 
-- hemoglobin, globulin iz krvi 
in globulin iz serumov 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št., vključno z 
drugimi materiali iz tar. št. 
3002. Lahko pa se uporabijo 
materiali, ki so opisani enako, 
kot je izdelek, pod pogojem, 
da njihova skupna vrednost ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
 

 
- - drugo 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št., vključno z  
drugimi materiali iz tar. št. 
3002. Lahko pa se  uporabijo 
materiali, ki so opisani enako, 
kot je izdelek, pod pogojem, 
da njihova vrednost ne presega 
20 % cene izdelka franko 
tovarna. 

 
 

 
3003 in 
3004 

 
Zdravila (razen proizvodov iz 
tar. št. 3002, 3005 ali 3006) 

 
 

 
 

 
 

 
- Pridobljeni iz amikacina iz 
tar. št. 2941 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
Lahko pa se uporabijo 
materiali iz tar. št.  3003 in 
3004 pod pogojem, da njihova 
skupna vrednost ne presega    
20 % cene izdelka franko 
tovarna. 
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ex 3006 

 
-Drugo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpadni farmacevtski 
proizvodi definirani z opombo 
4(k) v tem poglavju 

 
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 31. pgl  

 
Gnojila; razen za: 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. 
izdelka.Lahko pa se uporabijo 
materiali iz iste tar.št., kot je 
tar.št. izdelka, pod pogojem, 
da njihova skupna vrednost ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
ex 3105 

 
Mineralna ali kemična gnojila, 
ki vsebujejo dva ali tri gnojilne 
elemente - dušik, fosfor in 
kalij; druga gnojila; proizvodi 
iz tega poglavja v tabletah ali 
podobnih oblikah ali pakiranjih 
do vključno 10 kg bruto mase; 
razen za: 

 
Izdelava: 
-  iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste 
tar.št., kot je tar.št. izdelka, 
pod pogojem, da njihova 
skupna  vrednost ne presega 
20 % cene izdelka franko 
tovarna, in 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
- natrijev nitrat 
- kalcijev cianamid 
- kalijev sulfat 
- magnezijev kalijev  sulfat 

 
-  pri kateri  vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
ex 32. pgl. 

 
Ekstrakti za strojenje ali 
barvanje; tanini in njihovi 
derivati; barve, pigmenti in 
druga barvila; pripravljena 
premazna sredstva in laki; kiti 
in druge tesnilne mase; 
tiskarske barve in črnila; razen 
za: 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
Lahko pa se uporabijo 
materiali iz iste tar.št., kot je 
tar.št. izdelka, pod pogojem, 
da njihova skupna vrednost ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna.                       

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 



Uradni list Republike Slovenije št. 113 / 23. 12. 2002 / Stran 14243 
 
 

Tar.št.HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)                      ali                 (4) 
    

 
ex 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. 

 
Eterična olja in rezinoidi; 
parfumerijski, kozmetični in 
toaletni izdelki; razen za: 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
Lahko pa se uporabijo 
materiali iz iste tar.št., kot je 
tar.št. izdelka, pod pogojem, 
da njihova skupna vrednost ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
3301 

 
Eterična olja (brez terpenov ali 
s terpeni), vključno z 
zgoščenimi (trdimi) olji 
(concretes) in čistimi olji; 
izvlečki oleosmol; rezinoidi;  
koncentrati eteričnih olj in 
maščob v masteh, neeteričnih 
oljih, voskih ali podobnem, 
dobljeni z ekstrakcijo eteričnih 
olj z mastjo ali maceracijo; 
stranski terpenski proizvodi, 
dobljeni z deterpenacijo 
eteričnih olj; vodni destilati in 
vodne raztopine eteričnih olj 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št., vključno z  
materiali iz druge "skupine" (4) 
v tej tar. št. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste 
skupine, kot je skupina 
izdelka, pod pogojem, da 
njihova skupna  vrednost ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
ex 34. pgl. 

 
Mila, organska površinsko 
aktivna sredstva, pralni 
preparati, mazalni preparati, 
umetni voski, pripravljeni 
voski, preparati za loščenje ali 
čiščenje, sveče in podobni 
proizvodi, paste za modeliranje 
in "zobarski voski" ter zobarski 
preparati na osnovi sadre; razen 
za: 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
Lahko pa se uporabijo 
materiali iz iste tar.št., kot je 
tar.št. izdelka, pod pogojem, 
da njihova skupna vrednost ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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ex 3403 

 
Mazalni preparati, ki vsebujejo 
manj kot 70 mas.% naftnih olj 
ali olj, pridobljenih iz 
bituminoznih mineralov 

 
Postopki  rafiniranja in/ali en 
ali več specifičnih procesov. (1) 
 
ali 
 
Drugi postopki , pri katerih se 
vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz iste 
tar.št., kot je tar.št. izdelka,  
pod pogojem, da njihova 
skupna  vrednost ne presega 
50 % cene  izdelka franko 
tovarna. 

 
 

 
3404 

 
Umetni voski in pripravljeni 
voski: 

 
 

 
 

 
 

 
- Na osnovi parafina, voskov iz 
nafte, voskov, dobljenih iz 
bituminoznih mineralov, 
stisnjenega parafina ali parafina 
z odstranjenim oljem 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
Lahko pa se uporabijo 
materiali iz iste tar.št., kot je 
tar.št. izdelka, pod pogojem, 
da njihova skupna vrednost ne 
presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
 

 
- Drugo 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št., razen: 
- hidrogeniziranih olj, ki imajo 
lastnost voska iz tar. št.  1516, 
- maščobnih kislin, ki niso 
kemično definirane ali 
maščobnih industrijskih 
alkoholov, ki imajo lastnost 
voskov iz tar. št.  3823, in  
- materialov iz tar. št. 3404. 

 
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. 
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3505 

 
Dekstrini in drugi modificirani 
škrobi (npr. preželatinizirani in 
esterificirani škrobi); lepila na 
osnovi škrobov ali na osnovi 
dekstrina in drugih 
modificiranih škrobov: 

 
 

 
 

 
 

 
- Škrobni etri in estri 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št., vključno z  
drugimi materiali iz tar. št.  
3505. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
- Drugo 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št., razen iz tar. 
št. 1108. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
ex 3507 

 
Pripravljeni encimi, ki niso 
navedeni in ne zajeti na drugem 
mestu 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
36. pgl. 

 
Razstreliva; pirotehnični 
proizvodi; vžigalice; piroforne 
zlitine; vnetljivi preparati 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
Lahko pa se uporabijo 
materiali iz iste tar.št., kot je 
tar.št. izdelka,  pod pogojem, 
da njihova skupna vrednost ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
ex 37. pgl. 

 
Proizvodi za fotografske in 
kinematografske namene; razen 
za: 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka.  
Lahko pa se uporabijo 
materiali iz iste tar.št., kot je 
tar.št. izdelka, pod pogojem, 
da njihova skupna vrednost ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
3701 

 
Fotografske plošče in plan 
filmi, občutljivi za svetlobo, 
neosvetljeni, iz kakršnega koli 
materiala, razen  iz papirja, 
kartona ali tekstila; plan filmi 
za trenutno (hitro) fotografijo, 
občutljivi na svetlobo, 
neosvetljeni, v kasetah ali brez 
njih: 

 
 

 
 



Stran 14246 / št. 113 / 23. 12. 2002 Uradni list Republike Slovenije 
 
 
 

Tar.št.HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)                      ali                 (4) 
    

 
 

 
- 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, 
občutljivi na svetlobo, 
neosvetljeni, iz kakršnega koli 
materiala, razen iz papirja, 
kartona ali tekstila; filmi v 
zvitkih za trenutne (hitre) 
fotografije, občutljivi na 
svetlobo, neosvetljeni 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen  iz  tar. 
št.  3701 in 3702. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
3704 

 
Fotografske plošče, filmi, 
papir, karton in tekstil, 
osvetljeni toda nerazviti 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz  tar. 
št. od 3701 do 3704. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 

ex 38. pgl. Razni proizvodi kemijske 
industrije; razen za: 

Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka.  
Lahko pa se uporabijo 
materiali iz iste tar.št., kot je 
tar.št. izdelka , pod pogojem, 
da njihova skupna vrednost ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
ex 3801 

 
- Koloidni grafit  v oljni 
suspenziji in polkoloidni grafit; 
ogljikove paste za elektrode 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
 

 
- Grafit  v obliki paste kot 
mešanica  z mineralnimi olji z 
več kot 30 mas.% grafita 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
iz tar. št. 3403 ne presega 20 
% cene izdelka franko 
tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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ex 3803 

 
Rafinirano tal olje 

 
Rafiniranje surovega tal olja. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
ex 3805 

 
Sulfatna terpentinska olja, 
prečiščena 

 
Prečiščevanje z destilacijo ali 
rafiniranjem surovega  
sulfatnega terpentinskega olja. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
ex 3806 

 
Smolni estri (ester gums) 

 
Izdelava iz smolnih kislin. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
ex 3807 

 
Lesni katran (lesna katranska 
smola) 

 
Destilacija lesnega katrana. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
3808 

 
Insekticidi, rodenticidi, 
fungicidi, herbicidi, sredstva 
zoper klitje, sredstva za 
urejanje rasti rastlin, 
dezinfektanti in podobni 
proizvodi, pripravljeni v 
oblikah ali pakiranjih za 
prodajo na drobno ali kot 
preparati ali proizvodi (npr. 
žveplani trakovi, stenji, sveče 
in muholovke) 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
3809 

 
Sredstva za dodelavo, nosilci 
barv, sredstva za pospeševanje 
barvanja ali fiksiranje barvil ter 
drugi proizvodi (npr.: sredstva 
za apreturo in jedkanje), ki se 
uporabljajo v tekstilni, papirni, 
usnjarski in podobnih 
industrijah, ki niso navedeni in 
ne zajeti na drugem mestu 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
3810 

 
Preparati za dekapiranje 
kovinskih površin; talila in 
drugi pomožni preparati za 
spajkanje in varjenje; praški in 
paste za spajkanje in varjenje, 
ki so sestavljeni iz kovin in 
drugih materialov; preparati, ki 
se uporabljajo kot  jedra ali 
obloge  za elektrode ali varilne 
palice 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cena izdelka 
franko tovarna. 

 
 



Stran 14248 / št. 113 / 23. 12. 2002 Uradni list Republike Slovenije 
 
 
 

Tar.št.HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)                      ali                 (4) 
    

 
3811 

 
Preparati zoper detonacijo, 
antioksidanti, preparati za 
preprečevanje kopičenja smole, 
za zboljšanje viskoznosti, 
preparati za preprečevanje 
korozije in drugi pripravljeni 
aditivi, za mineralna olja 
(vključno z bencinom) ali za 
druge tekočine, ki se 
uporabljajo v iste namene kot 
mineralna olja: 

 
 

 
 

 
 

 
- Pripravljeni aditivi za 
mazalna olja, ki vsebujejo 
naftna olja ali olja iz 
bituminoznih mineralov 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
iz  tar. št.  3811 ne presega 50 
% cene izdelka franko 
tovarna. 

 
 

 
 

 
- Drugo 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
3812 

 
Pripravljeni pospeševalci 
vulkanizacije, sestavljeni 
plastifikatorji za gumo in 
plastične mase, ki niso 
navedeni in ne zajeti na drugem 
mestu, antioskidanti in drugi 
sestavljeni stabilizatorji za 
gumo in plastične mase 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
3813 

 
Preparati in polnila za aparate 
za gašenje požara; napolnjene 
granate za gašenje požara 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
3814 

 
Sestavljena organska topila in 
razredčila, ki niso navedena in 
ne zajeta na drugem mestu; 
pripravljena sredstva za 
odstranjevanje premazov ali 
lakov 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
3818 

 
Kemični elementi, dopirani za 
uporabo v elektroniki, v obliki 
kolutov, ploščic ali v podobnih 
oblikah; kemične spojine, 
dopirane za uporabo v 
elektroniki 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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3819 

 
Tekočine za hidravlične zavore 
in druge pripravljene tekočine 
za hidravlični prenos, ki  po 
masi ne vsebujejo ali vsebujejo 
pod 70 % naftnega olja ali olj, 
dobljenih iz bituminoznih 
mineralov 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
3820 

 
Preparati zoper zmrzovanje in 
pripravljene tekočine za 
odtajanje 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
3822 

 
Diagnostični ali laboratorijski 
reagenti na podlogi (nosilcu); 
pripravljeni diagnostični ali 
laboratorijski reagenti na 
nosilcu ali brez njega, razen 
tistih iz  tar. št.  3002 ali 3006; 
standardni referenčni vzorci 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
3823 

 
Industrijske maščobne 
monokarbonske kisline; kisla 
olja iz rafinacije; industrijski 
maščobni alkoholi 

 
 

 
 

 
 

 
- Industrijske maščobne 
monokarbonske kisline; kisla 
olja iz rafinacije 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen  iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 

 
 

 
 

 
- Industrijski maščobni alkoholi 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št., vključno z   
drugimi materiali iz tar. št.  
3823. 

 
 

 
3824 

 
Pripravljena vezivna sredstva 
za livarske modele ali livarska 
jedra, kemični proizvodi in 
preparati kemijske industrije in 
sorodnih industrij (vključno 
tudi s tistimi, ki so sestavljeni 
iz mešanic naravnih 
proizvodov), ki niso navedeni 
in ne zajeti na drugem mestu: 
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- Naslednji iz te tarifne 
številke: 
 
- - Pripravljena vezivna 
sredstva za livarske modele ali 
livarska jedra na osnovi 
naravnih smolnih izdelkov 
 
- - Naftenske kisline, njihove v 
vodi netopne soli in njihovi 
estri 
 
- - Sorbitol, razen sorbitola iz 
tar. št. 2905 
 
- - Petrolejevi sulfonati, razen 
petrolejevih sulfonatov alkalnih 
kovin, amoniaka ali 
etanolaminov, tiofenirane 
sulfonske kisline, iz olj 
pridobljenih iz bituminoznih  
mineralov in njihovih soli 
 
- - Ionski izmenjalci 
 
- - Sušilci (getterji) za 
vakuumske cevi 
 
- - Alkalni železovi oksidi za 
prečiščevanje plina 
 
- - Amoniakova voda in 
izkoriščeni oksidi dobljeni pri 
čišenju plina iz  premoga 
- - Sulfonaftenske kisline, 
njihove v vodi netopne soli in 
njihovi estri 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka.  
Lahko pa se uporabijo 
materiali iz iste tar.št., kot je 
tar.št. izdelka, pod pogojem, 
da njihova  skupna vrednost 
ne presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
- - Fuzelno in dipelovo olje 
 
- - Mešanice soli, ki vsebujejo 
različne anione 
 
- - Paste za kopiranje na osnovi 
želatine, s podlogo iz papirja 
ali tekstila ali brez nje 

 
 

 
 

 
 

 
- Drugi 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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3901 do 
3915 

 
Plastične mase v primarnih 
oblikah; odpadki, ostružki in 
ostanki iz plastike; razen za tar. 
št. ex 3907 in 3912, za kateri so 
pravila določena v 
nadaljevanju: 

 
 

 
 

 
 

 
- Izdelki adicijske 
homopolimerizacije, pri kateri 
enojni monomer prispeva več 
kot 99 mas. % celotne vsebine 
polimerov 

 
Izdelava, pri kateri: 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna;  
- v  zgoraj navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz 39. poglavja ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. (5) 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 25% cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
- Drugo 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
iz 39. poglavja ne presega 20 
% cene izdelka franko 
tovarna. (5) 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 25% cene izdelka 
franko tovarna. 

 
ex 3907 

 
Kopolimeri, narejeni iz 
polikarbonata in akrilonitril-
butadien-stiren kopolimera 
(ABS) 
 
 
 
 
 
 
- Poliester 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka.   
Lahko pa se uporabijo 
materiali iz iste tar.št., kot je 
tar.št. izdelka, pod pogojem , 
da njihova skupna vrednost ne 
presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. (5) 
 
Izdelava, pri kateri vrednost   
vseh uporabljenih materialov 
iz 39. poglavja ne presega 20 
% cene izdelka franko tovarna 
in /ali izdelava iz tetrabrom-
(bisfenol A) polikarbonata. 

 
 

 
3912 

 
Celuloza in njeni kemični 
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 
katere so pravila določena v 
nadaljevanju 
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- Ploščati izdelki, bolj kot le 
površinsko obdelani ali rezani 
v druge oblike, razen 
pravokotnih (vključno z 
kvadratnimi); drugi izdelki, 
bolj  obdelani kot le površinsko 
obdelani 
 
- Drugi: 

 
Izdelava, pri kateri vrednost  
vseh uporabljenih materialov  
iz 39. poglavja ne presega 50 
% cene izdelka franko 
tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 25% cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
- - izdelki adicijske 
homopolimerizacije, pri kateri 
enojni monomer prispeva več 
kot 99 mas. % celotne vsebine 
polimerov 

 
Izdelava, pri kateri: 
- vrednost   vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna, in 
- v zgoraj navedenih mejah  
vrednost vseh uporabljenih 
materialov  iz. 39. poglavja ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. (5) 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost katerega koli 
uporabljenih materialov ne 
presega 25% cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
- - drugi 

 
Izdelava, pri kateri vrednost  
vseh uporabljenih materialov  
iz 39. poglavja ne presega 20 
% cene izdelka franko 
tovarna. (5) 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 25% cene izdelka 
franko tovarna. 

 
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 
 
 
 
 
 
 
- Folije iz regenerirane 
celuloze, poliamidov ali 
polietilena 

 
Izdelava iz delne 
termoplastične soli, ki je 
kopolimer etilena in 
metakrilne kisline in je delno 
nevtralizirana z ioni kovine, 
predvsem cinka in natrija. 
 
Izdelava, pri kateri vrednost  
vseh uporabljenih materialov 
iz iste tar. št., kot je tar. štev. 
izdelka,  ne presega  

20 % cene izdelka franko 
tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 25% cene izdelka 
franko tovarna. 
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ex 3921 

 
Folije iz plastičnih mas, 
metalizirane 

 
Izdelava iz visoko prosojnih 
poliestrskih folij debeline 
manj kot 23 mikronov. (6) 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 25% cene izdelka 
franko tovarna. 

 
3922 do 
3926 

 
Izdelki iz plastičnih mas 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
ex 40. pgl 

 
Kavčuk in proizvodi iz 
kavčuka in gume; razen za: 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 

 

 
 

 
ex 4001 

 
Laminirane plošče ali krep iz 
kavčuka za čevlje 

 
Laminacija folij iz naravnega 
kavčuka. 

 
 

 
4005 

 
Mešanice kavčuka, 
nevulkanizirane, v primarnih 
oblikah ali ploščah, listih ali 
trakovih 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov, 
razen naravnega kavčuka, ne 
presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
4012 

 
Protektirane ali rabljene 
zunanje gume (plašči); polne 
gume ali gume z zračnimi 
komorami, zamenljivi 
protektorji (plasti) in ščitniki iz 
vulkaniziranega kavčuka 
(gume): 

 
 

 
 

 
 

 
- Protektirane gume,  polne 
gume ali gume z zračnimi 
komorami 

 
Protektiranje rabljenih 
zunanjih gum. 

 
 

 
 

 
- Drugo 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št.,  razen iz tar. 
št. 4011 in 4012. 

 
 

 
ex 4017 

 
Izdelki iz trde gume 

 
Izdelava iz kavčuka. 

 
 

 
ex 41. pgl. 

 
Surove kože  z dlako ali brez 
dlake (razen krzna) in usnje; 
razen za: 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen  iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 

 
 

 
ex 4102 

 
Surove kože ovc ali jagnjet, 
brez volne 

 
Odstranjevanje volne s kože  
ovac ali jagnjet,  z volno. 
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4104 do  
4106 

 

 

 

 

 

 

4107, 
4112 in 
4113 

 
Strojena ali "crust" koža brez 
volne ali dlak, cepljena ali 
necepljena, toda nadaljne 
neobdelana 

 

 

 

 

Usnje, naprej obdelano po 
strojenju ali "crust", vključno s 
pergamentno obdelanimi, brez 
volne, cepljeno ali necepljeno, 
razen usnja iz tar.št. 4114 

 
Ponovno strojenje predhodno 
strojenih kož. 
 
ali 
 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen  iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 

 

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, 4107,4112 
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 potovanje, ročne torbe in 
podobni izdelki iz živalskih 
črev  

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 

 
 

 
ex 43. pgl. 

 
Naravno in umetno krzno; 
krzneni izdelki; razen za: 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 

 
 

 
ex 4302 

 
Strojeno ali obdelano krzno, 
sestavljeno: 

 
 

 
 

 
 

 
- Plošče, križi in podobne 
oblike 

 
Beljenje ali barvanje, vključno  
z rezanjem in sestavljanjem 
nesestavljenega strojenega ali 
obdelanega krzna. 

 
 

 
 

 
- Drugo 

 
Izdelava iz nesestavljenega 
strojenega ali obdelanega  
krzna. 

 
 

 
4303 

 
Oblačila, pribor za oblačila in 
drugi krzneni izdelki 

 
Izdelava iz nesestavljenega 
strojenega ali obdelanega  
krzna iz tar. št. 4302. 

 
 

 
ex 44. pgl. 

 
Les in lesni izdelki, lesno oglje; 
razen za: 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 

 
 

 
ex 4403 

 
Les, grobo obdelan 
(razčetverjen) 

 
Izdelava iz grobo obdelanega 
lesa, olubljenega ali ne, ali 
samo grobo tesanega. 
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ex 4407 

 
Les, vzdolžno žagan ali 
cepljen, rezan ali luščen, 
skobljan, brušen ali na koncih 
spojen, debeline nad 6 mm 

 
Skobljanje, brušenje ali 
lepljenje s spajanjem na 
koncih. 

 
 

 
ex 4408 

 
Listi za furniranje (vključno s 
tistimi, ki so pridobljeni z 
rezanjem laminiranega lesa) in 
za vezane plošče debeline do 
vključno 6 mm, spojene in drug 
les, žagan po dolžini, rezan ali 
lupljen debeline do vključno 6 
mm, skobljan, brušen  ali na 
koncih spojen 

 
Spajanje, skobljanje, brušenje 
ali lepljenje s spajanjem na 
koncih. 

 
 

 
ex 4409 

 
Les, profiliran vzdolž katerega 
koli roba, konca ali strani,  
vključno  s skobljanim, 
brušenim ali na koncih 
spojenim: 

 
 

 
 

 
 

 
 

- Brušeni ali na koncih spojeni 

 
 

Brušenje  ali spajanje na 
koncih. 

 
 

 
 

 
- Profiliran les (pero in utori) in 
okrasne letve 

 
Predelava v profiliran les 
(pero in utor) ali okrasne letve. 

 
 

 
ex 4410 
do ex 
4413 

 
Profiliran les (pero in utori) in 
okrasne letve za notranjo 
dekoracijo in druge oblikovane 
plošče 

 
Predelava v profiliran les 
(pero in utor) ali okrasne letve. 

 
 

 
ex 4415 

 
Zaboji za pakiranje, škatle, 
gajbe, bobni in podobna 
embalaža za pakiranje, iz lesa 

 
Izdelava iz desk, ki niso 
razrezane na določeno 
velikost. 

 
 

 
ex 4416 

 
Sodi, kadi, vedra  in drugi 
trgovski proizvodi in njihovi 
deli, iz lesa 

 
Izdelava iz klanih dog, nadalje 
neobdelanih, razen razžaganih 
na dveh glavnih površinah. 

 
 

 
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 
celičaste lesene plošče, skodle 
in opaži. 

 
 

 
 

 
- Profiliran les (pero in utori) in 
okrasne letve 

 
Predelava v profiliran les 
(pero in utori) ali okrasne 
letve. 

 
 

 
ex 4421 

 
Trščice za vžigalice; lesne 
kljukice ali zatiči za obutev 

 
Izdelava iz lesa iz katere koli 
tar. št., razen lesene žice iz tar. 
št. 4409. 
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ex 45. pgl. 

 
Pluta in plutasti izdelki; razen 
za: 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen  iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 

 
 

 
4503 

 
Izdelki iz naravne plute 

 
Izdelava iz plute iz tar. št. 
4501. 

 
 

 
46. pgl. 

 
Izdelki iz slame, esparta in 
drugih materialov za pletarstvo; 
košarski in pletarski izdelki 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 

 
 

 
47. pgl. 

 
Celuloza, lesna ali iz drugih 
vlaknastih celuloznih 
materialov;papirni ali kartonski 
odpadki in ostanki 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 

 
 

 
ex 48. pgl. 

 
Papir in karton; izdelki iz 
papirne mase, papirja ali 
kartona; razen za: 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 

 
 

 
ex 4811 

 
Papir in karton, samo s črtami 
ali kvadrati 

 
Izdelava iz materialov za 
izdelavo papirja iz 47. 
poglavja. 

 
 

 
4816 

 
Karbon papir, samokopirni 
papir in drug papir za kopiranje 
ali prenašanje, razen tistih iz 
tar. št. 4809; matrice za 
razmnoževanje in ofsetne 
plošče iz papirja, v škatlah ali 
brez škatel 

 
Izdelava iz materialov za 
izdelavo papirja iz 47. 
poglavja. 

 
 

 
4817 

 
Pisemski ovitki, pisemske 
kartice, dopisnice in karte za 
dopisovanje brez slike, iz 
papirja ali kartona; kompleti za 
dopisovanje v škatlah, vrečkah, 
notesih in podobnih pakiranjih 
iz papirja ali kartona 

 
Izdelava: 
-  iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in  
-  pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
ex 4818 

 
Toaletni papir 

 
Izdelava iz materialov za 
izdelavo papirja iz 47. 
poglavja. 

 
 

 
ex 4819 

 
Škatle, zaboji,  vreče in drugi 
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. 
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ex 4820 

 
Bloki s pisemskim papirjem 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
ex 4823 

 
Drug papir, karton, celulozna 
vata ter listi in trakovi iz 
celuloznih vlaken, razrezani v 
določene velikosti ali oblike 

 
Izdelava iz materialov za 
izdelavo papirja iz 47. 
poglavja. 

 
 

 
ex 49. pgl. 

 
Tiskane knjige, časopisi, slike 
in drugi proizvodi grafične 
industrije, rokopisi, tipkana 
besedila in načrti; razen za: 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 

 
 

 
4909 

 
Poštne razglednice, čestitke in 
karte z osebnimi sporočili, 
tiskane, ilustrirane ali 
neilustrirane, z ovitki ali 
okraski ali brez njih 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen  iz tar. 
št. 4909 in  4911. 

 
 

 
4910 

 
Koledarji vseh vrst, tiskani, 
vključno s koledarskimi bloki: 

 
 

 
 

 
 

 
- Koledarji vrste "večni" ali z 
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. 

 
 

 
ex 50. pgl. 

 
Svila; razen za: 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen  iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 

 
 

 
ex 5003 

 
Svileni odpadki (vključno z 
zapredki, neprimernimi za 
odvijanje, odpadki preje in 
raztrganimi tekstilnimi 
svilenimi materiali), mikani ali 
česani 

 
Mikanje ali česanje svilenih 
odpadkov. 
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5004 do 
ex 5006 

 
Svilena preja in preja iz 
svilenih odpadkov  

 
Izdelava iz: (7) 
- surove svile ali iz odpadkov 
svile, mikanih ali česanih ali 
drugače predelanih za 
predenje, 
- drugih naravnih vlaken, 
nemikanih ali nečesanih ali 
drugače pripravljenih za 
predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- materialov za izdelavo 
papirja. 

 
 

 
5007 

 
Tkanine iz svile ali svilenih 
odpadkov: 

 
 

 
 

 
 

 
- Z vtkanimi gumijastimi nitmi 

 
Izdelava iz enojne preje. (7) 

 
 

 
 

 
- Drugi 

 
Izdelava iz: (7) 
- preje iz kokosovega vlakna,  
- naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih ali 
nečesanih ali kako drugače 
pripravljenih za predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- papirja. 
 
ali 
 
Tiskanje, spremljano z 
najmanj dvema 
pripravljalnima ali končnima 
postopkoma  (kot so 
razmaščevanje, beljenje, 
merceriziranje, 
termostabiliziranje, dviganje, 
kalandiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojem, da vrednost 
uporabljene netiskane tkanine 
ne presega 47,5 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
 

 
ex 51. pgl. 

 
Volna, fina ali groba živalska 
dlaka, preja in tkanine iz 
konjske žime; razen za: 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
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5106 do 
5110 

 
Preja iz volne, iz fine ali grobe 
živalske dlake ali iz konjske 
žime 

 
Izdelava iz: (7) 
- surove svile ali iz odpadkov 
svile, mikanih ali česanih ali 
kako drugače predelanih za 
predenje,  
- naravnih vlaken, nemikanih 
ali nečesanih ali drugače  
pripravljenih za predenje,  
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- materialov za izdelavo 
papirja. 

 
 

 
5111 do 
5113 

 
Tkanine iz volne, iz fine ali 
grobe živalske dlake ali iz 
konjske žime 

 
 

 
 

 
 

 
- Z vtkanimi gumijastimi nitmi 

 
Izdelava  iz enojne preje. (7) 

 
 

 
 

 
- Druge 

 
Izdelava iz: (7) 
- preje iz kokosovega vlakna, 
- naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih ali 
nečesanih ali kako drugače 
pripravljenih za predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- papirja. 
 
ali 
 
Tiskanje, spremljano z 
najmanj dvema 
pripravljalnima ali končnima 
postopkoma  

 
 

 
 

 
 

(kot so razmaščevanje, 
beljenje, merceriziranje, 
termostabiliziranje, dviganje, 
kalandiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojem, da vrednost 
uporabljene netiskane tkanine 
ne presega 47,5 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
 

 
ex 52. pgl. 

 
Bombaž; razen za: 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
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5204 do 
5207 

 
Preja in sukanec iz bombaža 

 
Izdelava iz: (7) 
- surove svile ali odpadkov 
svile, mikanih ali česanih ali 
drugače pripravljenih za 
predenje, 
- naravnih vlaken, nemikanih 
ali nečesanih ali drugače 
pripravljenih za predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- materialov za izdelavo 
papirja. 

 
 

 
5208 do 
5212 

 
Bombažne tkanine: 
 
- Z vtkanimi gumijastimi nitmi 
 
- Druge 

 
 
 
Izdelava iz enojne preje. (7) 
 
 
Izdelava iz: (7) 
- preje iz kokosovega vlakna, 
- naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih ali 
nečesanih ali kako drugače 
pripravljenih za predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- papirja. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ali 
 
Tiskanje, spremljano z 
najmanj dvema 
pripravljalnima ali končnima 
postopkoma  (kot so 
razmaščevanje, beljenje, 
merceriziranje, 
termostabiliziranje, dviganje, 
kalendiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojem, da vrednost 
uporabljene netiskane tkanine 
ne presega 47,5 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
 

 
ex 53. pgl. 

 
Druga rastlinska tekstilna 
vlakna; papirna preja in tkanine 
iz papirne preje; razen za: 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen  iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
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5306 do 
5308 

 
Preja iz drugih rastlinskih 
tekstilnih vlaken; papirna preja 

 
Izdelava iz: (7) 
- surove svile ali ostankov 
svile, mikanih ali česanih ali 
drugače pripravljenih za 
predenje, 
- naravnih vlaken, nemikanih 
ali nečesanih ali drugače 
pripravljenih za predenje,  
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- materialov za izdelavo 
papirja. 

 
 

 
5309 do 
5311 

 
Tkanine iz drugih rastlinskih 
tekstilnih vlaken; tkanine iz 
papirne preje: 
 
- Z vtkanini gumijastimi nitmi 
 
 
- Druge 

 
 
 
 
 
Izdelava iz enojne preje. (7) 
 
 
Izdelava iz: (7) 
- preje iz kokosovega vlakna, 
- preje iz jute, 
- naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih ali 
nečesanih ali kako drugače 
pripravljenih za predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- papirja. 

 
 

 
 

 
 

 
ali 
 
Tiskanje, spremljano z 
najmanj dvema 
pripravljalnima ali končnima 
postopkoma  (kot so 
razmaščevanje, beljenje, 
merceriziranje, 
termostabiliziranje, dviganje, 
kalendiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojem, da vrednost 
uporabljene netiskane tkanine 
ne presega 47,5 % cene 
izdelka franko tovarna. 
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5401 do 
5406 

 
Preja, monofilamenti in 
sukanec iz umetnih ali 
sintetičnih filamentov 

 
Izdelava iz: (7) 
- surove svile ali ostankov 
svile, mikanih ali česanih ali 
drugače pripravljenih za 
predenje, 
- naravnih vlaken, nemikanih 
in nečesanih ali kako drugače  
pripravljenih za predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali  
- materialov za izdelavo 
papirja. 

 
 

 
5407 in 
5408 

 
Tkanine iz preje iz umetnih ali 
sintetičnih filamentov: 
 

 
 

 
 

 
 

 
- Z vtkanimi gumijastimi nitmi 

 
Izdelava iz enojne preje. (7) 

 
 

 
 

 
- Druge 

 
Izdelava iz: (7) 
- preje iz kokosovega vlakna, 
- naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih ali 
nečesanih ali kako drugače 
pripravljenih za predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- papirja. 
 
ali 

 
 

 
 

 
 

 
Tiskanje, spremljano z 
najmanj dvema 
pripravljalnima ali končnima 
postopkoma  (kot so 
razmaščevanje, beljenje, 
merceriziranje, 
termostabiliziranje, dviganje, 
kalendiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov) pod 
pogojem, da vrednost 
uporabljene netiskane tkanine 
ne presega 47,5 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
 

 
5501 do 
5507 

 
Umetna ali sintetična rezana 
vlakna 

 
Izdelava iz kemičnih 
materialov ali tekstilne kaše. 
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5508 do 
5511 

 
Preja in sukanec za šivanje iz 
umetnih ali sintetičnih rezanih 
vlaken 

 
Izdelava iz: (7) 
- surove svile ali odpadkov 
svile, mikanih ali česanih ali 
drugače pripravljenih za 
predenje, 
- naravnih vlaken, nemikanih 
ali nečesanih ali kako drugače 
pripravljenih za predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- materialov za izdelavo 
papirja. 

 
 

 
5512 do 
5516 

 
Tkanine iz umetnih in 
sintetičnih rezanih vlaken: 

 
 

 
 

 
 

 
- Z vtkanimi gumijastimi nitmi 

 
Izdelava iz enojne preje. (7) 

 
 

 
 

 
- Druge 

 
Izdelava iz : (7) 
- preje iz kokosovega vlakna, 
- naravnih vlaken, 
- umetnih in sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih ali 
nečesanih ali kako drugače 
pripravljenih za predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- papirja. 

 
 

 
 

 
 

 
ali 
 

Tiskanje, spremljano z 
najmanj dvema 
pripravljalnima ali končnima 
postopkoma  (kot so 
razmaščevanje, beljenje, 
merceriziranje, 
termostabiliziranje, dviganje, 
kalendiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojem, da vrednost 
uporabljene netiskane tkanine 
ne presega 47,5 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
 

 
ex 56. pgl. 

 
Vata, klobučevina in netkani 
material; specialne preje; vrvi, 
motvozi, konopci in prameni ter 
proizvodi iz njih; razen za: 

 
Izdelava iz: (7) 
- preje iz kokosovega vlakna, 
- naravnih vlaken, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- materialov za izdelavo 
papirja. 
 

 
 



Stran 14264 / št. 113 / 23. 12. 2002 Uradni list Republike Slovenije 
 
 
 

Tar.št.HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)                      ali                 (4) 
    

 
5602 

 
Klobučevina,vključno z 
impregnirano, prevlečeno ali 
laminirano: 

 
 

 
 

 
 

 
- Iglana klobučevina 

 
Izdelava iz: (7) 
- naravnih vlaken, ali  
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 

 
 

 
 

 
 

 
Lahko se uporabijo: 
– polipropilenski filament 

iz tar. št. 5402, 
– polipropilenska vlakna iz 

tar. št. 5503 ali 5506, ali 
– filamentni trak iz 

polipropilena iz tar. št. 
5501, 

 pri katerih je v vseh primerih 
denominacija vsakega 
filamenta ali vlakna nižja od 9 
deciteksov, pod pogojem, da 
njihova skupna vrednost ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
 

 
- Drugo 

 
Izdelava iz: (7) 
- naravnih  vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken, pridobljenih iz 
kazeina ali 
- kemičnih materialov, ali 
tekstilne kaše. 

 
 

 
5604 

 
Niti in kord iz gume, prekrit s 
tekstilnim materialom; tekstilna 
preja, trakovi in podobno iz tar. 
št. 5404 ali 5405, impregnirani, 
prevlečeni, prekriti, obloženi z 
gumo ali plastično maso: 

 
 

 
 

 
 

 
- Niti in kord iz gume, prekriti s 
tekstilnim materialom 

 
Izdelava iz gumijastih niti in 
vrvi, ki niso prekrite s 
tekstilom. 

 
 

 
 

 
- Drugo 

 
Izdelava iz: (7) 
- naravnih vlaken, nemikanih 
ali nečesanih ali kako drugače 
predelanih za predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- materialov za izdelavo 
papirja. 
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5605 

 
Metalizirana preja, vključno s 
posukano prejo,  ki je 
sestavljena iz tekstilne preje, 
trakov ali podobnih oblik iz tar. 
št. 5404 ali 5405, kombiniranih 
s kovino v obliki niti, trakov ali 
prahu ali prevlečenih s kovino 

 
Izdelava iz: (7) 
- naravnih vlaken, 
- umetnih in sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih ali 
nečesanih ali kako drugače 
predelanih za predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- materialov za izdelavo 
papirja. 

 
 

 
5606 

 
Posukana preja, zviti trakovi in 
podobne oblike iz tar. št. 5404 
ali 5405, razen povitih 
proizvodov iz tar. št. 5605 in 
posukane preje iz konjske dlake 
iz grive in repa; ženiljska preja 
(vključno s kosmičeno 
ženiljsko prejo); efektno 
vozličasta preja 

 
Izdelava iz: (7) 
- naravnih vlaken, 
- umetnih in sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih in 
nečesanih ali kako drugače  
predelanih za predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- materialov za izdelavo 
papirja. 

 
 

57. pgl.  
Preproge in druga talna 
prekrivala: 

 
 

 
 

 
 

 
- Iz iglane klobučevine 

 
Izdelava iz: (7) 
- naravnih vlaken, ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 
 
Lahko se uporabijo: 
– preja iz 

polipropilenskega 
filamenta iz tar. št. 5402, 

– polipropilenska vlakna iz 
tar. št. 5503 ali 5506 ali 

– filamentni traki iz 
polipropilena iz tar. št. 
5501, 

 pri katerih je v vseh primerih 
vsebina vsakega filamenta ali 
vlakna manjša od 9 
deciteksov, pod pogojem, da 
njihova skupna vrednost ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

Tkanina iz jute se lahko 
uporablja kot podloga. 
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- Iz druge klobučevine 

 
Izdelava iz: (7) 
- naravnih vlaken, 
nemikanih in nečesanih ali 
kako drugače predelanih za 
predenje, ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 

 
 

 
 

 
- Drugo 

 
Izdelava iz: (7) 
- preje iz kokosovega vlakna 
ali jute, 
- preje iz sintetičnih ali 
umetnih filamentov, 
- naravnih vlaken, ali 
- sintetičnih ali umetnih 
rezanih vlaken, nemikanih in 
nečesanih ali kako drugače 
predelanih za predenje. 

Tkanina iz jute se lahko 
uporablja kot podloga. 

 
 

 
ex 58. pgl. 

 
Specialne tkanine; taftane 
tkanine; čipke; tapiserije; 
pozamentarija; vezenine; razen 
za: 

 
 

 
 

 
 

 
- Kombinirane z gumijasto nitjo 

 
Izdelava iz enojne preje. (7) 

 
 

 
 

 
- Druge 

 
Izdelava iz: (7) 

- naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih in 
nečesanih ali kako drugače 
predelanih za predenje, ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše,  
 
ali 
 
Tiskanje, spremljano z 
najmanj dvema 
pripravljalnima ali končnima 
postopkoma  ( kot so 
razmaščevanje, beljenje, 
merceriziranje, 
termostabiliziranje, dviganje, 
kalendiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje ali 
odstranjevanje vozlov), pod 
pogojem, da vrednost 
uporabljene netiskane tkanine 
ne presega 47,5 % cene 
izdelka franko tovarna. 
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5805 

 
Ročno tkane tapiserije (vrsta: 
gobelin, flandrijske, beauvais, 
aubusson in podobne) in z iglo 
izdelane tapiserije (npr. z 
drobnim in križnim vbodom), 
vključno z konfekcioniranimi  

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 

 
 

 
5810 

 
Vezenina v metraži, trakovih ali 
motivih 

 
Izdelava: 
- iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 
-  pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
5901 

 
Tekstilni materiali, prevlečeni z 
lepilom ali škrobnimi snovmi, 
ki se uporabljajo za zunanjo 
vezavo knjig in podobne 
namene; tkanine za risanje; 
projektno platno; kanafas, 
pripravljen za slikanje; toge 
tkanine (buckram) in  podobni  
tekstilni materiali, ki se 
uporabljajo za izdelavo 
klobukov 

 
Izdelava iz preje. 

 
 

 
5902 

 
Kord tkanine za avtomobilske 
plašče iz preje iz najlona, 
poliestra ali viskoznega rajona, 
velike trdnosti: 

 
 

 
 

 
 

 
- Z vsebnostjo do vključno  90 
mas. %  tekstilnih materialov  

 
Izdelava iz preje. 

 
 

 
 

 
- Druge 

 
Izdelava iz kemičnih 
materialov ali tekstilne kaše. 
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5903 

 
Tekstilni materiali, 
impregnirani, premazani, 
prevlečeni ali prekriti ali 
laminirani s plastičnimi 
masami, razen tistih iz tar. št. 
5902 

 
Izdelava iz preje. 
 
ali 
 
Tiskanje, spremljano z 
najmanj dvema 
pripravljalnima ali končnima 
postopkoma  ( kot so 
razmaščevanje, beljenje, 
merceriziranje, 
termostabiliziranje, dviganje, 
kalendiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje  vozlov), pod 
pogojem, da vrednost 
uporabljene netiskane tkanine 
ne presega 47,5 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
 

 
5904 

 
Linolej, vključno z rezanim v 
oblike; talna prekrivala na 
tekstilni podlagi, premazani, 
prevlečeni ali prekriti, vključno 
z razrezanimi v oblike  

 
Izdelava iz preje. (7) 

 
 

 
5905 

 
Zidne tapete iz tekstilnih 
surovin: 

 
 

 
 

 
 

 
- Impregnirane, premazane, 
prevlečene ali prekrite ali 
laminirane z gumo, plastičnimi 
masami ali drugimi materiali 

 
Izdelava iz preje. 

 
 

 
 

 
- Druge 

 
Izdelava iz: (7) 

- preje iz kokosovega vlakna, 
- naravnih vlaken, 
- sintetičnih ali umetnih 
rezanih vlaken, nemikanih in 
nečesanih ali kako drugače 
predelanih za predenje, ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 
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ali 
 
Tiskanje, spremljano z 
najmanj dvema 
pripravljalnima ali končnima 
postopkoma  ( kot so 
razmaščevanje, beljenje, 
merceriziranje, 
termostabiliziranje, dviganje, 
kalendiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje  vozlov), pod 
pogojem, da  vrednost 
uporabljene netiskane tkanine 
ne presega 47,5 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
 

 
5906 

 
Gumirani tekstilni materiali, 
razen tistih iz tar. št. 5902: 

 
 

 
 

 
 

 
- Pleteni ali kvačkani materiali 

 
Izdelava iz: (7) 
- naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih in 
nečesanih ali kako drugače 
predelanih za predenje, ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 

 
 

 
 

 
- Drugi materiali iz sintetične 
filament preje, ki vsebuje več 
kot 90 mas. % tekstilnih 
materialov 

 
Izdelava iz kemičnih 
materialov. 

 
 

 
 

 
- Druge 

 
Izdelava iz preje. 
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5907 

 
Tekstilni materiali, drugače 
impregnirani, premazani, 
prevlečeni ali prekriti; platna, 
slikana za odrske kulise, 
tkanine za ateljeje in podobne 
namene 

 
Izdelava iz preje. 
 
ali 
 
Tiskanje, spremljano z 
najmanj dvema 
pripravljalnima ali končnima 
postopkoma  (kot so 
razmaščevanje, beljenje, 
merceriziranje, 
termostabiliziranje, dviganje, 
kalendiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje  vozlov), pod 
pogojem, da vrednost 
uporabljene netiskane tkanine 
ne presega 47,5 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
 

 
5908 

 
Stenji iz tekstila, tkani, 
prepleteni ali pleteni, za 
svetilke, peči, vžigalnike, sveče 
ipd.; žarilne mrežice za plinsko 
razsvetljavo in cevasto pleteni 
materiali za plinske svetilke, 
impregnirani ali 
neimpregnirani: 

 
 

 
 

 
 

 
- Žarilne mrežice za plinsko  
razsvetljavo, impregnirane 

 
Izdelava iz cevasto pletenih 
materialov za svetilke. 

 
 

 
 

 
- Druge 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen  iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 

 
 

 
5909 do 
5911 

 
Tekstilni izdelki, za industrijsko 
uporabo: 

 
 

 
 

 
 

 
- Diski ali obroči za poliranje, 
razen iz klobučevine iz tar. št. 
5911 

 
Izdelava iz preje ali odpadkov 
tkanin ali krp iz tar. št. 6310. 
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- Tkanine, ki se uporabljajo pri 
izdelavi papirja ali v druge 
tehnične namene, podložene ali 
nepodložene s klobučevino, 
prevlečene ali prekrite ali ne, 
cevaste ali neskončne, z eno ali 
več osnovami in/ali votki 
ali ravno tkane z več osnovami 
in/ali votki iz tar. št. 5911 

 
 
Izdelava iz: (7) 
- preje iz kokosovega vlakna, 
 
- naslednjih materialov: 
-- preja iz 
politetrafluoretilena,(8) 
-- preje, večnitne, iz 
poliamida, prekrite, 
impregnirane ali  prevlečene s 
fenolno smolo, 
-- preje iz sintetičnih tekstilnih   
vlaken iz aromatičnih 
poliamidov, dobljenih z         
polikondenzacijo m-                   
fenilendiamina in izoftalne         
kisline, 
--  monofilamenta iz                   
politetrafluoretilena, (8) 
-- preje iz sintetičnih tekstilnih   
vlaken iz poli (p-     
fenilentereftalamida), 
--  preje iz steklenih vlaken,       
prekrite s fenolno smolo in         
ojačene z akrilno prejo, (8) 
-- kopoliestrskih 
monofilamentov  iz poliestra 
in smole iz tereftalne kisline 
in 1.4-cikloheksandietanola in    
izoftalne kisline, 
- - naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih in 
nečesanih ali kako drugače 
predelanih za predenje, ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 

 
 

 
 

 
- Drugo 

 
Izdelava iz: (7) 
- preje iz kokosovega vlakna, 
- naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih in 
nečesanih ali kako drugače 
obdelanih za predenje, ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 

 

 
 

 
60. pgl. 

 
Pleteni ali kvačkani materiali 

 
Izdelava iz: (7) 
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- naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih ali 
nečesanih ali kako drugače 
obdelanih za predenje, ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 

 
 

 
61. pgl. 

 
Oblačila in pribor za oblačila, 
pleteni ali kvačkani: 

 
 

 
 

 
 

 
- Dobljeni s šivanjem ali 
drugačnim sestavljanjem, iz 
dveh ali več kosov  pletene ali 
kvačkane tkanine, ki je urezana 
v določeno obliko ali 
neposredno pridobljena v 
določeno obliko 

 
Izdelava iz preje. (7) (9) 

 
 

 
 

 
- Drugi 

 
Izdelava iz: (7) 
- naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken,  nemikanih ali 
nečesanih ali kako drugače 
obdelanih  za predenje, ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 

 
 

 
ex 62. pgl. 

 
Oblačila in pribor za oblačila 
razen pletenih in kvačkanih 
izdelkov; razen za: 

 
Izdelava iz preje. (7) (9) 

 
 

 
ex 6202, 
ex 6204, 
ex 6206, 
ex 6209 
in  
ex 6211 

 
Oblačila in pribor za oblačila,  
za ženske, deklice in  dojenčke, 
vezeni 

 
Izdelava iz preje. (9) 
ali 
Izdelava iz nevezene tkanine, 
pod pogojem, da vrednost 
uporabljene nevezene tkanine 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna.(9) 

 
 

 
ex 6210 in  
ex 6216 

 
Ognjeodporna oprema iz 
tkanin, prevlečenih s folijo iz 
aluminiziranega poliestra 

 
Izdelava iz preje. (9) 
ali 
Izdelava iz neprevlečene 
tkanine, če vrednost 
uporabljene neprevlečene 
tkanine ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna. (9) 

 
 

 
6213 in  
6214 

 
Robčki, šali, ogrinjala, rute, 
naglavne rute, tančice in 
podobni izdelki: 
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- Vezeni 

 
Izdelava iz nebeljene enojne 
preje. (7) (9) 
 
ali 
 
Izdelava iz nevezene tkanine, 
pod pogojem, da vrednost 
uporabljene nevezene tkanine 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. (9) 

 
 

 
 

 
- Drugi 

 
Izdelava iz nebeljene enojne 
preje. (7) (9) 

 

ali 
 
Izdelavi sledi tiskanje, 
spremljano z najmanj dvema 
pripravljalnima ali končnima 
postopkoma  (kot so 
razmaščevanje, beljenje, 
merceriziranje, 
termostabiliziranje, dviganje, 
kalendiranje, obdelava za 
odpornost proti krčenju, trajna 
končna obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje in 
odstranjevanje  vozlov), pod 
pogojem, da vrednost vse 
uporabljene netiskane tkanine 
iz tar. št. 6213 in 6214 ne 
presega 47,5 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
6217 

 
Drug gotov pribor za oblačila; 
deli oblačil ali pribora za 
oblačila, razen tistih iz tar. št. 
6212: 

 
 

 
 

 
 

 
- Vezeni 

 
Izdelava iz  preje.(9) 
ali 
Izdelava iz nevezene tkanine, 
pod pogojem, da vrednost 
uporabljene nevezene tkanine 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna.(9) 
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- Ognjeodporna oprema iz 
tkanin, prevlečenih s folijo 
aluminiziranega poliestra 

 
Izdelava iz  preje.(9) 
 
ali 
 
Izdelava iz neprevlečene 
tkanine, pod pogojem, da 
vrednost uporabljene 
neprevlečene tkanine ne 
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 
oblačila in izrabljeni tekstilni 
izdelki; krpe; razen za: 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen  iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 

 
 

 
6301 do 
6304 

 
Odeje, volnene odeje, posteljno 
perilo itd, zavese itd., drugi 
izdelki za notranjo opremo: 

 
 

 
 

 
 

 
- Iz klobučevine ali iz netkanih 
materialov 

 
Izdelava iz: (7) 
- naravnih vlaken ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 

 
 

 
 

 
- Drugi: 

 
 

 
 

 
 

 
-- vezeni 

 
Izdelava iz nebeljene enojne 
preje. (9) (10) 
 
ali 
 
Izdelava iz nevezene tkanine 
(razen pletene ali kvačkane), 
pod pogojem, da vrednost  

 
 

 
 

 
 

uporabljene nevezene tkanine 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
 

 
-- drugi 

 
Izdelava iz nebeljene enojne  
preje.(9) (10) 
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6305 

 
Vreče in vrečke za pakiranje 
blaga 

 
Izdelava iz: (7) 
- naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih ali 
nečesanih ali kako drugače 
obdelanih za predenje, ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 

 
 

 
6306 

 
Ponjave, platnene strehe in 
zunanje platnene navojnice 
(tende); šotori; jadra (za 
plovila, jadralne deske ali 
suhozemna vozila); izdelki za 
taborjenje 

 
 

 
 

 
 

 
- Netkani 

 
Izdelava iz: (7) (9) 
- naravnih vlaken  ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 

 
 

 
 

 
- Drugi 

 
Izdelava iz nebeljene enojne 
preje. (7) (9) 

 
 

 
6307 

 
Drugi gotovi tekstilni izdelki, 
vključno z modnimi kroji za 
oblačila 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
6308 

 
Garniture, ki so sestavljene iz 
koščkov tkanin in preje, s 
priborom ali brez njega, za 
izdelavo preprog in pregrinjal, 
tapiserij, vezenih namiznih 
prtov in serviet ali podobnih 
tekstilnih izdelkov, pripravljene 
v zavitkih za prodajo na drobno  

 
Vsak sestavni del ali izdelek  
v garnituri mora izpolnjevati 
pravilo, ki bi zanj veljalo, če 
ne bi bil v garnituri. Sestavni 
deli ali izdelki brez porekla pa 
se lahko vključijo, če njihova 
skupna vrednost ne presega 
15 % cene garniture franko 
tovarna. 

 
 

 
ex 64. pgl. 

 
Obutev, gamaše in podobni 
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 (vključno zgronji 
deli, ki so pritrjeni na podplat 
ali ne, razen na zunanji 
podplat); vložki za obutev, 
vstavki za pete in podobni 
izdelki; gamaše, ovijači in 
podobni izdelki in njihovi deli 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen  iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
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ex 65. pgl. 

 
Klobuki, kape in druga 
pokrivala ter njihovi deli; razen 
za: 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen  iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 

 
 

 
6503 

 
Klobuki in druga pokrivala, iz 
klobučevine, izdelane iz tulcev, 
stožcev in drugih izdelkov iz 
tar. št. 6501, vključno tudi z 
podloženimi ali okrašenimi 

 
Izdelava iz preje ali tekstilnih 
vlaken. (9) 

 
 

 
6505 

 
Klobuki in druga pokrivala,   
pleteni ali kvačkani ali izdelani 
iz čipke, klobučevine ali drugih 
tekstilnih metražnih materialov 
(razen iz trakov), vključno z 
podloženimi ali okrašenimi; 
mrežice za lase iz kakršnega 
koli materiala, vključno z 
podloženimi ali okrašenimi 

 
Izdelava iz preje ali tekstilnih 
vlaken. (9) 

 
 

 
ex 66. pgl. 

 
Dežniki, sončniki, sprehajalne 
palice, palice-stolčki, biči, 
korobači in njihovi deli; razen 
za: 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen  iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 

 
 

 
6601 

 
Dežniki in sončniki (vključno s 
palicamidežniki, vrtnimi 
dežniki in podobnimi dežniki) 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne 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. 

 
 

 
ex 6812 

 
Izdelki iz azbesta, izdelki iz  
mešanic na osnovi azbesta ali iz 
mešanic na osnovi azbesta in 
magnezijevega karbonata 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št.. 

 
 

 
ex 6814 

 
Izdelki iz sljude, vključno z 
aglomerirano ali rekonstituirano 
sljudo, na podlagi iz papirja, 
kartona ali drugih materialov 

 
Izdelava iz obdelane sljude  
(vključno z aglomerirano ali 
rekonstituirano). 

 
 

 
69. pgl. 

 
Keramični izdelki 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen  iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 

 
 



Uradni list Republike Slovenije št. 113 / 23. 12. 2002 / Stran 14277 
 
 

Tar.št.HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)                      ali                 (4) 
    

 
ex 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, 
emajlirano ali drugače 
obdelano,  neokvirjeno in ne 
spojeno z drugimi materiali: 

 

- Podlaga iz steklene plošče, 
prevlečena s tanko izolacijsko 
prevleko polprevodniške vrste v 
skladu s standardi SEMII (11) 

 

 

- Drugo  

 
 

 

 

 

 

 

 

Izdelava  iz neprevlečene 
podlage iz steklene plošče iz  
tar. št. 7006. 

 

Izdelava iz materialov iz 
tar.št. 7001. 

 
 

 
7007 

 
Varnostno steklo iz kaljenega 
ali plastnega stekla 

 
Izdelava iz materialov iz  tar. 
št. 7001. 

 
 

 
7008 

 
Večplastni panelni elementi za 
izolacijo, iz stekla 

 
Izdelava iz materialov iz  tar. 
št. 7001. 

 
 

 
7009 

 
Steklena ogledala, z okvirjem 
ali brez njega, vključno tudi z 
vzvratnimi ogledali 

 
Izdelava iz materialov iz  tar. 
št. 7001. 

 
 

 
7010 

 
Baloni, steklenice, kozarci, 
lonci, fiole, ampule in druge 
posode iz stekla, za transport ali 
pakiranje blaga; stekleni 
kozarci za vlaganje, čepi, 
pokrovi in druga zapirala, iz 
stekla 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen  iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
 
ali 
 
 Rezanje steklenih izdelkov 
pod pogojem, da skupna 
vrednost uporabljenih   
nerazrezanih steklenih 
izdelkov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna. 
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7013 

 
Stekleni izdelki, ki se 
uporabljajo za mizo, v kuhinji, 
za toaletne namene, v pisarnah, 
izdelki za notranjo dekoracijo 
in podobne namene (razen tistih 
iz tar. št. 7010 ali 7018) 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen  iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
 
ali 
 
Rezanje steklenih izdelkov 
pod pogojem, da skupna 
vrednost uporabljenih  
nerazrezanih steklenih  
izdelkov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna. 
 
ali 
 
Ročno okraševanje (razen 
sitotiska) ročno pihanih 
steklenih izdelkov pod 
pogojem, da skupna vrednost 
uporabljenih ročno pihanih 
steklenih izdelkov ne presega 
50 % cene izdelka franko 
tovarna. 

 
 

 
ex 7019 

 
Izdelki iz steklenih vlaken 
(razen preje) 

 
Izdelava iz: 
- nebarvanih trakov steklenih 
vlaken, rovinga, preje ali 
rezanih niti, ali 
- steklene volne. 

 
 

 
ex 71. pgl. 

 
Naravni in kultivirani biseri, 
dragi in poldragi kamni; 
plemenite kovine, kovine, 
platirane s plemenitimi 
kovinami in izdelki iz njih; 
imitacije nakita; kovanci; razen 
za: 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 

 
 

 
ex 7101 

 
Naravni ali kultivirani biseri, 
sortirani in začasno nanizani 
zaradi lažjega transporta 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka  
franko tovarna. 

 
 

 
ex 7102 
ex 7103 in  
ex 7104 

 
Obdelani dragi ali poldragi 
kamni (naravni, sintetični ali 
rekonstruirani) 

 
Izdelava iz neobdelanih 
dragih ali poldragih kamnov. 

 
 

 
7106 
7108 in 
7110 

 
Plemenite kovine: 
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- Neobdelane 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št., razen iz tar. 
št. 7106, 7108  in 7110. 
ali 
Elektrolitska, toplotna ali 
kemična separacija plemenitih 
kovin iz tar. št. 7106, 7108 ali 
7110. 
ali 
Legiranje plemenitih kovin iz 
tar. št. 7106, 7108 ali 7110 
med seboj ali z navadnimi 
kovinami. 

 
 

 
 

 
- Polizdelki ali v obliki prahu 

 
Izdelava iz neobdelanih 
plemenitih kovin. 

 
 

 
ex 7107, 
ex 7109 in 
ex 7111 

 
Kovine, platirane s plemenitimi 
kovinami, v obliki polizdelkov 

 
Izdelava iz kovin, platiranih z 
neobdelanimi plemenitimi 
kovinami. 

 
 

 
7116 

 
Predmeti iz naravnih ali 
kultiviranih biserov, dragih ali 
poldragih kamnov (naravnih, 
sintetičnih ali rekonstruiranih) 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
7117 

 
Imitacije nakita 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen  iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
 

ali 

 
 

 
 

 
 

 
Izdelava iz delov navadne 
kovine, neprekritih ali 
neprevlečenih s plemenitimi 
kovinami, pod pogojem, da 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna. 

 
 

 
ex 72. pgl. 

 
Železo in jeklo; razen za: 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen  iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 

 
 

 
7207 

 
Polizdelki iz železa ali 
nelegiranega jekla 

 
Izdelava iz materialov iz tar. 
št. 7201, 7202, 7203, 7204 ali 
7205. 

 
 

 
7208 do 
7216 

 
Ploščati valjani izdelki, palice, 
kotniki in profili iz železa ali 
nelegiranega jekla 

 
Izdelava iz ingotov  ali drugih 
primarnih oblik iz tar. št. 
7206. 

 
 

 
7217 

 
Žica iz železa ali nelegiranega 
jekla 

 
Izdelava iz polizdelkov iz tar. 
št. 7207. 
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ex 7218, 
7219 do 
7222 

 
Polizdelki, ploščato valjani 
izdelki, palice, kotniki in profili 
iz nerjavnega jekla 

 
Izdelava iz ingotov ali drugih 
primarnih oblik iz tar. št. 
7218. 

 
 

 
7223 

 
Žica iz nerjavnega jekla 

 
Izdelava iz polizdelkov iz  tar. 
št. 7218. 

 
 

 
ex 7224, 
7225 do 
7228 

 
Polizdelki, ploščato valjani 
izdelki, 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 

 
Žica iz drugih legiranih jekel 

 
Izdelava iz polizdelkov iz tar. 
št. 7224. 

 
 

 
ex 73. pgl. 

 
Izdelki iz železa in jekla; razen 
za: 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen  iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 

 
 

 
ex 7301 

 
Piloti 

 
Izdelava iz materialov iz tar. 
št. 7206. 

 
 

 
7302 

 
Deli za železniške in 
tramvajske tire, iz železa ali 
jekla; tirnice, vodila in zobate 
tirnice, kretniški jezički, 
križišča, spojne palice in drugi 
deli kretnic, pragovi, tirne 
vezice, tirna ležišča, klini za 
tirna ležišča, podložne plošče 
pričvrščevalne ploščice, 
distančne palice, drugi deli, 
posebej konstruirani za 
postavljanje, spajanje in 
pritrjevanje tirnic 

 
Izdelava iz materialov iz tar. 
št. 7206. 

 
 

 
7304, 
 7305 in  
7306 

 
Cevi in votli profili iz železa 
(razen iz litega železa) ali jekla  

 
Izdelava iz materialov iz tar. 
št. 7206, 7207, 7218 ali 7224. 

 
 

 
ex 7307 

 
Pribor za cevi iz nerjavnega 
jekla (ISO št. X5CrNiMo 
1712), sestavljen iz več delov 

 
Struženje, vrtanje, širitev 
lukenj, izrezovanje navojev, 
urezovanje in peskanje 
kovanih polizdelkov, pod 
pogojem, da skupna vrednost 
uporabljenih kovanih izdelkov  
ne presega 35% cene izdelka 
franko tovarna. 
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7308  

 
Konstrukcije (razen montažnih 
zgradb iz tar. št. 9406) in deli 
konstrukcij (npr.: mostovi in 
mostne sekcije, vrata za 
zapornice, stolpi, predalčni 
stebri, strehe, strešna ogrodja, 
vrata in okna ter okviri zanje, 
pragovi za vrata, roloji, ograje 
in stebri), iz  železa ali jekla; 
pločevine, palice, profili, 
kotniki, cevi in podobno, 
pripravljeni za uporabo v 
konstrukcijah, iz  železa ali 
jekla 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
Zvarjeni kotniki in profili iz 
tar. št. 7301 se ne smejo 
uporabiti. 

 
 

 
ex 7315 

 
Verige zoper drsenje 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
iz tar. št. 7315 ne presega 50 
% cene izdelka franko 
tovarna. 

 
 

 
ex 74. pgl. 

 
Baker in bakreni izdelki; razen 
za: 

 
Izdelava: 
- iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
7401 

 
Bakrov kamen; cementni baker 
(precipitat-oborina bakra) 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen  iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 

 
 

 
7402 

 
Nerafiniran baker; bakrene 
anode  za elektrolizo 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen  iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 

 
 

 
7403 

 
Rafiniran baker in bakrove 
zlitine, surovi: 

 
 

 
 

 
 

 
- 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. 
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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  
elektrolitsko obdelavo iz 
nelegiranega aluminija ali iz 
aluminijevih odpadkov in 
ostankov. 

 
 

 
7602 

 
Aluminijasti odpadki in ostanki 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
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ex 7616 

 
Izdelki iz aluminija, razen gaze, 
tkanin, rešetk, mrež, ograj, 
tkanin za ojačanje in podobnih  
materialov ( vključno z  
neskončnimi trakovi) iz 
aluminijaste žice, in 
ekspandirane kovine iz 
aluminija 

 
Izdelava:  
- iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo gaza, tkanine, 
rešetke, mreže, ograje, tkanine 
za ojačanje in podobni 
materiali (vključno tudi  z 
neskončnimi trakovi) iz 
aluminijaste žice ali 
ekspandirane kovine iz 
aluminija in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
 77. pgl. 
 

 
Rezervirano za morebitno 
prihodnjo uporabo HS  

 
 

 
 

 
ex 78. pgl. 

 
Svinec in svinčeni izdelki; 
razen za:  

 
Izdelava: 
- iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
7801 

 
Surovi svinec: 

 
 

 
 

 
 

 
- Rafiniran  svinec 

 
Izdelava iz obdelanega svinca 
("bullion" ali "work"). 

 
 

 
 

 
- Drugi  

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
Ne smejo se uporabiti odpadki 
in ostanki iz tar. št. 7802. 

 
 

 
7802 

 
Svinčeni odpadki in ostanki 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 

 
 

 
ex 79. pgl. 

 
Cink in cinkovi izdelki; razen 
za:  

 
Izdelava: 
- iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 
- pri kateri vrednost vseh 
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. 

 
Orodje, nožarski izdelki, žlice 
in vilice iz navadnih kovin; 
njihovi deli iz navadnih kovin; 
razen za:  

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 

 
 

 
8206 

 
Orodje iz dveh ali več tar. št. 
8202 do 8205, v garniturah za 
prodajo na drobno  

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz tar. 
št. od  8202 do 8205. Vendar 
pa se orodje iz tar. št. od 8202 
do 8205 lahko vstavi v 
garniture, če njihova skupna 
vrednost ne presega 15 % 
cene garniture franko tovarna. 
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8207 

 
Izmenljiva orodja za ročne 
obdelovalne priprave na 
mehanični pogon ali brez njega 
ali za obdelovalne stroje (npr.: 
za stiskanje, kovanje, 
vtiskovanje, prerezovanje, 
narezovanje in vrezovanje 
navojev, vrtanje, povečevanje 
odprtine s strganjem, 
prevlačevanje, rezkanje), 
vključno z matricami za 
izvlačenje ali iztiskanje kovine, 
in orodja za vrtanje kamna in 
zemlje 

 
Izdelava: 
- iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in  
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
8208 

 
Noži in rezila, za stroje ali 
mehanične priprave  

 
Izdelava: 
- iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in  
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
ex 8211 

 
Noži z rezili, nazobljenimi ali 
nenazobljenimi (vključno z 
vrtnarskimi noži), razen nožev 
iz tar. št. 8208 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
Lahko pa se uporabijo ročaji 
in rezila iz navadnih kovin. 

 
 

 
8214 

 
Drugi nožarski izdelki (npr.: 
stroji za striženje, mesarske ali 
kuhinjske sekače, mesarske 
sekire in noži za sekljanje 
mesa, noži za papir); garniture 
in priprave za manikiranje in 
pedikiranje (vključno s pilicami 
za nohte) 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
Lahko pa se uporabijo ročaji 
iz navadnih kovin. 

 
 

 
8215 

 
Žlice, vilice, zajemalke, žlice 
za peno, lopatice za serviranje 
kolačev, noži za ribe, noži za 
maslo, prijemalke za sladkor in 
podoben kuhinjski in namizni 
pribor 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
Lahko pa se uporabijo ročaji 
iz navadnih kovin. 

 
 

 
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 
stavbarstvo, in avtomatična 
zapirala za vrata 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
Lahko pa se uporabijo tudi 
drugi materiali iz tar. št. 8302 
pod pogojem, da njihova 
skupna vrednost ne presega 
20 % cene izdelka franko 
tovarna. 

 
 

 
ex 8306 

 
Kipci in drugi okraski iz 
navadnih kovin 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
Lahko pa se uporabijo tudi  
drugi materiali iz tar. št. 8306, 
če njihova skupna vrednost ne 
presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
ex 84. pgl. 

 
Jedrski reaktorji, kotli,  stroji in 
mehanske naprave; njihovi 
deli; razen za:  

 
Izdelava: 
- iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
ex 8401 

 
Gorilni elementi za jedrske 
reaktorje 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka.(12) 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 
 

 
8402 

 
Kotli za pridobivanje vodne in 
druge pare (razen kotlov za 
centralno kurjavo s toplo vodo, 
ki lahko proizvajajo paro z 
nizkim tlakom), kotli za 
pregreto paro 

 
Izdelava: 
- iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in  
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 25 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
8403  
in  
ex 8404 

 
Kotli za centralno kurjavo, 
razen kotlov iz tar. št. 8402, in 
pomožne naprave za kotle za 
centralno kurjavo 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št.,razen iz tar. 
št. 8403 in 8404. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
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 
zgorevanjem, na vžig s 
svečkami, z izmeničnim ali 
vrtilnim gibanjem bata 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
8408 

 
Batni motorji z notranjim 
zgorevanjem, na vžig s 
kompresijo (dizelski ali 
poldizelski motorji) 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
8409 

 
Deli, ki so primerni izključno 
ali pretežno za motorje iz tar. 
št. 8407 ali 8408 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
8411 

 
Turboreaktivni motorji, 
turbopropelerski motorji in 
druge plinske turbine 

 
Izdelava: 
- iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 25 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
8412 

 
Drugi pogonski stroji in 
motorji 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
ex 8413 

 
Tlačne črpalke z rotacijskim 
gibanjem 

 
Izdelava: 
- iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in  
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 25 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
ex 8414 

 
Industrijski ventilatorji in 
podobno 

 
Izdelava: 
- iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in  
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 25 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
8415 

 
Klimatizacijske naprave z 
ventilatorjem na motorni pogon 
in elementi za spreminjanje 
temperature in vlažnosti, 
vključno s stroji, pri katerih 
vlažnosti ni mogoče posebej 
regulirati 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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8418 

 
Hladilniki, zamrzovalniki in 
druge naprave za hlajenje ali 
zamrzovanje, električni in 
drugi; toplotne črpalke, 
drugačne od klimatizacijskih 
naprav iz tar. št. 8415 

 
Izdelava: 
- iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka,  
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna, in  
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov brez 
porekla ne presega vrednosti 
vseh uporabljenih materialov 
s poreklom. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 25 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
ex 8419 

 
Stroji in naprave za lesno 
industrijo, za proizvodnjo 
papirne mase, papirja in 
kartona 

 
Izdelava, pri kateri : 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene franko tovarna, in 
- v zgoraj navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz iste tar. št., kot 
je tar. št. izdelka ne presega 
25 % cene izdelka franko 
tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
8420 

 
Kalandri in drugi stroji za 
valjanje, razen za kovine ali 
steklo, in valji zanje 

 
Izdelava, pri kateri : 
-  vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene franko tovarna, in  
-  v zgoraj  navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov  iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka  ne presega 
25 % cene izdelka franko 
tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
8423 

 
Tehtnice – tehtalne naprave 
(razen tehtnic z občutljivostjo  
5 centigramov), vključno s 
stroji za štetje in kontrolo, ki 
delujejo na podlagi merjenja 
mase; uteži za tehtnice vseh 
vrst 

 
Izdelava: 
- iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in  
-  pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 25 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
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. 
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8429 

 
Samovozni buldožerji, 
angledozerji, 
grejderji,ravnalniki, skreperji, 
bagri,  nakladalniki z lopato, 
stroji za nabijanje in cestni 
valjarji,  samovozni: 
 
- Cestni valjarji 
 
 
 
 
- Drugi 

 
 
 
 
 
 
 
 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 
Izdelava, pri kateri : 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene franko tovarna, in 
- v  zgoraj navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz tar. št. 8431 ne 
presega 10 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 
 

 
8430 

 
Drugi stroji za ravnanje, 
strganje, izkopavanje, 
nabijanje, kopanje ali vrtanje 
zemlje, mineralov ali rud; ovni 
in stroji za izdiranje pilotov; 
snežni plugi in snežni 
odmetalniki 

 
Izdelava, pri kateri : 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene franko tovarna, in 
- v zgoraj navedenih mejah  
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz tar. št. 8431 ne 
presega 10 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 
 
 

 
ex 8431 

 
Deli, primerni za uporabo 
izključno ali pretežno s 
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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8441 

 
Drugi stroji za predelavo 
papirne mase, papirja ali 
kartona, vključno s stroji za 
rezanje vseh vrst 

 
Izdelava, pri kateri: 
-  vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene franko tovarna, in 
- v  zgoraj navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz iste tar. št., kot 
je tar. št. izdelka ne presega 
25 % cene izdelka franko 
tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
8444 do 
8447 

 
Stroji iz teh tar.št,  ki se 
uporabljajo v tekstilni industriji 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
 

 
ex 8448 

 
Pomožni stroji za uporabo s 
stroji iz tar. št. 8444 in  8445 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
 

 
8452 

 
Šivalni stroji, razen strojev za 
šivaje knjig iz tar. št. 8440; 
omarice, stojala in pokrovi, 
predvideni za šivalne stroje; 
igle za šivalne stroje: 
 
- Šivalni stroji (samo lock-
stitch), z glavami, z maso do 16 
kg brez motorja oziroma do 17 
kg z motorjem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Drugi 

 
 
 
 
 
 
 
Izdelava, pri kateri : 
-  vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
-  vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla pri 
sestavljanju glave (brez 
motorja) ne presega vrednosti 
vsega uporabljenega materiala 
s poreklom, in 
- uporabljeni mehanizmi za 
zategovanje niti,  kvačkanje in 
cik-cak so s poreklom. 
 
 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
 

 
8456 
do 
8466 

 
Obdelovalni stroji in naprave 
ter njihovi deli in pribor iz tar. 
št. 8456 do 8466 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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8469 do 
8472 

 
Pisarniški stroji (npr.: pisalni 
stroji, računski stroji, stroji za 
avtomatsko obdelavo podatkov, 
razmnoževalni stroji, stroji za 
spajanje) 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
 

 
8480 

 
Livarski okvirji za livarne 
kovin; modelne plošče; modeli 
za kalupe, kalupi za kovino 
(razen  kalupov za ingote), 
kovinske karbide, steklo, 
mineralne materiale, gume ali 
plastične mase 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
 

 
8482 

 
Kotalni ležaji 

 
Izdelava: 
- iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka,  in 
- pri kateri  vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 25 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
8484 

 
Tesnila iz kovinskih listov, 
kombinirana z drugim 
materialom, ali iz dveh ali več 
plasti kovine; garniture tesnil, 
različne po sestavi materiala, v 
vrečkah, ovitkih ali podobnih 
pakiranjih; mehanska tesnila 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
 

 
8485 

 
Deli strojev brez električnih 
priključkov, izolatorjev, tuljav, 
kontaktov ali drugih električnih 
delov, ki niso navedeni in ne 
zajeti na drugem mestu v tem 
poglavju 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
 

 
ex 85. pgl. 

 
Električni stroji in oprema ter 
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. 
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8501 

 
Elektromotorji in električni 
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. 
 

 
8502 

 
Električni generatorski agregati 
in rotacijski pretvorniki 

 
Izdelava, pri kateri : 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in   
- v zgoraj navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz tar. št. 8501 in 
8503  ne presega 10 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
ex 8504 

 
Napajalniki za stroje za 
avtomatično obdelavo 
podatkov 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
ex 8518 

 
Mikrofoni  in njihova stojala; 
zvočniki, vključno z zvočniki v 
zvočnih omaricah; 
avdiofrekvenčni električni  
ojačevalniki; električni sestavi 
za ojačevanje zvoka 

 
Izdelava, pri kateri: 
-  vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in  
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh 
uporabljenih materialov s 
poreklom. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 25 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
8519 

 
Gramofoni z vgrajenim 
ojačevalnikom ali brez njega, 
glasbeni avtomati na plošče, 
kasetni magnetofoni in drugi 
aparati za reprodukcijo zvoka, 
ki nimajo vgrajene naprave za 
snemanje zvoka 
 
 
 
 

 
Izdelava, pri kateri : 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in  
-  vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh 
uporabljenih materialov s 
poreklom. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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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. 
 

 
8521 

 
Aparati za snemanje in 
reprodukcijo slike, ki imajo 
vgrajen  videotuner ali ne 

 
Izdelava, pri kateri : 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in  
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh 
uporabljenih materialov s 
poreklom. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
8522 

 
Deli in pribor uporabni 
predvsem ali v glavnem z 
aparati  iz tar. št. 8519 do 8521 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
 

 
8523 

 
Pripravljeni  neposneti nosilci 
za zvočna snemanja ali 
podobna snemanja drugih 
fenomenov, razen izdelkov iz 
37. poglavja 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
 

 
8524 

 
Plošče, trakovi in drugi posneti 
nosilci z zvočnimi in drugimi 
podobnimi fenomeni, vključno 
z matricami in galvanskimi 
odtisi za proizvodnjo plošč, 
razen izdelkov iz 37. poglavja: 
 
- Matrice in galvanski odtisi za 
proizvodnjo plošč 
 
 
 
- Drugo 

 
 
 
 
 
 
 
 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 
Izdelava, pri kateri : 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in  
- v zgoraj navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz tar. št. 8523 ne 
presega 10 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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8525 

 
Oddajniki za radiotelefonijo, 
radiotelegrafijo, radiodifuzijo 
ali televizijo, vključno z  
oddajniki z vgrajenim 
sprejemnikom ali aparatom za 
snemanje ali reprodukcijo 
zvoka; televizijske kamere; 
video kamere za snemanje 
posamičnih slik in druge 
videosnemalne kamere; 
digitalni fotoaparati 

 
Izdelava, pri kateri : 
-   vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in  
-  vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh 
uporabljenih materialov s 
poreklom. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 25 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
8526 

 
Radarji, naprave za 
radionavigacijo in aparati za 
radijsko daljinsko krmiljenje 

 
Izdelava, pri kateri : 
-  vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in 
-  vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh 
uporabljenih materialov s 
poreklom. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 25 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
8527 

 
Sprejemniki za radiotelefonijo, 
radiotelegrafijo ali 
radiodifuzijo, vključno s 
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. 
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8529 

 
Deli, ki so izključno ali 
pretežno namenjeni za uporabo 
z aparati iz tar. št. 8525 do 
8528: 
 
- Izključno ali  pretežno 
primerni za uporabo pri 
aparatih za videosnemanje in 
reprodukcijo slike 
 
- Drugi 

 
 
 
 
 
 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 
Izdelava, pri kateri : 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in  
-  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. 
 

 
8535  
in 
8536 

 
Električni aparati za vklapljanje 
in izklapljanje ali zaščito 
električnih tokokrogov ali za 
povezavo z električnimi 
tokokrogi ali znotraj njih 

 
Izdelava, pri kateri : 
-  vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in  
- v zgoraj navedenih mejah 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz  tar. št. 8538 ne 
presega 10 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
8537 

 
Table, plošče, pulti, mize, 
omare in druge osnove, 
opremljene z dvema ali več 
izdelki iz tar. št. 8535 ali 8536, 
za električno krmiljenje ali 
razdeljevanje električnega toka, 
vključno s tistimi z vgrajenimi 
instrumenti ali aparati iz 90. 
Poglavja in aparati za 
numerično krmiljenje, razen 
telefonskih central iz tar. št. 
8517 

 
Izdelava, pri kateri : 
-   vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 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 
razrezane v čipe 

 
Izdelava: 
- iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in  
- pri kateri vrednost vseh 
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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8542 Elektronska integrirana vezja in 
mikrosestavi: 

 

 

 

 

 - Monolitsko integrirana vezja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

         

- Drugo 

Izdelava, pri kateri: 
-  vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in  
- v zgoraj  navedenih mejah  
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz  tar.št. 8541 in 
8542  ne presega 10 % cene 
izdelka franko tovarna. 

 

ali 

 

Postopek razprševanja (pri 
čemer so integrirana vezja  
oblikovana na polprevodniški 
podlagi s selektivno uvedbo 
ustreznega topila (dopant)), ne 
glede na to, ali je to vezje 
sestavljeno in/ali testirano v 
državi, ki ni država, navedena 
v 3. in 4. členu. 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 25 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
8544 

 
Izolirana žica (vključno z 
lakirano žico ali elektrolitsko 
oksidirano žico),  kabli 
(vključno z koaksialnimi kabli) 
in drugi izolirani električni 
vodniki, s konektorjem ali brez 
njega; kabli iz optičnih vlaken, 
izdelani iz posamično 
oplaščenih vlaken, kombinirani 
z električnimi vodniki ali ne, s 
konektorjem ali brez njega 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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8545 

 
Ogljene elektrode, ogljene 
ščetke, oglje za žarnice, oglje 
za baterije in drugi izdelki iz 
grafita ali drugega oglja, s 
kovino ali brez nje, za 
električne namene 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
 

 
8546 

 
Električni izolatorji iz 
kakršnega koli materiala 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
8547 

 
Izolirni deli za električne stroje, 
naprave ali opremo, izdelani v 
celoti iz izolirnega materiala ali 
samo z manjšimi kovinskimi 
komponentami (npr. tulci z 
navojem), vdelanimi med 
stiskanjem izključno zaradi 
vezave, razen izolatorjev iz tar. 
št. 8546; cevi za električne 
vodnike in spojke zanje, iz 
navadnih kovin, obložene z 
izolirnim materialom 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
 

 
8548 

 
Odpadki in ostanki primarnih 
celic, primarnih baterij in  
električnih akumulatorjev; 
iztrošene primarne celice; 
iztrošene primarne baterije in 
iztrošeni električni 
akumulatorji; električni deli 
strojev ali aparatov, ki niso 
navedeni in ne zajeti na drugem 
mestu v tem poglavju 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
 

 
ex 86. pgl. 

 
Tirna vozila in njihovi deli; 
železniški in tramvajski tirni 
sklopi in pribor ter njihovi deli; 
mehanična in elektromehanska 
signalna oprema za promet 
vseh vrst; razen za:  

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
 

 
8608 

 
Železniški in tramvajski tirni 
sklopi in pribor; mehanska 
(vključno z 
elektromehanskimi) oprema za 
signalizacijo, varnost, nadzor in 
upravljanje prometa v 
železniškem, tramvajskem in 
cestnem prometu, prometu na 
notranjih vodnih poteh, 
parkiriščih, lukah  ali letališčih; 
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. 
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ex 87. pgl. 

 
Vozila, razen železniških ali 
tramvajskih tirnih vozil, ter 
njihovi deli in pribor; razen za:  

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
 

 
8709 

 
Samovozni delovni vozički, 
brez naprav za dviganje ali 
manipuliranje, ki se uporabljajo 
v tovarnah, skladiščih, lukah ali 
na letališčih, za prevoz blaga 
na kratkih razdaljah; vlečna 
vozila, ki se uporabljajo na 
peronih železniških postaj; deli 
navedenih vozil  

 
Izdelava: 
- iz materialov iz katere koli 
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, vključno s 
tistimi, ki so opremljena z 
oborožitvenimi sredstvi, in 
njihovi deli 

 
Izdelava: 
- iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in  
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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8711 

 
Motorna kolesa (tudi mopedi), 
kolesa in podobna vozila s 
pomožnim motorjem, z bočno 
prikolico ali brez nje; bočne 
prikolice: 
 
- Z batnim motorjem z  
notranjim zgorevanjem z 
izmeničnim gibanjem bata s 
prostornino cilindra: 
 
-- do vključno 50 cm3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-- nad 50 cm3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Drugi 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdelava, pri kateri: 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna,  
in  
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh 
uporabljenih materialov s 
poreklom. 
 
Izdelava, pri kateri : 
-   vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in  
-  vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh 
uporabljenih materialov s 
poreklom. 
 
Izdelava, pri kateri : 
-  vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, 
in  
-  vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti vseh 
uporabljenih materialov s 
poreklom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 
 
 
 
 
 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 25 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 
 
 
 
 
 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 
 
 

 
ex 8712 

 
Kolesa brez krogličnih ležajev 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz   
tar. št. 8714. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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8715 

 
Otroški vozički in njihovi deli 

 
Izdelava: 
- iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in  
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
8716 

 
Priklopniki in polpriklopniki; 
druga vozila, nesamovozna; 
njihovi deli 

 
Izdelava: 
- iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in  
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
ex 88. pgl. 

 
Letala, vesoljska vozila in 
njihovi deli; razen za:  

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen  iz 
iste tar. št., kot je tar.št. 
izdelka. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
ex 8804 

 
Rotošuti 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št., vključno  z 
drugimi materiali iz tar. št. 
8804. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
8805 

 
Oprema za lansiranje letal; 
krovna prestrezala letal in 
podobne naprave; naprave za 
treniranje letenja na tleh; deli 
navedenih izdelkov 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen  iz 
iste tar. št., kot je tar.št. 
izdelka. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
89. pgl. 

 
Ladje, čolni in plavajoče 
konstrukcije 

 
Izdelava  iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
Ne sme se uporabljati 
ladijskih trupov iz tar. št. 
8906.  

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 
ex 90. pgl. 

 
Optični, fotografski, 
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 

 
Optična vlakna in snopi 
optičnih vlaken,  kabli iz 
optičnih vlaken, razen tistih iz 
tar. št. 8544; listi in plošče iz 
polarizirajočega materiala; leče 
(vključno s kontaktnimi 
lečami), prizme, zrcala in drugi 
optični elementi, iz kakršnega 
koli materiala, nemontirani, 
razen takih  optično 
neobdelanih steklenih 
elementov  

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
9002 

 
Leče, prizme, zrcala in drugi 
optični elementi, iz kakršnega 
koli materiala, montirani, ki so 
deli ali pribor instrumentov ali 
aparatov, razen takih  optičnih 
neobdelanih  steklenih 
elementov 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
9004 

 
Očala, naočniki in podobni 
izdelki, korektivni, zaščitni ali 
drugi  

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
ex 9005 

 
Daljnogledi (z enim ali dvema 
objektivoma), optični teleskopi 
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 
bliskovne žarnice, razen 
bliskovnih žarnic z električnim 
vžigom 

 
Izdelava: 
- iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna, in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov brez 
porekla ne presega vrednosti 
vseh uporabljenih materialov 
s poreklom. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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9007 

 
Kinematografske kamere in 
projektorji, vključno s tistimi z 
vdelanimi aparati za snemanje 
ali reprodukcijo zvoka 

 
Izdelava: 
- iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna, in  
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov brez 
porekla ne presega vrednosti 
vseh uporabljenih materialov 
s poreklom. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
9011 

 
Optični mikroskopi, tudi tisti za 
mikrofotografijo, 
mikrokinematografijo in 
mikroprojekcijo 

 
Izdelava: 
 
- 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. 

 
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 

 
Tehtnice z občutljivostjo do 
vključno 5 centigramov 
(0,05g), z utežmi ali brez njih 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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9017 

 
Instrumenti in aparati za 
risanje, označevanje ali 
matematično računanje (npr. 
risalni aparati, pantografi, 
kotomeri, risalni pribor v 
kompletu, logaritemska 
računala, računala  v obliki 
okrogle plošče); ročni 
instrumenti za merjenje dolžine 
(npr. merilne palice in trakovi, 
mikrometrska merila, merila z 
nonijem), ki niso navedeni ali 
zajeti na drugem mestu v tem 
poglavju 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
9018 

 
Medicinski, kirurški, 
zobozdravniški in veterinarski 
instrumenti in aparati, vključno 
z scintigrafskimi, 
elektromedicinskimi aparati in 
aparati za preiskavo vida;  

 
 

 
 

 
 

 
- Zobozdravniški stoli z 
vgrajenimi zobozdravniškimi 
napravami ali 
zobozdravniškimi pljuvalniki 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št. vključno  z 
materiali iz tar. št. 9018. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
- 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. 

 
9019 

 
Aparati za mehanoterapijo; 
aparati za masažo; aparati za 
psihološka testiranja; aparati za 
ozonoterapijo, kisikoterapijo, 
aerosolno terapijo, umetno 
dihanje in drugi terapevtski 
dihalni aparati;  

 
Izdelava: 
- iz materialov iz katere koli 
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 14304 / št. 113 / 23. 12. 2002 Uradni list Republike Slovenije 
 
 
 

Tar.št.HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)                      ali                 (4) 
    

 
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. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 25 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
9024 

 
Stroji in aparati za preskušanje 
trdote, natezne tlačne trdnosti,  
elastičnosti ali drugih 
mehanskih lastnosti materiala 
(npr. kovin, lesa, tekstilnega 
materiala, papirja, plastične 
mase) 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
9025 

 
Hidrometri in podobni  
merilniki, termometri, 
pirometri,  barometri, 
higrometri (vlagomeri) in  
psihrometri, tudi kombinacije 
teh instrumentov, z možnostjo 
registriranja ali brez nje 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
9026 

 
Instrumenti in aparati za 
merjenje ali kontrolo pretoka, 
nivoja, tlaka ali drugih  
spremenljivih veličin pri 
tekočinah ali plinih (npr. 
merilniki pretoka, kazalniki 
nivoja, manometri, merilniki 
količine toplote), razen 
instrumentov in aparatov iz tar. 
št. 9014, 9015, 9028 ali  9032 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
9027 

 
Instrumenti in aparati za 
fizikalne ali kemične analize 
(npr. polarimetri, refraktometri, 
spektrometri, aparati za analizo 
plina ali dima); instrumenti in 
aparati za merjenje in kontrolo 
viskoznosti, poroznosti, 
raztezanja, površinske napetosti 
in podobno; instrumenti in 
aparati za merjenje ali 
kontroliranje toplote, zvoka ali 
svetlobe (vključno z 
espozimetri); mikrotomi 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
9028 

 
Merilniki porabe ali 
proizvodnje plinov, tekočin ali 
električne energije, vključno z 
merilniki za njihovo umerjanje: 
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- Deli in pribor 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
 

 
- Drugi  

 
Izdelava, pri 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. 

 
9029 

 
Števci vrtljajev, števci 
proizvodnje, taksimetri,  
kilometrski števci, števci 
korakov in podobno; kazalniki 
hitrosti in tahometri, razen 
tistih, ki se uvrščajo v tar. št. 
9014 ali 9015; stroboskopi 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
9030 

 
Osciloskopi, spektralni 
analizatorji in drugi instrumenti 
in aparati za merjenje ali 
kontrolo električnih veličin, 
razen merilnikov iz tar. št. 
9028; instrumenti in aparati za 
merjenje ali odkrivanje alfa, 
beta, gama, rentgenskih, 
kozmičnih ali drugih 
ionizirajočih  sevanj 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
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. 

 
 

 
 
9033 
 
 
 

 
Deli in pribor (ki so uporabni z 
različnimi aparati iz različnih 
tar.št. iz 90. poglavja in ki niso 
navedeni in ne zajeti na drugem 
mestu v tem poglavju) za 
stroje, naprave, instrumente ali 
aparate iz 90. poglavja 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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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. 
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9113 

 
Jermenčki in zapestnice za 
ročne ure in deli za jermenčke 
in zapestnice: 

 
 

 
 

 
 

 
- Iz navadne kovine, vključno z 
pozlačenimi ali posrebrenimi 
ali iz kovine, prevlečene s 
plemenito kovino  

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
 

 
- Drugi 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
92. pgl. 

 
Glasbila, njihovi deli in pribor 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
93. pgl. 

 
Orožje in strelivo; njuni deli in 
pribor 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
ex 94. pgl. 

 
Pohištvo, posteljnina, žimnice, 
nosilci za žimnice, blazine in 
podobni polnjeni izdelki; 
svetilke in pribor za njih, ki 
niso navedeni ali zajeti na 
drugem mestu; osvetljeni znaki, 
osvetljeni znaki z imeni in 
podobno; montažne zgradbe; 
razen za: 

 
Izdelava 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 
bombažno tkanino, katere teža 
ne presega 300g/m2 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen  iz 
iste tar. št., kot je tar.št. 
izdelka 
ali 
Izdelava iz bombažne tkanine, 
ki je že pripravljena za 
uporabo z materiali iz  tar. št. 
9401 ali 9403, pod pogojem, 
da: 
- vrednost tkanine ne presega 
25 % cene izdelka franko 
tovarna, in  
- so vsi drugi uporabljeni 
materiali s poreklom in se 
uvrščajo v druge tar. št., razen 
tar. št. 9401 ali 9403. 

 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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9405 

 
Svetilke in pribor za njih, 
vključno z reflektorji in 
njihovimi deli, ki niso navedeni 
in ne zajeti na drugem mestu; 
osvetljeni znaki, osvetljene 
ploščice z imeni in podobno, s 
fiksiranim svetlobnim virom, in 
njihovi deli, ki niso  navedeni 
in ne zajeti na drugem mestu 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
9406  

 
Montažne zgradbe 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
ex 95. pgl. 

 
Igrače, rekviziti za družabne 
igre in šport; njihovi deli in 
pribor; razen za:  

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar. št., razen iz 
iste tar. št., kot je tar.št. 
izdelka. 

 
 

 
9503 

 
Druge igrače; zmanjšani 
modeli in podobni modeli za 
igro, tudi s pogonom, 
sestavljanke, zloženke 
(puzzles) vseh vrst  

 
Izdelava: 
- iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
ex 9506 

 
Palice za golf in njihovi deli 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
Za izdelavo glav za palice za 
golf pa se lahko 
uporabijogrobo obdelani kosi. 

 
 

 
ex 96. pgl. 

 
Razni proizvodi, razen za: 

 
Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen  iz 
iste tar. št., kot je tar.št. 
izdelka. 

 
 

 
ex 9601 in 
ex 9602 

 
Izdelki iz materialov 
živalskega, rastlinskega ali 
mineralnega izvora za rezljanje 

 
Izdelava iz obdelanih 
materialov za rezljanje iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 

 
 

 
ex 9603 

 
Metle in ščetke (razen metel iz 
protja ter ščetk iz materialov  
podlasičje ali veveričje dlake), 
mehanične priprave za čiščenje 
podov, ročne, brez motorja: 
soboslikarski vložki in valji, 
brisalniki za pod  in omele 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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Tar.št.HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)                      ali                 (4) 
    

 
9605 

 
Potovalni kompleti (neseserji) 
za osebna toaletna sredstva, 
šivanje ali čiščenje obutve ali 
obleke 

 
Vsak sestavni del ali izdelek v 
garnituri mora zadovoljiti 
pravila, ki bi zanj veljala, če 
ne bi bil vključen v garnituro. 
Lahko pa se vključijo sestavni 
deli ali izdelki brez porekla 
pod pogojem, da  njihova 
skupna vrednost ne presega 
15 % cene garniture franko 
tovarna. 

 
 

 
9606 

 
Gumbi, gumbi pritiskači, 
zaklopni gumbi, gumbi za 
srajce, gumbi, ki se še oblačijo  
in drugi deli teh izdelkov; 
nedokončani gumbi 

 
Izdelava: 
- iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

9608 

 

 

Svinčniki s kroglico; flomastri 
in označevalci z vrhom iz polsti 
ali drugega poroznega 
materiala; nalivna peresa in 
podobna peresa; peresa za 
kopiranje; patentni svinčniki; 
peresniki, držala za svinčnike 
in podobna držala; deli 
(vključno  s kapicami in 
ščipalkami) navedenih 
izdelkov, razen tistih iz tar.št. 
9609 

Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 
Lahko pa se uporabijo peresa 
in njihove konice iz iste tar. 
št., kot je tar. št. izdelka. 

 

 
9612 

 
Trakovi za pisalne stroje in 
podobni trakovi, prepojeni s 
tiskarsko barvo ali drugače 
pripravljeni za odtiskovanje, 
vključno s trakovi na kolesih 
ali v kasetah; blazinice za žige, 
prepojene ali neprepojene, s 
škatlo ali brez nje 

 
Izdelava: 
- iz materialov iz katere koli 
tar.št., razen iz iste tar. št., kot 
je tar.št. izdelka, in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

 
 

 
ex 9613 

 
Vžigalniki piezo 

 
Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih  materialov 
iz tar. št. 9613 ne presega 30 
% cene izdelka franko 
tovarna. 

 
 



Stran 14310 / št. 113 / 23. 12. 2002 Uradni list Republike Slovenije 
 
 
 

Tar.št.HS Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)                      ali                 (4) 
    

 
ex 9614 

 
Tobačne pipe in glave za pipe 

 
Izdelava iz grobo obdelanih 
kosov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

97. pgl. 

 
 

Umetniški predmeti, zbirke in 
starine 

 

Izdelava iz materialov iz 
katere koli tar.št., razen iz iste 
tar. št., kot je tar.št. izdelka. 

 
 

 
(1) Za posebne pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej uvodni opombi 7.1 in 7.3. 
(2) Za posebne pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej uvodno opombo 7.2. 
(3) Opomba 3 k 32. poglavju določa, da gre za preparate, ki se uporabljajo za barvanje katerega koli materiala ali ki 

se uporabljajo kot sestavine za proizvodnjo barvil, pod pogojem, da niso uvrščene v drugo tarifno številko 32. 
poglavja. 

(4) Izraz "skupina" pomeni kateri koli del besedila te tarifne številke med dvema podpičjema. 
(5) Za izdelke,  ki so sestavljeni iz materialov, ki so po eni strani uvrščeni v tar. št. 3901 do 3906 in po drugi strani v 

tar. št. 3907 do 3911, se ta omejitev uporablja samo za tisto skupino materialov, ki v izdelku prevladujejo po 
teži. 

(6) Naslednje folije se štejejo kot visoko prisojne: folije, katerih zatemnitev (merjeno z Gardner Hazemetrom v 
skladu z ASTM-D 1003-16, t.i. Hazefaktor) je manjša od 2 odstotka. 

(7) Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v uvodni     opombi 5. 
(8) Uporaba tega materiala je omejena na izdelavo tkanih tkanin, ki se uporabljajo za proizvodnjo papirja. 
(9) Glej uvodno opombo 6. 
(10) Za pletene ali kvačkane izdelke, brez dodatka elastike ali gume, dobljene s šivanjem ali sestavljanjem kosov 

pletenih ali kvačkanih tkanin (rezanih ali pletenih direktno v oblike) glej uvodno opombo 6. 
(11) SEMII - Registrirani institut za polprevodniško opremo in materiale. 
(12) To pravilo se uporablja do 31.12.2005 
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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.  Vsak obrazec meri  210 x 297 mm; dovoljeno odstopanje  po  dolžini  je  minus 5 mm 

oziroma plus 8 mm. Uporabljati je treba bel, klejen, brezlesni pisalni papir, z 
najmanjšo  težo 25 gramov na kvadratni meter.  Imeti  mora ozadje  s  tiskanim 
zelenim vzorcem  "guilloche"  tako, da je vsako ponarejanje z mehanskimi ali 
kemičnimi sredstvi opazno na prvi pogled.  

 
2.  Pristojni organi Slovenije in Estonije si lahko pridržijo pravico, da sami tiskajo 

potrdila ali pa  jih  dajo  tiskati  pooblaščenim  tiskarjem.  V slednjem  primeru  se  
mora  vsak  obrazec sklicevati  na  tako pooblastilo.  Na  vsakem obrazcu  morata  biti  
navedeno  ime  in  naslov tiskarja  ali  oznaka, ki  omogoča  njegovo  identifikacijo.  
Obrazec  mora  imeti  tudi  serijsko številko,  tiskano ali ne, ki omogoča njegovo 
identifikacijo. 
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POTRDILO O PROMETU BLAGA EUR.1 
 

 
1. Izvoznik (ime,polni naslov,država) 

 
EUR. 1               Št A   000 000 

 
 

 
Predno izpolnite obrazec, preberite navodila na hrbtni strani 

 
 

 
2. To potrdilo se uporablja za preferencialno menjavo med 
 
 
____________________________________________ 
 
                                          in 
                                   
_______________________________________ 
                   (navesti države, skupine držav ali teritorije) 
 

 
3. Prejemnik (ime,polni naslov,država) 
(navedba neobvezna) 
 
 
 

 

  
4.Država, skupina držav 
ali teritorij porekla 
proizvodov 
 

 
5.Namembna država, skupina 
držav ali teritorij 

 
6. Podatki v zvezi s prevozom (navedba 
neobvezna) 
 
 

 
7. Opombe 

 
8. Zaporedna številka; oznake in številke; število in vrsta paketov(1) ; 
poimenovanje blaga 
 
 
 

 
9.Bruto 
teža (kg) 
ali druga 
merska 
enota 
(l,m3,itd.) 

 
10.Računi 
(navedba 
neobvezna) 

 
11.CARINSKA OVEROVITEV 
Overjena izjava  
Izvozni dokument (2):                                          Žig 
Tip............................Št........................ 
Carinski organ:........................................ 
Država ali ozemlje izdaje:...................... 
.................................................................. 
.................................................................. 
Kraj in datum:....................................................... 
.................................................................. 
                         (Podpis) 

 
12.IZJAVA IZVOZNIKA 
Podpisani izjavljam, da zgoraj navedeno 
blago izpolnjuje vse pogoje, potrebne za 
izdajo tega potrdila. 
 
 
Kraj in datum:........................... 
 
.................................................... 
                      (Podpis) 
 

     (1)Če blago ni pakirano, navedite število izdelkov ali navedite "v razsutem stanju". 
     (2)Izpolnite samo, če to zahtevajo predpisi izvozne države ali teritorija. 
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13. ZAHTEVEK ZA KONTROLO, poslati na: 

 
14. REZULTAT KONTROLE 

  
Na podlagi izvedene kontrole je bilo ugotovljeno, da 
(1): 
 
......    je to potrdilo resnično izdal naveden carinski 
organ in da so navedbe, ki jih vsebuje točne 
 
......    to potrdilo ne izpolnjuje zahtevanih pogojev o 
verodostojnosti in točnosti (glej priložene opombe)        
                  

 
15. Vložen je zahtevek za ugotovitev verodostojnosti 
in točnosti tega potrdila. 
 
 
V _________, dne_________________ 
 
 
                                                        Žig 
 
 
_____________________________ 
                              (podpis) 
 

 
 
 
V ____________,dne_________________ 
            
                                                       Žig 
 
 
______________________________                             
                           (podpis) 
 
 
----------------------------- 
(1)Označi z X ustrezno navedbo. 

 
1. To potrdilo ne sme vsebovati izbrisov ali ponovnih vpisov. Morebitni popravki morajo biti         
izvedeni tako, da se napačne navedbe prečrtajo in po potrebi dodajo pravilne. Vsako tako spremembo 
mora potrditi tisti, ki je potrdilo izpolnil in jo overiti carinske oblasti države ali ozemlja izdaje. 
 
2. Izdelki, navedeni  v potrdilu, si morajo slediti neprekinjeno, in pred vsakim izdelkom mora  biti 
zaporedna številka. Neposredno pod zadnjim izdelkom mora biti potegnjena vodoravna črta. Neuporabljen 
prostor mora biti prečrtan tako, da je dodajanje naknadnih podatkov onemogočeno. 
 
3. Blago mora biti opisano v skladu s trgovinskimi običaji tako natančno, da se lahko identificira. 
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ZAHTEVA ZA POTRDILO O PROMETU BLAGA EUR.1 
 

 
1. Izvoznik (ime, polni naslov,država) 

 
EUR. 1               Št  A   000 000 

 
 

 
Predno izpolnite obrazec, preberite navodila na hrbtni strani 

 
 

 
2. To potrdilo se uporablja za preferencialno menjavo med 
 
___________________________________________ 
 
                                           in 
                                      
_______________________________________ 
             (navesti države, skupine držav ali teritorije) 
 

 
3. Prejemnik (ime, polni naslov, 
država)(navedba neobvezna) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
4.Država, skupina držav 
ali teritorij porekla 
proizvodov 
 

 

 
5.Namembna država, skupina 
držav ali teritorij 

 
6. Podatki v zvezi s prevozom (navedba 
neobvezna) 
 
 
 
 

 
7. Opombe 

 
8. Zaporedna številka; oznake in številke; število in vrsta paketov(1); 
poimenovanje blaga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.Bruto 
teža(kg) ali 
druga 
merska 
enota 
(l,m3,itd.) 

 
10.Računi 
(navedba 
neobvezna) 

   (1)Če blago ni pakirano, navedite število izdelkov ali navedite "v razsutem stanju". 
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IZJAVA  IZVOZNIKA 
 

Podpisani, izvoznik blaga, navedenega na prednji strani, 
 
IZJAVLJAM, da to  blago izpolnjuje zahtevane pogoje za izdajo priloženega potrdila; 
 
NAVAJAM okoliščine, na podlagi katerih to blago izpolnjuje zahtevane pogoje: 
 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
 
PRILAGAM naslednja dokazila (1): 
 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
 
 
SE ZAVEZUJEM, da bom na zahtevo pristojnih organov predložil vsa dodatna dokazila, ki 
jih ti štejejo za potrebna za izdajo priloženega potrdila, in se zavezujem, da bom po potrebi 
soglašal, da ti organi opravijo kakršen koli pregled mojega knjigovodstva in okoliščin 
izdelave omenjenega blaga; 
 
 
PROSIM za izdajo priloženega potrdila za to blago. 
 
 
                                                                                           .................................................. 
                                                                                                     (Kraj in datum) 
 
                 
                                                                                           ................................................... 
                                                                                                          (Podpis) 
 
 
 
 
---------------------------------------------- 
(1)Na primer: uvozni dokumenti, potrdila o prometu, računi, izjave proizvajalca, itd., ki se 
 nanašajo na v izdelavi uporabljene izdelke ali na v enakem stanju ponovno izvoženo blago. 
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PRILOGA  IV 
 

Besedilo izjave na računu 
 

Izjava na računu, katere besedilo je navedeno v  nadaljevanju, mora biti izdelana v skladu z 
opombami. Vendar opomb ni treba natisniti. 
 
Angleška inačica: 
 
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) 
declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (2) preferential 
origin. 

 
Slovenska inačica: 
 
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št ….(1) ) izjavlja, da, 
razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …. (2) poreklo. 
 
Estonska inačica: 
 
Käesoleva dokumendiga hōlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus Nr. ... (1)) deklareerib, et 
need tooted on ........... (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti. 
 
Francoska inačica: 
 
L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...(1)) déclare 
que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2)). 

 
Nemška inačica: 
 
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses 
Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, 
präferenzbegünstigte ... (2) Ursprungswaren sind. 
 

 ..................................................  (3) 
(Kraj in datum) 

 
................................................ (4) 

(Podpis izvoznika, dodatno mora biti jasno navedeno 
ime osebe, ki je podpisala izjavo) 

 
---------------------- 
1 Kadar izjavo na računu izdela pooblaščeni izvoznik, mora biti na tem mestu vpisana 

številka pooblastila. Če izjave na računu ne daje pooblaščeni izvoznik, se besede v 
oklepajih izpustijo oziroma se pusti prazen prostor. 

2 Navedba porekla izdelkov.  
3 Te navedbe se lahko izpustijo, če so informacije že na samem dokumentu. 
4 Kadar se ne zahteva podpis izvoznika, se izvzetje podpisa nanaša tudi na navedbo 

imena podpisnika. 
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5556. Uredba o izvajanju sporazuma o prosti trgovini
med Republiko Slovenijo in Državo Izrael

Na podlagi 4. člena Zakona o ratifikaciji Sporazuma o
prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Državo Izrael
(Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 24/00) izdaja
Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med

Republiko Slovenijo in Državo Izrael

1. člen
Ta uredba določa pogoje za uvoz blaga, ki se v letu

2003 uvaža v Republiko Slovenijo in je po poreklu iz Države
Izrael.

2. člen
Za namene te uredbe izraz ‘uvoz’ pomeni sprostitev

blaga v prosti promet, kakor tudi katerikoli drug carinski
postopek, pri katerem nastane carinski dolg.

3. člen
Za industrijske izdelke, ki se uvažajo v Republiko Slo-

venijo in so po poreklu iz Države Izrael, se uporablja carins-
ka stopnja “prosto“.

Za industrijske izdelke v smislu prejšnjega odstavka se
štejejo izdelki, uvrščeni v 25. do 97. poglavje kombinirane
nomenklature, razen izdelkov, navedenih v prilogi 1 k tej
uredbi, ki je njen sestavni del.

4. člen
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Države

Izrael, ki so navedeni v prilogah 2 in 3 k tej uredbi, ki sta
njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje
carina po znižanih carinskih stopnjah in v okviru carinskih
kvot, določenih v teh prilogah.

Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Države
Izrael, ki so navedeni v prilogi 4 k tej uredbi, ki je njen
sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje
carina po znižanih carinskih stopnjah, določenih v tej pri-
logi.

5. člen
Količine blaga v okviru posamezne carinske kvote iz

priloge 2 k tej uredbi se razdelijo po metodi dražbe pravic do
uvoza blaga v okviru carinskih kvot, iz priloge 3 k tej uredbi pa
po metodi prednostne obravnave po vrstnem redu prispelih
zahtevkov. Ti metodi sta določeni z uredbo o načinu delitve
količin blaga v okviru carinskih kvot.

6. člen
Pri uveljavljanju preferencialne carinske obravnave pri

uvozu blaga po 3. oziroma 4. členu te uredbe je treba
carinskemu organu poleg drugih dokumentov predložiti tudi
dokazilo o poreklu blaga, ki je izdano ali dano v državi izvoza
v skladu s preferencialnimi pravili o poreklu blaga, določeni-
mi v prilogi 5 k tej uredbi, ki je njen sestavni del.

Carinski organi Republike Slovenije potrjujejo dokazila
o poreklu blaga za izvoz blaga iz Republike Slovenije v
Državo Izrael, če gre za izvoz blaga, ki v skladu s Sporazu-
mom o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Državo
Izrael uživa preferencialno obravnavo, in če so izpolnjeni
pogoji, določeni s preferencialnimi pravili o poreklu blaga iz
prejšnjega odstavka.

7. člen
Pri uvozu blaga po določbah te uredbe se v enotno

carinsko listino (ECL) v skladu s 126. členom uredbe za
izvajanje carinskega zakona (Uradni list RS, št. 107/02) v
polje 39 vpiše naslednje štirimestne šifre:

– 1811 za izdelke iz 3. člena te uredbe;
– 1812 za izdelke iz prilog 2 in 3 k tej uredbi;
– 1813 za izdelke iz priloge 4 k tej uredbi.

8. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2003.

Št. 333-04/2000-4
Ljubljana, dne 18. decembra 2002.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister
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IZRAEL - PRILOGA 1 
 

Tarifna oznaka Poimenovanje 
 
3501 Kazein, kazeinati in drugi kazeinski derivati; kazeinska lepila 
3502 Albumini (vključno koncentrati dveh ali več proteinov iz sirotke z vsebnostjo 80 mas.% ali 

več proteinov iz sirotke, računano na suho snov), albuminati in drugi albuminski derivati 
3505 Dekstrini in drugi modificirani škrobi (npr. preželatinizirani in estrificirani škrobi); lepila 

na osnovi škrobov ali na osnovi dekstrina in drugih modificiranih škrobov 
 
 
 
 
 

IZRAEL - PRILOGA 2 
 
Tarifna oznaka Poimenovanje Carinska 

stopnja 
Količina 

1 2 3 4 

____________________________________________________________________________________________ 
0702 00 00 Paradižnik, svež ali ohlajen    50 t 
 – od 1. januarja do 14. maja. pr 
 – od 1. novembra do 31. decembra. pr 
 
 
 
 
 

IZRAEL - PRILOGA 3 
 

Tarifna oznaka  
Poimenovanje 

Carinska 
stopnja 

Količina 

1 2 3 4 
____________________________________________________________________________________________ 
0601 Čebulnice, gomolji, koreninski gomolji, stebelni gomolji, živice in 

korenike v mirujočem stanju, rastoče ali cvetoče; rastlina in korenine 
cikorije, razen korenin iz tar. št. 1212  pr 10 t 

____________________________________________________________________________________________ 
0602 Druge žive rastline (vštevši njihove korenine), potaknjenci in cepiči, 

gobji miceliji   15 t 
0602 20 –  Drevje, grmičevje in grmovje, cepljeno ali necepljeno, ki rodi 

užitno sadje ali oreščke: 
0602 20 90 – –  drugo  pr 
0602 90 –  Drugo  pr 

____________________________________________________________________________________________ 
0603 Rezano cvetje in cvetni brsti, primerni za šopke ali za okras, sveže, 

posušeno, pobarvano, beljeno, impregnirano ali drugače pripravljeno 

0603 10(2) –  Sveže:   400 t 
0603 10 10 – –  vrtnice  pr 
0603 10 20 – –  nageljni  pr 
0603 10 30 – –  orhideje  pr 
0603 10 40 – –  gladiole  pr 
0603 10 50 – –  krizanteme  pr 
0603 10 80 – –  drugo  pr 

____________________________________________________________________________________________ 
0603 90 00 –  Drugo  pr 10 t 
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____________________________________________________________________________________________ 
0604 Listje, veje in drugi deli rastlin, brez cvetov ali cvetnih brstov, in 

trave, mahovi in lišaji, primerni za šopke ali za okras, sveži, posušeni, 
pobarvani, beljeni, impregnirani ali drugače pripavljeni   10 t 

 –  Drugo: 
0604 91 – –  sveže  pr 
0604 99 – –  drugo  pr 

____________________________________________________________________________________________ 
0701 Krompir, svež ali ohlajen 
0701 90 –  Drug: 
 – –  drug: 

0701 90 50(3) – – – nov  pr 200 t 
____________________________________________________________________________________________ 
0805 Agrumi, sveži ali suhi 
0805 20 –  Mandarine (vštevši tangerinke in satsuma mandarine); klementine, 

wilking mandarine in podobni hibridi agrumov)  3.5 1000 t 
____________________________________________________________________________________________ 
0805 50 –  Limone (Citrus limon, Citrus limonum) in limete (Citrus auran-

tifolia)  1.5 1000 t 
 

____________________________________________________________________________________________ 
0805 90 00 –  Drugo  pr 50 t 

____________________________________________________________________________________________ 
0807 Dinje, lubenice in papaja, sveže   50 t 
 –  Dinje in lubenice: 
0807 11 00 – –  lubenice  pr 
0807 19 00 – –  druge  pr 

____________________________________________________________________________________________ 
0810 Drugo sadje, sveže 
0810 90 –  Drugo: 
0810 90 95 – –  drugo    
iz 0810 90 95 10 – – –  kaki  pr 10 t 

____________________________________________________________________________________________ 
0811 Sadje in oreški, nekuhani ali kuhani v vodi ali sopari, zamrznjeni, ki 

vsebujejo dodani sladkor ali druga sladila ali ne vsebujejo dodanega 
sladkorja oz. sladil 

0811 90 –  Drugo: 
 – –  drugo: 
0811 90 95 – – –  drugo   
iz 0811 90 95 10 – – – –  zamrznjeni dateljni   pr 10 t 

____________________________________________________________________________________________ 
1806 Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav   150 t 
1806 20 –  Drugi izdelki v blokih, mase nad 2 kg, ali v tekočem stanju, 

pastozni masi, prahu, zrnih ali v drugih oblikah v razsutem stanju, v 
posodah ali pakiranjih nad 2 kg  17.6 

 –  Druga čokolada, v blokih, palicah ali tablicah: 
1806 31 00 – –  polnjeni  17.6 
1806 32 – –  nepolnjeni  11.1 
1806 90 –  Drugo  10 

____________________________________________________________________________________________ 
1901 Sladni ekstrakt; živila iz moke, drobljencev, zdroba, škroba in 

sladnega ekstrakta brez dodatka kakava ali z dodatkom kakava v 
prahu v količini manj kot 40 mas.%, preračunano na popolnoma 
odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu; 
živila iz izdelkov iz tar. št. 0401 do 0404 brez dodatka kakavovega 
prahu ali z dodatkom kakavovega prahu v količini manj kot 5 mas.%, 
preračunano na popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso navedena in 
ne zajeta na drugem mestu 

1901 10 00 –  Proizvodi za otroško hrano, v pakiranjih za prodajo na drobno  10 50 t 
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____________________________________________________________________________________________ 
2001 Vrtnine, sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni ali 

konzervirani v kisu ali ocetni kislini 
2001 90 –  Drugo: 
2001 90 93 – –  čebula  10 20 t 

____________________________________________________________________________________________ 
2007 Džemi, sadni želeji, marmelade, sadni pireji ali pireji iz oreškov in 

sadne paste ali paste iz oreškov, dobljeni s toplotno obdelavo, z 
dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih 

2007 10 –  Homogenizirani izdelki  17.5 50 t 
____________________________________________________________________________________________ 
2103 Pripravki za omake in pripravljene omake, kombinirane začimbe  in 

kombinirane mešanice začimbnih sredstev; gorčična moka in zdrob in 
pripravljena gorčica 

2103 20 00 –  Paradižnikov ketchup in druge paradižnikove omake  11.5 50 t 
____________________________________________________________________________________________ 
2106 Živila, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu 
2106 90 –  Drugo:   300 t 
2106 90 30 – – –  izoglukozni sirupi  7.8 
 – – –  drugo: 
2106 90 51 – – – –  laktozni sirupi  7.8 
2106 90 55 – – – –  glukozni sirupi in maltodekstrinski sirup  7.8 
2106 90 59 – – – –  drugo  7.8 
 – –  drugo: 
2106 90 92 – – –  ki ne vsebujejo mlečnih maščob, saharoze, izoglukoze, glukoze 

ali škroba ali ki vsebujejo manj kot 1,5 mas.% mlečnih maščob, 5 
mas.% saharoze ali izoglukoze, 5 mas.% glukoze ali škroba  6 

2106 90 98 – – –  drugo (razen baze za osvežilne pijače in koncentrirani izvlečki 
z 30 mas.% agrumov ali več)  7.8 

____________________________________________________________________________________________ 
2106 90 98 – – –  drugo (samo baze za osvežilne pijače in koncentrirani izvlečki 

z 30 mas.% agrumov ali več)  7.8 300 t 
____________________________________________________________________________________________ 
(1) Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se 

carinska stopnja, kot je določena v prilogi uporablja za vse tarifne 
podštevilke v okviru navedene tarifne oznake. 

(2) Velja za izdelke, ki se uvažajo v Republiko Slovenijo v obdobju od 1. 
novembra do 31. maja. 

(3) Velja za izdelke, ki se uvažajo v Republiko Slovenijo v  
 obdobju od 1. januarja do 15. maja 

 
 
 
 
 

IZRAEL - PRILOGA 4 
 

Tarifna oznaka Poimenovanje Carinska 
stopnja (1) 

1 2 3 
 
0703 Čebula, šalotka, česen, por druge užitne čebulnice; sveža ali ohlajena 
0703 10 –  Čebula in šalotka: 
 – –  čebula: 
0703 10 11 – – –   za saditev  2.5 
 
0709 Druge vrtnine, sveže ali ohlajene 
0709 90 –  Drugo (samo sveža zelišča): 
0709 90 10 – –  solatna zelenjava, razen solate (Lactuca sativa) in radiča 

(Cichorium spp.)  6.5 
0709 90 20 – –  blitva in kardij  5 
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 – –  oljke: 
0709 90 31 – – –  za razne namene, razen za proizvodnjo olja  4.5 
0709 90 39 – – –  drug  22.5 
0709 90 40 – –  kapre  3.5 
0709 90 50 – –  komarček  5 
0709 90 60 – –  sladka koruza  5 
0709 90 70 – –  bučke  12.5 
 – – – od 1. januarja do 31. marca  5 
 – – – od 1. aprila do 31. maja  8 
 – – – od 1. avgusta do 31. decembra  8 
0709 90 90 – –  druge  8 
 
0711 Vrtnine, začasno konzervirane (npr.: z žveplovim dioksidom,  v 

slanici, žveplani vodi ali drugih raztopinah za konzerviranje), vendar 
takšne neprimerne za takojšnjo  porabo ali takojšnje uživanje 

0711 20 –  Oljke  2.5 
 
0804 Dateljni, fige, ananas, avokado, guava, mango in mangusta, sveži ali 

suhi 
0804 40 00 –  Avokado  2.5 
0804 50 00 –  Guava, mango in mangusta  2 
 
0805 Agrumi, sveži ali suhi 
0805 10 –  Pomaranče  3.5 
0805 40 –  Grenivka  2.5 
 
0806 Grozdje, sveže ali suho 
0806 10 –  Sveže: 
0806 10 10 – –  namizno grozdje  3.5 
 
0910 Ingver, žafran, kurkuma, materina dušica, lovorjev list, curry in druge 

začimbe 
0910 40 –  Materina dušica in lovorjev list: 
 – –  materina dušica: 
 – – –  nezdrobljena in nezmleta: 
0910 40 11 – – – –  poljska materina dušica (Thymus serpyllum)  2.5 
0910 40 90 – –  lovorjev list  2.5 
 
1211 Rastline in njihovi deli (vključno semena in plodovi), sveži ali sušeni, 

rezani ali celi, zdrobljeni ali zmleti, vrst, ki se uporabljajo predvsem v 
parfumeriji, farmaciji ali za insekticidne, fungicidne ali podobne 
namene 

1211 30 – Listi koke  2.5 
1211 40 – Makova slama  2.5 
1211 90 –  Drugo  2.5 
 
2008 Sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali 

konzervirani, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali alkohola ali 
brez njih, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu 

 –  Oreški in druga semena, vključno mešanice: 
2008 11 – –  arašidi  3 
2008 19 – –  drugo, vključno mešanice  2.5 
2008 30 –  Agrumi  5 
 
2106 Živila, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu 
2106 10 –  Beljakovinski koncentrati in teksturirane beljakovinaste snovi: 
2106 10 20 – –  brez mlečnih maščob, saharoze, izoglukoze, glukoze ali škroba 

ali ki vsebujejo manj kot 1,5 mas.% mlečnih maščob, 5 mas.% 
saharoze ali izoglukoze, 5 mas.% glukoze ali škroba  3.5 

2106 10 80 – –  drugo  5 
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2202 Vode, vključno mineralne vode in sodavice, z dodanim sladkorjem ali 
drugimi sladili ali sredstvi ali aromatizirane ter druge brezalkoholne 
pijače, razen sadnih in zelenjavnih sokov, ki se uvrščajo v tar. št. 
2009 

2202 10 00 –  Vode, vključno mineralne vode in sodavice, z dodanim sladkorjem 
ali drugimi sladili ali aromatizirane  12.5 

 
2203 00 Pivo iz slada  20 
 
(1) Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna oznaka, se 

carinska stopnja, kot je določena v prilogi uporablja za vse tarifne 
podštevilke v okviru navedene tarifne oznake. 
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PRILOGA 5 
 

Preferencialna pravila o poreklu blaga, omenjena v 6. členu te uredbe 
 

 
I.ODDELEK SPLOŠNE DOLOČBE 
 
 1. člen  Definicije 
 
 
II.ODDELEK DEFINICIJA POJMA "IZDELKI S POREKLOM" 
 
 2. člen  Merila porekla 
 
 3. člen  Dvostranska kumulacija porekla 
 
 4. člen  V celoti pridobljeni izdelki 
 
 5. člen  Zadosti  obdelani ali predelani izdelki 
 
 6. člen  Nezadostni postopki obdelave ali predelave 
 
 7. člen  Enota kvalifikacije 
 
 8. člen  Dodatki, nadomestni deli in orodje 
 
 9. člen  Garniture 
 
 10. člen  Nevtralni elementi 
 
 
III.ODDELEK ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA 
 
 11. člen Načelo teritorialnosti 
 
 12. člen Obdelava ali predelava, opravljena zunaj ene od pogodbenic 
 
 13. člen Neposredni prevoz 
 
 14. člen Razstave 
 
 
 
IV. ODDELEK POVRAČILO CARINE ALI OPROSTITEV PLAČILA CARINE 
 
 15. člen Prepoved povračila carine ali oprostitve plačila carine 
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V. ODDELEK DOKAZILO O POREKLU 
 
 16. člen Splošne zahteve 
 
 17. člen Postopek za izdajo potrdil o prometu blaga EUR.1 
 
 18. člen Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.1 
 
 19. člen Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1 
 
 20. člen Izdaja potrdil o prometu blaga EUR.1 na podlagi predhodno izdanega ali 

izdelanega dokazila o poreklu 
 
 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 Hramba dokazil o poreklu in spremljajočih dokumentov 
 
 29. člen Razlike in formalne napake 
 
 30. člen Zneski, izraženi v ekujih 
 
 
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 
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 VII. ODDELEK  KONČNE DOLOČBE 
 
 36. člen  Pododbor za carinske zadeve in vprašanja porekla 
 
 37. člen Priloge 
 
 38. člen Izvajanje Protokola 
 
 39. člen Blago na poti in v skladiščenju 
 

 
 I.  ODDELEK 

 
SPLOŠNE DOLOČBE 

 
 

1. člen 
 

Definicije 
 
Za namene tega Protokola: 
 
a) "izdelava" pomeni katerokoli vrsto obdelave ali predelave vključno s sestavljanjem ali 

posebnimi postopki; 
 
b) "material" pomeni vsako sestavino, surovino, sestavni del ali del itd., ki se uporablja pri 

izdelavi izdelka; 
 
c) "izdelek" pomeni izdelek, ki se izdeluje, čeprav  je namenjen kasnejši uporabi pri drugem 

postopku izdelave; 
 
d) "blago" pomeni materiale in izdelke; 
 
e)  " carinska vrednost" pomeni vrednost, določeno v skladu s Sporazumom iz leta 1994 o 

izvajanju VII. člena Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (Sporazum WTO o carinski 
vrednosti); 

 
f) "cena franko tovarna" pomeni ceno, ki se plača za izdelek franko tovarna proizvajalcu v 

pogodbenici, v podjetju katerega se opravi zadnja obdelava ali predelava, pod pogojem, da 
cena vključuje vrednost vseh uporabljenih materialov, zmanjšano za vse notranje dajatve, ki 
se ali se lahko povrnejo pri izvozu pridobljenega izdelka; 

 
g) "vrednost materialov" pomeni carinsko vrednost pri uvozu uporabljenih materialov brez 

porekla  ali, če ta ni znana in se ne da ugotoviti, prvo preverljivo ceno, plačano za materiale v 
pogodbenici; 

 
h) "vrednost materialov s poreklom" pomeni vrednost takih materialov, kot so opredeljeni v 

pododstavku g) in se uporablja mutatis mutandis; 
 
i) "dodana vrednost" je cena izdelka franko tovarna, zmanjšana za carinsko vrednost vsakega 

vključenega izdelka, ki nima porekla pogodbenice; 
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j) "poglavja" in "tarifne številke" pomenijo poglavja in tarifne številke (štirištevilčne kode), 
uporabljene v nomenklaturi, ki predstavlja "Harmonizirani sistem poimenovanja in šifrskih 
oznak blaga", ki se v tem Protokolu navaja kot "Harmonizirani sistem" ali "HS"; 

 
k) "uvrščen" se nanaša na uvrstitev izdelka ali materiala v določeno tarifno številko; 
 
l) "pošiljka" pomeni izdelke, ki jih izvoznik pošilja enemu prejemniku bodisi hkrati ali so zajeti 

v enem transportnem dokumentu, s katerim dobavlja izvoznik te izdelke prejemniku, ali če ni 
takega dokumenta, izdelke, ki so zajeti na enem računu; 

 
m) "ozemlje" vključuje teritorialne vode. 
 
 

 II.  ODDELEK 
 

DEFINICIJA POJMA "IZDELKI  S POREKLOM" 
 

2. člen 
 

Merila porekla 
 
 
Za namene izvajanja tega Sporazuma se naslednji izdelki štejejo za izdelke s poreklom iz  
pogodbenice: 
 
a) izdelki, v celoti pridobljeni v pogodbenici v smislu 4. člena tega Protokola; 
 
b) izdelki, pridobljeni v tej pogodbenici, ki vsebujejo materiale, ki niso bili v celoti pridobljeni 

na njenem ozemlju, pod pogojem, da so bili taki materiali zadosti obdelani ali predelani v tej 
pogodbenici v smislu 5. člena tega Protokola. 

 
 

3. člen 
 

Dvostranska kumulacija porekla 
 
Materiali s poreklom iz pogodbenice se štejejo za materiale s poreklom iz druge pogodbenice, če so 
vsebovani v izdelku, ki je bil tam pridobljen. Ne bo treba, da so taki materiali zadosti obdelani ali 
predelani, pod pogojem, da so bili obdelani ali predelani bolj, kot to določa prvi odstavek 6. člena tega 
Protokola. 
 

4. člen 
 

V celoti pridobljeni izdelki 
 

1. Šteje se, da so v celoti pridobljeni v  pogodbenici: 

 a) mineralni izdelki,  tam pridobljeni iz zemlje ali  morskega dna; 

 b) tam pridelani rastlinski izdelki; 

 c) tam povržene in vzrejene žive živali; 

 d) izdelki, pridobljeni iz živih, tam vzrejenih živali; 
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  e) izdelki, tam pridobljeni z lovom ali ribolovom; 
 

f) izdelki morskega ribolova in drugi izdelki iz morja, pridobljeni z njihovimi ladjami 
zunaj teritorialnih voda pogodbenice; 

 
g) izdelki, izdelani na  njihovih predelovalnih ladjah izključno iz izdelkov, omenjenih v 

pododstavku f); 
 

h) tam zbrani rabljeni predmeti,  primerni le za reciklažo surovin, vključno z rabljenimi 
gumami, primernimi le za protektiranje ali uporabo kot odpadek; 

 
 i) odpadki in ostanki pri proizvodnih postopkih, ki tam potekajo; 

 
j) izdelki, pridobljeni iz morskega dna ali slojev pod njim zunaj njihovih teritorialnih 

voda pod pogojem, da imata izključno pravico do obdelave morskega dna ali sloja 
pod njim;  

 
 k) blago, tam izdelano izključno iz izdelkov, omenjenih v pododstavkih a) do j).  

 
2. Izraza "njihova plovila" in "njihove predelovalne ladje" v pododstavkih 1 f) in g) se 

uporabljata samo za plovila in predelovalne ladje: 
 
 a) ki so registrirana ali se vodijo v  pogodbenici; 
 

b) ki plujejo pod zastavo  pogodbenice; 
 

c) ki so najmanj 50 odstotkov v lasti državljanov te pogodbenice ali družbe s sedežem v 
tej pogodbenici in v kateri so direktor ali direktorji, predsednik upravnega odbora ali 
nadzornega odbora ter večina članov takih odborov državljani te pogodbenice in, še 
dodatno, če v primeru  osebnih ali kapitalskih družb vsaj polovica kapitala pripada tej 
pogodbenici  ali javnim organom  ali državljanom te pogodbenice; 

 
 d) katerih kapitan in častniki so državljani te pogodbenice; in  
 

e) katerih najmanj 75 odstotkov članov posadke so državljani te pogodbenice. 
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5. člen 
 

Zadosti obdelani ali predelani izdelki 
 
1. Za namene 2. člena se šteje, da so izdelki, ki niso v celoti pridobljeni, zadosti obdelani ali 

predelani, če so izpolnjeni pogoji, navedeni v seznamu Priloge II. 
 

Zgoraj navedeni pogoji navajajo za vse izdelke, za katere velja ta Sporazum, postopke 
obdelave ali predelave, ki morajo biti opravljeni na materialih brez porekla, uporabljenih pri 
izdelavi teh izdelkov in se nanašajo samo na take materiale. To pomeni, če se izdelek, ki je 
pridobil poreklo z izpolnitvijo pogojev iz seznama, uporablja pri izdelavi drugega izdelka,  se 
pogoji, ki se uporabljajo za izdelek, v katerega je ta vključen, ne uporabljajo zanj in se ne 
upoštevajo materiali brez porekla, ki so se morda uporabili pri njegovi izdelavi. 

 
2. Ne glede na prvi odstavek in razen kot je določeno v četrtem odstavku 12. člena se materiali 

brez porekla, ki se v skladu z v seznamu danimi pogoji za ta izdelek ne bi smeli uporabiti  pri 
izdelavi tega izdelka,  vseeno lahko  uporabijo pod pogojem: 

 
a) da njihova skupna vrednost ne presega 10 odstotkov cene izdelka franko tovarna, 

 
b) da  katerikoli od odstotkov, ki je naveden v seznamu kot zgornja vrednost materialov 

brez porekla, ni presežen na podlagi uporabe tega odstavka. 
 

Ta odstavek se ne uporablja za izdelke, ki se uvrščajo v  50. do 63. poglavje Harmoniziranega 
sistema. 

 
3. Prvi in drugi odstavek se ne uporabljata v primerih, ki jih določa 6. člen. 
 
 

6. člen 
 

Nezadostni postopki obdelave ali predelave 
 
1. Ne glede na določbe drugega odstavka se šteje, da so naslednji postopki obdelave ali 

predelave nezadostni, da bi izdelek pridobil status izdelka s poreklom, ne glede na to, ali je 
zadoščeno zahtevam iz 5. člena: 

a) postopki za ohranitev blaga v dobrem stanju med prevozom in skladiščenjem 
(prezračevanje, razprostiranje, sušenje, hlajenje, soljenje, dajanje v žveplov dioksid 
ali druge vodne raztopine, odstranjevanje poškodovanih delov in podobni postopki); 

b) preprosti postopki, kot so odstranjevanje prahu, sejanje ali prebiranje, razvrščanje, 
usklajevanje (vključno s sestavljanjem garnitur izdelkov), pranje, barvanje, rezanje; 

c) i) spremembe v embalaži ter razstavljanje in sestavljanje  pošiljk; 

ii) preprosto pakiranje v steklenice, čutare, vrečke, zaboje, škatle, pritrjevanje na 
kartone ali plošče itd. in vsi drugi preprosti postopki pakiranja; 

d) pritrjevanje oznak, nalepk in drugih podobnih znakov za razlikovanje na izdelke ali 
njihovo embalažo; 

e) preprosto mešanje izdelkov ne glede na to, ali so različnih vrst ali ne, če ena ali več 
sestavin mešanice ne ustreza pogojem, določenim v tem Protokolu, da bi jih lahko 
šteli za izdelke s poreklom iz pogodbenice; 
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f) enostavno sestavljanje delov izdelkov v  popoln izdelek; 
 

g) kombinacija dveh ali več postopkov, opisanih v pododstavkih a)  do f); 
 

h) zakol živali. 
 
2. Pri ugotavljanju, ali se predelave ali obdelave, opravljene na posameznem izdelku, štejejo za 

nezadostne v smislu prvega odstavka, se skupno upoštevajo vsi postopki, opravljeni na tem 
izdelku v pogodbenici. 

 
 

7. člen 
 

Enota kvalifikacije 
 
1. Enota kvalifikacije za uporabo določb tega Protokola je določen izdelek, ki se šteje za 

osnovno enoto, kadar se določa uvrstitev blaga ob uporabi nomenklature Harmoniziranega 
sistema. 

 
  Iz tega sledi: 
 
a) kadar se izdelek, ki ga sestavlja skupina predmetov ali je sestavljen iz izdelkov, uvršča po 

pogojih Harmoniziranega sistema v eno tarifno številko, potem celota pomeni enoto 
kvalifikacije, 

 
b) kadar je pošiljka sestavljena iz določenega števila  enakih izdelkov, ki se uvrščajo v enako 

tarifno številko Harmoniziranega sistema, je treba pri uporabi določb tega Protokola vsak 
izdelek obravnavati posebej. 

 
2. Če je v skladu s splošnim pravilom št.5 Harmoniziranega sistema  embalaža vključena v 

izdelek zaradi uvrščanja, mora biti vključena tudi pri določanju porekla. 
 
 

8. člen 
 

Dodatki, nadomestni deli in orodje 
 
 
Dodatki, nadomestni deli  in orodje, poslani skupaj z delom opreme, stroja, naprave ali vozila, ki  so 
del običajne opreme in so vključeni v njeno ceno ali pa niso posebej zaračunani, se štejejo za del te 
opreme, stroja, naprave ali vozila. 
 
 

9. člen 
 

Garniture 
 
Garniture se v skladu s splošnim pravilom št.3 Harmoniziranega sistema  štejejo za garniture s 
poreklom, kadar imajo poreklo vsi njihovi sestavni deli. Kljub temu pa takrat, kadar je garnitura 
sestavljena iz sestavnih delov, ki imajo poreklo in takih brez, velja, da ima garnitura kot celota 
poreklo pod pogojem, da vrednost izdelkov brez porekla ne presega 15 odstotkov cene garniture 
franko tovarna. 
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10. člen 
 

Nevtralni elementi 
 
Da bi določili, ali je izdelek s poreklom, ni treba ugotavljati porekla za naslednje, kar bi lahko bilo 
uporabljeno pri njegovi izdelavi: 
 
a)  energija in gorivo; 
 
b)  naprave in oprema; 
 
c) stroji in orodje; 
 
d) blago, ki ni vključeno ali ni namenjeno za vključitev  v končno sestavo  izdelka. 
 
 
 
 

 III.  ODDELEK 
 

ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA 
 

11. člen 
 

Načelo teritorialnosti 
 
1. Pogoji, določeni v II. oddelku, ki se nanašajo na pridobitev statusa blaga s poreklom, morajo 

biti v pogodbenici izpolnjeni neprekinjeno, razen kot je določeno v  12. členu. 
 
2. Če se blago s poreklom, izvoženo iz  pogodbenice v drugo državo, vrne,  se z izjemo določb 

12. člena mora šteti za  blago brez porekla, razen če se carinskim organom lahko zadovoljivo 
dokaže: 

 
a) da je vrnjeno blago isto blago, kot je bilo izvoženo, in 

 
b) da na njem, medtem ko je bilo v tisti državi ali med izvozom, niso bili opravljeni 

nikakršni postopki, razen tistih, ki so potrebni, da se ohrani v dobrem stanju. 
 

 
12. člen 

 
Obdelava ali predelava,  opravljena zunaj ene od pogodbenic 

 
1. Ne glede na določbe 3.člena na pridobitev statusa blaga s poreklom iz pogodbenic po pogojih, 

določenih v II.Oddelku ne bo vplivala obdelava  ali predelava, opravljena izven te 
pogodbenice na materialih, izvoženih iz te pogodbenice in ponovno tam uvoženih pod 
pogojem, da: 

 
a) so omenjeni materiali v celoti pridobljeni v pogodbenici ali so bili obdelani ali predelani bolj, 

kot so nezadostni postopki, navedeni v 6. členu, pred njihovim izvozom; in 
 
b) se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da: 
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i) je ponovno uvoženo blago rezultat obdelave ali predelave izvoženih materialov; in 
 
ii) skupna dodana vrednost, pridobljena izven pogodbenice ob uporabi tega člena ne presega 10 

odstotkov cene franko tovarna končnega izdelka, za katerega se  ugotavlja status  porekla. 
 
2. Za namene prvega odstavka se pogoji, določeni v II.Oddelku, ki se nanašajo na pridobitev 

statusa porekla, ne uporabljajo za obdelavo ali predelavo, opravljeno izven zadevne 
pogodbenice.  Kljub temu, kjer se v zadevni navedbi v Prilogi II   za določitev statusa porekla 
zadevnega končnega izdelka uporablja pravilo, ki  navaja največjo vrednost uporabljenih 
materialov brez porekla,  skupna vrednost  uporabljenih materialov brez porekla v zadevni 
pogodbenici in skupna dodana vrednost, pridobljena zunaj pogodbenice z uporabo tega člena, 
upoštevani skupaj ne moreta presegati danega odstotka. 

 
3. Za namene izvajanja prvega in drugega odstavka  "skupna dodana vrednost" pomeni vse 

stroške, nastale zunaj pogodbenice, vključno vrednosti vseh tam dodanih materialov. 
 
4. Prvi in drugi odstavek se ne uporabljajo za izdelke, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih v 

zadevni navedbi Priloge II in ki se lahko štejejo samo za zadosti obdelane ali predelane na 
podlagi uporabe splošnega odstopanja  iz drugega odstavka 5. člena. 

 
13. člen 

 
Neposredni prevoz 

 
1. Preferencialno obravnavanje, predvideno s tem Sporazumom, se uporablja samo za izdelke, ki 

izpolnjujejo zahteve tega Protokola  in  se prevažajo neposredno med ozemlji pogodbenic. 
Vendar se izdelki, ki sestavljajo eno samo nedeljeno pošiljko, lahko prevažajo čez druga 
ozemlja, če do tega pride, s pretovarjanjem ali začasnim skladiščenjem na teh ozemljih pod 
pogojem, da je blago v državi tranzita ali skladiščenja ostalo pod nadzorom carinskih organov 
in da  na njem niso bili opravljeni drugi postopki razen raztovarjanja, ponovnega natovarjanja 
ali kakršnikoli  postopki za ohranitev blaga v dobrem stanju. 

 
Izdelki s poreklom se lahko pošiljajo po cevovodih čez ozemlja, ki niso  ozemlja pogodbenic. 

 
2. Kot dokazilo, da so izpolnjeni pogoji, določeni v prvem odstavku, je treba predložiti 

carinskim organom države uvoznice: 
 

a) en sam prevozni dokument, ki pokriva prevoz iz države izvoznice čez  državo 
tranzita; ali 

 
b) potrdilo, ki ga izdajo carinski organi države tranzita, ki: 

 
(i) vsebuje natančen opis izdelkov, 

 
(ii) navaja datume raztovarjanja in ponovnega natovarjanja izdelkov in če 

ustreza, imena ladij ali drugih uporabljenih prevoznih sredstev, in 
 

(iii) potrjuje pogoje, pod katerimi so bili izdelki zadržani v državi tranzita, ali  
 

c) če teh ni, katerekoli dokumente, ki to dokazujejo. 
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14. člen 
 

Razstave 
 
1. Za izdelke s poreklom, ki se pošiljajo na razstavo v drugo državo kot je pogodbenica in so po 

razstavi prodani z namenom uvoza v pogodbenico,  veljajo pri uvozu ugodnosti po določbah 
tega Sporazuma pod pogojem, da se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da: 

 
 

a) je izvoznik te izdelke poslal iz pogodbenice v državo, v kateri je  razstava in jih tam 
razstavil; 

  
b) je ta izvoznik izdelke prodal ali drugače odstopil osebi v pogodbenici; 

 
c) so bili izdelki med razstavo ali takoj zatem poslani v enakem stanju, kot so bili 

poslani na razstavo; in 
 

d) izdelki od tedaj, ko so bili poslani na razstavo, niso bili uporabljeni v noben drug 
namen kot za predstavitev na razstavi. 

 
2. Dokazilo o poreklu mora biti izdano  ali izpolnjeno v skladu z določbami V. oddelka in 

predloženo carinskim organom  uvozne pogodbenice na običajen način. V njem morata biti 
navedena naziv in naslov razstave. Po potrebi se lahko zahteva dodatno dokumentarno 
dokazilo o pogojih, pod katerimi so bili razstavljeni. 

 
3. Prvi odstavek se uporablja za vse trgovinske, industrijske, kmetijske ali obrtne razstave, sejme 

ali podobne javne prireditve ali prikaze, ki niso organizirani v zasebne namene v trgovinah ali 
poslovnih prostorih zaradi prodaje tujih izdelkov, in v času katerih izdelki ostanejo pod 
carinskim nadzorom. 
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IV.  ODDELEK 
 

POVRAČILO CARINE ALI OPROSTITEV PLAČILA CARINE 
 
 

15. člen 
 

Prepoved povračila carine ali oprostitve plačila carine 
 
1. Za materiale brez porekla, ki se uporabijo pri izdelavi izdelkov s poreklom iz pogodbenice, za 

katere se izda ali izdela dokazilo o poreklu v skladu z določbami V. oddelka, se v  tej 
pogodbenici ne morejo uveljavljati kakršnakoli povračila  carine ali oprostitve plačila carine. 

 
2. Prepoved iz prvega odstavka se nanaša na kakršnokoli povračilo, odpustitev ali neplačilo, 

delno ali v celoti, carinskih dajatev ali dajatev, ki imajo enakovredni  učinek, ki se lahko 
uporablja v pogodbenici, izrecno ali z učinkom za materiale,  uporabljene pri izdelavi, takrat 
ko se izdelki,  pridobljeni iz omenjenih materialov, izvozijo in ne,  če tam ostanejo za domačo 
porabo. 

 
3. Izvoznik izdelkov, na katere se nanaša dokazilo o poreklu, bo na zahtevo carinskih organov  

pripravljen kadarkoli predložiti  katerekoli ustrezne dokumente, ki dokazujejo, da za  mater-
iale brez porekla, uporabljene pri izdelavi zadevnih izdelkov, ni bilo prejeto povračilo carine 
in da so bile vse carinske dajatve ali dajatve z enakovrednim učinkom, ki se uporabljajo za 
take materiale, dejansko plačane. 

 
4. Določbe prvega do tretjega odstavka se prav tako  uporabljajo za embalažo v smislu drugega 

odstavka 7. člena, za  dodatke, nadomestne dele in orodje v smislu 8. člena in za izdelke v 
garniturah v smislu 9. člena, če so taki predmeti brez porekla. 

 
5. Določbe prvega do četrtega odstavka se uporabljajo samo za materiale, za  katere  velja ta 

Sporazum. Nadalje ne preprečujejo uporabe sistema cenovnih nadomestil, ki se uporabljajo 
pri izvozu kmetijskih izdelkov v skladu z določbami Sporazuma. 

 
6. Ne glede na prvi odstavek se prepoved povračila, ali oprostitve plačila carinskih dajatev 

začasno ne uporabljajo do 31.decembra 2000. Določbe tega odstavka se lahko ob soglasju 
ponovno pregledajo. 

 
 

 V. ODDELEK 
 

DOKAZILO O POREKLU 
 
 

16. člen 
 

Splošne zahteve 
 
1. Za izdelke s poreklom iz pogodbenice  pri uvozu v drugo pogodbenico,  veljajo ugodnosti 

tega Sporazuma ob predložitvi bodisi: 
 

a) potrdila o prometu blaga EUR.1, katerega vzorec je v Prilogi III; ali 
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b) v primerih, določenih v  prvem odstavku 21. člena, izjave izvoznika, katere besedilo 
je v Prilogi IV, na računu,  obvestilu o odpremi ali drugem trgovinskem dokumentu, 
ki dovolj natančno opisuje zadevne izdelke, da jih je mogoče identificirati (v  
nadaljevanju "izjava na računu"). 

 
2. Ne glede na prvi odstavek za izdelke s poreklom v smislu tega Protokola  v primerih, kot jih 

določa 26. člen,  veljajo ugodnosti tega Sporazuma, ne da bi bilo treba predložiti kateregakoli 
od zgoraj navedenih dokumentov.   

 
 

17. člen 
 

Postopek izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1 

1. Potrdilo  o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi  izvozne pogodbenice na podlagi 
pisne zahteve izvoznika ali njegovega pooblaščenega zastopnika na izvoznikovo odgovornost. 

2. V ta namen izpolni izvoznik ali njegov pooblaščeni zastopnik potrdilo o prometu blaga 
EUR.1 in zahtevo za potrdilo o prometu, katerih vzorca sta v Prilogi III. Obrazci  se izpolnijo 
v enem od jezikov, v katerih je sestavljen ta Sporazum, ali v francoščini ali nemščini  in v 
skladu z določbami  domačega prava izvozne pogodbenice. Če so pisani z roko, morajo biti 
izpolnjeni s črnilom in s tiskanimi črkami. Izdelki morajo biti opisani v za to predvideni 
rubriki brez praznih vmesnih vrstic. Če rubrika ni v celoti zapolnjena, je treba pod zadnjo 
vrstico opisa potegniti vodoravno črto in prečrtati  prazen prostor pod njo. 

3. Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prometu blaga EUR.1, mora biti pripravljen, da 
na zahtevo carinskih organov izvozne pogodbenice,  kjer se izdaja potrdilo o prometu blaga 
EUR.1, kadarkoli predloži vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo status izdelkov s poreklom 
kot tudi izpolnitev drugih zahtev tega Protokola.  

4. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi pogodbenice, če se izdelki lahko 
štejejo za izdelke s poreklom iz pogodbenice ter izpolnjujejo druge zahteve tega Protokola. 

5. Carinski organi, ki izdajo potrdila EUR.1, ukrenejo vse potrebno  za preverjanje porekla blaga 
in izpolnjevanje drugih zahtev tega Protokola. V ta namen  imajo pravico zahtevati katerokoli 
dokazilo in opraviti kakršenkoli pregled izvoznikovih poslovnih knjig ali kakršenkoli drug 
pregled, ki se jim zdi potreben. Carinski organi, ki izdajo potrdila EUR.1, tudi  zagotovijo, da 
so obrazci, navedeni  v drugem odstavku,  pravilno izpolnjeni. Zlasti morajo preveriti, ali je 
prostor, namenjen opisu izdelkov, izpolnjen tako, da izključuje vse možnosti goljufije. 

6. Datum izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1  mora biti naveden v rubriki 11 potrdila. 

7. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi in ga dajo izvozniku na razpolago 
takoj, ko je  dejanski izvoz opravljen ali zagotovljen. 

 
 

18. člen  
 

Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.1  
 
1. Ne glede na sedmi odstavek 17. člena se potrdilo o prometu blaga EUR.1 izjemoma  lahko 

izda tudi po opravljenem izvozu izdelkov, na katere se nanaša: 
 

(a) če ni bilo izdano ob izvozu zaradi napak ali nenamernih opustitev ali posebnih 
okoliščin; ali 
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(b) če se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da je bilo potrdilo o prometu blaga 
EUR.1 izdano, vendar ob uvozu iz tehničnih razlogov ni bilo sprejeto. 

 
2. Za izvajanje prvega odstavka mora izvoznik v zahtevi navesti kraj in datum izvoza izdelkov, 

na katere se nanaša potrdilo o prometu blaga EUR.1, in navesti razloge za svojo zahtevo. 
 
3. Carinski organi lahko izdajo potrdilo o prometu blaga EUR.1 naknadno samo po opravljenem 

preverjanju, če se podatki v izvoznikovi zahtevi ujemajo s podatki v ustreznem spisu. 
 
4. Potrdila o prometu blaga EUR.1, ki so izdana naknadno, morajo vsebovati eno od naslednjih 

navedb: 
 
 "NACHTRAGLICH AUSGESTELLT" 
 

"DELIVRE A POSTERIORI" 
 

"ISSUED RETROSPECTIVELY" 
 

"IZDANO NAKNADNO" 
 
 ” אישןך  בךיעבך “ 
 

 
5. Zaznamek iz četrtega odstavka mora biti vpisan v rubriko "Opombe" potrdila o prometu blaga 

EUR.1. 
 
 

19. člen 
 

Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1 
 
1. V primeru tatvine, izgube ali uničenja potrdila o prometu blaga EUR.1 lahko izvoznik 

carinske organe, ki so ga izdali, zaprosi za izdajo dvojnika na podlagi izvoznih dokumentov, 
ki jih imajo. 

 
2. Na ta način izdani dvojnik mora biti označen z eno od naslednjih besed: 
 

"DUPLICATA" 
 

"DUPLIKAT" 
 

"DUPLICATE" 
 

"DVOJNIK" 
 
 ”  תעתק  “ 
 
3. Zaznamek iz drugega odstavka mora biti vpisan v rubriko "Opombe" dvojnika potrdila o 

prometu blaga EUR.1. 
 
4. Dvojnik, na katerem mora biti datum izdaje prvotnega potrdila o prometu blaga EUR.1, začne 

veljati s tem  datumom. 
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20. člen 
 

Izdaja potrdila o prometu blaga EUR.1 na podlagi predhodno  
izdanega ali izdelanega dokazila o poreklu 

 
Če so izdelki s poreklom dani pod nadzor carinskih organov v  pogodbenici,  je mogoče zamenjati 
prvotno dokazilo o poreklu z enim ali več potrdili o poreklu blaga EUR.1  z namenom pošiljanja vseh 
ali nekaterih izdelkov drugam znotraj pogodbenic. Nadomestno potrdilo(a) o prometu blaga EUR.1 
izdajo carinski organi, pod nadzorom katerih so bili dani izdelki. 
 

21. člen 
 

Pogoji za  izjavo na računu 
 
1. Izjavo na računu, omenjeno v  pododstavku (b) prvega odstavka 16. člena, lahko da: 

(a) pooblaščeni izvoznik v smislu 22. člena ali 

(b) katerikoli izvoznik za vsako pošiljko, ki jo sestavlja eden ali več paketov, ki 
vsebujejo izdelke s poreklom, katerih skupna vrednost ne presega 6000 ekujev. 

 
2. Izjavo na računu je možno dati, če se izdelki, na katere se nanaša, lahko štejejo za izdelke s 

poreklom iz pogodbenice in izpolnjujejo druge zahteve  tega Protokola. 
 
3. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora biti kadarkoli  pripravljen, da  na zahtevo carinskih 

organov  izvozne pogodbenice predloži vse primerne dokumente, ki dokazujejo status porekla 
blaga kot tudi izpolnitev drugih zahtev tega Protokola. 

 
4. Izjavo, katere besedilo je v Prilogi IV, mora izvoznik natipkati ali odtisniti na račun, obvestilo 

o odpremi ali drug trgovinski dokument v eni od jezikovnih različic, ki so navedene v tej 
Prilogi, v skladu z določbami domačega prava države izvoznice. Če je pisana z roko, mora 
biti napisana s črnilom in s tiskanimi črkami. 

 
5. Izjave na računu morajo imeti originalni lastnoročni podpis izvoznika. Vendar  se  od 

pooblaščenega izvoznika v smislu  22. člena ne zahteva , da podpisuje take izjave, pod 
pogojem, da  carinskim organom države izvoznice da svoje pisno jamstvo, da sprejema  polno 
odgovornost za vsako izjavo na računu, po kateri ga je možno identificirati, kot da jo je 
lastnoročno podpisal. 

 
6. Izjavo na računu lahko izda izvoznik ob izvozu izdelkov, na katere se nanaša, ali izjemoma  

po izvozu. Če je izjava na računu, izdana po izvozu, predložena carinskim organom uvozne 
pogodbenice potem, ko so bili izdelki, na katere se nanaša,  že prijavljeni tem organom, je 
uvoznik dolžan navesti vse potrebne  reference na  uvozne  dokumente. 

 
  

22. člen 
 

Pooblaščeni izvoznik 
 
1. Carinski organi izvozne pogodbenice lahko pooblastijo kateregakoli izvoznika, ki pogosto 

odpremlja pošiljke izdelkov po tem Sporazumu, da daje izjave na računu ne glede na vrednost 
izdelkov, na katere se nanaša. Izvoznik, ki prosi za tako pooblastilo, mora  zadovoljivo 
ponuditi carinskim organom vsa jamstva, potrebna za preverjanje statusa porekla teh izdelkov 
kot tudi za izpolnitev drugih zahtev tega Protokola. 
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2. Carinski organi lahko  odobrijo status pooblaščenega izvoznika glede na kakršnekoli pogoje, 
za katere menijo, da so primerni. 

 
3. Carinski organi  dodelijo pooblaščenemu izvozniku  številko carinskega pooblastila, ki mora 

biti na izjavi na računu. 
 
4. Carinski organi spremljajo, kako pooblaščeni izvozniki uporabljajo pooblastila. 
 
5. Carinski organi lahko kadarkoli umaknejo pooblastilo. To morajo storiti, kadar pooblaščeni 

izvoznik ne daje več jamstev, navedenih v prvem odstavku, ne izpolnjuje pogojev, navedenih 
v drugem odstavku, ali  drugače nepravilno uporablja pooblastilo.  

 
 
 

23. člen 
 

Veljavnost dokazila o poreklu 
 
1. Dokazilo o poreklu velja štiri mesece od datuma izdaje v  izvozni pogodbenici in v tem roku 

mora biti predloženo carinskim organom uvozne pogodbenice. 
 
2. Dokazila o poreklu, ki so  carinskim organom uvozne pogodbenice predložena po izteku roka 

za predložitev, določenega v prvem odstavku, se lahko sprejmejo zaradi uporabe pre-
ferencialne obravnave, če jih zaradi izjemnih okoliščin ni bilo možno predložiti do 
postavljenega končnega datuma. 

 
3. V drugih primerih  zakasnele predložitve lahko carinski organi uvozne pogodbenice 

sprejmejo dokazila o poreklu, če so jim bili izdelki predloženi pred tem končnim datumom. 
 

 
 

24. člen 
 

Predložitev dokazila o poreklu 
 
Dokazila o poreklu se predložijo carinskim organom uvozne pogodbenice v skladu s postopki, ki se 
uporabljajo v tej  pogodbenici. Omenjeni organi lahko zahtevajo prevod dokazila o poreklu ter lahko 
zahtevajo tudi, da uvozno deklaracijo spremlja izjava,  s katero uvoznik potrjuje, da izdelki 
izpolnjujejo potrebne pogoje za izvajanje tega Sporazuma.  
 
 

25. člen  
 

Uvoz po delih 
 
Kadar se na zahtevo uvoznika in po pogojih, ki jih predpišejo carinski organi uvozne pogodbenice, 
razstavljeni ali nesestavljeni izdelki v smislu pododstavka  (a) drugega odstavka splošnega pravila 
Harmoniziranega sistema, ki sodijo v  XVI. in XVII. oddelek ali v tarifni številki 7308 in  9406 
Harmoniziranega sistema,  uvažajo po delih, se za take izdelke pri prvem delnem uvozu carinskim 
organom predloži eno samo dokazilo o poreklu. 
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26. člen 
 

Izjeme pri  dokazilu o poreklu 
 
1. Izdelki, ki jih kot majhne pakete posamezniki  pošiljajo drugim posameznikom  ali so del 

osebne prtljage potnikov, se priznavajo za izdelke s poreklom, ne da bi bilo treba predložiti 
dokazilo o poreklu, pod pogojem, da se ti  izdelki ne uvažajo v trgovinske namene in je bila 
dana izjava, da ustrezajo zahtevam tega Protokola, in  ni dvoma o  resničnosti take izjave. Če 
se izdelki pošiljajo po pošti, se izjava lahko napiše na carinsko deklaracijo C2/CP3 ali na list 
papirja, ki se priloži tistemu dokumentu. 

 
2. Občasni uvozi, pri katerih gre  le za izdelke za osebno uporabo prejemnikov ali potnikov ali 

njihovih družin, se ne štejejo za uvoze v trgovinske namene, če je iz narave in količine 
izdelkov razvidno, da niso namenjeni za trgovanje. 

 
3. Nadalje, skupna vrednost teh izdelkov ne sme presegati 500 ekujev, če gre za majhne pakete, 

ali 1200 ekujev, če gre za izdelke, ki so del osebne prtljage potnikov. 
 
 

27. člen 
 

Spremljajoči dokumenti 

Dokumenti, omenjeni v tretjem odstavku 17. člena in tretjem odstavku 21. člena, ki se uporabljajo z 
namenom dokazovanja, da se izdelki, zajeti s potrdilom o prometu blaga EUR.1 ali izjavo na računu, 
lahko štejejo za izdelke s poreklom iz pogodbenice in izpolnjujejo druge zahteve tega Protokola, so 
med drugim lahko naslednji:  

(a) neposredno dokazilo o postopkih, ki jih je opravil izvoznik ali  dobavitelj z namenom 
pridobitve zadevnega blaga, kot je vsebovano na primer v njegovih poslovnih knjigah ali 
internem knjigovodstvu; 

(b) dokumenti, ki dokazujejo status porekla uporabljenih materialov, izdani  ali izdelani v 
pogodbenici, kjer se uporabljajo v skladu z domačim pravom; 

(c) dokumenti, ki dokazujejo postopek obdelave ali predelave materialov v pogodbenici, izdani  
ali izdelani  v pogodbenici, kjer se uporabljajo v skladu z domačim pravom; 

(d) potrdila o prometu blaga EUR.1 ali izjave na računih, ki dokazujejo status porekla 
uporabljenih  materialov, izdana ali izdelana v pogodbenici v skladu s tem Protokolom. 

 
 

28. člen 
 

Hramba dokazil o poreklu in spremljajočih dokumentov 
 
1. Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prometu blaga EUR.1, mora vsaj tri leta hraniti 

dokumente, omenjene v tretjem odstavku 17. člena. 
 
2. Izvozn__, ki daje izjavo na računu, mora vsaj tri leta hraniti kopijo te izjave kot tudi 

dokumente, omenjene v tretjem odstavku 21. člena. 
 
3 Carinski organi  izvozne pogodbenice, ki izdajajo potrdilo o prometu blaga EUR.1, morajo 

vsaj tri leta hraniti zahteve, omenjene v drugem odstavku 17. člena. 
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4. Carinski organi  uvozne pogodbenice morajo vsaj tri leta hraniti potrdila o prometu blaga 
EUR.1 in izjave na računih, ki so jim bili predloženi. 

 
 

29. člen  
 

Razlike in formalne napake 
 
1. Če so ugotovljene manjše razlike med navedbami na dokazilu o poreklu  in tistimi na 

dokumentih, ki so bili predloženi carinskemu organu zaradi izpolnjevanja uvoznih 
formalnosti za izdelke, to ne pomeni  ipso facto ničnosti omenjenega dokazila, če se pravilno 
ugotovi, da ta dokument ustreza predloženim izdelkom. 

2. Očitne formalne napake, kot so npr. tipkarske, na dokazilu o poreklu ne morejo biti razlog za 
zavrnitev, če te napake ne ustvarjajo dvomov o pravilnosti navedb v tem dokumentu. 

 
30. člen 

 
Zneski, izraženi v ekujih 

 
1. Zneske v valuti izvozne pogodbenice, ki ustrezajo zneskom, izraženim v ekujih,  določi  

izvozna pogodbenica in jih sporoči uvozni pogodbenici. 
 
2. Kadar so zneski višji od ustreznih zneskov, ki jih je določila uvozna pogodbenica, jih mora 

slednja sprejeti, če so izdelki zaračunani v valuti   izvozne pogodbenice. Kadar so izdelki 
zaračunani v valuti države članice Evropske skupnosti ali EFTA države, mora  uvozna 
pogodbenica priznati zneske, ki jih je notificirala ta država ali Evropska komisija. 

 
3. Zneski, ki jih je treba uporabljati v  valuti katerekoli države, so protivrednosti  zneskov v 

valuti te države zneskov, izraženih v ekujih po tečaju na prvi delovni dan v oktobru 1995. 
 
4. Skupni odbor na zahtevo pogodbenice pregleda v ekujih izražene zneske in njihovo 

protivrednost v domačih valutah pogodbenic. Skupni odbor ob tem pregledu zagotovi, da se 
zneski, ki jih je treba uporabljati, ne bodo znižali v nobeni domači valuti in bo nadalje 
upošteval zaželeno ohranjanje realnih učinkov  zadevnih vrednostnih omejitev. V ta namen se 
lahko odloči za spremembo zneskov izraženih v ekujih. 

 
 

 VI. ODDELEK 
 

DOGOVORI O UPRAVNEM  SODELOVANJU 
 

31. člen 
 

Medsebojno sodelovanje 
 
1. Carinski organi pogodbenic si medsebojno izmenjajo vzorčne odtise žigov, ki jih uporabljajo 

njihovi carinski organi pri izdajanju potrdil o prometu blaga EUR.1, in  naslove carinskih 
organov, odgovornih za preverjanja teh potrdil in izjav na računih. 

 
2. Da bi zagotovili pravilno uporabo tega Protokola, si pogodbenici preko pristojnih carinskih 

uprav medsebojno pomagata pri preverjanju verodostojnosti potrdil o prometu blaga EUR.1 
ali izjav na računih ter točnosti informacij, ki so tam navedene. 
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32. člen 
 

Preverjanje dokazil o poreklu 
 
1. Dokazila o poreklu se naknadno preverjajo naključno ali kadar carinski organi  uvozne 

pogodbenice upravičeno dvomijo o pristnosti teh dokumentov, statusu porekla zadevnih 
izdelkov ali izpolnitvi drugih zahtev tega Protokola. 

2. Zaradi izvajanja določb prvega odstavka morajo carinski organi  uvozne pogodbenice vrniti 
potrdilo o prometu blaga EUR.1 in račun, če je bil predložen,  izjavo na računu ali kopijo teh 
dokumentov carinskim organom  izvozne pogodbenice in, če tako ustreza, navesti razloge za 
poizvedbo. V podporo zahtevi za  preverjanje se pošlje  vsak pridobljen dokument ali 
informacija, ki kaže, da so podatki na dokazilu o poreklu napačni. 

3. Preverjanje opravljajo carinski organi izvozne pogodbenice. V ta namen imajo pravico 
zahtevati katerokoli dokazilo in opraviti kakršenkoli pregled izvoznikovih poslovnih knjig ali 
katerikoli drug pregled, za katerega menijo, da je potreben. 

4. Če se carinski organi uvozne pogodbenice odločijo, da bodo začasno prenehali podeljevati 
preferencialno obravnavo zadevnim izdelkom, medtem ko čakajo na izide preverjanja, morajo 
uvozniku ponuditi sprostitev blaga, pogojeno z varnostnimi ukrepi, ki se jim zdijo potrebni. 

5. Carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, morajo biti o izidih preverjanja obveščeni takoj, 
ko je mogoče. Izidi morajo jasno pokazati, ali so dokumenti pristni in če se izdelki, na katere 
se nanašajo, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz pogodbenice  ter izpolnjujejo druge 
zahteve tega Protokola. 

Kjer se uporabljajo določbe o kumulaciji iz 3. člena in v zvezi z četrtim odstavkom 17. člena 
mora odgovor vsebovati kopijo (kopije) potrdil (a) o prometu blaga ali izjav (e) na računu, na 
katerih sloni. 

6. Če v primerih upravičenega dvoma ni odgovora v  desetih mesecih od datuma zahteve za 
preverjanje, ali če odgovor ne vsebuje zadostne informacije za določitev verodostojnosti 
zadevnih dokumentov ali pravega porekla izdelkov,  carinski organi, ki so zahtevali 
preverjanje, razen v izjemnih okoliščinah, zavrnejo upravičenost za preferencialno obravnavo. 

 
33. člen 

 
Reševanje sporov 

 
Če pride do sporov glede postopkov preverjanja v smislu 32. člena, ki jih ni mogoče rešiti med 
carinskimi organi, ki zahtevajo preverjanje, in carinskimi organi, odgovornimi za izvedbo tega 
preverjanja, ali če se pojavi vprašanje glede razlage tega Protokola, jih je treba predložiti  Skupnemu 
odboru.  
 
V vseh primerih se spori med uvoznikom in carinskimi organi uvozne pogodbenice rešujejo v skladu 
z zakonodajo te pogodbenice. 

 
34. člen 

 
Kazni 

Kaznovan bo vsakdo, ki sestavi ali povzroči, da se sestavi dokument, ki vsebuje nepravilne podatke, 
da bi pridobil preferencialno obravnavo za izdelke. 
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35. člen  
 

Proste cone 
 
1. Pogodbenici  ukreneta vse potrebno, da zagotovita, da se izdelki, ki jih kot predmet trgovanja 

zajema dokazilo o poreklu in med prevozom uporabljajo prosto cono na njunem ozemlju, ne 
zamenjajo z drugimi izdelki ter da na njih ne bodo opravljeni drugi postopki razen običajnih, 
ki so potrebni za preprečevanje njihovega poslabšanja. 

  
2. Če se z uporabo izjeme od določb prvega odstavka izdelki s poreklom iz  pogodbenice 

uvozijo v prosto cono s priloženim dokazilom o poreklu in se na njih opravijo predelave ali 
obdelave, bodo zadevne oblasti na izvoznikovo zahtevo izdale novo potrdilo o prometu blaga 
EUR.1, če je opravljena obdelava ali predelava v skladu z določbami tega Protokola. 

 
 
 

VII. ODDELEK 
 

KONČNE DOLOČBE  
 

36. člen  
 

Pododbor za carinske zadeve in vprašanja porekla 
 

V okviru Skupnega odbora bo ustanovljen Pododbor za carinske zadeve in vprašanja porekla z 
namenom, da pomaga pri izvajanju njegovih nalog ter zagotovi nenehno obveščanje  in posvetovanje 
med strokovnjaki. 
 
Sestavljajo ga  strokovnjaki iz pogodbenic, ki so odgovorni za vprašanja v zvezi s carinskimi 
zadevami in poreklom blaga. 

 
37. člen 

 
Priloge  

 
Priloge tega Protokola so njegov sestavni del. 
 

38.člen 
 

Izvajanje  Protokola 
 

Pogodbenici ukreneta vse potrebno za izvajanje tega Protokola. 
 

39. člen 
 

Blago na poti in v skladiščenju 
 
Ta določba Protokola se lahko uporablja za blago, ki ustreza določbam tega Protokola in je na dan 
začetka veljavnosti tega Sporazuma bodisi na poti ali na ozemlju pogodbenice, v začasnem 
skladiščenju v carinskih skladiščih ali v prostih conah, pod pogojem, da se v štirih mesecih od tega 
datuma carinskim organom uvozne pogodbenice predloži potrdilo o prometu blaga EUR.1, izdano 
naknadno s strani pristojnih organov izvozne pogodbenice, skupaj z dokumenti, ki dokazujejo 
neposreden prevoz blaga. 
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PRILOGA I  
 

Uvodne opombe k seznamu  v Prilogi II 
 
Opomba 1: 
 
Seznam določa pogoje, ki se zahtevajo za vse izdelke, da bi se lahko šteli za  zadosti obdelane ali 
predelane v smislu 5. člena tega Protokola. 
 
Opomba 2: 
 
2.1 Prva dva stolpca v seznamu opisujeta pridobljeni izdelek. Prvi stolpec seznama je tarifna 

številka ali številka poglavja, ki se uporablja v Harmoniziranem sistemu, drugi stolpec pa 
vsebuje opis blaga, ki se v tem sistemu uporablja za to tarifno številko ali poglavje. Za vsak 
vpis v prvih dveh stolpcih je določeno pravilo v 3. ali 4. stolpcu. Kjer je v nekaterih primerih 
pred vpisom v prvem stolpcu "ex", se pravila v 3. ali 4. stolpcu uporabljajo samo za del 
tarifne številke ali poglavja, opisanega  v 2. stolpcu. 

 
2.2 Če je v 1.stolpcu združenih več tarifnih številk ali pa je navedena številka poglavja in je zato 

opis izdelkov v 2. stolpcu splošen, se zraven navedena pravila v 3. ali 4. stolpcu uporabljajo 
za vse izdelke, ki se po Harmoniziranem sistemu uvrščajo v tarifne številke tega poglavja ali 
v katerekoli tarifne številke, združene v 1. stolpcu. 

 
2.3 Če seznam vsebuje različna pravila, ki se uporabljajo za različne izdelke v okviru ene tarifne 

številke, je v vsakem novem odstavku opis tega dela tarifne številke, za katerega se 
uporabljajo zraven navedena pravila v 3. ali 4. stolpcu. 

 
2.4 Če je za vpis  v prvih dveh stolpcih pravilo določeno tako v 3. in 4. stolpcu, ima izvoznik 

možnost izbire, da uporabi bodisi pravilo, določeno v 3. stolpcu ali tisto iz 4. stolpca. Če v 4. 
stolpcu ni pravila, je treba uporabiti pravilo, določeno v 3. stolpcu. 

 
Opomba 3: 
 
3.1 Določbe 5. člena Protokola v zvezi z izdelki, ki so pridobili status blaga s poreklom in so 

uporabljeni pri izdelavi drugih izdelkov, se uporabljajo ne glede na to, ali je bil ta status  
pridobljen znotraj tovarne, v kateri se  izdelki uporabljajo, ali v drugi tovarni v pogodbenici. 

Na primer: 

Motor iz  tarifne številke 8407, za katerega pravilo določa, da vrednost materialov brez 
porekla, ki se lahko vgradijo, ne sme presegati 40% cene franko tovarna, je izdelan iz "drugih 
legiranih jekel, grobo oblikovanih s kovanjem" iz  tarifne številke ex 7224. 

Če je bilo to kovanje opravljeno v pogodbenici iz ingota brez porekla, potem je  že pridobil 
poreklo na podlagi pravila za tarifno številko ex 7224 na seznamu. Zato se pri izračunu 
vrednosti motorja šteje, da ima poreklo, ne glede na to, ali je bil izdelan v isti tovarni ali v 
drugi tovarni v  pogodbenici. Zato se vrednost ingota brez porekla ne upošteva, ko se sešteva 
vrednost uporabljenih materialov brez porekla. 

3.2 Pravilo v seznamu pomeni najmanjši del obdelave ali predelave in več predelave ali obdelave 
prav tako dodeli status  porekla, nasprotno pa manj predelave ali obdelave ne more dodeliti 
statusa porekla. Torej če pravilo določa, da je možno na določeni stopnji izdelave uporabiti 
material brez porekla, je uporaba tega materiala na zgodnejši stopnji obdelave dovoljena, 
uporaba takega materiala na kasnejši stopnji pa ni. 
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3.3 Ne glede na opombo 3.2, če pravilo določa, da se lahko uporabijo "materiali iz katerekoli 
tarifne številke", se lahko uporabijo materiali iz iste tarifne številke kot izdelek, ki pa morajo 
upoštevati kakršnekoli posebne omejitve, ki jih pravilo tudi lahko vsebuje. Seveda pa izraz " 
izdelava  iz materialov iz katerekoli tarifne številke, vštevši druge materiale iz tarifne 
številke..." pomeni, da se lahko uporabijo samo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko kot 
izdelek z drugačnim opisom, kot je  opis izdelka  v 2. stolpcu seznama. 

 
3.4 Kadar pravilo na seznamu določa, da se izdelek lahko izdela iz več kot enega materiala, to 

pomeni, da se lahko uporabi katerikoli material ali več materialov. Ne zahteva pa, da je treba 
uporabiti vse. 

 
Na primer: 

 
Pravilo za tkanine iz HS 5208 do 5212 določa, da se lahko uporabijo naravna  vlakna, prav 
tako pa se lahko med drugimi materiali uporabijo tudi kemični materiali. To pa ne pomeni, da 
je treba uporabiti oboje, uporabi se lahko eno ali drugo ali pa oboje. 

 
3.5 Kadar pravilo v seznamu določa, da mora biti izdelek izdelan iz določenega materiala, ta 

pogoj očitno ne preprečuje uporabe drugih materialov, ki zaradi svoje narave ne morejo 
zadostiti pravilu (glej tudi opombo 6.2 spodaj v zvezi s tekstilom). 

Na primer: 

Pravilo za pripravljeno hrano iz tarifne številke 1904, ki posebej izključuje uporabo žitaric in 
njihovih izdelkov, ne preprečuje uporabe mineralnih soli, kemikalij in drugih dodatkov, ki 
niso izdelani iz žitaric. 

Vendar  to ne velja za izdelke, ki so, čeprav ne morejo biti izdelani iz posameznega  
materiala, določenega v seznamu, lahko izdelani iz materialov enake narave na zgodnejši 
stopnji izdelave. 

Na primer: 

Če gre za oblačila iz dela 62. poglavja, izdelanega iz netkanih materialov, če je za  to vrsto 
izdelkov dovoljena samo uporaba preje brez porekla, ni možno začeti pri netkanem blagu - 
čeprav netkano blago običajno ne more biti izdelano iz preje. V takih primerih je začetni 
material običajno na stopnji pred prejo - to je na stopnji vlaken. 

 
3.6 Če pravilo v seznamu navaja za največjo vrednost materialov brez porekla, ki se lahko 

uporabijo, dva odstotka , potem se ta odstotka ne smeta seštevati. Z drugimi besedami, 
največja vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla nikoli ne sme preseči najvišje od 
navedenih odstotnih postavk. Poleg tega posamezne odstotne postavke, ki se nanašajo na 
določene materiale, ne smejo biti presežene. 

 
Opomba 4: 
 
4.1 Izraz "naravna vlakna" se v seznamu uporablja za vlakna, ki niso umetna ali sintetična. 

Omejen je na stopnje pred predenjem, vključno z odpadki, in, razen če ni drugače določeno, 
zajema vlakna, ki so bila mikana, česana ali drugače obdelana, vendar ne predena. 

 
4.2 Izraz "naravna vlakna" vključuje konjsko žimo iz tarifne številke 0503, svilo iz tarifnih številk 

5002 in 5003, kakor tudi volnena vlakna, fino ali grobo živalsko dlako iz tarifnih številk 5101 
do 5105, bombažna vlakna iz tarifnih številk 5201 do 5203 in druga rastlinska vlakna iz 
tarifnih številk 5301 do 5305. 
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4.3 Izrazi "tekstilna kaša", "kemični materiali" in "materiali za izdelavo papirja" so v seznamu 
uporabljeni za opis materialov, ki se ne uvrščajo v  50. do 63. poglavje in  se lahko uporabijo 
za izdelavo umetnih, sintetičnih ali papirnih vlaken ali prej.  

 
4.4 Izraz "umetna ali sintetična rezana vlakna" se v seznamu uporablja za sintetične ali umetne 

filamente, rezana vlakna ali odpadke iz tarifnih številk 5501 do 5507. 
 
Opomba 5: 
 
5.1 Če  se za izdelek v seznamu navaja ta opomba, se za katerekoli osnovne tekstilne materiale, 

uporabljene pri njihovi izdelavi in ki, če se upoštevajo skupaj, ne presegajo 10%  skupne teže 
vseh uporabljenih osnovnih tekstilnih materialov, ne uporabljajo pogoji, določeni v 3. stolpcu 
seznama (glej tudi opombi 5.3 in 5.4 spodaj). 

 
5.2 Vendar pa se odstopanje iz opombe 5.1 lahko uporabi le za mešane izdelke, ki so narejeni iz 

dveh ali več osnovnih tekstilnih materialov. 
 

Osnovni tekstilni materiali so: 
 - svila 
 - volna 
 - groba živalska dlaka 
 - fina živalska dlaka 
 - konjska žima 
 - bombaž 
 - materiali za izdelavo papirja in papir 
 - lan 
 - konoplja 
 - juta in druga tekstilna vlakna iz ličja 
 - sisal in druga tekstilna vlakna iz rodu agav 
 - kokosova vlakna, abaka, ramija in druga rastlinska  tekstilna  vlakna 
 - sintetični filamenti 
 - umetni filamenti 
 - sintetična rezana vlakna iz polipropilena 
 - sintetična rezana vlakna iz poliestra 
 - sintetična rezana vlakna iz poliamida 
 - sintetična rezana vlakna iz poliakrilonitrila 
 - sintetična rezana vlakna iz poliimida 
 - sintetična rezana vlakna iz politetrafluoretilena 
 - sintetična rezana vlakna iz polifenilensulfida 
 - sintetična rezana vlakna iz polivinilklorida 
 - druga sintetična rezana vlakna 
 - umetna rezana vlakna iz viskoze 
 - druga umetna rezana vlakna 
 - preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi segmenti polietra, povezana ali ne 
 - preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi segmenti poliestra, povezana ali ne 

- izdelki iz tarifne številke 5605 (metalizirana preja), ki vključujejo trak z jedrom iz 
aluminijaste folije ali z jedrom iz plastičnega sloja, prevlečenega ali ne z aluminijastim 
prahom,  širine, ki ne presega 5 mm, kjer so plasti zlepljene s prozornim ali obarvanim 
lepilom med dvema plastičnima slojema 

 - drugi izdelki iz tarifne številke 5605. 
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Na primer: 

Preja iz tarifne številke 5205, izdelana iz bombažnih vlaken iz tarifne številke 5203  in 
sintetičnih rezanih vlaken iz tarifne številke 5506, je mešana preja. Zato se lahko  sintetična 
rezana vlakna brez porekla, ki ne zadovoljujejo pravil o poreklu (ki zahtevajo izdelavo iz 
kemičnih materialov ali tekstilne kaše) uporabijo do 10% teže preje. 

Na primer: 

Volnena tkanina iz tarifne številke 5112, izdelana iz volnene preje iz tarifne številke 5107 in 
sintetične preje iz sintetičnih rezanih vlaken iz tarifne številke 5509, je mešana tkanina. Zato 
se lahko sintetična preja, ki ne zadovoljuje pravil o poreklu  (ki zahtevajo izdelavo iz 
kemičnih materialov ali tekstilne kaše) ali volnena preja, ki ne zadovoljuje pravil o poreklu 
(ki zahtevajo izdelavo iz naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače 
pripravljenih za predenje), ali kombinacija obeh prej  uporabi pod pogojem, da njihova 
skupna  teža ne presega 10% teže tkanine. 

Na primer: 

Taftana tekstilna tkanina iz tarifne številke 5802, izdelana iz bombažne preje iz tarifne 
številke 5205 in iz bombažne tkanine iz tarifne številke 5210, je mešan izdelek le, če je 
bombažna tkanina sama mešana tkanina, izdelana iz  prej, uvrščenih v dve različni tarifni 
številki  ali če so uporabljene bombažne preje same mešanice. 

Na primer: 

Če bi bila ta taftana tekstilna tkanina izdelana iz bombažne preje iz tarifne številke 5205 in iz 
sintetične tkanine iz tarifne številke 5407, bi očitno bila uporabljena preja iz dveh različnih 
osnovnih tekstilnih materialov in je v skladu s tem taftana tekstilna tkanina mešan izdelek.  

Na primer: 

Taftana preproga, narejena tako iz umetne preje kot iz bombažne preje, na podlagi iz jute, je 
mešan izdelek, ker so uporabljeni trije osnovni tekstilni materiali. Tako se vsak material brez 
porekla, ki je na kasnejši stopnji izdelave, kot dovoljuje pravilo, lahko uporabi pod pogojem, 
da njihova skupna teža  ne presega 10 % teže tekstilnih materialov v preprogi. Tako bi lahko 
uvozili podlago iz jute, umetno prejo in/ali bombažna vlakna na tej stopnji izdelave, pod 
pogojem, da se upošteva pogoj glede teže. 

 
5.3 Za izdelke, ki vsebujejo "prejo iz poliuretana, laminirano s fleksibilnimi segmenti polietra, 

povezano ali ne",  je to odstopanje pri preji 20 %. 
 
5.4 Za izdelke, ki vsebujejo "trak z jedrom iz aluminijaste folije ali z jedrom iz plastičnega sloja, 

prevlečenega ali ne z aluminijastim prahom,  širine, ki ne presega 5 mm, kjer so plasti 
zlepljene z lepilom med dvema plastičnima slojema", je to odstopanje pri traku 30 %. 

 
Opomba 6: 
 
6.1 Tekstilni izdelki, ki so v seznamu označeni z opombo pod črto, ki se nanaša na to opombo,  in 

tekstilni materiali, z izjemo podlog in medvlog, ki ne ustrezajo pravilu za izdelan izdelek, 
določenem v seznamu v 3. stolpcu, se lahko uporabijo pod pogojem, da se uvrščajo v tarifno 
številko, ki je drugačna od tarifne številke izdelka  ter da njihova vrednost ne presega 8 % 
cene izdelka franko tovarna. 
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6.2 Brez vpliva na opombo 6.3 se materiali, ki se ne uvrščajo v 50. do 63. poglavje,  lahko prosto 
uporabljajo pri izdelavi tekstilnih izdelkov, ne glede na to, ali vsebujejo tekstil ali ne. 

 
Na primer: 

 
Če pravilo iz seznama določa, da mora biti za določen tekstilni izdelek, kot so na primer 
hlače, uporabljena preja, to ne preprečuje uporabe kovinskih predmetov, kot so gumbi, ker 
gumbi niso uvrščeni v 50. do 63. poglavje. Iz istega razloga to ne preprečuje uporabe zadrg, 
četudi zadrge običajno vsebujejo tekstil. 

 
6.3 Če se uporablja odstotno pravilo je treba pri izračunu vrednosti vključenih materialov brez 

porekla upoštevati tudi vrednost materialov, ki niso uvrščeni v 50. do 63. poglavje. 
 
Opomba 7: 
 
7.1 Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 in ex 3403 so "specifični 

procesi" naslednji: 
 

a) vakuumska destilacija; 
 

b) ponovna destilacija z zelo natančnim procesom frakcioniranja1; 
 

c) razbijanje (kreking); 
 

d) preoblikovanje (reforming); 
 

e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil; 
 

f) proces, ki vsebuje vse naslednje postopke: obdelavo s koncentrirano žveplovo kislino, 
oleumom ali žveplovim anhidridom; nevtralizacijo z alkalnimi sredstvi, razbarvanje in 
očiščevanje z naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo, aktiviranim ogljem ali boksitom; 

 
g) polimerizacija; 

 
h) alkilizacija; 

 
i) izomerizacija. 

 
7.2 Za namene tarifnih številk 2710, 2711 in 2712 so "specifični procesi" naslednji: 
 

a) vakuumska destilacija; 
 

b) ponovna destilacija z  zelo natančnim procesom frakcioniranja1 ; 
 

c) razbijanje (kreking); 
 

d) preoblikovanje (reforming); 
 

e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil; 
 

                                            
1Glej dodatno pojasnjevalno opombo 4 (b) k 27.poglavju kombinirane nomeklature 
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f)  proces, ki vsebuje vse naslednje postopke: obdelavo s koncentrirano žveplovo kislino, 
oleumom ali žveplovim anhidridom; nevtralizacijo z alkalnimi sredstvi, razbarvanje in 
očiščevanje z naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo, aktiviranim ogljem ali boksitom; 

 
g) polimerizacija; 

 
h) alkilizacija; 

 
ij) izomerizacija; 

 
k) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710, razžveplanje z vodikom, ki 
povzroči redukcijo vsaj 85 % vsebine žvepla pri obdelanih izdelkih (metoda ASTM D 1266-
59 T); 

 
l)  samo za izdelke, ki se uvrščajo v tarifno številko 2710, deparafinizacija s postopkom, ki ni 
filtriranje; 

 
m) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko  ex 2710, obdelava z vodikom pri 
pritisku nad 20 barov in temperaturi nad 2500C, z uporabo katalizatorja, razen obdelave za 
razžveplanje,  kadar vodik predstavlja aktivni element v kemični reakciji.  Vendar se 
nadaljnja obdelava olj za mazanje iz tarifne številke ex 2710 (npr. končna obdelava z 
vodikom ali razbarvanje), še posebno takrat, kadar se želi izboljšati barva ali obstojnost, ne 
obravnava kot specifični proces; 

 
n) samo za goriva, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710, atmosferska destilacija pod 
pogojem, da  manj kot 30 vol.%  izdelkov, vključno z izgubami, destilira pri 300oC po metodi 
ASTM D 86; 

 
o) samo za težka olja razen plinskih olj in kurilnih olj, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 
2710, obdelava s pomočjo visokofrekvenčnih razelektritev skozi krtačke. 

 
7.3 Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 in ex 3403, porekla ne 

podelijo enostavne operacije, kot so: čiščenje, dekantiranje, razsoljevanje, vodna separacija, 
filtriranje, barvanje, označevanje, ohranjanje vsebine žvepla kot rezultat mešanja izdelkov z 
različno vsebino žvepla, katerakoli kombinacija teh operacij ali podobne operacije. 
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PRILOGA  II 
 

Seznam obdelav ali predelav, ki jih je treba opraviti  na materialih brez porekla, da bi lahko 
izdelani izdelki dobili status blaga s poreklom 

 
Izdelki v seznamu niso v celoti zajeti s Sporazumom. Zato je treba upoštevati tudi druge dele 

Sporazuma 
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Tar. štev 
HS 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)   ali  (4) 

    

1.pgl. Žive živali Vse živali iz 1.poglavja 
morajo biti v celoti 
pridobljene. 

 

2.pgl. Meso in užitni mesni 
klavnični izdelki 

Izdelava, pri kateri morajo 
biti vsi uporabljeni 
materiali iz 1.in 2.poglavja 
v celoti pridobljeni. 

 

3.pgl. Ribe in raki, mehkužci in 
drugi vodni nevretenčarji 

Izdelava, pri kateri morajo 
biti vsi uporabljeni 
materiali iz 3.poglavja v 
celoti pridobljeni. 

 

ex 4.pgl. Mlečni izdelki; ptičja 
jajca;naravni med; užitni 
izdelki živalskega izvora, 
ki niso navedeni in ne 
zajeti na drugem mestu 

Izdelava, pri kateri morajo 
biti vsi uporabljeni 
materiali iz 4.poglavja v 
celoti pridobljeni. 

 

0403 Pinjenec, kislo mleko in 
smetana, jogurt, kefir in 
drugo fermentirano ali 
skisano mleko in smetana, 
koncentrirano ali ne, z 
dodanim sladkorjem ali 
drugimi sladili, 
aromatizirano ali z 
dodanim sadjem, lešniki, 
orehi, mandlji (lupinasto 
sadje) ali kakavom 

Izdelava, pri kateri: 
-morajo biti vsi uporabljeni 
materiali iz 4.poglavja v 
celoti pridobljeni; 
- mora biti vsak 
uporabljeni sadni sok 
(razen ananasovega, 
citroninega ali soka 
grenivke) iz tar. št. 2009 s 
poreklom ; 
 -vrednost vseh 
uporabljenih materialov iz 
17.poglavja ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna. 

 

ex 5.pgl. Izdelki živalskega izvora, 
ki niso navedeni in ne 
zajeti na drugem mestu; 
razen za: 

Izdelava, pri kateri morajo 
biti vsi uporabljeni 
materiali iz 5.poglavja v 
celoti pridobljeni. 

 

ex 0502 Pripravljene ščetine in 
dlaka domačih ali divjih 
prašičev 

Čiščenje, dezinfekcija, 
razvrščanje in izravnavanje 
ščetin in dlak. 

 

6.pgl. Živo drevje in druge 
rastline;čebulice, korenine 
in podobno; rezano cvetje 
in okrasno listje 

Izdelava, pri kateri: 
-morajo biti vsi uporabljeni 
materiali iz 6.poglavja v 
celoti pridobljeni; 
- vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 50% cene izdelka 
franko tovarna. 
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Tar. štev 
HS 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)   ali  (4) 

    

7.pgl. Užitne vrtnine in nekateri 
koreni in gomolji 

Izdelava, pri kateri morajo 
biti vsi uporabljeni 
materiali iz 7.poglavja v 
celoti pridobljeni. 

 

8.pgl. Užitno sadje in oreščki; 
lupine agrumov ali dinj in 
lubenic 

Izdelava, pri kateri: 
- mora biti vse uporabljeno 
sadje in oreščki v celoti 
pridobljeno; 
- vrednost kateregakoli 
uporabljenega materiala iz 
17.poglavja ne presega 
30% vrednosti cene 
izdelka franko tovarna. 

 

ex 9.pgl. Kava, čaj, mate čaj in 
začimbe; razen za: 

Izdelava, pri kateri morajo 
biti vsi uporabljeni 
materiali iz 9.poglavja v 
celoti pridobljeni. 

 

0901 Kava, pražena ali 
nepražena ali brez 
kofeina; lupine in kožice 
kave; kavni nadomestki, 
ki vsebujejo kakršenkoli 
odstotek kave 

Izdelava iz materialov iz 
katerekoli tarifne številke. 

 

0902 Pravi čaj, aromatiziran ali 
ne 

Izdelava iz materialov iz 
katerekoli tarifne številke. 

 

ex 0910 Mešanice začimb Izdelava iz  materialov iz 
katerekoli tarifne številke. 

 

10.pgl. Žita Izdelava, pri kateri morajo 
biti vsi uporabljeni 
materiali iz 10.poglavja v 
celoti pridobljeni. 

 

ex 11.pgl. Izdelki mlinske industrije; 
slad; škrob; inulin; 
pšenično lepilo; razen: 

Izdelava, pri kateri morajo 
biti vsa uporabljena žita, 
užitne vrtnine, korenine in 
gomolji iz tar. št. 0714 ali 
sadje v celoti pridobljena. 

 

ex 1106 Moka, zdrob in prah iz 
sušenih  stročnic iz tar. št. 
0713 

Sušenje in mletje sušenih 
stročnic iz tar.št.0708. 

 

12.pgl. Oljna semena in plodovi; 
razno zrnje, semena in 
plodovi; industrijske ali 
zdravilne rastline; slama 
in krma 

Izdelava, pri kateri morajo 
biti vsi uporabljeni 
materiali iz 12.poglavja v 
celoti pridobljeni. 
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Tar. štev 
HS 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)   ali  (4) 

    

1301 Šelak; naravne gume, 
smole, gumijeve smole in 
oljne smole (na primer 
balzami) 

Izdelava, pri kateri 
vrednost kateregakoli 
uporabljenega materiala iz 
tar.št.1301 ne sme 
presegati 50% cene izdelka 
franko tovarna. 

 

1302 Rastlinski sokovi in 
ekstrakti; pektinske snovi; 
pektinati in pektati; agar-
agar in druge sluzi ter 
sredstva za zgoščevanje, 
dobljeni iz rastlinskih 
proizvodov, modificirani 
ali nemodificirani: 
 
- Sluzi in sredstva za 
zgoščevanje, dobljena iz 
rastlinskih proizvodov, 
modificirani 
 
- Drugi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdelava iz 
nemodificiranih sluzi in 
sredstev za zgoščevanje. 
 
 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50% 
cene izdelka franko 
tovarna. 

 

14.pgl. Rastlinski materiali za 
pletarstvo; rastlinski 
izdelki, ki niso omenjeni 
in ne zajeti na drugem 
mestu 

Izdelava, pri kateri morajo 
biti vsi uporabljeni 
materiali iz 14.poglavja v 
celoti pridobljeni. 

 

ex 15.pgl. Masti in olja živalskega 
ali rastlinskega izvora in 
izdelki njihovega 
razkrajanja; predelane 
užitne masti; voski 
živalskega ali rastlinskega 
izvora, razen: 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar.št., kot 
je tar.št. izdelka. 
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Tar. štev 
HS 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)   ali  (4) 

    

1501 Prašičja in piščančja mast, 
razen tiste iz tar.št.0209 
ali 1503 
 
- Maščobe iz kosti ali 
odpadkov 
 
 
 
- Drugo 

 
 
 
 
Izdelava iz materialov iz 
katerekoli tar.št. razen iz 
tar.št.0203, 0206 ali 0207 
ali kosti iz tar. št. 0506. 
 
Izdelava iz prašičjega mesa 
ali užitnih klavničnih 
proizvodov iz tar.št.0203 
ali 0206 ali iz piščančjega 
mesa in užitnih klavničnih 
proizvodov iz tar. št. 0207. 
 

 

1502 Maščobe  govedi, ovac ali 
koz, razen tistih iz tar.št. 
1503: 
 
- Maščobe iz kosti ali 
odpadkov 
 
 
 
 
- Drugo 
 

 
 
 
 
Izdelava iz materialov iz 
katerekoli tar.št. razen 
tistih iz tar.št. 0201, 0202, 
0204 ali 0206 ali kosti iz 
tar.št. 0506. 
 
Izdelava, pri kateri morajo 
biti vsi uporabljeni 
materiali iz 2.poglavja v 
celoti pridobljeni. 

 

1504 Masti in olja rib ali 
morskih sesalcev ter 
njihove frakcije, 
prečiščene ali 
neprečiščene, toda 
kemično nemodificirani: 

  

 - Trdne frakcije Izdelava iz materialov iz 
katerekoli tar. št., vštevši 
druge materiale iz tar. št. 
1504. 

 

 - Drugo Izdelava, pri kateri morajo 
biti vsi uporabljeni 
materiali iz 2. in 
3.poglavja v celoti 
pridobljeni. 
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Tar. štev 
HS 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)   ali  (4) 

    

ex 1505 Prečiščen lanolin Izdelava iz surove 
maščobe iz volne iz 
tar.št.1505. 

 

1506 Druge masti in olja 
živalskega izvora in 
njihove frakcije, 
prečiščene ali 
neprečiščene, toda 
kemično nemodificirane: 
 
- Trdne frakcije 
 
 
 
 
- Drugo 

 
 
 
 
 
 
 
Izdelava iz materialov iz 
katerekoli tar. št., vštevši 
druge materiale iz tar. št. 
1506. 
 
Izdelava, pri kateri morajo 
biti vsi uporabljeni 
materiali iz 2. poglavja v 
celoti pridobljeni. 

 

1507 do 
1515 

Olja rastlinskega izvora in 
njihove frakcije: 
 
- Sojino olje, olje iz 
kikirikija, palmovo, 
kopre, palmovega jedra, 
babassu, tungovo in 
oiticica olje, mirtin vosek 
in japonski vosek, frakcije 
jojoba olja in olja za 
tehnične ali industrijske 
namene, razen za 
proizvodnjo hrane za 
človeško prehrano 
 
- Trdne frakcije, razen iz 
jojoba olja 
 
 
- Drugo 

 
 
 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar.št., kot 
je tar.št.izdelka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdelava iz drugih 
materialov iz tar.št.1507 do 
1515. 
 
Izdelava, pri kateri morajo 
biti vsi rastlinski materiali 
v celoti pridobljeni. 
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Tar. štev 
HS 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)   ali  (4) 

    

1516 Živalske ali rastlinske 
masti in olja in njihove 
frakcije, deloma ali v 
celoti hidrogenirani, 
interesterificirani , 
reesterificirani ali 
elaidinizirani, rafinirani 
ali nerafinirani, toda 
nadalje nepredelani 

Izdelava, pri kateri: 
- morajo biti vsi 
uporabljeni materiali iz 
2.poglavja v celoti 
pridobljeni; 
- vsi uporabljeni rastlinski 
materiali morajo biti v 
celoti pridobljeni. Lahko 
pa se uporabijo materiali iz 
tar.št.1507, 1508, 1511 in 
1513. 

 

1517 Margarina;mešanice ali 
preparati iz masti ali olj 
živalskega ali rastlinskega 
izvora ali frakcij različnih 
masti ali olj iz tega 
poglavja, primerni za 
prehrano, razen jedilnih 
masti ali olj ali njihovih 
frakcij iz tar.št.1516 

Izdelava, pri kateri: 
- morajo biti vsi 
uporabljeni materiali iz 2. 
in 4.poglavja v celoti 
pridobljeni; 
- vsi uporabljeni rastlinski 
materiali morajo biti v 
celoti pridobljeni. Lahko 
pa se uporabijo materiali iz 
tar.št.1507, 1508, 1511 in 
1513. 

 

16.pgl. Izdelki iz mesa, rib ali 
rakov, mehkužcev ali 
drugih vodnih 
nevretenčarjev 

Izdelava iz živali iz 
1.poglavja. Vsi uporabljeni 
materiali iz 3.poglavja 
morajo biti v celoti 
pridobljeni. 

 

ex 17.pgl Sladkor in sladkorni 
izdelki; razen : 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar.št. kot 
je tar. št. izdelka. 

 

ex 1701 Sladkor iz sladkornega 
trsa ali sladkorne pese ter 
kemično čista saharoza, v 
trdnem stanju, z dodatkom 
arom ali barvil 

Izdelava, pri kateri 
vrednost kateregakoli 
materiala iz 17.poglavja ne 
presega 30% cene izdelka 
franko tovarna. 
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1702 Drugi sladkorji, vključno 
s kemično čisto laktozo, 
maltozo, glukozo in 
fruktozo, v trdnem stanju; 
sladkorni sirupi brez 
dodatkov za 
aromatiziranje ali barvil; 
umetni med in mešanice 
umetnega ter naravnega 
medu; karamelni sladkor: 
 
- Kemično čista maltoza 
in fruktoza 
 
- Drugi sladkorji v trdnem 
stanju, z dodatki za 
aromatiziranje ali barvili 
 
 
 
 
- Drugo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdelava iz materialov iz 
katerekoli tar.št. vštevši 
druge materiale iz tar.št. 
1702. 
 
Izdelava, pri kateri 
vrednost kateregakoli 
uporabljenega materiala iz 
17. poglavja ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna. 
 
Izdelava, pri kateri morajo 
biti vsi uporabljeni 
materiali že s poreklom. 
 

 

ex 1703 Melase, dobljene pri 
ekstrakciji ali rafiniranju 
sladkorja, z dodatkom 
arom in barvil 

Izdelava, pri kateri 
vrednost kateregakoli 
uporabljenega materiala iz 
17.poglavja ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna. 

 

1704 Sladkorni izdelki (vštevši 
belo čokolado) brez 
kakava 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar.št. izdelka; 
- vrednost kateregakoli 
uporabljenega materiala iz 
17.poglavja ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna. 
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18.pgl. Kakav  in kakavovi 
izdelki 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo  v drugo 
tar.št., kot je tar.št. izdelka; 
- vrednost kateregakoli 
uporabljenega materiala iz 
17.poglavja ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna. 

 

1901 Sladni ekstrakt; živila iz 
moke, zdroba, škroba ali 
sladnega ekstrakta, brez 
dodatka kakava ali z 
dodatkom kakava v 
količini manj kot 40%ut. 
računano na osnovo, ki ne 
vsebuje maščob, ki niso 
navedena in ne omenjena 
na drugem mestu; živila iz 
materiala iz tar.št. 0401 do 
0404, brez dodatka 
kakava ali z dodatkom 
kakava v količini manj kot 
5%ut., računano na 
osnovo, ki ne vsebuje 
maščob, ki niso navedena 
in ne zajeta na drugem 
mestu: 
 
- Ekstrakt slada 
 
 
- Drugo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdelava iz žit iz 
10.poglavja. 
 
Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar.št. izdelka; 
- vrednost kateregakoli 
uporabljenega materiala iz 
17.poglavja ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna. 
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1902 Testenine, kuhane ali 
nekuhane ali polnjene (z 
mesom ali drugimi 
sestavinami) ali drugače 
pripravljene, kot so 
špageti, makaroni, 
rezanci, lazanje, njoki, 
ravioli, kaneloni; kuskus, 
pripravljen ali 
nepripravljen: 
 
- Ki vsebujejo 20%ut.ali 
manj mesa, drobovine, 
rib, školjkarjev ali 
mehkužcev 
 
 
 
- Ki vsebujejo več kot 
20% ut. mesa, drobovine, 
rib, školjkarjev ali 
mehkužcev 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdelava, pri kateri morajo 
biti vsa uporabljena žita in  
žitni derivativi (razen 
pšenice vrste "durum" in 
njenih derivativov) v celoti 
pridobljena. 
 
Izdelava, pri kateri: 
-  morajo biti vsa 
uporabljena žita in  žitni 
derivativi (razen  pšenice 
vrste "durum" in njenih 
derivativov) v celoti 
pridobljena; 
- vsi uporabljeni materiali 
iz 2. in 3.poglavja morajo 
biti v celoti pridobljeni. 

 

1903 Tapioka in njeni 
nadomestki, pripravljeni 
iz škroba kot kosmiči, 
zrnca, perle ali v 
podobnih oblikah 

Izdelava iz materialov iz 
katerekoli tar.št. razen iz 
krompirjevega škroba iz 
tar.št. 1108. 

 

1904 Pripravljena živila, 
dobljena z nabrekanjem 
ali praženjem žit  ali 
žitnih izdelkov (npr. 
koruzni kosmiči); žita, 
razen koruze, v zrnu ali v 
obliki kosmičev ali druga 
obdelana zrnja (razen 
moke in zdroba), 
predkuhana ali drugače 
pripravljena, ki niso 
omenjena in ne zajeta na 
drugem mestu 

Izdelava: 
- iz materialov, ki niso 
uvrščeni v tar.št.1806; 
- pri kateri morajo biti vsa 
uporabljena žita in moka 
(razen  pšenice vrste 
"durum" in njenih 
derivativov) v celoti 
pridobljena; 
- pri kateri vrednost 
kateregakoli uporabljenega 
materiala iz 17.poglavja ne 
presega 30% cene izdelka 
franko tovarna. 
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1905 Kruh, peciva, 
sladice,biskviti in drugi 
pekovski izdelki z 
dodatkom kakava ali brez 
njega: hostije, prazne 
kapsule za farmacevtske 
proizvode, oblati in vaflji, 
rižev papir in podobni 
izdelki 

Izdelava iz materialov iz 
katerekoli tar.št. razen 
tistih iz 11. poglavja. 

 

ex 20.pgl. Izdelki iz vrtnin, sadja, 
lupinastega sadja in 
drugih delov rastlin, 
razen: 

Izdelava, pri kateri mora 
biti vse uporabljeno sadje, 
lupinasto sadje ali vrtnine 
v celoti pridobljeno. 

 

ex 2001 Yam, sladek krompir in  
pododbni užitni deli 
rastlin, ki vsebujejo 5% 
ut. ali več škroba, 
pripravljeni ali 
konzervirani v kisu ali 
ocetni kislini 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar.št., kot 
je tar. št. izdelka. 

 

ex 2004 
in ex 
2005 

Krompir v obliki moke, 
zdroba ali kosmičev, 
pripravljen ali konzerviran 
drugače kot v kisu ali 
ocetni kislini 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar.št., kot 
je tar. št. izdelka. 

 

2006 Vrtnine, sadje, lupinasto 
sadje, sadne lupine in  
drugi deli rastlin, 
konzervirani v sladkorju 
(sušeni, glazirani ali 
kristalizirani) 

Izdelava, pri kateri 
vrednost kateregakoli 
uporabljenega materiala iz 
17.poglavja ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna. 

 

2007 Džemi, sadni želeji, 
marmelade, sadni pireji in  
paste iz sadja in 
lupinastega sadja, dobljeni 
s kuhanjem, z dodatkom 
sladkorja ali drugih sladil 
ali brez njih 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar.št. izdelka; 
- vrednost kateregakoli 
uporabljenega materiala iz 
17.poglavja ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna. 
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ex 2008 - Lupinasto sadje, brez 
dodanega sladkorja ali 
alkohola 
 
 
 
 
 
- Kikirikijevo maslo;  
mešanice na osnovi žit; 
palmova jedra; koruza 
 
 
- Drugi, razen sadja in 
lupinastega sadja, kuhani 
drugače kot  v sopari ali 
vodi, brez dodanega 
sladkorja; zmrznjeni 

Izdelava, pri kateri 
vrednost uporabljenih 
lupinastega sadjain oljnih 
semen s poreklom iz tar.št. 
0801, 0802 in 1202 
do1207 presega 60% cene 
izdelka franko tovarna. 
 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar.št., kot 
je tar. št. izdelka. 
 
Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar.  št. 
izdelka; 
-  vrednost kateregakoli 
uporabljenega materiala iz 
17.poglavja ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna. 
 

 

2009 Sadni sokovi (tudi grozdni 
mošt) in zelenjavni 
sokovi, nefermentirani in 
brez dodanega alkohola, z 
dodatkom sladkorja ali 
drugih sladil ali brez njih 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar.št.izdelka; 
-  vrednost kateregakoli 
uporabljenega materiala iz 
17.poglavja ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna. 
 

 

ex 21.pgl. Razna živila, razen za: Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar.št., kot 
je tar. št. izdelka. 
 

 

2101 Ekstrakti, esence in 
koncentrati kave, čaja, 
mate čaja in pripravki na 
osnovi teh produktov, ali 
na osnovi kave, čaja ali 
mate čaja;; pražena 
cikorija in drugi kavni 
nadomestki 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar.št.izdelka; 
- vsa uporabljena cikorija 
mora biti v celoti 
pridobljena. 
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2103 Omake in pripravki za 
omake; mešane začimbe 
in mešana začimbna 
sredstva; gorčična moka 
in zdrob in pripravljena 
gorčica: 
 
- Omake in pripravki za 
omake; mešane začimbe 
in mešana začimbna 
sredstva 
 
 
 
 
- Gorčična moka in zdrob 
in pripravljena gorčica 

 
 
 
 
 
 
 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar.št., kot 
je tar.št.izdelka. Lahko se 
uporabijo gorčična moka 
ali zdrob ali pripravljena 
gorčica. 
 
Izdelava iz materialov iz 
katerekoli tarifne številke. 

 

ex 2104 Juhe in ragu juhe in 
pripravki za te juhe 

Izdelava iz materialov iz 
katerekoli tarifne številke 
razen pripravljene ali 
konzervirane vrtnine iz 
tar.št.2002 do 2005. 

 

2106 Živila, ki niso navedena in 
ne zajeta na drugem mestu 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar.št.izdelka; 
-  vrednost kateregakoli 
uporabljenega materiala iz 
17.poglavja ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna. 

 

ex 22.pgl. Pijače, alkoholi in kis, 
razen: 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar.št. kot je tar. št. izdelka; 
- vse uporabljeno grozdje 
ali materiali, dobljeni iz 
grozdja, morajo biti v 
celoti pridobljeni 
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2202 Vode, vštevši mineralne 
vode in sodavice,z 
dodanim sladkorjem ali 
drugimi sladili ali sredstvi 
za aromatiziranje ter 
druge brezalkoholne 
pijače, razen sadnih in 
zelenjavnih sokov, ki se 
uvrščajo v tar. št. 2009 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar.   št. 
izdelka; 
-  vrednost kateregakoli 
uporabljenega materiala iz 
17.poglavja ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna; 
- mora biti vsak 
uporabljeni sadni sok 
(razen ananasovega, 
citroninega ali soka 
grenivke) že s poreklom. 

 

2208 Nedenaturiran etanol z 
vsebnostjo manj kot 80 
vol.%; žganja, likerji  in 
druge žgane alkoholne 
pijače 

Izdelava: 
- iz materialov, ki niso 
uvrščeni v tar.št.2207 ali 
2208; 
- pri kateri mora biti vse 
uporabljeno grozdje ali 
katerikoli material, dobljen 
iz grozdja v celoti 
pridobljen ali , če so vsi 
drugi uporabljeni materiali 
že s poreklom, se lahko 
uporabi arak do višine 5 
vol.%. 

 

ex 23.pgl. Ostanki in odpadki 
živilske industrije; 
pripravljena krma za 
živali; razen: 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar.št., kot 
je tar.št. izdelka. 

 

ex 2301 Kitov zdrob; moke, zdrobi 
in peleti iz mesa rib ali 
rakov , mehkužcev ali 
drugih vodnih 
nevretenčarjev, 
neustreznih za prehrano 
ljudi 

Izdelava, pri kateri morajo 
biti vsi uporabljeni 
materiali iz 2.in 3.poglavja 
v celoti pridobljeni. 

 

ex 2303 Ostanki pri proizvodnji 
škroba iz koruze (razen 
zgoščenih tekočin za 
namakanje), z vsebnostjo 
proteinov več kot 40 ut.%, 
računano na suh proizvod 

Izdelava, pri kateri mora 
biti vsa uporabljena koruza 
v celoti pridobljena. 
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ex 2306 Oljne pogače in drugi 
trdni ostanki, dobljeni pri 
ekstrakciji olivnega olja, 
ki vsebujejo več kot 3 
ut.% olivnega olja 

Izdelava, pri kateri morajo 
biti vse uporabljene olive v 
celoti pridobljene. 

 

2309 Izdelki, ki se uporabljajo 
kot hrana za živali 

Izdelava, pri kateri: 
- morajo biti vsa 
uporabljena žita, sladkor 
ali melase, meso ali mleko 
že s poreklom; 
- morajo biti vsi 
uporabljeni materiali iz 
3.poglavja v celoti 
pridobljeni. 

 

ex 24.pgl. Tobak in tobačni 
nadomestki; razen: 

Izdelava, pri kateri morajo 
biti vsi materiali iz 
24.poglavja v celoti 
pridobljeni. 

 

2402 Cigare, cigarilosi in 
cigarete iz tobaka ali 
tobačnega nadomestka 

Izdelava, pri kateri mora 
biti najmanj 70 ut.% 
uporabljenega 
nepredelanega tobaka ali 
tobačnega odpada iz 
tar.št.2401 že s poreklom. 

 

ex 2403 Tobak za kajenje Izdelava, pri kateri mora 
biti najmanj 70 ut.% 
uporabljenega 
nepredelanega tobaka ali 
tobačnega odpada iz 
tar.št.2401 že s poreklom. 

 

ex 25.pgl. Sol; žveplo; zemljine  in 
kamen; sadra, apno in 
cement; razen: 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., 
kot je tar. št. izdelka. 

 

ex 2504 Naravni kristalni grafit, z 
obogateno vsebino 
ogljika, prečiščen in mlet 

Bogatenje vsebine ogljika, 
prečiščevanje in mletje 
surovega kristalnega 
grafita. 

 

ex 2515 Marmor, rezan z 
žaganjem ali kako 
drugače razrezan v 
pravokotne bloke ali 
plošče (vključno 
kvadratne) debeline do 
vključno 25 cm 

Rezanje , z žaganjem ali 
kako drugače,  marmorja 
(tudi če je že razžagan) 
debeline nad 25 cm. 
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ex 2516 Granit, porfir, bazalt, 
peščenec in drug kamen 
za spomenike in  
gradbeništvo, rezan z 
žaganjem ali kako 
drugače, v pravokotne 
bloke ali plošče (vključno 
kvadratne) debeline do 
vključno 25 cm 

Rezanje , z žaganjem ali 
kako drugače,  kamna (tudi 
če je že razžagan) debeline 
nad 25 cm. 

 

ex 2518 Žgan dolomit Žganje nežganega 
dolomita. 

 

ex 2519 Zdrobljen naravni 
magnezijev karbonat 
(magnezit), v hermetično 
zaprtih kontejnerjih, in 
magnezijev oksid, čisti ali 
nečisti, razen topljenega 
magnezijevega oksida ali 
mrtvo žganega 
(sintranega) 
magnezijevega oksida 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar.št., kot 
je tar.št. izdelka. Lahko se 
uporablja naravni 
magnezijev karbonat 
(magnezit). 

 

ex 2520 Sadra, specialno 
pripravljena za 
zobozdravstvo 

Izdelava pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50% 
cene izdelka franko 
tovarna. 

 

ex 2524 Naravna azbestna vlakna Izdelava iz azbestnega 
koncentrata. 

 

ex 2525 Sljuda v prahu Mletje sljude ali odpadkov 
sljude. 

 

ex 2530 Zemeljske barve, žgane 
ali v prahu 

Žganje ali mletje 
zemeljskih barv. 

 

26.pgl. Rude, žlindra in pepel Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar.št., kot 
je tar.št. izdelka. 

 

ex 27.pgl. Mineralna goriva, 
mineralna olja in izdelki 
njihove destilacije; 
bituminozne snovi; 
mineralni voski; razen: 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar.št., kot 
je tar. št. izdelka. 
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(1) (2) (3)   ali  (4) 

    

2707 Olja, pri katerih teža 
aromatskih sestavin 
presega težo 
nearomatskih, ki so 
podobna mineralnim 
oljem, dobljenim z 
destilacijo katrana iz 
črnega premoga pri visoki 
temperaturi, katerih se 
65% ali več prostornine 
destilira pri temperaturi 
do 250o C (vštevši 
mešanice naftnih olj in 
benzena), za uporabo kot 
pogonska goriva ali 
kurilna olja 

Operacije rafiniranja in/ali 
en ali več specifičnih 
procesov1. 
 
ali 
 
Druge operacije, pri 
katerih se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar.št.izdelka. 
Lahko se uporabijo 
materiali, ki so uvrščeni v  
isto tar.št. pod pogojem, da 
njihova vrednost ne 
presega 50% cene 
proizvodov franko tovarna. 

 

ex 2709 Nafta, dobljena iz 
bituminoznih mineralov, 
surova 

Destruktivna destilacija 
bituminoznih mineralov. 

 

------------------------------ 
1 Za specifične pogoje v zevzi s »specifičnimi procesi« glej Uvodni opombi 7.1 in 7.3.
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Tar. štev 

HS 
Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 

porekla, ki jim da status blaga s poreklom 
(1) (2) (3)   ali  (4) 

    

2710  Olja, dobljena iz nafte in 
olja, dobljena iz 
bituminoznih materialov, 
razen surovih; izdelki, ki 
niso omenjeni niti zajeti 
na drugem mestu, ki 
vsebujejo po teži 70% ali 
več olj iz nafte ali olj, 
dobljenih iz bituminoznih 
materialov, če so ta olja 
osnovne sestavine teh 
proizvodov 

Operacije rafiniranja in/ali 
en ali več specifičnih 
procesov2. 
 
ali 
 
Druge operacije, pri 
katerih se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar.št.izdelka. 
Lahko se uporabijo 
materiali, ki so uvrščeni v  
isto tar.št. pod pogojem, da 
njihova vrednost ne 
presega 50% cene 
proizvodov franko tovarna. 

 

2711 Naftni plini in drugi 
plinasti ogljikovodiki 

Operacije rafiniranja in/ali 
en ali več specifičnih 
procesov2. 
 
ali 
 
Druge operacije, pri 
katerih se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar.št.izdelka. 
Lahko se uporabijo 
materiali, ki so uvrščeni v  
isto tar.št. pod pogojem, da 
njihova vrednost ne 
presega 50% cene 
proizvodov franko tovarna. 

 

                                            
2  Za specifične pogoje v zevzi s »specifičnimi procesi« glej Uvodno opombo 7.2 



Stran 14366 / št. 113 / 23. 12. 2002 Uradni list Republike Slovenije 
 
 

 

Tar. štev 
HS 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)   ali  (4) 

    

2712 Vazelin; parafinski vosek, 
mikrokristalni vosek iz 
nafte, stiskani vosek, 
ozokerit, vosek iz 
lignita,vosek iz šote, drugi 
mineralni voski in 
podobni izdelki, dobljeni s 
sintezo ali drugimi 
postopki, pobarvani ali 
nepobarvani 

Operacije rafiniranja in/ali 
en ali več specifičnih 
procesov2. 
 
ali 
 
Druge operacije, pri 
katerih se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar.št.izdelka. 
Lahko se uporabijo 
materiali, ki so uvrščeni v  
isto tar.št. pod pogojem, da 
njihova vrednost ne 
presega 50% cene 
proizvodov franko tovarna. 

 

2713 Naftni koks, bitumen in 
drugi ostanki iz nafte ali 
olj iz bituminoznih 
materialov 

Operacije rafiniranja in/ali 
 en ali več specifičnih 
procesov1. 
 
ali 
 
Druge operacije, pri 
katerih se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar.št.izdelka. 
Lahko se uporabijo 
materiali, ki so uvrščeni v  
isto tar.št. pod pogojem, da 
njihova vrednost ne 
presega 50% cene 
proizvodov franko tovarna. 

 

                                            
1  Za specifične pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej Uvodni opombi 7.1 in 7.3. 
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Tar. štev 
HS 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)   ali  (4) 

    

2714 Bitumen in asfalt, naravni; 
bituminozni in oljni 
skrilavci in  katranski 
pesek;asfaltiti in asfaltne 
kamnine 

Operacije rafiniranja in/ali 
en ali več specifičnih 
procesov 1. 
 
ali 
 
Druge operacije, pri 
katerih se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar.št.izdelka. 
Lahko se uporabijo 
materiali, ki so uvrščeni v  
isto tar.št. pod pogojem, da 
njihova vrednost ne 
presega 50% cene 
proizvodov franko tovarna. 

 

2715 Bitumenske mešanice na 
osnovi naravnega asfalta, 
naravnega bitumna, 
bitumna iz nafte, 
mineralnega katrana ali 
mineralne katranske 
smole 

Operacije rafiniranja in/ali 
en ali več specifičnih 
procesov1. 
 
ali 
 
Druge operacije, pri 
katerih se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar.št.izdelka. 
Lahko se uporabijo 
materiali, ki so uvrščeni v  
isto tar.št. pod pogojem, da 
njihova vrednost ne 
presega 50% cene 
proizvodov franko tovarna. 

 

ex 28.pgl. Anorganski kemični 
izdelki; organske in 
anorganske spojine ali 
plemenite kovine, redkih 
zemeljskih kovin, 
radioaktivnih elementov 
ali izotopov, razen 
proizvodov iz tar.št. 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., 
kot je tar. št. izdelka. 
Lahko se uporabljajo 
materiali, ki so uvrščeni v 
isto tar.št. pod pogojem, da 
njihova vrednost ne 
presega 20% cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 40% cene 
izdelka franko 
tovarna. 
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Tar. štev 
HS 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)   ali  (4) 

    

ex 2805 "Mischmetall" Izdelava z elektrolitsko ali 
toplotno obdelavo, pri 
kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 50% cene izdelka 
franko tovarna. 

 

ex 2811 Žveplov trioksid Izdelava iz žveplovega 
dioksida. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 40% cene 
izdelka franko 
tovarna. 

ex 2833 Aluminijev sulfat Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50% 
cene izdelka franko 
tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 40% cene 
izdelka franko 
tovarna. 

ex 2840 Natrijev perborat Izdelava iz dinatrijevega 
tetraborata pentahidrata. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 40% cene 
izdelka franko 
tovarna. 

ex  
29.pgl. 

Organski kemični izdelki, 
razen:  

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar.št,. kot 
je tar. izdelka. Lahko se 
uporabljajo materiali, ki so 
uvrščeni v isto tar.št. pod 
pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% 
cene izdelka franko 
tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 40% cene 
izdelka franko 
tovarna. 
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Tar. štev 
HS 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)   ali  (4) 

    

ex 2901 Aciklični ogljikovodiki za 
uporabo kot pogonsko 
gorivo ali ogrevanje 

Operacije rafiniranja in/ali 
en ali več specifičnih 
procesov1. 
 
ali 
 
Druge operacije, pri 
katerih se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar.št.izdelka. 
Lahko se uporabijo 
materiali, ki so uvrščeni v  
isto tar.št. pod pogojem, da 
njihova vrednost ne 
presega 50% cene 
proizvodov franko tovarna 

 

ex 2902 Ciklani in cikleni (razen 
azulenov), benzeni, 
tolueni, ksileni, za 
uporabo kot pogonsko 
gorivo ali kurilno olje 

Operacije rafiniranja in/ali 
en ali več specifičnih 
procesov1 
 
ali 
 
Druge operacije, pri 
katerih se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar.št.izdelka. 
Lahko se uporabijo 
materiali, ki so uvrščeni v  
isto tar.št. pod pogojem, da 
njihova vrednost ne 
presega 50% cene 
proizvodov franko tovarna 

 

ex 2905 Kovinski alkoholati iz 
alkoholov iz te tar. št. in  
iz etanola ali glicerina 

Izdelava iz materialov iz 
katerekoli tar.št. vštevši 
druge materiale iz tar.št. 
2905. Kovinski alkoholati 
iz te tar.št. se lahko 
uporabljajo pod pogojem, 
da njihova vrednost ne 
presega 20% cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 40% cene 
izdelka franko 
tovarna. 

                                            
11Za specifične pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej Uvodni opombi 7.1 in 7.3 
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Tar. štev 
HS 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)   ali  (4) 

    

2915 Nasičene aciklične 
monokarboksilne kisline 
in njihovi anhidridi, 
halogenidi, peroksidi in 
perkisline; njihovi 
halogenski sulfo-nitro- in 
nitrozo- derivati 

Izdelava iz materialov iz 
katerekoli tar.št. Vendar  
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz tar. št. 2915 
in 2916 ne sme presegati 
20% cene izdelka franko 
tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 40% cene 
izdelka franko 
tovarna. 

ex 2932 - Notranji etri in njihovi 
halogenski sulfo-, nitro- in 
nitrozoderivati 
 
 
 
 
- Ciklični acetali in 
notranji hemiacetali in 
njihovi halogenski, sulfo- 
nitro- ali nitrozoderivati 
 
 

Izdelava iz materialov iz 
katerekoli tar.št. Vendar  
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz tar.št.2909 ne 
sme presegati 20% cene 
izdelka franko tovarna. 
 
Izdelava iz materialov iz 
katerekoli tar. št.. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 40% cene 
izdelka franko 
tovarna. 
 
 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 40% cene 
izdelka franko 
tovarna. 

2933  Heterociklične spojine 
samo s heteroatomom ali 
heteroatomi dušika; 

Izdelava iz materialov iz 
katerekoli tar. št. Vrednost 
vseh uporabljenih 
materialov iz tar. št. 2932 
in 2933 ne sme presegati 
20% cene izdelka franko 
tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 40% cene 
izdelka franko 
tovarna. 

2934 Nukleinske kisline in 
njihove soli ; druge 
heterociklične spojine 

Izdelava iz materialov iz 
katerekoli tar.št. Vrednost 
vseh uporabljenih 
materialov iz tar.št. 2932, 
2933 in 2934 ne sme 
presegati 20% cene izdelka 
franko tovarna 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 40% cene 
izdelka franko 
tovarna. 

ex  
30.pgl. 

Farmacevtski izdelki 
razen:  

Izdelava, pri kateri se vsi 
porabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar.št., kot 
je tar.št. izdelka. Lahko se 
uporabljajo materiali, ki so 
uvrščeni v isto tar.št., pod 
pogojem , da njihova 
vrednost ne presega 20% 
cene izdelka franko 
tovarne. 
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Tar. štev 
HS 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)   ali  (4) 

    

3002 Človeška kri; živalska kri, 
pripravljena za uporabo v 
terapevtske, profilaktične 
ali diagnostične  namene; 
anti serumi in druge 
frakcije krvi in 
modificirani imunološki 
izdelki, ne glede na to, ali 
so pridobljeni z uporabo 
biotehnoloških procesov; 
cepiva, toksini, kulture 
mikroorganizmov (razen 
kvasovk) in podobni 
izdelki: 
 
- Izdelki, ki so sestavljeni 
iz dveh sestavin ali več, ki 
so pomešani za 
terapevtske ali 
profilaktične namene ali 
nepomešani izdelki za te 
namene, pripravljeni v 
odmerjene doze ali v 
oblike ali pakiranje za 
prodajo na drobno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdelava iz materialov iz 
katerekoli tar.št., vštevši 
druge materiale iz tar.št. 
3002. Materiali iz tega 
opisa se lahko uporabljajo 
pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% 
cene izdelka franko 
tovarna. 

 

 - Drugo:   

 -- človeška kri Izdelava iz materialov iz 
katerekoli tar. št., vštevši 
druge materiale iz tar. št. 
3002. Materiali iz tega 
opisa se lahko uporabljajo 
pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% 
cene izdelka franko 
tovarna. 

 

 -- živalska kri pripravljena 
za terapevtske ali 
profilaktične namene 

Izdelava iz materialov iz 
katerekoli tar. št., vštevši 
druge materiale iz tar.št. 
3002. Materiali iz tega 
opisa se lahko uporabljajo 
pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% 
cene izdelka franko 
tovarna. 
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Tar. štev 
HS 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)   ali  (4) 

    

 -- frakcije krvi, razen 
antiserumov, hemoglobina 
in serumskih globulinov 

Izdelava iz materialov iz 
katerekoli tar. št., vštevši 
druge materiale iz tar. št. 
3002. Materiali iz tega 
opisa se lahko uporabljajo 
pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% 
cene izdelka franko 
tovarna. 

 

 -- hemoglobin, krvni 
globulin in serumski 
globulin 

Izdelava iz materialov iz 
katerekoli tar. št., vštevši 
druge materiale iz tar. št. 
3002. Materiali iz tega 
opisa se lahko uporabljajo 
pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% 
cene izdelka franko 
tovarna. 

 

 - - drugo Izdelava iz materialov iz 
katerekoli tar. št., vštevši 
druge materiale iz tar. št. 
3002. Materiali iz tega 
opisa se lahko uporabljajo 
pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% 
cene izdelka franko 
tovarna. 

 

3003 in 
3004 

Zdravila (razen 
proizvodov iz tar. št. 
3002, 3005 ali 3006) 

  

 - Pridobljeni iz amikacina 
iz tar. št. 2941 

Izdelava, pri kateri  se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar.št., kot 
je tar.št. izdelka. Lahko se 
uporabljajo materiali iz tar. 
št.  3003 ali 3004 pod 
pogojem, da njihova 
skupna vrednost ne 
presega 20% cene izdelka 
franko tovarna. 
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Tar. štev 
HS 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)   ali  (4) 

    

 - Drugo Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar.št. izdelka. 
Lahko se uporabljajo 
materiali iz tar. št.  3003 
ali 3004 pod pogojem, da 
njihova skupna vrednost ne 
presega 20% cene izdelka 
franko tovarna, in 
- vrednost vseh 
uporabljenih materalov ne 
presega 50% cene izdelka 
franko tovarna . 

 

ex 31.pgl Gnojila, razen: Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., 
kot je tar. št. izdelka. 
Lahko se uporabljajo 
materiali, ki so uvrščeni v 
isto tar. št. pod pogojem, 
da njihova vrednost ne 
presega 20% cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 40% cene 
izdelka franko 
tovarna. 

ex 3105 Mineralna ali kemična 
gnojila, ki vsebujejo dva 
ali tri gnojilne elemente  
dušik, fosfor in kalij; 
druga gnojila; izdelki iz 
tega poglavja v obliki 
tablet ali podobnih 
oblikah ali pakiranjih do 
10 kg bruto teže razen: 

Izdelava pri kateri: 
-se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko se 
uporabljajo materiali, ki so 
uvrščeni v isto tar. št. pod 
pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% 
cene izdelka franko 
tovarna, in 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 40% cene 
izdelka franko 
tovarna. 

 - natrijev nitrat 
- kalcijev cianamid 
- kalijevega sulfata 
- magnezijevega sulfata 

- vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 50% cene izdelka 
franko tovarna. 

 



Stran 14374 / št. 113 / 23. 12. 2002 Uradni list Republike Slovenije 
 
 

 

Tar. štev 
HS 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)   ali  (4) 

    

ex  
32.pgl. 

Ekstrati za strojenje ali 
barvanje; tanini in njihovi 
derivati; barve za tekstil, 
pigmenti in druga barvila; 
pripravljena premazna 
sredstva in laki; kiti in 
druge tesnilne mase; 
tiskarske barve in črnila; 
razen: 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., 
kot je tar. št. izdelka. 
Lahko se uporabljajo 
materiali, ki so uvrščeni v 
isto tar. št. pod pogojem, 
da njihova vrednost ne 
presega 20% cene izdelka 
franko tovarna .                     

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 40% cene 
izdelka franko 
tovarna. 

ex 3201 Tanini in njihove soli, etri, 
estri in drugi derivati 

Izdelava iz ekstraktov 
tanina rastlinskega porekla. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 40% cene 
izdelka franko 
tovarna. 

3205 Lak barve; preparati, 
predvideni v 3. opombi v 
tem poglavju, na osnovi 
"lak barv"1 

Izdelava iz materialov iz 
katerekoli tar št., razen 
materialov iz tar. št. 3203, 
3204 in 3205. Materiali, 
uvrščeni v tar. št. 3205 se 
lahko uporabljajo pod 
pogojem da njihova vred. 
ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 40% cene 
izdelka franko 
tovarna. 

ex 33.pgl. Eterična olja in rezinoidi; 
parfumerijski, kozmetični 
ali toaletni izdelki, razen: 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., 
kot je tar. št. izdelka. 
Lahko se uporabljajo 
materiali, ki so uvrščeni v 
isto tar. št. pod pogojem, 
da njihova vrednost ne 
presega 20% cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 40% cene 
izdelka franko 
tovarna. 

                                            
1Opomba 3 k 32.poglavju določa, da gre za preparate, ki se uporabljajo za barvanje 
kateregakoli materiala ali ki se uporabljajo kot sestavine za proizvodno barvil, pod pogojem, 
da niso uvrščene v drugo tarifno številko 32.poglavja. 
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Tar. štev 
HS 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)   ali  (4) 

    

3301 Eterična olja (brez 
terpenov ali s terpeni), 
vključno zgoščena (trda) 
olja (concretes) in čista 
olja; rezinoidi; izvlečki 
oleosmol; koncentrati 
eteričnih olj v masteh,  

Izdelava iz materialov iz 
katerekoli tar.št., vštevši 
materiale iz druge 
"skupine"1 v tej tar. št. 
Materiali, uvrščeni v isto 
skupino, se lahko  

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 40% cene 
izdelka franko 
tovarna. 

 v neeteričnih oljih, voskih 
ali podobno, dobljeni z 
ekstrakcijo eteričnih olj z 
mastjo ali macereacijo; 
stranski terpenski izdelki, 
dobljeni z deterpenacijo 
eteričnih olj; vodni 
destilati in vodne 
raztopine eteričnih olj 

uporabljajo pod pogojem, 
da njihova vrednost ne 
presega 20% cene izdelka 
franko tovarna. 

 

ex 34.pgl. Mila, organska površinsko 
aktivna sredstva, pralni 
preparati, mazalni 
preparati, umetni voski, 
pripravljeni voski, izdelki 
za loščenje ali čiščenje, 
sveče in podobni izdelki , 
paste za modeliranje in 
"zobozdravstveni voski" 
ter zobarski preparati na 
osnovi sadre, razen: 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., 
kot je tar. št. izdelka. 
Lahko se uporabljajo 
materiali, ki so uvrščeni v 
isto tar. št. pod pogojem, 
da njihova vrednost ne 
presega 20% cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 40% cene 
izdelka franko 
tovarna. 

ex 3403 Mazalni preparati.,ki 
vsebujejo naftno olje ali 
olja, dobljenih iz 
bituminoznih mineralov, 
pod pogojem da 
predstavljajo manj kot 
70% po teži 

Operacije rafiniranja in/ali 
en ali več specifičnih 
procesov2. 
 
ali 
 
Druge operacije, pri 
katerih se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar.št., kot je tar.št.izdelka. 
Lahko se uporabijo 
materiali, ki so uvrščeni v  
isto tar.št. pod pogojem, da 
njihova vrednost ne 
presega 50% cene 
proizvodov franko tovarna. 

 

                                            
1Izraz "skupina" pomeni  katerikoli del besedila te tarifne številke med dvema podpičjema. 

2Za specifične pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej Uvodni opombi 7.1 in 7.3 
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Tar. štev 
HS 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)   ali  (4) 

    

3404 Umetni voski in 
pripravljeni voski: 

  

 - Na osnovi parafina, 
voskov iz nafte, voskov, 
dobljenih iz bituminoznih 
mineralov, stisnjenega 
parafina ali parafina z 
odstranjenim oljem 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., 
kot je tar. št. izdelka. 
Lahko se uporabljajo 
materiali, ki so uvrščeni v 
isto tar. št. pod pogojem, 
da njihova vrednost ne 
presega 50% cene izdelka 
franko tovarna. 

 

 - Drugo Izdelava iz materialov 
katerekoli tar.št., razen: 
- hidrogeniziranih olj, ki 
imajo lastnost voska iz 
tar.št. 1516 
- maščobnih kislin, ki niso 
kemično definirane ali 
maščobnih industrijskih 
alkoholov, ki imajo 
lastnost voskov iz tar.št. 
3823 
- materialov iz tar. št. 
3404. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 40% cene 
izdelka franko 
tovarna. 

  Ti materiali se lahko 
uporabljajo pod pogojem, 
da njihova vrednost ne 
presega 20% cene izdelka 
franko tovarna. 

 

ex 35.pgl. Beljakovinske snovi; 
modificirani škrobi; 
lepila; encimi; razen: 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., 
kot je tar. št. izdelka. 
Lahko se uporabljajo 
materiali, ki so uvrščeni v 
isto tar. št. pod pogojem, 
da njihova vrednost ne 
presega 20% cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 40% cene 
izdelka franko 
tovarna. 
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Tar. štev 
HS 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)   ali  (4) 

    

3505 Dekstrini in drugi 
modificirani škrobi (npr. 
preželatinizirani in 
esterificirani škrobi); 
lepila na osnovi škrobov 
ali na osnovi dekstrina ali 
drugih modificiranih 
škrobov: 

  

 - Škrobni etri in estri Izdelava iz materialov iz 
katerekoli tar.št., vštevši 
druge materiale iz tar.št. 
3505. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 40% cene 
izdelka franko 
tovarna. 

 - Drugo Izdelava iz materialov iz 
katerekoli tar.št., razen 
tistih iz tar. št. 1108. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 40% cene 
izdelka franko 
tovarna. 

ex 3507 Pripravljeni encimi, ki 
niso omenjeni in ne zajeti 
na drugem mestu 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50% 
cene izdelka franko 
tovarna. 

 

36.pgl. Razstreliva; pirotehnični 
izdelki; vžigalice; 
piroforne zlitine; določene 
vnetljive snovi 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., 
kot je tar. št. izdelka. 
Lahko se uporabljajo 
materiali, ki so uvrščeni v 
isto tar. št. pod pogojem, 
da njihova vrednost ne 
presega 20% cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 40% cene 
izdelka franko 
tovarna. 

ex  
37.pgl. 

Izdelki za fotografske in 
kinematografske namene; 
razen: 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., 
kot je tar. št. izdelka. 
Lahko se uporabljajo 
materiali, ki so uvrščeni v 
isto tar. št. pod pogojem, 
da njihova vrednost ne 
presega 20% cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 40% cene 
izdelka franko 
tovarna 
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Tar. štev 
HS 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)   ali  (4) 

    

3701 Fotografske plošče in 
plani filmi, občutljivi za 
svetlobo, neosvetljeni, iz 
kakršnegakoli materiala, 
razen  iz papirja, kartona 
ali tekstila; fotografski 
plani filmi za hitro 
razvijanje in kopiranje, 
občutljivi za svetlobo 
neosvetljeni, v kasetah ali 
brez njih: 

  

 - Plani filmi za trenutno 
(hitro) fotografijo, v 
kasetah 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar.št., 
razen v tar.št. 3701 ali 
3702. Materiali, uvrščeni v 
tar.št. 3702 se lahko 
uporabljajo pod pogojem, 
da njihova vrednost ne 
presega 30% cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 40% cene 
izdelka franko 
tovarna 

 - Drugo Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar.št. 
razen v tar.št. 3701 ali 
3702. Materiali uvrščeni v 
tar.št. 3701 ali 3702 se 
lahko uporabljajo pod 
pogojem, da njihova 
skupna vrednost ne 
presega 20% cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 40% cene 
izdelka franko 
tovarna 

3702 Fotografski filmi v 
zvitkih, občutljivi za 
svetlobo, neosvetljeni, iz 
kakršnegakoli materiala 
razen iz papirja, kartona 
ali tekstila; filmi v zvitkih 
za hitro razvijanje in 
kopiranje, občutljivi za 
svetlobo, neosvetljeni 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v katerokoli 
tar.št., razen v tar.št. 3701 
ali 3702. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 40% cene 
izdelka franko 
tovarna. 
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Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
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(1) (2) (3)   ali  (4) 

    

3704 Fotografske plošče, filmi, 
papir, karton in tekstil, 
osvetljeni toda nerazviti 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v katerokoli tar. 
št. razen v tar.št. 3701 do 
3704. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 40% cene 
izdelka franko 
tovarna. 

ex 38.pgl. Razni izdelki kemične 
industrije, razen: 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar.št., kot 
je tar. št. izdelka. Materiali 
uvrščeni v isto tar. št., se 
lahko uporabljajo pod 
pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% 
cene izdelka franko 
tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 40% cene 
izdelka franko 
tovarna. 

ex 3801 - Koloidni grafit  v 
suspenziji v olju in 
polkoloidni grafit; 
ogljikove paste za 
elektrode 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50% 
cene izdelka franko 
tovarna. 

 

 - Grafit  v obliki paste kot 
mešanica grafita z 
mineralnimi olji z več kot 
30% grafita po teži 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz tar. št. 3403 
ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 40% cene 
izdelka franko 
tovarna. 

ex 3803 Rafinirano tal-olje Rafiniranje surovega tal-
olja. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 40% cene 
izdelka franko 
tovarna. 

ex 3805 Sulfatna terpentinska olja, 
prečiščena 

Prečiščevanje z destilacijo 
ali rafiniranjem surovega  
sulfatnega terpentinskega 
olja. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 40% cene 
izdelka franko 
tovarna. 
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ex 3806 Smolni estri Izdelava iz smolnih kislin. Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 40% cene 
izdelka franko 
tovarna 

ex 3807 Lesni katran (lesna 
katranska smola) 

Destilacija lesnega katrana. Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 40% cene 
izdelka franko 
tovarna. 

3808 Insekticidi, rodenticidi, 
fungicidi, herbicidi, 
sredstva zoper klitje, 
sredstva za urejanje rasti 
rastlin, dezinfektanti in 
podobni izdelki, 
pripravljeni v oblikah ali 
pakiranjih za prodajo na 
drobno ali kot preparati ali 
kot izdelki (npr. žveplani 
trakovi, stenji, sveče in 
muholovke) 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50% 
cene izdelka franko 
tovarna. 

 

3809 Sredstva za dodelavo, 
nosilci barv, sredstva za 
pospeševanje barvanja in 
fiksiranje barvil ter drugi 
izdelki (npr. sredstva za 
apreturo in jedkanje), ki 
se uporabljajo v tekstilni, 
papirni, usnjarski in 
podobnih industrijah, ki 
niso omenjeni in ne zajeti 
na drugem mestu 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50% 
cene izdelka franko 
tovarna. 
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3810 Preparati za dekapiranje 
kovinskih površin; talila 
in drugi pomožni 
preparati za spajkanje in 
varjenje; praški in paste za 
spajkanje in varjenje, ki 
so sestavljeni iz kovin in 
drugih materialov; 
preparati, ki se 
uporabljajo kot  jedra ali 
obloge  za elektrode ali 
varilne palice 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50% 
cena izdelka franko 
tovarna. 

 

3811 Preparati zoper 
detonacijo, preparati za 
preprečevanje oksidacije, 
za preprečevanje 
kopičenja smole, za 
izboljšanje viskoznosti, 
preparati za preprečevanje 
korozije in drugi 
pripravljeni aditivi, za 
mineralna olja (vštevši 
bencin) ali za druge 
tekočine, ki se uporabljajo 
v iste namene kot 
mineralna olja: 

  

 - Pripravljeni aditivi za 
mazalna olja, ki vsebujejo 
naftna olja ali olja iz 
bituminoznih materialov 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov, ki so uvrščeni 
v  tar.št. 3811 ne 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 
plastične mase, ki niso 
omenjeni in ne zajeti na 
drugem mestu; preparati 
za preprečevanje 
oksidacije in drugi 
sestavljeni stabilizatorji za 
gumo in plastične mase 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50% 
cene izdelka franko 
tovarna. 
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3813 Preparati in polnila za 
aparate za gašenje požara; 
napolnjene granate za 
gašenje požara 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50% 
cene izdelka franko 
tovarna. 

 

3814 Sestavljena organska 
topila in razredčila, ki 
niso omenjena in ne zajeta 
na drugem mestu; 
pripravljena sredstva za 
odstranjevanje premazov 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50% 
cene izdelka franko 
tovarna. 

 

3818 Kemični elementi, 
dopirani za uporabo v 
elektroniki, v obliki 
kolutov, ploščic in v 
podobnih oblikah; 
kemične spojine, dopirane 
za uporabo v elektroniki 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50% 
cene izdelka franko 
tovarna. 

 

3819 Tekočine za hidravlične 
zavore in druge 
pripravljene tekočine za 
hidravlični prenos, ki ne 
vsebujejo ali vsebujejo po 
teži manj kot 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 pripavljene 
tekočine za odtajanje 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50% 
cene izdelka franko 
tovarna. 

 

3822 Diagnostični ali 
laboratorijski reagenti na 
podlogi in pripravljeni 
diagnostični ali 
laboratorijski reagenti s 
podlogo ali brez nje, razen 
tistih iz  tar.št. 3002 ali 
3006 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50% 
cene izdelka franko 
tovarna. 

 

3823 Industrijske 
monokarboksilne  
maščobne kisline; kisla 
olja iz rafiniranja; 
industrijski maščobni 
alkoholi 
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 - Industrijske 
monokarboksilne 
maščobne kisline; kisla 
olja iz rafiniranja 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar.št., kot 
je tar. št. izdelka. 

 

 - Industrijski maščobni 
alkoholi 

Izdelava iz materialov iz 
katerekoli tar.št. vključno 
druge materiale iz tar.št. 
3823. 

 

3824 Pripravljena vezivna 
sredstva za livarske 
modele ali livarska jedra, 
kemični izdelki in 
preparati kemične 
industrije in sorodnih 
industrij (vštevši tudi tiste, 
ki so sestavljeni iz 
mešanic naravnih 
proizvodov), ki niso 
omenjeni in ne zajeti na 
drugem mestu,stranski 
izdelki kemične industrije 
ali sorodnih industrij, ki 
niso omenjeni in ne zajeti 
na drugem mestu: 
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 - Naslednje iz te tarifne 
številke: 
 
Pripravljena vezivna 
sredstva za livarske 
modele ali livarska jedra 
na osnovi naravnih 
smolnih produktov 
 
Naftenske kisline, njihove 
v vodi netopne soli in 
njihovi estri 
 
Sorbitol, razen sorbitola iz 
tar. št. 2905 
 
Petrolejevi sulfonati, 
razen petrolejevih 
sulfonatov alkalnih kovin, 
amoniaka ali 
etanolaminov, tiofeniranih 
sulfonskih oljnih kislin, 
pridobljenih iz 
bituminoznih snovi in 
njihovih soli 
 
Ionski izmenjevalci 
 
Sušilci za vakumske cevi 
 
Alkalni železovi oksidi za 
prečiščevanje plina 
 
Amoniakova voda in 
surovi amoniak 
(izkoriščeni oksid) 
dobljen s prečiščevanjem 
svetlega plina 
 
Sulfonaftenske kisline, 
njihove v vodi netopne 
soli in njihovi estri 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., 
kot  je tar. št. izdelka. 
Materiali, ki se uvrščajo v 
isto tar. št. kot je proizvod 
se lahko uporabljajo, pod 
pogojem, da njihova  
vrednost ne presega 20% 
cene izdelka franko 
tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 40% cene 
izdelka franko 
tovarna. 
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 Fuzelno in dipelovo olje 
 
Mešanice soli, ki 
vsebujejo različne anione 
 
Paste za kopiranje na 
osnovi želatine, z ali brez 
podlage iz papirja ali 
tekstila 

  

 - Drugi Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50% 
cene izdelka franko 
tovarna. 

 

3901 do 
3915 

Plastične mase v 
primarnih oblikah; 
odpadki, ostružki in 
ostanki iz plastike; razen 
za tar.št.ex 3907 in 3912, 
za kateri so pravila 
podana v nadaljevanju: 

  

 - Izdelki adicijske 
homopolomerizacije, pri 
kateri enojni monomer 
prispeva več kot 99% po 
teži celotne vsebine 
polimerov 

Izdelava, pri kateri: 
- vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 50% cene izdelka 
franko tovarna in  
- vrednost kateregakoli  
uporabljenega materiala iz 
39. poglavja ne presega 
20% cene izdelka franko 
tovarna1. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 25% cene 
izdelka franko 
tovarna. 

 - Drugo Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz 39. poglavja 
ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna1. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 25% cene 
izdelka franko 
tovarna. 

                                            
1Za proizvode, ki so sestavljeni iz materialov, ki so po eni strani uvrščeni v tar.št.3901 do 
3906 in po drugi strani v tar.št.3907 do 3911, se to določilo uporablja samo za tisto skupino 
materialov, ki v proizvodu prevladujejo po teži. 
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ex 3907 Kopolimeri, narejeni iz 
polikarbonata in 
akrilonitril-butadien-stiren 
kopolimera (ABS) 
 
 
 
 
 
 
- Poliester 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali  
uvrščajo v drugo tar. št. 
izdelka. Lahko se 
uporabljajo materiali , ki se 
uvrščajo v isto tar.št., pod 
pogojem ,da njihova 
vrednost ne presega 50% 
cene izdelka franko 
tovarna1 
 
Izdelava, pri kateri 
vrednost kateregakoli 
uporabljenega materiala iz 
39.poglavja ne presega 
20% cene izdelka franko 
tovarna in /ali izdelava iz 
tetrabrom-(bisfenol A) 
polikarbonata  

 

3912 Celuloza in njeni kemični 
derivati, ki niso navedeni 
in ne zajeti na drugem 
mestu, v primarnih 
oblikah 

Izdelava, pri kateri 
vrednost kateregakoli 
uporabljenega materiala iz 
iste tar.št.kot je proizvod 
ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna 

 

3916 do 
3921 

Polizdelki in izdelki iz 
plastike; razen iz tar. št. 
ex 3916, ex 3917, ex 3920 
in ex 3921, za katere so 
pravila podana v 
nadaljevanju 

  

 - Ploščati izdelki, bolj kot 
le površinsko obdelani ali 
rezani v druge oblike 
razen pravokotnih (vštevši 
kvadratne); drugi izdelki, 
bolj  obdelani kot le 
površinsko obdelani 
 
- Drugi: 

Izdelava, pri kateri 
vrednost kateregakoli 
uporabljenega materiala iz 
39. poglavja ne presega 
50% cene izdelka franko 
tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 25% cene 
izdelka franko 
tovarna. 
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 - - izdelki adicijske 
homopolimeraizacije, pri 
kateri enojni monomer 
prispeva več kot 99% po 
masi celotne vsebine 
polimerov 

Izdelava, pri kateri: 
- vrednost   vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 50% cene izdelka 
franko tovarna, in 
- vrednost kateregakoli 
uporabljenega materiala iz. 
39. poglavja ne presega 
20% cene izdelka franko 
tovarna1. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost 
kateregakoli 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 25% cene 
izdelka franko 
tovarna. 

 - - drugi Izdelava, pri kateri 
vrednost kateregakoli 
uporabljenega materiala iz 
39. poglavja ne presega 
20% cene izdelka franko 
tovarna1. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 25% cene 
izdelka franko 
tovarna. 

ex 3916 
in ex 
3917 

Profilni izdelki in cevi Izdelava, pri kateri: 
 -vrednost kateregakoli 
uporabljenega materiala ne 
presega 50% cene izdelka 
franko tovarna, in 
- vrednost materialov 
uvrščenih v isto tar. št. ne 
presega 20% cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 25% cene 
izdelka franko 
tovarna. 

ex 3920 - Folije ali filmi iz 
ionomerov 
 
 
 
 
 
 
- Folije iz regenerirane 
celuloze, poliamidov ali 
polietilena 

Izdelava iz delne 
termoplastične soli, ki je 
kopolimer etilena in 
metakrilne kisline in je 
delno nevtralizirana z ioni 
kovine, predvsem cinka in 
natrija. 
 
Izdelava, pri kateri 
vrednost kateregakoli 
uporabljenega materiala iz 
iste tar.št. kot je proizvod 
ne presega 20% cene 
izdelka franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 25% cene 
izdelka franko 
tovarna. 

                                            
1Za proizvode, ki so sestavljeni iz materialov, ki so po eni strani uvrščeni v tar.št.3901 do 
3906 in po drugi strani v tar.št.3907 do 3911, se to določilo uporablja samo za tisto skupino 
materialov, ki v proizvodu prevladujejo po teži. 
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ex 3921 Folije iz plastičnih mas, 
metalizirane 

Izdelava iz visoko 
prosojnih poliestrskih folij 
debeline manj kot 23 
mikronov1. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 25% cene 
izdelka franko 
tovarna. 

3922 do 
3926 

Izdelki iz plastičnih mas Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50% 
cene izdelka franko 
tovarna. 

 

ex 40.pgl Kavčuk in izdelki iz 
kavčuka in gume; razen: 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., 
kot  je tar. št. izdelka. 

 

ex 4001 Laminirane plošče ali 
krpe kavčuka za čevlje 

Laminacija folij iz 
naravnega kavčuka. 

 

4005 Mešanice kavčuka, 
nevulkanizirane, v 
primarnih oblikah ali 
ploščah, listih ali trakovih 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov, razen 
naravnega kavčuka, ne 
presega 50% cene izdelka 
franko tovarna. 

 

4012 Protektirane ali rabljene 
zunanje gume (plašči); 
polne gume ali gume z 
zračnimi komorami, 
zamenljivi protektorji 
(plasti) in ščitniki iz 
gume: 

  

 - Protektirane gume, polne 
gume ali gume z zračnimi 
komorami 

Protektiranje rabljenih 
zunanjih gum. 

 

 - Drugo Izdelava iz materialov iz 
katerekoli tar.št., razen iz 
tar. št. 4011 ali 4012. 

 

ex 4017 Izdelki iz trde gume Izdelava iz trde gume.  

ex 41.pgl. Surove kože  z dlako ali 
brez dlake (razen krzna) 
in usnje; razen: 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., 
kot je tar. št. izdelka. 

 

                                            
1Naslednje folije se štejejo kot visoko prosojne: folije, katerih zatemnitev (merjeno z Gardner 
Hazemetromv skladu z ASTM-D 1003-16, tki.Hazefaktor) je manjša kot 2 odstotka 
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ex 4102 Surove kože ovac ali 
jagnjet, brez volne 

Odstranjevanje volne s 
kože  ovac ali jagnjet , z 
volno. 

 

4104 do 
4107 

Usnje, brez dlake ali 
volne, razen usnja iz tar. 
št. 4108 ali 4109 

Ponovno strojenje 
predhodno strojenih kož . 
 
ali 
 
Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., 
kot je tar. št. izdelka. 

 

4109 Lakasto usnje in  lakasto 
plastovito (prevlečeno s 
folijo) usnje, metalizirano 
usnje 

Izdelava iz usnja iz tar. št. 
4104 do 4107 pod 
pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 50% 
cene izdelka franko 
tovarna. 

 

42.pgl. Usnjeni izdelki, sedlarski 
in jermenarski izdelki; 
predmeti za potovanje, 
ročne torbe in podobni 
izdelki iz živalskih črev 
(razen sviloprejkine niti) 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., 
kot je tar. št. izdelka. 

 

ex 43.pgl. Naravno in umetno krzno; 
krzneni izdelki, razen: 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., 
kot je tar. št. izdelka. 

 

ex 4302 Strojena ali obdelana 
krzna, sestavljena: 

  

 - Plošče, križi, kvadrati in 
podobne oblike 

Beljenje ali barvanje 
vključno z rezanjem in 
sestavljanjem 
nesestavljenega strojenega 
ali obdelanega krzna. 

 

 - Drugo Izdelava iz nesestavljenih, 
strojenih ali obdelanih 
krzen. 

 

4303 Oblačila, oblačilni dodatki 
in drugi krzneni izdelki 

Izdelava iz nesestavljenih 
strojenih ali obdelanih  
krzen iz tar. št. 4302. 

 

ex  
44.pgl. 

Les in lesni izdelki; oglje; 
razen: 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., 
kot  je tar.št. izdelka. 
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ex 4403 Les, grobo obdelan 
(štirikotno tesan) 

Izdelava iz grobo 
obdelanega lesa, z lubjem 
ali brez lubja ali samo 
tesanega. 

 

ex 4407 Les, vzdolžno žagan ali 
iverjen, rezan ali luščen, 
skobljan, brušen ali topo 
ali zobato dolžinsko 
spojen, debeline nad 6 
mm 

Skobljanje, brušenje ali 
lepljenje s topim ali 
zobatim dolžinskim 
spajanjem. 

 

ex 4408 Furnirski listi in listi za 
vezane plošče debeline do 
6 mm, sestavjen in drug 
les, žagan po dolžini, 
rezan ali lupljen, skobljan 
,brušen  ali lepljen  s 
topim ali zobatim 
dolžinskim spajanjem, 
debeline do 6 mm 

Spajanje, skobljanje, 
brušenje ali lepljenje s 
topim ali zobatim 
dolžinskim spajanjem. 

 

ex 4409 Les, kontinuirano 
profiliran po dolžini 
kateregakoli roba ali 
strani, vključno skobljan, 
brušen ali topo ali zobato 
dolžinsko spojen ali ne: 

  

 - Brušeni ali topo ali 
zobato dolžinsko spojeni 

Brušenje  ali topo ali 
zobato dolžinsko spajanje. 

 

 - Okrasne palice, venci in 
okrasne letve 

Predelava v obliki palic  ali 
okrasnih letev. 

 

ex 4410 
do ex 
4413 

Okrasne palice, venci in 
okrasne letve za pohištvo, 
za notranjo dekoracijo 

Predelava v obliki palic in 
okrasnih letev. 

 

ex 4415 Zaboji za pakiranje, 
škatle, gajbe, bobni in 
podobna embalaža za 
pakiranje, iz lesa 

Izdelava iz desk, ki niso 
razrezane na določeno 
velikost. 

 

ex 4416 Sodi, kadi, vedra,  in drugi 
sodarski izdelki in njihovi 
deli, iz lesa, vključno tudi 
doge 

Izdelava iz klanih dog, 
nadalje neobdelanih, razen 
razžaganih na dveh glavnih 
površinah. 

 

ex 4418 - Stavbno pohištvo in 
leseni izdelki za 
gradbeništvo 

Izdelava pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., 
kot je tar. št. izdelka. 
Lahko se uporabljajo 
celičaste plošče, skodle in 
opaži. 
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 -Okrasne palice  in 
okrasne letve 

Predelava v obliki palic  ali 
okrasnih letev. 

 

ex 4421 Les za vžigalice; lesni 
čepki za obutev 

Izdelava iz lesa iz 
katerekoli tar. št., razen 
lesene žice iz tar. št. 4409. 

 

ex 45.pgl. Pluta in plutasti izdelki, 
razen: 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., 
kot je tar. št. izdelka. 

 

4503 Izdelki iz naravne plute Izdelava iz plute iz tar. št. 
4501. 

 

46.pgl. Izdelki iz slame, esparta 
in drugih materialov za 
pletarstvo; košarski in 
pletarski izdelki 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., 
kot je tar. št. izdelka. 

 

47.pgl. Lesovina ali celuloza iz 
drugih vlaknastih 
celuloznih materialov; 
recikliran papir ali karton 
(ostanki  in odpadki) 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., 
kot je tar. št. izdelka. 

 

ex 48.pgl. Papir in karton; izdelki iz 
papirne kaše, papirja ali 
kartona; razen: 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., 
kot je tar. št. izdelka. 

 

ex 4811 Papir in karton, samo s 
črtami ali kvadrati 

Izdelava iz materialov za 
izdelavo papirja iz 47. 
poglavja. 

 

4816 Karbon papir, 
samokopirni papir in drug 
papir za kopiranje in 
prenašanje (razen tistih iz 
tar. št. 4809); matrice za 
razmnoževanje in ofsetne 
plošče iz papirja, v škatlah 
ali brez škatel 

Izdelava iz materialov za 
izdelavo papirja iz 47. 
poglavja. 

 

4817 Pisemski ovitki, pisemske 
kartice, dopisnice in karte 
za dopisovanje iz papirja 
ali kartona; kompleti za 
dopisovanje v škatlah, 
vrečkah, notesih in 
podobnih pakiranjih iz 
papirja in kartona 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar. št., kot je tar. št. 
izdelka, in 
-  vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 50% cene izdelka 
franko tovarna. 

 

ex 4818 Toaletni papir Izdelava iz materialov za 
izdelavo papirja iz 47. 
poglavja. 
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ex 4819 Škatle, zaboji,  vreče in 
drugi kontejnerji za 
pakiranje iz papirja, 
kartona, celulozne vate ali 
listov ali trakov iz 
celuloznih vlaken 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar. št., kot je tar. št. 
izdelka, in 
-  vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 50% cene izdelka 
franko tovarna. 

 

ex 4820 Bloki papirja za pisma Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50% 
cene izdelka franko 
tovarna. 

 

ex 4823 Drug papir, karton, 
celulozna vata ter listi in 
trakovi iz celuloznih 
vlaken, razrezani v 
določene velikosti ali 
oblike 

Izdelava iz materialov za 
izdelavo papirja iz 47. 
poglavja. 

 

ex 49.pgl. Tiskane knjige, časopisi, 
slike in drugi izdelki 
grafične industrije, 
rokopisi, tipkana besedila 
in načrti, razen: 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., 
kot je tar. št. izdelka. 

 

4909 Poštne razglednice, 
čestitke in karte z 
osebnimi sporočili, 
tiskane, ilustrirane ali 
neilustrirane, z ovitki ali 
okraski ali brez njih 

Izdelava iz materialov, ki 
niso uvrščeni v tar.št.4909 
ali 4911. 

 

4910 Koledarji vseh vrst, 
tiskani, vštevši koledarske 
bloke: 

  

 - Koledarji vrste "večni" 
ali z zamenljivimi bloki 
na  podlagah, ki niso iz 
papirja ali kartona 

Izdelava, pri kateri:  
- se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar. št., kot je tar.št.  
izdelka, in 
- vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 50% cene izdelka 
franko tovarna. 
 

 

 - Drugo Izdelava iz materialov  ki 
niso uvrščeni v tar. št. 
4909 ali 4911. 
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ex 50.pgl. Svila, razen: Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št. kot 
je tar. št. izdelka. 

 

ex 5003 Svileni odpadki (vštevši 
zapredke, neprimerne za 
odvijanje, odpadke preje 
in raztrgane tekstilne 
materiale), mikani ali 
česani 

Mikanje ali česanje 
svilenih odpadkov. 

 

5004 do 
ex 5006 

Svilena preja in preja iz 
odpadkov svile 

Izdelava iz:1 
- surove svile ali iz 
odpadkov svile, mikanih 
ali česanih ali drugače 
predelanih za predenje, 
- drugih naravnih vlaken, 
nemikanih ali nečesanih ali 
drugače predelanih za 
predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- materialov za izdelavo 
papirja. 

 

5007 Tkanine iz svile ali 
svilenih odpadkov: 

  

 - Z vtkanimi gumijastimi 
nitmi 

Izdelava iz enojne preje2.  

                                            
1Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v 
Uvodni opombi 5. 

2Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v 
Uvodni opombi 5. 
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 - Drugi Izdelava iz:1 
- preje iz kokosovih 
vlaken,  
- naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih 
ali nečesanih ali kako 
drugače predelanih za 
predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- papirja. 
 
ali 
 
Tiskanje, spremljano z 
najmanj dvema 
pripravljalnima ali 
končnima operacijama (kot 
so razmaščevanje, beljenje, 
merceriziranje, 
termostabiliziranje, 
dviganje, kalandiranje, 
obdelava za odpornost na 
krčenje, trajna zaključna 
obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje 
in odstranjevanje vozlov), 
pod pogojem, da vrednost 
uporabljene netiskane 
tkanine ne presega 47,5% 
cene izdelka franko 
tovarna. 

 

ex 51.pgl. Volna, fina ali groba 
živalska dlaka; preja in 
tkanine iz konjske žime; 
razen: 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., 
kot je tar. št. izdelka. 
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Tar. štev 
HS 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)   ali  (4) 

    

5106 do 
5110 

Preja iz volne, iz fine ali 
grobe živalske dlake ali iz 
konjske žime 

Izdelava iz:1 
- surove svile ali iz 
odpadkov svile, mikanih 
ali česanih ali kako 
drugače predelanih za 
predenje,  
- naravnih vlaken 
,nemikanih ali nečesanih 
ali drugače predelanih za 
predenje,  
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- materialov za izdelavo 
papirja. 

 

5111 do 
5113 

Tkanine iz volne, iz fine 
ali grobe živalske dlake 
ali iz konjske žime 

  

 - Z vtkanimi gumijastimi 
nitmi 

Izdelava  iz enojne preje1.  

 - Drugi Izdelava iz:1 
- preje iz kokosovih 
vlaken, 
- naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih 
ali nečesanih ali kako 
drugače predelanih za 
predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- papirja. 
 
ali 
 
Tiskanje, spremljano z 
najmanj dvema 
pripravljalnima ali 
končnima operacijama 

 

                                            
1Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v 
Uvodni opombi 5. 
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Tar. štev 
HS 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)   ali  (4) 

    

  (kot so razmaščevanje, 
beljenje, merceriziranje, 
termostabiliziranje, 
dviganje, kalandiranje, 
obdelava za odpornost na 
krčenje, trajna zaključna 
obdelava obogatitev, 
impregnacija, popravljanje 
in odstranjevanje vozlov), 
pod pogojem, da vrednost 
uporabljene netiskane 
tkanine ne presega 47,5% 
cene izdelka franko 
tovarna. 

 

ex 52.pgl. Bombaž, razen: Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., 
kot je tar. št. izdelka. 

 

5204 do 
5207 

Preja in sukanec iz 
bombaža 

Izdelava iz 1: 
- surove svile ali odpadkov 
svile, mikanih ali česanih 
ali drugače pripravljenih 
za predenje, 
- naravnih vlaken, 
nemikanih ali nečesanih 
ali drugače predelanih za 
predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- materialov za izdelavo 
papirja. 

 

                                            
1Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v 
Uvodni opombi 5. 
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Tar. štev 
HS 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)   ali  (4) 

    

5208 do 
5212 

Bombažne tkanine: 
 
- Z vtkanimi gumijastimi 
nitmi 
 
- Druge 

 
 
Izdelava iz enojne preje1. 
 
 
Izdelava iz1: 
- preje iz kokosovih 
vlaken, 
- naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih 
ali nečesanih ali kako 
drugače pripravljenih za 
predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- papirja. 
 

 

  ali 
 
Tiskanje, spremljano z 
najmanj dvema 
pripravljalnima ali 
končnima operacijama 
(kot so razmaščevanje, 
beljenje, merceriziranje, 
termostabiliziranje, 
dviganje, kalendiranje, 
obdelava za odpornost na 
krčenje, trajna zaključna 
obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje 
in odstranjevanje vozlov), 
pod pogojem, da vrednost 
uporabljene netiskane 
tkanine ne presega 47,5% 
cene izdelka franko 
tovarna. 

 

------------------------ 
1Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v 
Uvodni opombi 5. 
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Tar. štev 

HS 
Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 

porekla, ki jim da status blaga s poreklom 
(1) (2) (3)   ali  (4) 

    

ex 53.pgl. Druga rastlinska tekstilna 
vlakna; papirna preja in 
tkanine iz papirne preje; 
razen: 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., 
kot je tar. št. izdelka. 

 

5306 do 
5308 

Preja iz drugih rastlinskih 
tekstilnih vlaken; papirna 
preja 

Izdelava iz 1: 
- surove svile ali ostankov 
svile, mikanih ali česanih 
ali drugače pripravljenih 
za predenje, 
- naravnih vlaken, 
nemikanih ali nečesanih 
ali drugače predelanih za 
predenje,  
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- materialov za izdelavo 
papirja. 

 

5309 do 
5311 

Tkanine iz drugih 
rastlinskih tekstilnih 
vlaken; tkanine iz papirne 
preje: 
 
- Z vtkanini gumijastimi 
nitmi 
 
- Druge 

 
 
 
 
Izdelava iz enojne preje 1. 
 
Izdelava iz 1: 
- preje iz kokosovih 
vlaken, 
- naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih 
ali nečesanih ali kako 
drugače pripravljenih za 
predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- papirja. 

 

                                            
1Posebni pogoji , ki veljajo za proizvode iz mešanice tekstilnih materialov,so navedeni v 
Uvodni opombi 5. 
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Tar. štev 
HS 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)   ali  (4) 

    

  ali 
 
Tiskanje, spremljano z 
najmanj dvema 
pripravljalnima ali 
končnima operacijama 
(kot so razmaščevanje, 
beljenje, merceriziranje, 
termostabiliziranje, 
dviganje, kalendiranje, 
obdelava za odpornost na 
krčenje, trajna zaključna 
obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje 
in odstranjevanje vozlov), 
pod pogojem, da vrednost 
uporabljene netiskane 
tkanine ne presega 47,5% 
cene izdelka franko 
tovarna. 

 

5401 do 
5406 

Preja, monofilamenti in 
sukanec iz umetnih ali 
sintetičnih filamentov 

Izdelava iz1: 
- surove svile ali ostankov 
svile, mikanih ali česanih 
ali drugače pripravljenih 
za predenje, 
- naravnih vlaken, 
nemikanih in nečesanih ali 
kako drugače predelanih 
za predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali  
- materialov za izdelavo 
papirja. 

 

5407 in 
5408 

Tkanine iz preje iz 
umetnih ali sintetičnih 
filamentov: 
 

  

 - Z vtkanimi gumijastimi 
nitmi 

Izdelava iz enojne preje 1.  

                                            
1 Posebni pogoji , ki veljajo za proizvode iz mešanice tekstilnih materialov,so navedeni v 
Uvodni opombi 5. 
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Tar. štev 
HS 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)   ali  (4) 

    

 - Druge Izdelava iz 1: 
- preje iz kokosovih 
vlaken, 
- naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih 
ali nečesanih ali kako 
drugače pripravljenih za 
predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- papirja. 
 
ali 

 

  Tiskanje, spremljano z 
najmanj dvema 
pripravljalnima ali 
končnima operacijama 
(kot so razmaščevanje, 
beljenje, merceriziranje, 
termostabiliziranje, 
dviganje, kalendiranje, 
obdelava za odpornost na 
krčenje, trajna zaključna 
obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje 
in odstranjevanje vozlov) 
pod pogojem, da vrednost 
uporabljene netiskane 
tkanine ne presega 47,5 
cene izdelka franko 
tovarna. 

 

5501 do 
5507 

Umetna ali sintetična 
rezana vlakna 

Izdelava iz kemičnih 
materialov ali tekstilne 
kaše. 
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Tar. štev 
HS 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)   ali  (4) 

    

5508 do 
5511 

Preja in sukanec za šivanje 
iz umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken 

Izdelava iz 1: 
- surove svile ali odpadkov 
svile, mikanih ali česanih 
ali drugače pripravljenih 
za predenje, 
- naravnih vlaken, 
nemikanih ali nečesanih 
ali kako drugače 
predelanih za predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- materialov za izdelavo 
papirja. 

 

5512 do 
5516 

Tkanine iz umetnih in 
sintetičnih rezanih vlaken: 

  

 - Z vtkanimi gumijastimi 
nitmi 

Izdelava iz enojne preje 1.  

 - Druge Izdelava iz 1: 
- preje iz kokosovih 
vlaken, 
- naravnih vlaken, 
- umetnih in sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih 
ali nečesanih ali kako 
drugače predelavnih za 
predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- papirja. 

 

                                            
1Posebni pogoji , ki veljajo za proizvode  iz mešanice tekstilnih materialov,so navedeni v 
Uvodni opombi 5. 
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Tar. štev 
HS 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)   ali  (4) 

    

  ali 
 
Tiskanje, spremljano z 
najmanj dvema 
pripravljalnima ali 
končnima operacijama 
(kot so razmaščevanje, 
beljenje, merceriziranje, 
termostabiliziranje, 
dviganje, kalendiranje, 
obdelava za odpornost na 
krčenje, trajna zaključna 
obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje 
in odstranjevanje vozlov), 
pod pogojem, da vrednost 
uporabljene netiskane 
tkanine ne presega 47,5% 
cene izdelka franko 
tovarna. 

 

------------------- 
1Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v 
Uvodni opombi 5. 
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Tar. štev 
HS 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)   ali  (4) 

    

ex 56.pgl. Vata, klobučevina in 
netkani materiali; 
specialne preje; vrvi, 
motvozi, konopi in 
prameni ter izdelki iz njih, 
razen: 

Izdelava iz1: 
- preje iz kokosovega 
vlakna, 
- naravnih vlaken, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- materialov za 
proizvodnjo papirja. 
 

 

5602 Klobučevina, vštevši 
impregnirano, prevlečeno 
ali laminirano: 

  

 - Iglana klobučevina Izdelava iz1: 
- naravnih vlaken, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 

 

  Lahko se uporabljajo: 
- preje iz 
polipropilenskega 
filamenta iz tar. št. 5402, 
- polipropilenska vlakna iz 
tar. št. 5503 ali 5506, ali 
- filamentni trak iz 
polipropilena iz tar. št. 
5501, pri katerih je v vseh 
primerih vsebina vsakega 
filamenta ali vlakna nižja 
od 9 decitekstov, pod 
pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 40% 
cene izdelka franko 
tovarna. 

 

 - Drugo Izdelava iz1: 
- naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken, 
pridobljenih iz kazeina, ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 

 

                                            
11Posebni pogoji , ki veljajo za proizvode  iz mešanice tekstilnih materialov,so navedeni v 
Uvodni opombi 5. 
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Tar. štev 
HS 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)   ali  (4) 

    

5604 Niti in vrvi iz gume, 
prekriti s tekstilnim 
materialom; tekstilna 
preja, trakovi in podobno 
iz tar. št. 5404 ali 5405, 
impregnirani, prevlečeni, 
obloženi z gumo ali 
plastično maso 

  

 - Gumijaste niti in vrvi, 
prekrite s tekstilom 

Izdelava iz gumijastih niti 
in vrvi, ki niso prekrite s 
tekstilom. 

 

 - Drugo Izdelava iz 1: 
- naravnih vlaken, 
nemikanih in nečesanih ali 
kako drugače pripravljenih 
za predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- materialov za izdelavo 
papirja. 

 

5605 Metalizirana preja,  
posukana ali ne, izdelana 
iz tekstilne preje, trakov, 
in podobno iz tar. št. 5404 
ali 5405, in kombinirana s 
kovino v obliki niti, traku 
ali prahu ali prevlečene s 
kovino 

Izdelava iz1: 
- naravnih vlaken, 
- umetnih in sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih 
in nečesanih ali kako 
drugače pripravljenih za 
predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- materialov za izdelavo 
papirja. 

 

5606 Posukana preja, trakovi in 
podobno iz tar. št. 5404 ali 
5405 (razen tiste iz tar. št. 
5605 in posukane preje iz 
konjske žime); ženiljska 
preja (vštevši ženiljsko 
prejo); efektno vozličasta 
preja 

Izdelava iz1: 
- naravnih vlaken, 
- umetnih in sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih 
in nečesanih ali kako 
drugače pripravljenih za 
predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- materialov za izdelavo 
papirja. 

 

                                            
11 Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v 
Uvodni opombi 5 
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Tar. štev 
HS 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)   ali  (4) 

    

57.pgl. Preproge in druga 
tekstilna talna prekrivala: 

  

 - Iz iglane klobučevine Izdelava iz 1: 
- naravnih vlaken, ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 
Lahko se uporabljajo: 
- preja iz 
polipropilenskega 
filamenta iz tar. št. 5402, 
- polipropilenska vlakna iz 
tar. št. 5503 ali 5506 ali 
- filamentni traki iz 
polipropilena iz tar. št. 
5501, pri katerih je v vseh 
primerih vsebina vsakega 
filamenta ali vlakna 
manjša od 9 decitekstov, 
pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 40% 
cene izdelka franko 
tovarna. 

 

 - Iz druge klobučevine Izdelava iz 1: 
- naravnih vlaken, 
nemikanih in nečesanih ali 
kako drugače pripravljenih 
za predenje, ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 

 

 - Drugo Izdelava iz 1: 
- preje iz kokosovega 
vlakna, 
- preje iz sintetičnih ali 
umetnih filamentov, 
- naravnih vlaken, ali 
- sintetičnih ali umetnih 
rezanih vlaken, nemikanih 
in nečesanih ali kako 
drugače predelanih za 
predenje. 

 

                                            
11Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v 
Uvodni opombi 5. 
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Tar. štev 
HS 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)   ali  (4) 

    

ex 58.pgl. Specialne tkanine; taftane 
tekstilne obloge; čipke; 
tapiserije; pozamentarije; 
vezenine; razen: 

  

 - Kombinirane z gumijasto 
nitjo 

Izdelava iz enojne preje 1.  

 - Druge Izdelava iz 1: 
- naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih 
in nečesanih ali kako 
drugače pripravljenih za 
predenje, ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše,  
 
ali 
 
Tiskanje, spremljano z 
najmanj dvema 
pripravljalnima ali 
končnima operacijama ( 
kot so razmaščevanje, 
beljenje, merceriziranje, 
termostabiliziranje, 
dviganje, kalendiranje, 
obdelava za odpornost na 
krčenje, trajna zaključna 
obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje 
ali odstranjevanje vozlov), 
pod pogojem, da vrednost 
uporabljene netiskane 
tkanine ne presega 47,5% 
cene izdelka franko 
tovarna. 

 

                                            
11 Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v 
Uvodni opombi 5 
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Tar. štev 
HS 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)   ali  (4) 

    

5805 Ročno tkane tapiserije 
(vrsta: gobelin, 
flandrijske, beauvais, 
aubusson in podobne) in z 
iglo izdelane tapiserije 
(npr.: z drobnim in 
križnim vbodom),    
konfekcionirane ali ne 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., 
kot je tar. št. izdelka. 

 

5810 Vezenine v metraži, 
trakovih ali motivih 

Izdelava, pri kateri: 
- so vsi uporabljeni 
materiali uvrščeni v drugo 
tar. št., kot je tar. št. 
izdelka, in  
- vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 50% cene izdelka 
franko tovarna. 

 

5901 Tekstilne tkanine, 
prevlečene z lepilom ali 
škrobnimi snovmi, ki se 
uporabljajo za zunanjo 
vezavo knjig in podobne 
namene: tkanine za 
kopiranje; platna, 
pripravljena za slikanje, 
toge tkanine (bugram) in 
podobne tkanine, ki se 
uporabljajo za izdelavo 
klobukov 

Izdelava iz preje.  

5902 Kord tkanine za 
avtomobilske plašče iz 
preje in najlona, poliestra 
in viskoznega rajona 
velike jakosti: 

  

 - Z vsebnostjo do vključno  
90%  tekstilnih materialov 
po teži 

Izdelava iz preje.  

 - Druge Izdelava iz kemičnih 
materialov ali tekstilne 
kaše. 
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Tar. štev 
HS 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)   ali  (4) 

    

5903 Tekstilne tkanine, 
impregnirane, premazane, 
prevlečene ali prekrite ali 
laminirane s plastičnimi 
masami, razen tistih iz tar. 
št. 5902 

Izdelava iz preje. 
 
ali 
 
Tiskanje, spremljano z 
najmanj dvema 
pripravljalnima ali 
končnima operacijama 
(kot so razmaščevanje, 
beljenje, merceriziranje, 
termostabiliziranje, 
dviganje, kalendiranje, 
obdelava za odpornost na 
krčenje, trajna zaključna 
obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje 
in odstranjevanje  vozlov), 
pod pogojem, da vrednost 
uporabljene netiskane 
tkanine ne presega 47,5% 
cene izdelka franko 
tovarna. 

 

5904 Linolej, vštevši rezanega v 
oblike; talna prekrivala na 
tekstilni podlagi, 
premazani prevlečeni ali 
prekriti,  razrezani v 
oblike ali ne 

Izdelava iz preje 1.  

5905 Zidne tapete iz tekstila:   

 - Impregnirane, 
premazane, prevlečene ali 
prekrite ali laminirane z 
gumo, plastičnimi masami 
ali drugimi materiali 

Izdelava iz preje.  

                                            
11Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v 
Uvodni opombi 5. 



Uradni list Republike Slovenije Št. 113 / 23. 12. 2002 / Stran 14409 
 
 

 

Tar. štev 
HS 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)   ali  (4) 

    

 - Druge Izdelava iz 1: 
- preje iz kokosovega 
vlakna, 
- naravnih vlaken, 
- sintetičnih ali umetnih 
rezanih vlaken, nemikanih 
in nečesanih ali kako 
drugače predelanih za 
predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, 

 

  ali 
 
Tiskanje, spremljano z 
najmanj dvema 
pripravljalnima ali 
končnima operacijama 
(kot so razmaščevanje, 
beljenje, merceriziranje, 
termostabiliziranje, 
dviganje, kalendiranje, 
obdelava za odpornost na 
krčenje, trajna zaključna 
obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje 
in odstranjevanje  vozlov), 
pod pogojem, da vrednost 
uporabljene netiskane 
tkanine ne presega 47,5% 
cene izdelka franko 
tovarna. 

 

5906 Guminirane tekstilne 
tkanine, razen tistih iz tar. 
št. 5902: 

  

 - Pletene ali kvačkane 
tkanine 

Izdelava iz 1: 
- naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih 
in nečesanih ali kako 
drugače predelanih za 
predenje, ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 

 

                                            
11 Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v 
Uvodni opombi 5. 
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Tar. štev 
HS 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)   ali  (4) 

    

 - Druge tkanine iz 
sintetične filament preje, 
ki vsebuje več kot 90% 
tekstilnih materialov po 
teži 

Izdelava iz kemičnih 
materialov. 

 

 - Druge Izdelava iz preje.  

5907 Tekstilne tkanine, drugače 
impregnirane, premazane, 
prevlečene ali prekrite; 
platna, poslikana platna za 
odrske kulise, tkanine za 
ateljeje in podobne 
namene 

Izdelava iz preje. 
 
ali 
 
Tiskanje, spremljano z 
najmanj dvema 
pripravljalnima ali 
končnima operacijama 
(kot so razmaščevanje, 
beljenje, merceriziranje, 
termostabiliziranje, 
dviganje, kalendiranje, 
obdelava za odpornost na 
krčenje, trajna zaključna 
obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje 
in odstranjevanje  vozlov), 
pod pogojem, da vrednost 
uporabljene netiskane 
tkanine ne presega 47,5% 
cene izdelka franko 
tovarna. 
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Tar. štev 
HS 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)   ali  (4) 

    

5908 Stenji iz tekstila, tkani, 
opleteni ali pleteni, za 
svetilke, peči, vžigalnike, 
sveče, ipd.;žarilne mrežice 
za plinsko razsvetljavo in 
cevasto pleteni materiali 
za plinske svetilke , 
impregnirani ali 
neimpregnirani: 

  

 - Žarilne mrežice za 
plinske svetilke, 
impregnirane 

Izdelava iz cevasto 
pletenih materialov za 
svetilke. 

 

 - Drugi Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št. , 
kot je tar. št. izdelka. 

 

5909 do 
5911 

Tekstilni izdelki, za 
industrijsko uporabo: 

  

 - Diski ali obroči za 
poliranje, razen iz 
klobučevine iz tar. št. 
5911 

Izdelava iz preje ali 
odpadkov tkanin ali krp iz 
tar. št. 6310. 
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Tar. štev 
HS 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)   ali  (4) 

    

  
- Tekstilne tkanine, ki se 
uporabljajo pri izdelavi 
papirja ali v druge 
tehnične namene, 
podložene ali nepodložene 
s klobučevino, prevlečene 
ali prekrite ali ne, cevaste 
ali neskončne, z eno ali 
več osnovami in/ali votki 
ali ravno tkane z več 
osnovami in/ali votki iz 
tar.št.5911 

 
Izdelava iz 1: 
- preje iz kokosovega 
vlakna, 
 
- naslednjih materialov: 
  - preja iz 
politetrafluoretilena 1, 
  - preje, večnitne, iz 
poliamida,        prekrite, 
impregnirane ali              
prevlečene s fenolno 
smolo, 
   - preje iz sintetičnih 
tekstilnih             vlaken iz 
aromatičnih                        
poliamidov, dobljenih z        
polikondenzacijo m-             
fenilendiamina in izoftalne   
kisline, 
   - monofilamenta iz             
politetrafluoretilena2 
   - preje iz sintetičnih 
tekstilnih              vlaken iz 
poli-p-                               
fenilentereftalamida, 
   - preje iz steklenih 
vlaken,                  prekrite 
s fenolno smolo in                
ojačene z akrilno prejo2, 
   - kopoliestrskih 
monofilamentov        iz 
poliestra in smole iz              
tereftalne kisline in 1.4         
cikloheksandietanola in        
izoftalne kisline, 
- naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken, razen 
vlaken, nemikanih in 
nečesanih ali kako drugače 
predelanih za predenje, ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 

 

                                            
11Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz mešanice tekstilnih materialov, so navedene v 
Uvodni opombi 5. 
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Tar. štev 
HS 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)   ali  (4) 

    

 - Drugo Izdelava iz1: 
- preje iz kokosovega 
vlakna, 
- naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken, razen 
vlaken, nemikanih in 
nečesanih ali kako drugače 
obdelanih za predenje, ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 

 

60.pgl. Pleteni ali kvačkani 
materiali 

Izdelava iz 1:  

  - naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih 
ali nečesanih ali kako 
drugače obdelanih za 
predenje, ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 

 

61.pgl. Oblačila in oblačilni 
dodatki, pleteni ali 
kvačkani: 

  

 - Dobljeni s šivanjem ali 
drugačnim sestavljanjem, 
iz dveh ali več kosov  
pletene ali kvačkane 
tkanine, ki je urezana v 
določeno obliko ali 
dobljena v neposredno 
obdelovanje 

Izdelava iz preje 2,3.  

                                                                                                                                        
1Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v 
Uvodni opombi 5. 

2Uporaba tega materiala je omejena na izdelavo tekstilnih tkanin, ki se uporabljajo za 
proizvodnjo papirja. 

2Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz mešanice tektilnih materialov, so navedeni v 
Uvodni opombi 5. 

3Glej Uvodno opombo 6. 
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Tar. štev 
HS 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)   ali  (4) 

    

 - Drugi Izdelava iz1: 
- naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken,  nemikanih 
ali nečesanih ali kako 
drugače obdelanih  za 
predenje, ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 

 

ex 62.pgl. Oblačila in oblačilni 
dodatki,ki niso  pletena ali 
kvačkana; razen: 

Izdelava iz preje 1,2.  

ex 6202, 
ex 6204, 
ex 6206, 
ex 6209 
in  
ex 6211 

Oblačila in oblačilni 
dodatki, ženska, dekliška 
in za dojenčke, vezeni 

Izdelava iz preje 1 
ali 
Izdelava iz nevezene 
tkanine, pod pogojem, da 
vrednost uporabljene 
nevezene tkanine ne 
presega 40% cene izdelka 
franko tovarna. 

 

ex 6210 
in  
ex 6216 

Ognjevarna oprema iz 
tkanin, prevlečenih s folijo 
iz aluminiziranega 
poliestra 

Izdelava iz preje 1. 
ali 
Izdelava iz neprevlečene 
tkanine, če vrednost 
uporabljene neprevlečene 
tkanine ne presega 40% 
cene izdelka franko 
tovarna1 

 

6213 in  
6214 

Robčki, žepni robčki, 
šali,ešarpe, rute, naglavne 
rute, tančice in podobni 
izdelki: 

  

 - Vezeni Izdelava iz nebeljene 
enojne 
preje 1,2 
 
ali 
Izdelava iz nevezene 
tkanine, pod pogojem, da 
vrednost uporabljene 
nevezene tkanine ne 
presega 40% cene izdelka 
franko tovarna 1  . 

 

                                            
1Glej Uvodno opombo 6. 
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Tar. štev 
HS 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)   ali  (4) 

    

 - Drugi Izdelava iz nebeljene 
enojne 
preje 1,2 
 
ali 
 
Tiskanje, spremljano z 
najmanj dvema 
pripravljalnima ali 
končnima operacijama 
(kot so razmaščevanje, 
beljenje, merceriziranje, 
termostabiliziranje, 
dviganje, kalendiranje, 
obdelava za odpornost na 
krčenje, trajna zaključna 
obdelava, obogatitev, 
impregnacija, popravljanje 
in odstranjevanje  vozlov), 
pod pogojem, da vrednost 
uporabljene netiskane 
tkanine iz tar.št.6213 in 
6214 ne presega 47,5% 
cene izdelka franko 
tovarna. 

 

6217 Drug gotov pribor za 
oblačila, deli oblačil ali, 
pribora za oblačila, razen 
tistih iz tar. št. 6212: 

  

 - Vezeni Izdelava iz  preje1 
ali 
Izdelava iz nevezene 
tkanine,pod pogojem, da 
vrednost uporabljene 
nevezene tkanine ne 
presega 40% cene izdelka 
franko tovarna1 . 

 

                                                                                                                                        
2 Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v 
Uvodni opombi 5. 

 

1 Glej Uvodno opombo 6. 

2Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v 
Uvodni opombi 5. 



Stran 14416 / št. 113 / 23. 12. 2002 Uradni list Republike Slovenije 
 
 

 

Tar. štev 
HS 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)   ali  (4) 

    

 - Ognje-varna oprema iz 
tkanin, prevlečena s folijo 
aluminiziranega poliestra 

Izdelava iz  preje1. 
 
ali 
 
Izdelava iz neprevlečene 
tkanine,pod pogojem, da 
vrednost uporabljene 
neprevlečene tkanine ne 
presega 40% cene izdelka 
franko tovarna1 

 

 - Medvloge za ovratnike 
in manšete, urezane 

Izdelava, pri kateri: 
- so vsi uporabljeni 
materiali uvrščeni v drugo 
tar. št. ,kot  je tar. št. 
izdelka, in 
- vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene izdelka 
franko tovarna. 

 

 - Drugi Izdelava iz preje1  

ex 63.pgl. Drugi gotovi tekstilni 
izdelki; kompleti; 
ponošena-rabljena oblačila 
in rabljeni tekstilni 
izdelki; krpe, razen: 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št.,  
kot je tar. št. izdelka. 

 

6301 do 
6304 

Odeje, volnene odeje, 
posteljno perilo, zavese 
itd., drugi izdelki za 
notranjo opremo: 

  

 - Iz klobučevine ali iz 
nekaterih tkanin 

Izdelava iz2: 
- naravnih vlaken ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 

 

 - Drugi:   

                                            
1 Glej Uvodno opombo 6 

2 Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v 
Uvodni opombi 5. 
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Tar. štev 

HS 
Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 

porekla, ki jim da status blaga s poreklom 
(1) (2) (3)   ali  (4) 

    

 -- vezeni Izdelava iz nebeljene 
enojne 
preje 1,2 . 
 
ali 
Izdelava iz nevezene 
tkanine (razen pletenih ali 
kvačkanih), pod pogojem, 

 

  da vrednost uporabljene 
nevezene tkanine ne 
presega 40% cene izdelka 
franko tovarna. 

 

 -- drugi Izdelava iz nebeljene 
enojne  
preje 1,2 . 

 

6305 Vreče in vrečke, ki se 
uporabljajo za pakiranje 
blaga 

Izdelava iz3 : 
- naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih 
ali nečesanih ali kako 
drugače obdelanih za 
predenje, ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 

 

6306 Cerade, jadra za plovila, 
jadralne deske ali 
suhozemna plovila, 
zunanje platnene zavese, 
šotori in izdelki za 
taborjenje 

  

 - Netkani Izdelava iz1,3: 
- naravnih vlaken  ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 

 

 - Drugi Izdelava iz nebeljene 
enojne 
preje1,3 . 

 

                                            
1Glej uvodno opombo 6. 

2Za pletene ali kvačkane izdelke, ki niso elastični ali z dodatkom gume, dobljenih s šivanjem 
ali sestavljanjem kosov pletenih ali kvačkanih tkanin (rezanih ali pletenih direktno v oblike) 
glej Uvodno opombo 6.  

3Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v 
Uvodni opombi 5. 
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Tar. štev 
HS 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)   ali  (4) 

    

6307 Drugi gotovi izdelki, 
vštevši kroje za oblačila 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40% 
cene izdelka franko 
tovarna. 

 

6308 Garniture, ki so 
sestavljene iz  tkanine in 
preje, s priborom ali brez 
njega za izdelovanje 
preprog in pregrinjal, 
tapiserij, vezenih 
namiznih prtov in serviet 
ali podobnih tekstilnih 
izdelkov, pripravljenih v 
zavitkih za prodajo na 
drobno 

Vsak predmet  v kompletu 
mora izpolnjevati pravilo, 
ki bi zanj veljalo, če ne bi 
bil v kompletu. Predmeti 
brez porekla pa se lahko 
vključijo, če njihova 
skupna vrednost ne 
presega 15% cene 
kompleta franko tovarna. 

 

ex 64.pgl. Obutev; gamaše in 
podobni izdelki; razen: 

Izdelava iz materialov iz 
katerekoli tar. št. ,razen 
spajanja gornjih delov, 
pritrjenih na notranje 
podplate ali druge 
komponente podplatov iz 
tar. št. 6406. 

 

6406 Deli obutve (vštevši 
zgornje dele, pritrjene ali 
ne na podplate razen na 
zunanje podplate), 
odstranljivi vložki za 
obutev, vstavki za pete in 
podobni izdelki; gamaše, 
ovijači in podobni izdelki 
in njihovi deli 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., 
kot je tar. št. izdelka 

 

ex 65.pgl. Pokrivala in njihovi deli, 
razen: 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., 
kot je tar. št. izdelka. 

 

------------------- 
1Glej uvodno opombo 6. 

3 Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v 
Uvodni opombi 5. 
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Tar. štev 
HS 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)   ali  (4) 

    

6503 Klobuki in druga 
pokrivala iz klobučevine, 
izdelani iz tulcev, stožcev 
in drugih izdelkov iz tar. 
št. 6501, vštevši tudi 
podložene ali okrašene 

Izdelava iz preje ali 
tekstilnih vlaken 1. 

 

6505 Klobuki in druga 
pokrivala, iz pletiv ali 
pleteni ali izdelani iz 
čipke, klobučevine ali 
drugih tekstilnih 
proizvodov (razen trakov), 
tudi okrašene ali 
podložene; mrežice za lase 
iz kakršnegakoli 
materiala,  okrašeni ali 
podloženi ali ne 

Izdelava iz preje ali 
tekstilnih vlaken1   

 

ex 66.pgl. Dežniki, sončniki, 
sprehajalne palice, palice-
stolčki, biči, korobači in 
njihovi deli; razen: 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., 
kot je tar. št. izdelka. 

 

6601 Dežniki in sončniki 
(vštevši palice-dežnike, 
vrtne sončnike in podobne 
dežnike) 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50% 
cene izdelka franko 
tovarna. 

 

67.pgl. Preparirano perje in puh in 
izdelki iz njih; umetno 
cvetje; lasuljarski izdelki 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., 
kot je tar. št. izdelka. 

 

ex 68.pgl. Izdelki iz kamna, sadre, 
cementa, azbesta, sljude, 
ali podobnih materialov; 
razen: 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., 
kot je tar. št. izdelka. 

 

ex 6803 Izdelki iz naravnega 
skrilavca ali 
aglomeriranega skrilavca 

Izdelava iz obdelanega 
skrilavca. 

 

ex 6812 Izdelki iz azbesta , 
mešanice na osnovi 
azbesta ali na osnovi 
azbesta in magnezijevega 
karbonata 

Izdelava iz materialov iz 
katerekoli tar. št. 

 

                                            
11Glej Uvodno opombo 6. 
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Tar. štev 
HS 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)   ali  (4) 

    

ex 6814 Izdelki iz sljude, vštevši 
aglomerirano ali 
rekonstituirano, na podlagi 
iz papirja, kartona ali 
drugih materialov 

Izdelava iz obdelane sljude  
(vštevši aglomerirano ali 
rekonstitutirano). 

 

69.pgl. Keramični izdelki Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., 
kot je tar. št. izdelka. 

 

ex 70.pgl Steklo in stekleni izdelki; 
razen: 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., 
kot je tar. št. izdelka. 

 

ex 7003,  
ex 7004 
in 
ex 7005 

Steklo z neodbojno plastjo Izdelava iz materialov iz 
tar. št. 7001. 

 

7006 Steklo iz tar. št. 7003, 
7004 ali 7005, upognjeno, 
z obdelanimi robovi, 
gravirano, luknjano, 
emajlirano ali drugače 
obdelano, neokvirjeno in 
ne spojeno z drugimi 
materiali 

Izdelava iz materialov iz  
tar. št. 7001. 

 

7007 Varnostno steklo iz 
kaljenega ali plastnega 
stekla 

Izdelava iz materialov iz  
tar. št. 7001. 

 

7008 Večzidni panelni elementi 
za izolacijo, iz stekla 

Izdelava iz materialov iz  
tar. št. 7001. 

 

7009 Steklena ogledala, z 
okvirom ali brez njega, 
vštevši tudi vzvratna 
ogledala 

Izdelava iz materialov iz  
tar. št. 7001. 
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7010 Baloni, steklenice, 
kozarci, lonci, fiole, 
ampule in druge posode iz 
stekla za transport ali 
pakiranje blaga; stekleni 
kozarci za vlaganje, čepi, 
pokrovi in druga zapirala, 
iz stekla 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., 
kot je tar. št. izdelka. 
 
ali 
 
Brušenje steklenih 
proizvodov, če vrednost 
nebrušenih steklenih 
proizvodov ne presega 
50% cene izdelka franko 
tovarna. 
 

 

7013 Stekleni izdelki za 
namizno  in kuhinjsko 
uporabo, za toaletne 
namene, v pisarnah, 
izdelki za notranjo 
dekoracijo in podobne 
namene (razen tistih iz tar. 
št. 7010 ali 7018) 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., 
kot je tar. št. izdelka. 
 
ali 
 
Brušenje steklenih 
proizvodov, če vrednost 
nebrušenih steklenih 
proizvodov ne presega 
50% cene izdelka franko 
tovarna. 
 
ali 
 
Ročno okraševanje (razen 
sitotiska), ročno pihanje 
steklenih izdelkov, če 
vrednost ročno pihanih 
steklenih izdelkov ne 
presega 50% cene izdelka 
franko tovarna. 

 

ex 7019 Izdelki iz steklenih vlaken 
(razen preje) 

Izdelava iz: 
- nebarvanih trakov 
steklenih vlaken, rovinga, 
preje ali pečenih niti, ali 
- steklene volne. 
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ex 71.pgl. Naravni in kultivirani 
biseri, dragi in poldragi 
kamni; plemenite kovine, 
kovine platirane s 
plemenitimi kovinami in 
izdelki iz njih, imitacija 
nakita; kovanci ; razen: 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., 
kot je tar. št. izdelka. 

 

ex 7101 Naravni ali kultivirani 
biseri, obdelani, začasno 
nanizani zaradi lažjega 
transporta 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50% 
cene izdelka  franko 
tovarna. 

 

ex 7102 
ex 7103 
in  
ex 7104 

Obdelani dragi ali 
poldragi kamni (naravni, 
sintetični ali 
rekonstruirani) 

Izdelava iz neobdelanih 
dragih ali poldragih 
kamnov. 

 

7106 
7108 in 
7110 

Plemenite kovine:   

 - Neobdelane Izdelava iz materialov, ki 
niso uvrščeni v tar. št. 
7106, 7108 ali 7110. 
ali 
Elektrolitska, toplotna ali 
kemična separacija 
plemenitih kovin iz tar. št. 
7106, 7108 ali 7110. 
ali 
Legiranje plemenitih 
kovin iz tar. št. 7106, 7108 
ali 7110 med seboj ali z 
navadnimi kovinami. 

 

 - Polpredelane (polizdelki) 
ali v obliki prahu 

Izdelava iz neobdelanih 
plemenitih kovin. 

 

ex 7107, 
ex 7109 
in 
ex 7111 

Kovine, platirane s 
plemenitimi kovinami, v 
obliki polizdelkov 

Izdelava iz kovin, 
platiranih s plemenitmi 
kovinami, neobdelanih. 

 

7116 Predmeti iz naravnih ali 
gojenih biserov, dragih ali 
poldragih kamnov 
(naravnih, sintetičnih ali 
rekonstruiranih) 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50% 
cene izdelka franko 
tovarna. 
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7117 Imitacije nakita Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., 
kot je tar. št. izdelka. 
ali 

 

  Izdelava iz delov navadne 
kovine, neprekritih niti ne 
prevlečenih s plemenitimi 
kovinami  pod pogojem, 
da vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 50% cene izdelka 
franko tovarna. 

 

ex 72.pgl. Železo in jeklo; razen: Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., 
kot je tar. št. izdelka. 

 

7207 Polizdelki iz železa ali 
nelegiranega jekla 

Izdelava iz materialov iz 
tar. št. 7201, 7202, 7203, 
7204 ali 7205. 

 

7208 do 
7216 

Ploščati valjani izdelki, 
palice in profili iz železa 
ali nelegiranega jekla 

Izdelava iz ingotov  ali 
drugih primarnih oblik iz 
tar. št. 7206. 

 

7217 Hladno vlečena žica iz 
železa ali nelegiranega 
jekla 

Izdelava iz polizdelkov iz 
tar. št. 7207. 

 

ex 7218, 
7219 do 
7222 

Polizdelki, ploščati valjani 
izdelki, palice in profili iz 
nerjavega jekla 

Izdelava iz ingotov ali 
drugih primarnih oblik iz 
tar. št. 7218. 

 

7223 Hladno vlečena žica iz 
nerjavega jekla 

Izdelava iz polizdelkov iz  
tar. št. 7218. 

 

ex 7224, 
7225 do 
7228 

Polizdelki, ploščati valjani 
izdelki, toplo valjane 
palice v  ohlapno navitih 
kolobarjih, kotniki in 
profili iz drugih vrst 
legiranega jekla; votle 
palice za svedre iz 
legiranih ali nelegiranih 
jekel 

Izdelava iz ingotov  ali 
drugih primarnih oblik iz 
tar. št. 7206, 7218 ali 
7224. 

 

7229 Hladno vlečena žica iz 
drugih vrst legiranega 
jekla 

Izdelava iz polizdelkov iz 
tar. št. 7224. 

 

ex 73.pgl. Železni in jekleni izdelki; 
razen: 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., 
kot je tar. št. izdelka. 
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ex 7301 Piloti Izdelava iz materialov iz 
tar. št. 7206. 

 

7302 Deli za železniške in 
tramvajske tire, iz železa 
ali jekla; tirnice, vodila in 
zobate tirnice, kretniški 
jezički, križišča, spojne 
palice in drugi deli 
kretnic, pragovi tirne 
veznice, tirna ležišča, klini 
za tirna ležišča, podložne 
plošče pričvrščevalne 
ploščice, distančne palice, 
drugi deli, posebej 
konstruirani za 
postavljanje, spajanje in 
pritrjevanje tirnic 

Izdelava iz materialov iz 
tar. št. 7206. 

 

7304, 
7305 in  
7306 

Cevi in votli profili iz 
železa in jekla (razen iz 
litega železa) 

Izdelava iz materialov iz 
tar. št. 7206, 7207, 7218 
ali 7224. 

 

ex 7307 Pribor za cevi in votle 
profile, iz nerjavega jekla 
(ISO No. X5CrNiMo 
1712), sestavljen iz več 
delov 

Struženje, vrtanje, širitev 
lukenj, izrezovanje 
navojev, urezovanje s 
peščenim curkom kovanih 
polizdelkov, katerih 
vrednost ne 
presega 35% cene izdelka 
franko tovarna. 

 

7308  Konstrukcije (razen 
montažnih konstrukcij iz 
tar. št. 9406) in deli 
konstrukcij (npr. mostovi 
in elementi za mostove, 
vrata za zapornice, stolpi, 
predalčni stebri, strehe, 
strešna orodja, vrata in 
okna ter okviri zanje, 
opaži, pragovi za vrata, 
roloji, ograje in stebri), iz  
železa ali jekla; pločevine, 
palice, kotniki in profili 
cevi in podobno, 
pripravljeni za uporabo v 
konstrukcijah; iz  železa 
ali jekla 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajao v drugo tar. št., 
kot je tar. št. izdelka. 
Zvarjeni kotniki in profili 
iz tar. št. 7301 se ne smejo 
uporabljati. 
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ex 7315 Verige zoper drsenje Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz tar. št. 7315 
ne presega 50% cene 
izdelka franko tovarna. 

 

ex 74.pgl. Baker in bakreni izdelki, 
razen: 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar. št.,kot je tar. št. 
izdelka, in  
- vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 50% cene izdelka 
franko tovarna. 

 

7401 Bakrenec, cementni baker 
(precipitat bakra) 

Izdelava, pri kateri 
se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., 
kot je tar. št. izdelka. 

 

7402 Nerafinirani baker; 
bakrene anode (pozitivne 
elektrode) za elektrolitno 
rafinacijo 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., 
kot je tar. št. izdelka. 

 

7403 Rafinirani baker in 
bakrove zlitine: 

  

 - Rafinirani baker Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., 
kot je tar. št. izdelka. 

 

 - Bakrove zlitine  Izdelava iz rafiniranega 
surovega bakra ali 
bakrovih odpadkov in 
ostankov. 

 

7404 Bakrovi odpadki in 
ostanki 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. 
št.,kot je tar. št. izdelka. 

 

7405 Predzlitine bakra Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., 
kot je tar. št. izdelka. 
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ex 75.pgl Nikelj in nikljevi izdelki, 
razen: 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar. št., kot je tar. št. 
izdelka, in 
- vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 50% cene izdelka 
franko tovarna. 

 

7501 do 
7503 

Nikljev kamen, sintrani 
oksidi niklja in drugi 
vmesni izdelki metalurgije 
niklja; surovi nikelj; 
nikljasti odpadki in 
ostanki 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., 
kot je tar. št. izdelka. 

 

ex 76.pgl. Aluminij in izdelki iz 
aluminija; razen: 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar. št., kot je tar. št. 
izdelka, in 
- vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 50% cene izdelka 
franko tovarna. 

 

7601 Aluminij, surovi  Izdelava s toplotno ali 
elektronsko obdelavo iz 
nelegiranega aluminija ali 
iz aluminijevih odpadkov 
in ostankov. 

 

7602 Aluminijasti odpadki in 
ostanki 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., 
kot je tar. št. izdelka. 
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ex 7616 Izdelki iz aluminija razen 
gaze, tkanin, rešetk, mrež, 
ograj ali zaklonov 
materiala za ojačanje in 
podobnih  materialov 
(vštevši neskončne 
trakove) iz aluminijaste 
žice in ekspandirane 
kovine iz aluminija 

Izdelava, pri kateri:  
- se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko se 
uporabljajo gaza, tkanine, 
rešetke, mreže, ograje ali 
zakloni, materiali za 
ojačanje in podobni 
materiali (vštevši tudi 
neskončne trakove) iz 
aluminijaste žice ali 
ekspandirane kovine iz 
aluminija,in 
- vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 50% cene izdelka 
franko tovarna. 

 

 77.pgl. 
 

Rezervirano za možno 
bodočo uporabo HS  

  

ex 78.pgl. Svinec in svinčeni izdelki, 
razen: 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar. št., kot je tar. št. 
izdelka, in 
- vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 50% cene izdelka 
franko tovarna. 

 

7801 Surovi svinec:   

 - Rafiniran  svinec Izdelava iz obdelanega 
svinca ("bullion" ali "work 
lead"). 

 

 - Drugi  Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., 
kot je tar. št. izdelka. Ne 
smejo se uporabljati 
odpadki in ostank iz tar. št. 
7802. 

 

7802 Svinčeni odpadki in 
ostanki 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., 
kot je tar. št. izdelka. 
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ex 79.pgl. Cink in cinkovi izdelki; 
razen: 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar. št. ,kot je tar. št. 
izdelka,in 
- vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 50% cene izdelka 
franko tovarna. 

 

7901 Cink, surov Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št. 
,kot je tar. št. izdelka. Ne 
smejo se uporabljati 
odpadki in odpadki iz tar. 
št. 7902. 

 

7902 Cinkovi odpadki in 
ostanki 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., 
kot je tar. št. izdelka. 

 

ex 80.pgl. Kositer in kositrni izdelki; 
razen: 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar. št., kot je tar. št. 
izdelka, in 
- vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 50% cene izdelka 
franko tovarna. 

 

8001 Kositer, surov Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., 
kot je tar. št. izdelka. Ne 
smejo se uporabljati 
odpadki in ostružki iz tar. 
št. 8002. 

 

8002 in 
8007 

Kositrni odpadki in 
ostanki; drugi kositrni 
izdelki 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., 
kot  je tar. št. izdelka. 

 

81.pgl. Druge navadne kovine; 
kermeti; njihovi izdelki: 
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 - Druge  navadne kovine; 
obdelane; njihovi izdelki 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov, uvrščenih v 
isto tar. št., kot  je tar. št. 
izdelka, ne presega 50% 
cene izdelka franko 
tovarna. 

 

 - Druge Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., 
kot  je tar. št. izdelka. 

 

ex 82.pgl. Orodje, nožarski izdelki, 
žlice in vilice iz navadnih 
kovin; njihovi deli iz 
navadnih kovin; razen: 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. 

 

8206 Orodje iz dveh ali več tar. 
št. 8202 do 8205 v 
garniturah za prodajo na 
drobno 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št. 
razen 8202 do 8205. 
Orodje iz tar. št. 8202 do 
8205 se lahko sestavi v 
garniture, če njihova 
vrednost ne presega 15% 
cene garniture franko 
tovarna. 

 

8207 Izmenljivo orodje za ročno 
obdelovalne priprave na 
mehanični pogon ali brez 
njega ali za obdelovalne 
stroje (npr. za stiskanje, 
kovanje, prebadanje, 
rezanje navojev, vrtanje, 
vtiskanje,  grezenje, 
rezkanje, struženje ali 
navijanje ali odvijanje 
vijakov), vštevši matice za 
valjanje ali ekstrudiranje 
kovine in orodje za vrtanje 
skal in zemlje 

Izdelava, pri kateri: 
-  se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar. št., kot je tar.št. 
izdelka, in 
- vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene izdelka 
franko tovarna. 
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8208 Noži in rezila, za stroje ali 
mehanične priprave  

Izdelava, pri kateri: 
-  se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar. št., kot je tar.št. 
izdelka, in 
- vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene izdelka 
franko tovarna. 

 

ex 8211 Noži z rezili, nezobljenimi 
ali nenazobljenimi (vštevši 
vrtnarske nože), razen 
nožev iz tar. 8208 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. 
Lahko se uporabljajo 
ročaji in rezila iz navadnih 
kovin. 

 

8214 Drugi nožarski izdelki 
(npr. stroji za striženje,  
mesarske in kuhinjske 
sekače, mesarske sekire in 
noži za sekljanje mesa, 
noži za papir); garniture in 
priprave za manikiranje in 
pedikiranje (vštevši tudi 
pilice za nohte) 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. 
Lahko se uporabljajo 
ročaji iz navadnih kovin. 

 

8215 Žlice, vilice, zajemalke, 
penovke, lopatice za 
serviranje kolačev, noži za 
ribe, noži za maslo, 
prijemalke za sladkor in 
podobni kuhinjski in 
namizni pribor 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. 
Lahko se uporabljajo 
ročaji iz navadnih kovin. 

 

ex 83.pgl. Razni izdelki iz navadnih 
kovin; razen: 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. 

 

ex 8302 Drugo okovje, pribor 
(fitingi) in podobni 
izdelki, primerni za 
stavbarstvo, in 
avtomatična zapirala za 
vrata 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. 
Lahko se uporabijo 
materiali iz tar. št. 8302 
pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% 
cene izdelka franko 
tovarna. 
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ex 8306 Kipci in drugi okraski iz 
navadnih kovin 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. 
Lahko pa se uporabljajo 
tudi materiali iz tar. št. 
8306, če njihova vrednost 
ne presega 30% cene 
izdelka franko tovarna. 

 

ex 84.pgl. Jedrski reaktorji; kotli,  
stroji in mehanične 
naprave; njihovi deli; 
razen: 

Izdelava, pri kateri: 
-  se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar. št., kot je tar.št. 
izdelka, in 
- vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 30% cene 
izdelka franko 
tovarna. 

19ex 
8401 

Gorilni elementi 
(polnjenja) 

Izdelava, pri kateri 
so vsi uporabljeni 
materiali uvrščeni v drugo 
tar. št., kot je tar.št. izdelka 
1. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 30% cene 
izdelka franko 
tovarna. 

8402 Kotli za pridobivanje 
vodne in druge pare (razen 
kotlov za centralno 
kurjavo s toplo vodo, ki 
lahko proizvajajo paro z 
nizkim tlakom); kotli za 
pregreto vodo 

Izdelava, pri kateri: 
-  se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar. št., kot je tar.št. 
izdelka, in 
- vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 25% cene 
izdelka franko 
tovarna. 

8403  
in  
ex 8404 

Kotli za centralno kurjavo, 
razen tistih iz tar. št. 8402 
in pomožne naprave za 
kotle za centralno kurjavo 

Izdelava, pri kateri 
se  vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar. št. kot sta 8403 ali 
8404. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 40% cene 
izdelka franko 
tovarna. 

                                            
1 To pravilo se bo uporabljalo do 31. decembra 1998.  
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8406 Turbine na vodno in drugo 
paro 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna. 

 

8407 Batni motorji z notranjim 
zgorevanjem, na vžig s 
svečkami, z izmeničnim 
ali vrtilnim gibanjem bata 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna. 

 

8408 Batni motorji z notranjim 
zgorevanjem, na vžig s 
kompresijo (dizelski ali 
poldizelski motorji) 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna. 

 

8409 Deli, ki so primerni 
izključno ali pretežno za 
motorje iz tar. št. 8407 ali 
8408 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna. 

 

8411 Turboreaktivni motorji, 
turbopropelerski motorji 
in druge plinske turbine 

Izdelava, pri kateri: 
-  se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar. št., kot je tar.št. 
izdelka, in 
- vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 25% cene 
izdelka franko 
tovarna. 

8412 Drugi pogonski stroji in 
motorji 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna. 

 

ex 8413 Tlačne črpalke z 
rotacijskim gibanjem 

Izdelava, pri kateri: 
-  se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar. št., kot je tar.št. izdelka 
in 
- vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 25% cene 
izdelka franko 
tovarna. 
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ex 8414 Industrijske nape, 
ventilatorji in podobno 

Izdelava, pri kateri: 
-  se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar. št., kot je tar.št. 
izdelka, in 
- vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 25% cene 
izdelka franko 
tovarna. 

8415 Klimatizacijske naprave z 
ventilatorjem na motorni 
pogon in elementi za 
spreminjanje temperature 
in vlažnosti, vštevši tiste 
stroje, pri katerih vlažnosti 
ni mogoče posebej 
regulirati 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna. 

 

8418 Hladilniki, zmrzovalniki 
in druge naprave za 
hlajenje ali zmrzovanje, 
električni in drugi; 
toplotne črpalke, razen 
klimatizacijskih naprav iz 
tar. št. 8415 

Izdelava, pri kateri: 
-  se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar. št., kot je tar.št. 
izdelka, in 
- vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene izdelka 
franko tovarna, in 
- vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
brez porekla ne presega 
vrednosti uporabljenih 
materialov s poreklom. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 25% cene 
izdelka franko 
tovarna. 

ex 8419 Stroji in naprave za lesno 
industrijo, za proizvodnjo 
papirne kaše, papirja in 
kartona 

Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene franko 
tovarna, in 
- pri kateri se v okviru 
zgornje meje vsi materiali, 
uvrščeni v isto tar. št. kot 
proizvod, uporabljajo 
samo do vrednosti 25% 
cene izdelka franko 
tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 30% cene 
izdelka franko 
tovarna. 
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8420 Kalandri in drugi stroji za 
valjanje, razen za kovine 
ali steklo in valji zanje 

Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene franko 
tovarna, in 
- pri kateri se v okviru 
zgornje meje vsi materiali, 
uvrščeni v isto tar. št. kot 
proizvod, uporabljajo 
samo do vrednosti 25% 
cene izdelka franko 
tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 30% cene 
izdelka franko 
tovarna. 

8423 Tehtnice (razen tehtnic z 
občutljivostjo do 5 cg oz. 
0,05 g), vštevši stroje za 
štetje in kontrolo, ki 
delujejo na podlagi 
merjenja teže; uteži in 
tehtnice vseh vrst 

Izdelava, pri kateri: 
-  se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar. št., kot je tar.št. 
izdelka, in 
- vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 25% cene 
izdelka franko 
tovarna. 

8425 
do 
8428 

Stroji in aparati za 
dviganje, razkladanje in 
manipulacijo 

Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene franko 
tovarna, in 
- pri kateri se v okviru 
zgornje meje vsi materiali, 
uvrščeni v tar. št.8431, 
uporabljajo samo do 
vrednosti 10% cene 
izdelka franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 30% cene 
izdelka franko 
tovarna. 
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8429 Buldožerji, angledožerji, 
grejderji, ravnalniki, 
skreperji, bagri,  
nakladalniki z lopato, 
samovozni: 
 
- Cestni valjarji 
 
 
 
 
- Drugi 

 
 
 
 
 
 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna. 
 
Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene franko 
tovarna, in 
- pri kateri se v okviru 
zgornje meje vsi materiali, 
uvrščeni v tar. št.8431, 
uporabljajo samo do 
vrednosti 10% cene 
izdelka franko tovarna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 30% cene 
izdelka franko 
tovarna. 
 
 

8430 Drugi stroji za ravnanje, 
strganje, izkopavanje, 
nabijanje, kopanje ali 
vrtanje zemlje, mineralov 
ali rud; smuke in stroji za 
izdiranje pilotov; snežni 
plugi in snežni 
odmetalniki 

Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene franko 
tovarna, in 
- pri kateri se v okviru 
zgornje meje vsi materiali, 
uvrščeni v tar. št.8431, 
uporabljajo samo do 
vrednosti 10% cene 
izdelka franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 30% cene 
izdelka franko 
tovarna. 
 
 
 

ex 8431 Deli za cestne valjarje Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna. 
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8439 Stroji za proizvodnjo kaše 
iz vlaknastih celuloznih 
materialov  ali za 
proizvodnjo ali 
dovrševanje papirja ali 
kartona 

Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene franko 
tovarna, in 
- pri kateri se v okviru 
zgornje meje vsi materiali, 
uvrščeni v isto tar. št. kot 
proizvod, uporabljajo 
samo do vrednosti 25% 
cene izdelka franko 
tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 30% cene 
izdelka franko 
tovarna. 
 
 
 

8441 Drugi stroji za predelavo 
papirne kaše, papirja ali 
kartona, vštevši stroje za 
rezanje vseh vrst 

Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene franko 
tovarna, in 
- pri kateri se v okviru 
zgornje meje vsi materiali, 
uvrščeni v isto tar. št. kot 
proizvod, uporabljajo 
samo do vrednosti 25% 
cene izdelka franko 
tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 30% cene 
izdelka franko 
tovarna. 
 

8444 do 
8447 

Stroji iz teh tar.št,  ki se 
uporabljajo v tekstilni 
industriji 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna. 
 

 

ex 8448 Pomožni stroji in naprave 
za uporabo s stroji iz tar. 
št. 8444 in  8445 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna. 
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8452 Šivalni stroji, razen strojev 
za šivaje knjig iz tar. št. 
8440; omarice, stojala in 
pokrovi, predvideni za 
šivalne stroje; igle za 
šivalne stroje: 
 
- Šivalni stroji (samo 
verižasti vbod), z glavo, 
težko ne več kot 16 kg, 
brez motorja, ali 17 kg z 
motorjem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Drugi 

 
 
 
 
 
 
Izdelava: 
-  pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene izdelka 
franko tovarna, 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
brez porekla pri 
sestavljanju glave (brez 
motorja) ne presega 
vrednosti uporabljenega 
materiala s poreklom, in 
- uporabljeni mehanizmi 
za zategovanje niti,  
kvačkanje in cik-cak 
morajo biti že s poreklom. 
 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna. 
 

 

8456 
do 
8466 

Obdelovalni stroji in 
naprave ter njihovi deli in 
pribor iz tar. št. 8456 do 
8466 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna. 
 

 

8469 do 
8472 

Pisarniški stroji (npr.: 
pisalni stroji, računski 
stroji, stroji za avtomatsko 
obdelavo podatkov, 
razmnoževalni stroji, stroji 
za spajanje) 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna. 
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8480 Livarski okvirji za ivarne; 
modelne plošče; modeli za 
kalupe; kalupi za kovino 
(razen  kalupov za ingote), 
kovinske karbide, steklo, 
mineralne materiale, gume 
ali plastične mase 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
50% cene izdelka franko 
tovarna. 
 

 

8482 Kotalni ležaji Izdelava, pri kateri: 
-  se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar. št., kot je tar.št. 
izdelka, in 
- vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 25% cene 
izdelka franko 
tovarna. 
 

8484 Tesnila iz kovinskih 
listov, kombinirana z 
drugim materialom, ali iz 
dveh ali več plasti kovine; 
garniture tesnil, različne 
po sestavi materiala, v 
vrečkah, ovitkih ali 
podobnih pakiranjih; 
mehanski čepi (tesnila) 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna. 
 

 

8485 Deli strojev ali naprav 
brez električnih 
priključkov, izolatorjev, 
tuljav, kontaktov ali 
drugih električnih delov, 
ki so omenjeni in ne zajeti 
na drugem mestu v tem 
poglavju 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna. 
 

 

ex 85.pgl. Električni stroji in oprema 
ter njihovi deli; aparati za 
snemanje in reprodukcijo 
zvoka; aparati za snemanje 
in repodukcijo televizijske 
slike in zvoka ter deli in 
pribor za te proizvode; 
razen: 

Izdelava, pri kateri: 
-  se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar. št., kot je tar.št. 
izdelka, in 
- vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 30% cene 
izdelka franko 
tovarna. 
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8501 Elektromotorji in 
električni generatorji 
(razen generatorskih 
agregatov) 

Izdelava: 
-  pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene izdelka 
franko tovarna, in 
- pri kateri se v okviru 
zgornje meje vsi materiali,  
uvrščeni v tar. št. 8503 
uporabljajo samo do 
vrednosti 10% cene 
izdelka franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 30% cene 
izdelka franko 
tovarna. 
 

8502 Električni generatorski 
agregati in rotacijski 
konvertorji (pretvorniki) 

Izdelava: 
-  pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene izdelka 
franko tovarna, in 
- pri kateri se v okviru 
zgornje meje vsi materiali,  
uvrščeni v tar. št. 8501 ali 
8503 uporabljajo skupaj 
samo do vrednosti 10% 
cene izdelka franko 
tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 30% cene 
izdelka franko 
tovarna. 
 

ex 8504 Napajalniki za stroje za 
avtomatično obdelavo 
podatkov 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna. 

 

ex 8518 Mikrofoni in njihova 
stojala; zvočniki vštevši 
zvočnike v zvočnih 
omaricah; avdio-
frekvenčni električni  
ojačevalniki; kompletne 
električne enote za 
ojačevanje zvoka 

Izdelava: 
-  pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene izdelka 
franko tovarna, in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
brez porekla ne presega 
vrednosti uporabljenih 
materialov s poreklom. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 25% cene 
izdelka franko 
tovarna. 
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8519 Gramofoni z vgrajenim 
ojačevalnikom ali brez 
njega, glasbeni avtomati 
na plošče,kasetni 
magnetofoni in drugi 
aparati za reprodukcijo 
zvoka, ki nimajo vgrajene 
naprave za snemanje 
zvoka 
 
 
 
 

Izdelava: 
-  pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene izdelka 
franko tovarna, in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
brez porekla ne presega 
vrednosti uporabljenih 
materialov s poreklom. 

Proizodnja, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 30% cene 
izdelka franko 
tovarna. 
 

8520 Magnetofoni in drugi 
aparati za snemanje zvoka, 
vštevši aparate z 
vgrajenimi napravami za 
reprodukcijo zvoka, ali 
brez njih 

Izdelava: 
-  pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene izdelka 
franko tovarna, in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
brez porekla ne presega 
vrednosti uporabljenih 
materialov s poreklom. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 30% cene 
izdelka franko 
tovarna. 
 

8521 Aparati za snemanje in 
reprodukcijo slike in 
zvoka, ki imajo vgrajen  
video-tuner ali ne 

Izdelava: 
-  pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene izdelka 
franko tovarna, in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
brez porekla ne presega 
vrednosti uporabljenih 
materialov s poreklom. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 30% cene 
izdelka franko 
tovarna. 
 

8522 Deli in pribor, uporabni 
predvsem ali vglavnem z 
aparati  iz tar. št. 8519 do 
8521 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna. 
 

 

8523 Pripravljeni in prazni 
nosilci za zvočna in 
podobna snemanja drugih 
fenomenov, razen 
izdelkov iz 37. poglavja 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna. 
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8524 Plošče, trakovi in drugi 
posneti nosilci vključno z 
zvočnimi in drugimi, 
vštevši matrice in 
galvanske odtise za 
proizvodnjo plošč, razen 
proizvodov iz 37. poglavja 
 
- Matrice in galvanski 
odtisi za proizvodnjo plošč 
 
 
 
- Drugo 

 
 
 
 
 
 
 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna. 
 
Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene izdelka 
franko tovarna, in 
- pri kateri se v okviru 
zgornje meje vsi materiali, 
uvrščeni v tar. št. 8523 
uporabljajo samo do 
vrednosti 10% cene 
izdelka franko tovarna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 30% cene 
izdelka franko 
tovarna. 
 

8525 Oddajniki za 
radiotelefonijo, 
radiotelegrafijo in 
radiodifuzijo ali televizijo, 
vštevši oddajnike z 
vdelanim sprejemnikom 
ali aparatom za snemanje 
ali reprodukcijo zvoka; 
televizijske kamere; video 
kamere za snemanje 
posamičnih slik in druge 
video snemalne kamere 

Izdelava: 
-  pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene izdelka 
franko tovarna, in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
brez porekla ne presega 
vrednosti uporabljenih 
materialov s poreklom. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 25% cene 
izdelka franko 
tovarna. 
 

8526 Radarji, pomožne naprave 
za radio-navigacijo in 
aparati za radijsko 
daljinsko krmiljenje 

Izdelava: 
-  pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene izdelka 
franko tovarna, in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
brez porekla ne presega 
vrednosti uporabljenih 
materialov s poreklom. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 25% cene 
izdelka franko 
tovarna. 
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8527 Sprejemniki za 
radiotelefonijo, 
radiotelegrafijo ali 
radiodifuzijo, vštevši 
sprejemnike, kombinirane 
v istem ohišju z aparatom 
za snemanje ali 
reprodukcijo zvoka ali z 
uro 

Izdelava: 
-  pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene izdelka 
franko tovarna, in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
brez porekla ne presega 
vrednosti uporabljenih 
materialov s poreklom. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 25% cene 
izdelka franko 
tovarna. 
 

8528 Televizijski sprejemniki, 
kombinirani ali 
nekombinirani v istem 
ohišju z radijskimi 
sprejemniki ali aparati za 
snemanje ali reprodukcijo 
zvoka ali slike; 
videomonitorji  in 
videoprojektorji 

Izdelava: 
-  pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene izdelka 
franko tovarna, in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
brez porekla ne presega 
vrednosti uporabljenih 
materialov s poreklom. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 25% cene 
izdelka franko 
tovarna. 
 

8529 Deli, ki so predvsem ali v 
glavnem  primerni za 
uporabo z aparati iz. tar. 
št. 8525 do 8528: 
 
- Izključno ali  pretežno 
primerni za uporabo pri 
aparatih za video 
snemanje in reprodukcijo 
slike 
 
- Drugi 

 
 
 
 
 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna. 
 
 
Izdelava: 
-  pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene izdelka 
franko tovarna, in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
brez porekla ne presega 
vrednosti uporabljenih 
materialov s poreklom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 25% cene 
izdelka franko 
tovarna. 
 



Uradni list Republike Slovenije Št. 113 / 23. 12. 2002 / Stran 14443 
 
 

 

Tar. štev 
HS 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)   ali  (4) 

    

8535  
in 
8536 

Električni aparati za 
vklapljanje in izklapljanje 
ali zavarovanje električnih 
tokokrogov ali za 
povezavo z električnimi 
tokokrogi ali v njih 

Izdelava: 
-  pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene izdelka 
franko tovarna, in 
- pri kateri se v okviru 
zgornje meje vsi materiali 
uvrščeni v tar. št. 8538 
uporabljajo samo do 
vrednosti 10% cene 
izdelka franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 30% cene 
izdelka franko 
tovarna. 
 

8537 Table, plošče, pulti, mize, 
omare in druge osnove 
opremjene z dvema ali več 
aparati iz tar. št. 8535 ali 
8536, za električno 
krmiljenje ali 
razdeljevanje električnega 
toka, vštevši tiste z 
vdelanimi instrumenti ali 
aparati iz 90. poglavja, 
razen komutacijskih 
aparatov iz tar. št. 8517 

Izdelava: 
-  pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene izdelka 
franko tovarna, in 
- pri kateri se v okviru 
zgornje meje vsi materiali 
uvrščeni v tar. št. 8538 
uporabljajo samo do 
vrednosti 10% cene 
izdelka franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 30% cene 
izdelka franko 
tovarna. 
 

ex 8541 Diode, tranzistorji in 
podobni polprevodniški 
elementi, razen silicijevih 
rezin, ki še niso razrezane 
v čipe 

Izdelava: 
- pri kateri so vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščeni v drugo tar. št., 
kot je tar.št. izdelka, in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 25% cene 
izdelka franko 
tovarna. 
 

8542 Elektronska integrirana 
vezja in mikrosestavi 

Izdelava: 
-  pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene izdelka 
franko tovarna, in 
- pri kateri se v okviru 
zgornje meje vsi materiali 
uvrščeni v tar. št. 8541 ali 
8542  uporabljajo skupaj 
samo do vrednosti 10% 
cene izdelka franko 
tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 25% cene 
izdelka franko 
tovarna. 
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8544 Izolirana žica (vštevši 
lakirano in anodizirano 
žico),  kabli (vštevši 
koaksialne kable) in drugi 
izolirani električni 
vodniki, s konektorjem ali 
brez; kabli iz optičnih 
vlaken, kombinirani z 
električnimi vodniki ali 
ne, s konektorjem ali brez 
njega 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40%cene izdelka franko 
tovarna. 
 

 

8545 Ogljene elektrode, ogljene 
ščetke, oglje za svetilke, 
oglje za baterije in drugi 
izdelki iz grafita ali 
drugega oglja, s kovino ali 
brez nje, za električne 
namene 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40%cene izdelka franko 
tovarna. 
 

 

8546 Električni izolatorji iz 
kakršnegakoli materiala 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40%cene izdelka franko 
tovarna. 

 

8547 Izolirni deli za električne 
stroje, naprave ali opremo, 
izdelani v celoti iz 
izolirnega materiala ali 
samo z manjšimi 
kovinskimi komponentami 
(npr. tulci z navojem), 
vdelanimi med stiskanjem 
izključno zaradi vezave, 
razen izolatorjev iz tar. št. 
8546; cevi za električne 
vodnike in spojke zanje, iz 
navadnih kovin, obložene 
z izolirnim materialom 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40%cene izdelka franko 
tovarna. 
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8548 Odpadki in ostanki 
primarnih celic, primarnih 
baterij in  električnih 
akumulatorjev; iztrošene 
primarne celice; iztrošene 
primarne baterije in 
iztrošeni električni 
akumulatorji; električni 
deli strojev in aparatov, ki 
niso omenjeni 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. Železniške ali tramvajske 
lokomotive,vozni park in 
njihovi deli; železniški ali 
tramvajski tirni sklopi in 
pribor in njihovi 
deli;mehanska (vključno 
elektromehanska) oprema 
za prometno signalizacijo 
vseh vrst; razen: 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40%cene izdelka franko 
tovarna. 
 

 

8608 Železniški in tramvajski 
tirni sklopi in pribor; 
mehanska (vštevši 
elektromehanska) oprema 
za signalizacijo, varnost, 
nadzor in upravljanje 
prometa v železniškem, 
tramvajskem in cestnem 
prometu, prometu na 
notranjih vodnih poteh, 
parkiriščih, lukah  ali 
letališčih; njihovi deli 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar. št., kot je tar.št. 
izdelka, in 
- vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40%cene izdelka 
franko tovarna. 
 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 30%cene 
izdelka franko 
tovarna. 
 

ex 87.pgl. Vozila, druga, razen 
železniških sli tramvajskih 
vozil,njihovi deli in 
pribor; razen: 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40%cene izdelka franko 
tovarna. 
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8709 Samovozni tovorna vozila, 
brez naprav za dviganje ali 
manipuliranje, ki se 
uporabljajo v tovarnah, 
skladiščih, pristaniščih ali 
na letališčih, za prevoz 
blaga na kratkih razdaljah; 
vlečna vozila, ki se 
uporabljajo na peronih 
železniških postaj; njihovi 
deli  

Izdelava, pri kateri: 
- se  vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo  v drugo 
tar. št., kot je tar.št. 
izdelka, in 
- vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40%cene izdelka 
franko tovarna. 
 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 30%cene 
izdelka franko 
tovarna. 
 

8710 Tanki in druga oklepna 
bojna motorna vozila, 
vštevši tista, ki so 
opremljena z 
oborožitvenimi sredstvi; 
njihovi deli 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar. št., kot je tar.št. 
izdelka, in 
- vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40%cene izdelka 
franko tovarna. 
 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 30%cene 
izdelka franko 
tovarna. 
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8711 Motorna kolesa (vštevši 
mopede) in kolesa s 
pomožnim motorjem, z 
bočno prikolico ali brez 
nje; bočne prikolice: 
 
- Z batnim motorjem 
(razen rotacijskih batnih 
motorjev) in prostornino 
cilindrov: 
 
-- do 50 cm3  
 
 
 
 
 
 
 
 
-- nad 50 cm3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Drugi 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdelava, pri kateri: 
- vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene izdelka 
franko tovarna, in 
- vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
brez porekla ne presega 
vrednosti uporabljenih 
materialov s poreklom. 
 
Izdelava: 
-  pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene izdelka 
franko tovarna, in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
brez porekla ne presega 
vrednosti uporabljenih 
materialov s poreklom. 
 
Izdelava: 
-  pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene izdelka 
franko tovarna, in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
brez porekla ne presega 
vrednosti uporabljenih 
materialov s poreklom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 20%cene 
izdelka franko 
tovarna. 
 
 
 
 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 25%cene 
izdelka franko 
tovarna. 
 
 
 
 
 
 
Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 30%cene 
izdelka franko 
tovarna. 
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ex 8712 Kolesa brez krogličnih 
ležajev 

Izdelava iz materialov iz 
vseh tar. št. razen tistih iz 
tar. št. 8714. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 30%cene 
izdelka franko 
tovarna. 
 

8715 Otroški vozički in njihovi 
deli 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar. št., kot je tar.št. 
izdelka, in 
- vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40%cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 30%cene 
izdelka franko 
tovarna. 
 

8716 Priklopniki in 
polpriklopniki; druga 
vozila; druga vozila, 
nesamovozna; njihovi deli 

Izdelava, pri kateri: 
- se  vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar. št., kot je tar.št. 
izdelka, in 
- vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40%cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 30%cene 
izdelka franko 
tovarna. 
 

ex 88.pgl. Letala, vesoljska vozila in 
njihovi deli; razen: 

Izdelava, pri kateri  se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo  v drugo tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 40%cene 
izdelka franko 
tovarna. 
 

ex 8804 Rotošuti Izdelava iz materialov iz 
katerekoli tar. št., vštevši 
druge materiale iz tar. 
št.8804. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 40%cene 
izdelka franko 
tovarna. 
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8805 Oprema za lansiranje letal; 
krovna prestrezala letal in 
podobna oprema; naprave 
za treniranje letenja na 
tleh; deli navedenih 
proizvodov 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 30%cene 
izdelka franko 
tovarna. 
 

89.pgl. Ladje, čolni in plavajoče 
konstrukcije 

Izdelava, pri kateri  se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo  v drugo tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. Ne 
sme se uporabljati ladijske 
trupe iz tar. št. 8906 . 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 40%cene 
izdelka franko 
tovarna. 
 

ex 90.pgl. Optični, fotografski, 
kinematografski, merilni, 
kontrolni ali precizni, 
medicinski ali kirurški 
instrumenti in aparati; 
njihovi deli in pribor; 
razen: 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar. št., kot je tar.št. 
izdelka, in 
- vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40%cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 30%cene 
izdelka franko 
tovarna. 
 

9001 Optična vlakna in kabli iz 
optičnih vlaken razen iz 
tar. št. 8544; listi in plošče 
iz polarizirajočega 
materiala; leče (vštevši 
kontaktne leče), prizme, 
zrcala in drugi optični 
elementi, iz kakršnegakoli 
materiala, nemontirani, 
razen takih  optično 
obdelanih steklenih 
elementov  

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40%cene izdelka franko 
tovarna. 

 

9002 Leče, prizme, zrcala in 
drugi optični elementi, iz 
kakršnegakoli materiala, 
montirani, ki so deli ali 
pribor instrumentov ali 
aparatov, razen takih  
optičnih neobdelanih  
steklenih elementov 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40%cene izdelka franko 
tovarna. 
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9004 Očala in podobni izdelki 
in njihovi deli 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40%cene izdelka franko 
tovarna. 

 

ex 9005 Daljnogledi ( z enim ali 
dvema objektivoma), 
optični teleskopi in 
njihova stojala, razen 
astronomskih refrakcijskih 
teleskopov in njihovih 
podstavkov 

Izdelava pri kateri: 
- se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar. št., kot je tar.št. 
izdelka, in 
- vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene izdelka 
franko tovarna, in 
- vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
brez porekla ne presega 
vrednosti uporabljenih 
materialov s poreklom. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 30%cene 
izdelka franko 
tovarna. 

ex 9006 Fotografske naprave, 
razen kinematografskih 
kamer, fotografski 
bliskovni aparati in 
bliskovne žarnice, razen 
bliskovnih žarnic z 
električnim vžigom 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar. št., kot je tar.št. 
izdelka, in 
- vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene izdelka 
franko tovarna, in 
- vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
brez porekla ne presega 
vrednosti uporabljenih 
materialov s poreklom. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 30%cene 
izdelka franko 
tovarna. 

9007 Kinematografske kamere 
in projektorji, vštevši tiste 
z vgrajenimi aparati za 
snemanje ali reprodukcijo 
zvoka 

Izdelava,pri kateri: 
- se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar. št., kot je tar.št. 
izdelka, in 
- vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene izdelka 
franko tovarna, in 
- vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
brez porekla ne presega 
vrednosti uporabljenih 
materialov s poreklom. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 30%cene 
izdelka franko 
tovarna. 
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9011 Optični mikroskopi, 
vštevši tiste za 
mikrofotografijo, 
mikrokinematografijo in 
mikroprojekcijo 

Izdelava,pri kateri: 
- se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar. št., kot je tar.št. 
izdelka, in 
- vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene izdelka 
franko tovarna, in 
- vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
brez porekla ne presega 
vrednosti 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 (vštevši 
fotografski, oceanografski, 
hidrološki. meteorološki, 
geofizikalni instrumenti in 
aparati, razen kompasov; 
daljinomeri 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40%cene izdelka franko 
tovarna. 

 

9016 Tehtnice z občutljivostjo 
do  vključno  5 
centigramov (o,o5g) , z 
utežmi ali brez njih 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40%cene izdelka franko 
tovarna. 

 

9017 Instrumenti in aparati za 
risanje, označevanje ali 
matematično računanje 
(npr. risalni aparati,  

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40%cene izdelka franko 
tovarna. 

 

 pantografi, kotomeri, 
risalni pribor v kompletu, 
logaritemska računala, 
računala  v obliki okrogle 
plošče); ročni instrumenti 
za merjenje dolžine (npr. 
merilne palice in trakovi, 
mikrometrska merila, 
merila z nonijem), ki niso 
omenjeni in ne zajeti na 
drugem mestu v tem 
poglavju 
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9018 Medicinski, kirurški, 
zobozdravniški in 
veterinarski instrumenti in 
aparati, vštevši 
scintigrafske, 
elektromedicinske aparate 
in aparate za preiskavo 
vida: 

  

 - Zobozdravniški stoli z 
vgrajenimi 
zobozdravniškimi 
napravami ali 
zobozdravniški pljuvalniki 

Izdelava iz materialov iz 
katerekoli tar. št. vštevši 
materiale iz tar. št. 9018. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 40%cene 
izdelka franko 
tovarna. 

 - Drugi Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar. št., kot je tar.št. 
izdelka, in 
- vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 25%cene 
izdelka franko 
tovarna. 

9019 Aparati za 
mehanoterapijo; aparati za 
masažo; aparati za 
psihološka testiranja; 
aparati za ozonoterapijo, 
kisikoterapijo, aerosolno 
terapijo, umetno dihanje in 
drugi terapevtski dihalni 
aparati 

Izdelava,pri kateri: 
- se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar. št., kot je tar.št. 
izdelka, in 
- vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 25%cene 
izdelka franko 
tovarna. 

9020 
 

Drugi dihalni aparati in 
plinske maske razen 
varovalnih mask brez 
mehaničnih delov in 
zamenljivih filtrov 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar. št., kot je tar.št. 
izdelka, in 
- vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 25%cene 
izdelka franko 
tovarna. 
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9024 Stroji in aparati za 
preiskušanje trdote, 
natezne trdnosti, ali 
odpornosti na tlak, 
elastičnosti ali drugih 
mehanskih lastnosti 
materiala (npr.: kovin, 
lesa, tekstilnega materiala, 
papirja, plastične mase) 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40%cene izdelka franko 
tovarna. 

 

9025 Hidrometri in podobni  
merilniki, termometri, 
pirometri,  barometri, 
higrometri (vlagomeri) in  
psihometri, tudi 
kombinacije teh 
instrumentov 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40%cene izdelka franko 
tovarna. 

 

9026 Instrumenti in aparati za 
merjenje ali kontrolo 
pretoka, nivoja tlaka ali 
drugih  spremenljivih 
veličin pri tekočinah ali 
plinih (npr.: merilniki 
pretoka, kazalniki nivoja, 
manometri, merilniki 
toplote, števci porabe 
toplote); razen 
instrumentov in aparatov 
iz tar. št. 9014, 9015, 9028 
ali  9032 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40%cene izdelka franko 
tovarna. 

 

9027 Instrumenti in aparati za 
fizikalne in kemične 
analize (npr.: polarimetri, 
refraktometri, spektometri, 
aparati za analizo plina ali 
dima); instrumenti in 
aparati za preiskušanje 
viskoznosti, poroznosti, 
raztezanja, površinske 
napetosti ali podobno ali 
za kalorimetrijska, 
akustična in fotometrijska 
merjenja ali kontrolo ( 
vštevši ekspozimetre); 
mikrotomi 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40%cene izdelka franko 
tovarna. 
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9028 Merilniki porabe ali 
proizvodnje plinov, 
tekočin ali električne 
energije, vštevši merilnike 
za njihovo umerjanje 

  

 - Deli in pribor Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40%cene izdelka franko 
tovarna. 

 

 - Drugi  Izdelava: 
- pri katerih vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene izdelka 
franko tovarna, in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
brez porekla ne presega 
vrednosti uporabljenih 
materialov s poreklom. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 30%cene 
izdelka franko 
tovarna. 

9029 Števci vrtljajev, števci 
proizvodnje,  kilometrski 
števci, števci korakov in 
podobno; kazalniki hitrosti 
in tahometri, razen tistih, 
ki se uvrščajo v tar. št. 
9014 ali 9015; stroboskopi 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40%cene izdelka franko 
tovarna. 

 

9030 Osciloskopi, spektralni 
analizatorji in drugi 
instrumenti in aparati za 
merjenje ali kontrolo 
električnih veličin, razen 
merilnikov iz tar.št.9028; 
instrumenti in aparati za 
merjenje ali odkrivanje 
alfa, beta, gama, 
rentgenskih, kozmičnih ali 
drugih ionizirajočih  
sevanj 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40%cene izdelka franko 
tovarna. 

 

9031 Instrumenti, aparati in 
stroji za merjenje ali 
kontrolo, ki niso omenjeni 
in ne zajeti na drugem 
mestu v tem poglavju; 
projektorji profilov 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40%cene izdelka franko 
tovarna. 
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9032 Instrumenti in aparati za 
avtomatično regulacijo ali 
krmiljenje 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40%cene izdelka franko 
tovarna. 

 

9033 
 
 
 

Deli in pribor (ki niso 
omenjeni in ne zajeti na 
drugem mestu v tem 
poglavju) za stroje, 
naprave, instrumente ali 
aparate iz 90. poglavja 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40%cene izdelka franko 
tovarna. 

 

ex 91.pgl. Ure in osebne ure in 
njihovi deli; razen za: 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40%cene izdelka franko 
tovarna. 

 

9105 Druge ure Izdelava: 
- pri katerih vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene izdelka 
franko tovarna, in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
brez porekla ne presega 
vrednosti uporabljenih 
materialov s poreklom. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 30%cene 
izdelka franko 
tovarna. 

9109 Urni mehanizmi, 
kompletni in sestavljeni 

Izdelava: 
- pri katerih vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene izdelka 
franko tovarna, in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
brez porekla ne presega 
vrednosti uporabljenih 
materialov s poreklom. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 30%cene 
izdelka franko 
tovarna. 

9110 Kompletni  mehanizmi za 
osebne ali druge ure, 
nesestavljeni ali delno 
sestavljeni (šablone); 
nekompletni  mehanizmi 
za osebne ali druge ure, 
sestavljeni; grobi urni 
mehanizmi za osebne ali 
druge ure 

Izdelava: 
- pri katerih vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene izdelka 
franko tovarna, in 
- pri kateri se v okviru 
zgornje meje materiali, 
uvrščeni v tar. št. 9114 
uporabljajo samo do 
vrednosti 10% cene 
izdelka franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 30%cene 
izdelka franko 
tovarna. 
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9111 Ohišja za osebne ure in  
deli ohišij 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar. št. kor je tar. št. 
izdelka, in 
- vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 30% cene 
izdelka franko 
tovarna. 

9112 Ohišja za hišne, pisarniške 
in podobne ure in ohišja 
podobne  vrste za druge 
proizvode iz tega poglavja 
in  deli zanje 

Izdelava, pri kateri: 
- se  vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar. št. kor je tar. št. 
izdelka, in 
- vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 30% cene 
izdelka franko 
tovarna. 

9113 Jermenčki in zapestnice za 
ročne ure in njihovi deli: 

  

 - Iz navadnih kovin,  
prevlečeni sali ne s 
plemenito kovino 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna. 

 

 - Drugi Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
50% cene izdelka franko 
tovarna. 

 

92.pgl. Glasbila; njihovi deli in 
pribor 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
40% cene izdelka franko 
tovarna. 

 

93.pgl. Orožje in strelivo; njuni 
deli in pribor 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
50% cene izdelka franko 
tovarna. 
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ex 94.pgl. Pohištvo; posteljnina, 
žimnice, nosilci za 
žimnice, blazine in 
podobni polnjeni izdelki; 
svetilke in druga svetila, ki 
niso omenjena ali zajeta na 
drugem mestu; osvetljeni 
znaki, osvetljene ploščice 
z imeni in podobno; 
montažne zgradbe; 
razen: 

Izdelava pri kateri so vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščeni v drugo  tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 40% cene 
izdelka franko 
tovarna. 

ex 9401 
in 
ex 9403 

Pohištvo iz navadnih 
kovin, z vdelano 
nenapolnjeno bombažno 
tkanino, katere teža ne 
presega 300g/m2 

Izdelava pri kateri so vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščeni v drugjo tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. 
ali 
Izdelava iz bombažne 
tkanine, ki je že 
pripravljena za uporabo iz 
tar. št. 9401 ali 9403, pod 
pogojem da: 
- njena vrednost ne 
presega 25% cene izdelka 
franko tovarna ,in 
- so vsi drugi uporabljeni 
materiali že s poreklom in 
se uvrščajo v druge tar. št. 
razen tar. št. 9401 ali 
9403. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih 
materialov ne 
presega 40% cene 
izdelka franko 
tovarna. 

9405 Svetilke in druga svetila, 
vštevši reflektorje in 
njihove dele, ki niso 
omenjeni in ne zajeti na 
drugem mestu; osvetljeni 
napisi, osvetljene ploščice 
z imeni in podobno, s 
fiksiranim svetlobnim 
virom, in njihovi deli, ki 
niso omenjeni in ne zajeti 
na drugem mestu 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
50% cene izdelka franko 
tovarna. 

 

9406  Montažne zgradbe Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
50% cene izdelka franko 
tovarna. 
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ex 95.pgl. Igrače, rekviziti za 
družabne igre in šport; 
njihovi deli in pribor; 
razen: 

Izdelava, pri kateri so vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščeni v drugo tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. 
 

 

9503 Druge igrače; zmanjšani 
modeli in podobni modeli 
za igro, vštevši tudi s 
pogonom; sestavljanke  
vseh vrst 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar. št., kot je tar. št. 
izdelka, in 
- vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 50% cene izdelka 
franko tovarna. 

 

ex 9506 Glave za palice za golf in 
njihovi deli 

Izdelava pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., 
kot  je tar. št. izdelka. Za 
izdelavo glav za palice za 
golf se lahko uporabijo 
grobo obdelani bloki . 

 

ex 96.pgl. Razni izdelki, razen; Izdelava pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., 
kot je tar. št. izdelka. 

 

ex 9601 
in 
ex 9602 

Izdelki iz materialov 
živalskega, rastlinskega ali 
mineralnega izvora za 
rezljanje 

Izdelava iz obdelanih 
materialov za izrezovanje 
iz istih tar. št. 

 

ex 9603 Metle in ščetke (razen 
metel iz protja ter ščetk iz 
materialov veveričje ali 
podlasičje dlake) 
mehanične priprave za 
čiščenje podov, ročne, 
brez motorja: 
soboslikarski vložki in 
valji, brisalniki za pod  in 
omele 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 
50%cene izdelka franko 
tovarna. 

 



Uradni list Republike Slovenije Št. 113 / 23. 12. 2002 / Stran 14459 
 
 

 

Tar. štev 
HS 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3)   ali  (4) 

    

9605 Potovalni kompleti 
(neseserji) za osebno nego, 
za šivanje ali čiščenje 
obutve ali obleke 

Vsak predmet v kompletu 
mora zadovoljiti pravila, 
ki bi zanj veljala, če ne bi 
bil vključen v komplet. 
Lahko pa se vključijo 
predmeti brez porekla, če 
njihova skupna vrednost 
ne presega 15% cene 
kompleta franko tovarna. 

 

9606 Gumbi, pritiskači, 
zaklopni gumbi, gumbi za 
srajce in drugi deli teh 
izdelkov; nedokončani 
gumbi 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar. št., kot je tar. št. 
izdelka, in 
- vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 50% cene izdelka 
franko tovarna. 

 

9612 Trakovi za pisalne stroje 
in podobni trakovi, 
prepojeni s tiskarsko barvo 
ali drugače pripravljeni za 
odtiskovanje, vštevši 
trakove na kolescih ali v 
patronah; blazinice za 
žige, prepojene ali 
neprepojene, s škatlo ali 
brez nje 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni 
materiali uvrščajo v drugo 
tar. št., kot  je tar. št. 
izdelka, in 
- vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 50% cene izdelka 
franko tovarna. 

 

ex 9613 Piezo vžigalniki Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh materialov 
iz tar. št. 9613 ne presega 
30% cene izdelka franko 
tovarna. 

 

ex 9614 Tobačne pipe ali glave za 
pipe 

Izdelava iz grobo 
obdelanih blokov. 

 

97.pgl. Umetniški predmeti, 
zbirke in starine 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., 
kot je tar.št. izdelka. 
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PRILOGA III  

 
Potrdilo prometu blaga  EUR.1 

 
 
1. Vsak obrazec meri 210 x 297 mm; dovoljeno odstopanje po dolžini je minus 5 mm oziroma 

plus 8 mm. Uporabljati je treba bel, klejen, brezlesni pisalni papir, z najmanjšo težo 25 
gramov na kvadratni meter. Imeti mora ozadje s  tiskanim zelenim vzorcem "guilloche" tako, 
da je vsako ponarejanje z mehanskimi ali kemičnimi sredstvi opazno na prvi pogled. 

 
2  Carinski organi pogodbenic si lahko pridržijo pravico, da sami tiskajo potrdila ali pa jih dajo 

tiskati pooblaščenim tiskarjem. V slednjem primeru se mora vsak obrazec sklicevati na tako 
pooblastilo. Na vsakem obrazcu morata biti navedena ime in naslov tiskarja ali oznaka, ki 
omogoča njegovo identifikacijo. Obrazec mora imeti tudi serijsko številko,  tiskano ali ne, ki 
omogoča njegovo identifikacijo. 
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           POTRDILO O PROMETU BLAGA 
 
1. Izvoznik (ime,polni naslov,države) EUR. 1              No  A   000 000 

 Predno izpolnite obrazec, preberite navodila na hrbtni strani 

 2. To potrdilo se uporablja za preferencialno 
menjavo med 
 
______________________________________ 
 
                                          in                                  
_______________________________________ 
 
                   (navesti države, skupine držav ali teritorije) 

3. Prejemnik (ime,polni naslov, dražava)         
(navedba neobvezna) 

 
 
 
 
 
 

 

 4.Država, skupina 
držav ali teritorij 
porekla proizvodov 

5.Namembna država, 
skupina držav ali teritorij 

6. Podatki v zvezi s prevozom               
(navedba neobvezna) 
 
 

7. Opombe 

8. Zaporedna številka; oznake in številke, število in vrsta 
paketov (1); poimenovanje blaga 
 
 
 
 
 

9.Bruto 
teža (kg) 
ali druga 
merska 
enota 
(l,m3,itd.) 

10.Računi 
(navedba 
neobvezna) 

11.CARINSKA OVEROVITEV 
Overjena izjava  
Izvozni dokument (2):                                          Žig 
Tip............................Št........................ 
Carinski organ:........................................ 
Država ali ozemlje izdaje:...................... 
.................................................................. 
.................................................................. 
Datum ....................................................... 
.................................................................. 
                         (Podpis) 

12.IZJAVA IZVOZNIKA 
Popisani izjavljam, da zgoraj 
navedeno blago izpolnjuje vse 
pogoje, potebne za izdajo tega 
potrdila. 
 
 
Kraj in datum:............................... 
 
.................................................... 
                      (Podpis) 

 

(1)Če blago ni pakirano, navedite število izdelkov ali navedite "v razsutem stanju". 

(2)Izpolnite samo, če to zahtevajo predpisi izvozne države ali teritorija. 
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13. ZAHTEVEK ZA KONTROLO, poslati 
na: 

14. REZULTAT KONTROLE 

 Na podlagi izvedene kontrole je bilo 
ugotovljeno, da (1): 
 

......    je to potrdilo resnično izdal naveden 
carinski organ in da so navedbe, ki jih vsebuje 
točne 
 
 
......    to potrdilo ne izpolnjuje zahtevanih 
pogojev o verodostojnosti in točnosti (glej 
priložene opombe) 
 
 
 
________________________________ 
                     (kraj in datum) 
                                                           
                                                           Žig 
 
________________________________ 
                           (podpis) 
 
 
----------------------------- 
(1)Označi z X ustrezno navedbo. 

15. Vložen je zahtevek za ugotovitev 
verodostojnosti in točnosti tega potrdila. 
 
 
_________________________________ 
                  (kraj in datum) 
                                                          Žig 
______________________________ 
                              (podpis) 
 

 

 
1. To potrdilo ne sme vsebovati izbrisov ali ponovnih vpisov. Morebitni popravki morajo biti 
izvedeni tako, da se napačne navedbe prečrtajo in po potrebi dodajo pravilne. Vsako tako 
spremembo mora potrditi tisti, ki je potrdilo izpolnil in jo overiti carinske oblasti države ali 
ozemlja izdaje. 
 
2. Izdelki, navedeni  v potrdilu, si morajo slediti neprekinjeno, in pred vsakim izdelkom mora  
biti zaporedna številka. Neposredno pod zadnjim izdelkom mora biti potegnjena vodoravna 
črta. Neuporabljen prostor mora biti prečrtan tako, da je dodajanje naknadnih podatkov 
onemogočeno. 
 
3. Blago mora biti opisano v skladu s trgovinskimi običaji  tako natančno, da se lahko 
identificira. 
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ZAHTEVA ZA POTRDILO O PROMETU BLAGA 
 
1. Izvoznik (ime, polni naslov,država) EUR. 1              No  A   000 000 

 Predno izpolnite obrazec, preberite navodila na hrbtni strani 

 2. To potrdilo se uporablja za preferencialno 
menjavo med 
________________________________________ 
 
                                           in                                      
_______________________________________ 
             (navesti države, skupine držav ali teritorije) 
 
 

3. Prejemnik  (ime, polni naslov, država)         
(navedba neobvezna) 
 
 

 

 

 4.Država, skupina 
držav ali teritorij 
porekla proizvodov 

5.Namembna država, 
skupina držav ali teritorij 

6. Podatki v zvezi s prevozom     
(navedba neobvezna) 
 

7. Opombe 

8. Zaporedna številka; oznake in številke, število in vrsta 
paketov(1); poimenovanje blaga 
 
 
 
 
 

9.Bruto 
teža (kg) 
ali druga 
merska 
enota 
(l,m3,itd.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.Računi 
(navedba 
neobvezna) 

 
(1) Če blago ni pakirano, navedite število izdelkov ali navedite " v razsutem stanju"  
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IZJAVA  IZVOZNIKA 
 

Podpisani, izvoznik blaga, navedenega na prednji strani, 
 
IZJAVLJAM, da to  blago izpolnjuje zahtevane pogoje za izdajo priloženega potrdila; 
 
NAVAJAM okoliščine, na podlagi katerih to blago izpolnjuje zahtevane pogoje: 
 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................... 
 
PRILAGAM naslednja dokazila (1): 
 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................... 
 
SE ZAVEZUJEM, da bom na zahtevo pristojnih oblasti predložil vsa dodatna dokazila, ki jih le-te 
štejejo kot potrebna za izdajo priloženega potrdila, kot tudi pristajam, če je to potrebno, na pregled 
mojega knjigovodstva in okoliščin izdelave omenjenega blaga s strani pristojnih oblasti; 
 
PROSIM za izdajo priloženega potrdila za to blago. 
 
 
                                                                                           .................................................. 
                                                                                                     (Kraj in datum) 
 
                 
                                                                                           ................................................... 
                                                                                                          (Podpis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1)Na primer: uvozni dokumenti, potrdila o prometu, računi, izjave proizvajalca, itd., ki se nanašajo na 
v izdelavi uporabljene izdelke ali na v enakem stanju ponovno izvoženo blago. 
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PRILOGA  IV  
Izjava na računu 

 
Angleška inačica: 
 
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) declares that, 
except where otherwise clearly indicated, these products are of  ............. preferential origin. 
 
 
Slovenska inačica: 
 
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. ...  1) izjavljam, da, če 
ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno  ........  poreklo. 
 
 
Francoska inačica: 
 
L'exportateur des produits couverts par le present document (autorisation douaniere no ... 1) declare 
que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine preferentielle ... . 
 
 
Nemška inačica: 
 
Der Ausfuhrer (Ermächtiger Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... 1) der Waren, auf die sich dieses 
Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, 
präferenzbegünstigte  ... Ursprungswaren sind. 
 
Hebrejska inačica: 
 

...............................................................2 
           (kraj in datum)                     

                             
         

 ................................................................ 
                                                                                                                                   (podpis) 
                                                                                                   (podpisu mora slediti jasno  
                   navedeno ime podpisnika) 
 
 
 
ali 
----------------------------------------- 

1 Kadar izjavo na računu izdela pooblaščeni izvoznik v smislu 22. člena tega Protokola, 
mora biti na tem mestu vpisana številka pooblastila. Če izjave na računu ne daje 
pooblaščeni izvoznik, se besede v oklepajih izpustijo oziroma se pusti prazen prostor. 

   2 Te navedbe se lahko izpustijo, če so informacije že v samem dokumentu. 
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I, the undersigned, exporter of the goods covered by this document  declare that except where 
otherwise indicated, the goods meet the  conditions to obtain originating status in preferential trade 
with ................ and that the country of origin of goods is ............... . 
 
 
                                                                                         ...........................................1 
                                                                                                (kraj in datum) 
 
 
                                                                                         ........................................... 
                                                                                                   (podpis) 
                                                                                          (podpisu mora slediti jasno  
                 navedeno ime podpisnika) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------   
1 Te navedbe se lahko izpustijo, če so informacije že v samem dokumentu. 
 

 
 
 
 
 

PRILOGA   V  
 
 
Za namene izvajanja 12. člena Protokola 3 pogodbenici soglašata, da se obdelava ali predelava, 
opravljena zunaj pogodbenic izvaja s pomočjo začasnega izvoza na oplemenitenje ali podobnega 
sistema. 
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MINISTRSTVA

5557. Pravilnik o obrazcu napovedi za odmero
dohodnine za leto 2002, obrazcu napovedi za
odmero davka od dohodkov iz dejavnosti,
obrazcu za obračun davka od dohodkov iz
dejavnosti in o načinu predlaganja obrazca
napovedi za odmero davka od dohodkov iz
dejavnosti

Na podlagi 105. člena, tretjega odstavka 109. člena in
120. člena zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št.
18/96, 87/97, 82/98, 91/98, 108/99 in 97/01) izdaja
minister za finance

P R A V I L N I K
o obrazcu napovedi za odmero dohodnine
za leto 2002, obrazcu napovedi za odmero
davka od dohodkov iz dejavnosti, obrazcu

za obračun davka od dohodkov iz dejavnosti
in o načinu predlaganja obrazca napovedi

za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti

1. člen
Zavezanci za dohodnino po zakonu o dohodnini (Ura-

dni list RS, št. 71/93, 7/95 in 44/96), zavezanci, katerim
se davek od dohodkov iz dejavnosti odmeri na podlagi dav-
čne napovedi, zavezanci za davek od dohodkov iz dejavno-
sti, ki sami obračunavajo in plačujejo davek od dohodkov iz
dejavnosti, vložijo napoved za odmero dohodnine, napoved
za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti in obračun
davka od dohodkov iz dejavnosti na obrazcih, ki so sestavni
del tega pravilnika.

Obrazcu napovedi za odmero dohodnine je priloženo
navodilo za vpis podatkov.

Zavezanci, katerim se davek od dohodkov iz dejavnosti
odmeri na podlagi napovedi, lahko vložijo napoved za od-
mero davka od dohodkov iz dejavnosti na magnetnem medi-
ju (PC-diskete). Navodilo za izpolnitev napovedi za odmero
davka od dohodkov iz dejavnosti v računalniški obliki je v
prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.

Priloge, navedene na zadnji strani obrazca napovedi za
odmero davka od dohodkov iz dejavnosti, mora skupaj z
magnetnim medijem dostaviti tudi zavezanec, ki vlaga napo-
ved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti na magnet-
nem mediju.

2. člen
Obrazec za odmero dohodnine je tiskan na ekološkem

papirju 80 gr v obliki formata A3, zgibanega v format A4.
Zgornji rob širine 5 mm na prvi in zadnji strani obrazca in
besedilo morata biti tiskana v barvi Pantone 582 U ter raster
v odtenku 15% navedenega barvnega tiska.

Obrazec napovedi za odmero davka od dohodkov iz
dejavnosti in obrazec za obračun davka od dohodkov iz
dejavnosti se tiskata na ekološkem papirju 80 gr, formata
A3, zgibanega v format A4, črnega tiska.

3. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika, prenehata veljati

obrazec napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejav-
nosti in obrazec za obračun davka od dohodkov iz dejavno-
sti, predpisan z odredbo o obrazcu napovedi za odmero

dohodnine za leto 2000, obrazcu napovedi za odmero dav-
ka od dohodkov iz dejavnosti, obrazcu za obračun davka od
dohodkov iz dejavnosti in obrazcu napovedi za odmero dav-
ka od dobička iz kapitala od prodaje vrednostnih papirjev in
drugih deležev v kapitalu (Uradni list RS, št. 122/00) in
navodilo za izpolnitev napovedi za odmero davka od dohod-
kov iz dejavnosti v računalniški obliki, ki je sestavni del
odredbe o obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto
2001 in o načinu predlaganja obrazca napovedi za odmero
davka od dohodkov iz dejavnosti (Uradni list RS, št. 107/01).

4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 27840/02
Ljubljana, dne 18. decembra 2002.

mag. Anton Rop l. r.
Minister za finance

PRILOGA
Navodilo za predložitev podatkov iz obrazca napovedi

za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti v računalniški
obliki

1. Zavezanec lahko predloži podatke napovedi davka
od dohodkov iz dejavnosti skupaj z nekaterimi kontrolnimi
podatki iz prilog tudi na magnetnih medijih (PC disketah).

2. Zavezanec predloži disketo na izpostavo pristojnega
davčnega urada. Nosilcu podatkov se priloži:

– na papirju izpisano napoved in kontrolne podatke iz
prilog napovedi. Priložene izpise potrdi zavezanec enako
kot originalne obrazce napovedi,

– vse priloge, ki so navedene na obrazcu napovedi za
davek iz dejavnosti.

Opomba: Davčna uprava Republike Slovenije bo za
zavezance, ki bodo podatke napovedi in kontrolnih podat-
kov iz prilog predložili na računalniških medijih, pripravila
program za vnos podatkov in pripravo disket in izpisov.
Program bo mogoče dobiti na izpostavi pristojnega davčne-
ga urada v zameno za prazne PC diskete v februarju 2003.

2.1. Magnetni medij (PC disketa) mora imeti naslednje
lastnosti:

– diskete velikost 3.5" (1,44MB), formatirane v
MS-DOS formatu

– zapisano v ASCII kodi,
– v datoteki imena NAPDN.DAT podatke napovedi dav-

ka od dohodkov iz dejavnosti,
– v datoteki imena NAPDP.DAT kontrolne podatke iz

prilog napovedi,
– vsak zapis je predpisane dolžine, ki je določen v

posameznem tabelaričnem prikazu pri posamezni vrsti po-
datkov, in ga zaključujeta dva posebna znaka CR ter LF.

Vsak zapis v datoteki NAPDN.DAT mora imeti ustrezen
zapis tudi v datoteki NAPDP.DAT. Če za zavezanca ni podat-
kov, naj bodo v zapisu datotek le prvi trije podatki, v nadalje-
vanju zapisa pa ničle.

Na nosilec računalniških podatkov je potrebno čitljivo
vpisati:

– Oznako NAPD, iz katere je razvidno, da gre za napo-
vedi za davek od dohodkov iz dejavnosti.

– Matična ali davčna številka in firma ali ime zavezanca.
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5558. Pravilnik o uskladitvi posamičnih kontov

Na podlagi 74. člena zakona o državni upravi (Uradni list
RS, št. 52/02) in 25.a člena zakona o posebnem davku na
bilančno vsoto bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 87/97,
84/98, 40/99 in 61/99 – odl. US) izdaja minister za finance

P R A V I L N I K
o uskladitvi posamičnih kontov

1. člen
Ta pravilnik določa ustrezno spremembo posamičnih

kontov, glede na spremembo kontnega okvira za banke in
hranilnice, ki so v skladu s 4. do 11.b členom zakona o
posebnem davku na bilančno vsoto bank in hranilnic (Uradni
list RS, št. 87/97, 84/98 in 40/99, 61/99 – odl. US)
določeni pri izračunu davčne osnove.

2. člen
Med obveznosti do bank in hranilnic v tuji valuti se

dodajo konti: 7482, 7486, 7488, 7525, 7526, 7580,
7581, 7624, 7625, 7626, 7627, 7728, 7794, 7564,
7767, 7620, 7621, 7622, 7623, 7792 in 7761 in črtajo
konti: 758, 7687, 7680 in 7683.

Med obveznosti do strank, ki niso banke v tuji valuti se
dodajo konti: 7401, 7430, 7431, 7432, 7433, 7443,
7444, 7445, 7460, 7461, 7472, 7473, 7487, 7489,
7491, 7607, 7634, 7635, 7636, 7637, 7667, 7674,
7675, 7684, 7685, 7687, 7697, 7402, 7434, 7446,
7447, 7448, 7462, 7474, 7475, 7484, 7492, 7512,
7527, 7528, 7590, 7591, 7647, 7718, 7729, 7747,
7795, 7411, 7617, 7412, 7565, 7567, 7734, 7735,
7736, 7737, 7601, 7630, 7631, 7632, 7633, 7661,
7673, 7680, 7683, 7691, 7641, 7713, 7741, 7793,
7611, 7730, 7731, 7732 in 7733 in črtajo konti: 746,
7482, 7484, 7688, 759, 7765, 7767, 7679, 7684,
7685, 7761 in 7763.

Med tolarska posojila fizičnim osebam se dodajo konti:
4170, 4178, 4179, 4171, 4176, 4177, 4470, 4471,
4476, 4478, 4479, 4190, 4198, 4199, 5580, 5582,
5583, 5584, 5586, 5587, 5570, 5572, 5573, 5574,
5576 in 5577 in črtajo konti: 8079, 8078, 8178, 8099 in
8199.

Med tolarska posojila podjetjem se dodajo konti: 4100,
4108, 4109, 4110, 4118, 4119, 5500, 5502, 5503,
5504, 5506, 5507, 5510, 5512, 5513, 5514, 5516 in
5517 in črtata konta: 8009 in 8109.

Med tolarska posojila Vladi Republike Slovenije in jav-
nemu sektorju se dodajo konti: 4140, 4141, 4142, 4144,
4145, 4146, 4147, 4148, 4149, 5540, 5542, 5543,
5544, 5546 in 5547 in črtata konta: 8049 in 8149.

Med kratkoročna tolarska posojila neodvisnim bankam
in hranilnicam se dodajo konti: 4180, 4183, 4184, 5552
in 5556.

Med tržnimi vrednostnimi papirji se črtajo konti: 1338,
1339, 1348, 1349, 1358, 1359, 1378, 1379, 1368 in
1369.

Med izključenimi prihodki se dodajo konti 4259, 4459,
4489, 4619, 4184, 4284, 4109, 4209, 4409, 4145,
4245, 4147, 4247, 4149, 4249, 4449, 4177, 4277,
4479, 1679, 4179, 4279, 4119, 4219, 1609, 1699,
4199, 4299, 1669, 5109, 5209, 5409, 5503, 5507,
5149, 5249, 5449, 5543, 5547, 5175, 5275, 5573,
5577, 5179, 5279, 5583, 5587, 5119, 5219, 5513,
5517, 5199 in 5299 vsi v delu, ki predstavlja znesek izklju-
čenih pripisanih obresti, in konto 9085 v delu, ki predstavlja
znesek izključenih prihodkov iz revalorizacije in tečajnih raz-

lik, ki so obstajali po stanju na dan 1. 1. 2002, in največ do
tega zneska, ter so bili prenešeni iz ukinjenih kontov 2960,
2961 in 2962 na konto skupine 908, in konti 9083, 9084,
9086 in 9087 vsi v delu, ki predstavlja znesek izključenih
prihodkov od obresti od dolgoročnih vrednostnih papirjev
(vrednostnic) in iz dolgoročnih finančnih naložb v kapital, ki
so obstajali na dan 1. 1. 2002, in največ do tega zneska,
kateri so se prenesli na konte skupine 908, in se črtajo
konti: 2950, 2951, 2952, 2960, 2961 in 2962.

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 27771/02
Ljubljana, dne 18. decembra 2002.

mag. Anton Rop l. r.
Minister za finance

5559. Pravilnik o določitvi višine in načina
obračunavanja stroškov opravljene preiskave

Na podlagi drugega odstavka 165. člena uredbe za
izvajanje carinskega zakona (Uradni list RS, št. 107/02)
izdaja minister pristojen za finance

P R A V I L N I K
o določitvi višine in načina obračunavanja

stroškov opravljene preiskave

1. člen
Ta pravilnik določa višino stroškov, ki jih ima carinski

organ, ko v skladu z 2. točko prvega odstavka 52. člena
carinskega zakona (Uradni list RS, št. 1/95, 28/95, 32/99,
59/02) vzame vzorce za analizo.

2. člen
Stroški, nastali pri preiskavi vzorca iz prejšnjega člena,

so naslednji:
1. stroški preiskave v carinskem laboratoriju,
2. stroški preiskave, opravljene v drugi organizaciji.

3. člen
Stroški preiskave v carinskem laboratoriju znašajo

10.000 SIT.

4. člen
Stroški preiskave, opravljene v drugi organizaciji, se

obračunajo po veljavni ceni drugih državnih organov, podje-
tij ali zavodov, ki te preiskave opravljajo.

5. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati cenik stro-

škov preiskave (Uradni list RS, št. 9/01).

6. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2003.

Št. 32786/02
Ljubljana, dne 16. decembra 2002.

mag. Anton Rop l. r.
Minister za finance
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5560. Pravilnik o določitvi višine in načina
obračunavanja stroškov za opravljene
preglede carinskega blaga

Na podlagi četrtega odstavka 118. člena in tretjega
odstavka 152. člena uredbe za izvajanje carinskega zakona
(Uradni list RS, št. 107/02) izdaja minister pristojen za
finance

P R A V I L N I K
o določitvi višine in načina obračunavanja

stroškov za opravljene preglede carinskega
blaga

1. člen
S tem pravilnikom se določa višina in način obračuna-

vanja stroškov za opravljene preglede carinskega blaga, ki
je bilo predloženo carinskemu organu oziroma za katerega
je bila vložena carinska deklaracija izven časa njegovih ura-
dnih ur in izven uradnega prostora.

2. člen
Za opravljene preglede blaga iz 1. člena se obračunajo

naslednji stroški:
1. stroški dela posameznega carinskega delavca,
2. materialni stroški, nastali v zvezi s pregledom,
3. potni stroški, ki obsegajo stroške za prevoz z javnimi

sredstvi oziroma za prevožene kilometre s službenim pre-
voznim sredstvom,

4. stroški za prehrano in prenočišče.

3. člen
Stroški dela posameznega carinskega delavca znašajo

3.700 SIT za vsako uro dela v času uradnih ur in 6.100 SIT
za vsako uro dela izven časa uradnih ur carinskega organa.
Vsaka začeta ura dela posameznega carinskega delavca se
računa kot cela ura.

4. člen
Materialni stroški se obračunajo po veljavni ceni drugih

državnih organov, zavodov ali podjetij, ki te storitve opravlja-
jo, ko gre za analize, meritve, preiskave in druga opravila,
potrebna za izvedbo pregleda.

5. člen
Potni stroški ter stroški za prehrano in prenočišče se

obračunavajo v skladu s predpisi, ki urejajo povračila stro-
škov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov v državni
upravi.

6. člen
Obračunane stroške mora stranka poravnati v 8 dneh

po prejemu obračuna na račun, ki ga določi carinski organ.

7. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati sklep o

določitvi višine in načina obračunavanja stroškov za oprav-
ljene preglede carinskega blaga (Uradni list RS, št. 44/01).

8. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2003.

5561. Pravilnik o spremembi pravilnika o
označevanju živali, veterinarskem spričevalu
in veterinarski napotnici

Na podlagi petega odstavka 16. člena in šestega od-
stavka 18. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št.
33/01) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja

P R A V I L N I K
o spremembi pravilnika o označevanju živali,

veterinarskem spričevalu in veterinarski
napotnici

1. člen
V pravilniku o označevanju živali, veterinarskem spriče-

valu in veterinarski napotnici (Uradni list RS, št. 99/01,
6/02, 37/02 in 86/02) se v 3. členu v drugem odstavku
besedilo »psi, ki bodo prvič registrirani« nadomesti z besedi-
lom »psi, rojeni«.

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 323-509/01-4
Ljubljana, dne 3. decembra 2002.

mag. Franc But l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

5562. Količnik za preračun katastrskega dohodka

Na podlagi 4. člena pravilnika o metodologiji za upoš-
tevanje dohodka iz kmetijske dejavnosti za pridobitev pravi-
ce do denarne socialne pomoči in denarne pomoči (Uradni
list RS, št. 31/01 in 64/01) objavlja Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

K O L I Č N I K
za preračun katastrskega dohodka

Količnik za preračun katastrskega dohodka posamez-
nika in njegovih družinskih članov v letu 2003 znaša 2,5.

Št. 940-00-028/02-05
Ljubljana, dne 6. decembra 2002.

Minister
za delo, družino in socialne

zadeve
dr. Vlado Dimovski l. r.

Št. 32785/02
Ljubljana, dne 16. decembra 2002.

mag. Anton Rop l. r.
Minister za finance
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

5563. Tarife za uporabo glasbenih neodrskih del iz
repertoarja Združenja SAZAS

Na podlagi 153. člena zakona o avtorski in sorodnih
pravicah (Uradni list RS, št. 21/95) ter 31. člena statuta
Združenja skladateljev, avtorjev in založnikov za zaščito av-
torskih pravic Slovenije (v nadaljevanju: Združenje SAZAS)
je Odbor za zaščito avtorskih pravic Združenja SAZAS na
seji dne 30. maja 2002 sprejel

T A R I F E
za uporabo glasbenih neodrskih del

iz repertoarja Združenja SAZAS

A) SPLOŠNI POGOJI

1. člen
Za uporabo glasbenih neodrskih del iz repertoarja Zdru-

ženja SAZAS, se plača nadomestilo v naslednjih primerih
njihovega izkoriščanja:

a) javne priobčitve neodrskih glasbenih del (male glas-
bene pravice), vključno s kabelsko retransmisijo, in sicer:

– javno izvajanje,
– javno prenašanje,
– javno predvajanje s fonogrami in videogrami,
– javno prikazovanje,
– radiodifuzno oddajanje,
– radiodifuzna retransmisija,
– sekundarno radiodifuzno oddajanje,
b) reproduciranje glasbenih del na fonogramih in vi-

deogramih (mehanične pravice),
c) izposoja fonogramov in videogramov z glasbenimi

deli,
d) dajanje fonogramov in videogramov z glasbenimi

deli v najem,
e) reproduciranje in javne priobčitve glasbenih del v

okviru propagandnih sporočil, ki trajajo do 60 sekund.

2. člen
Repertoar Združenja SAZAS sestavljajo naslednja de-

la:
a) glasbena neodrska dela (oratoriji, kantate, dela re-

sne in zabavne glasbe ipd.);
b) odlomki glasbenih odrskih del (oper, operet, baletov

ipd.) ne glede na trajanje pod pogojem, da ti odlomki ne
predstavljajo dramske celote;

c) glasba iz glasbenih koreografskih del (koncertno
izvajanje) ne glede na trajanje;

d) glasbena dela, uporabljena v dramskih delih;
e) glasbena dela, uporabljena za zvočne podlage, zvoč-

ne ilustracije, propagandna sporočila ipd.;
f) glasba iz avdiovizualnih del (kinematografski filmi, TV

filmi, TV nanizanke in nadaljevanke ipd.);
g) druga glasbena avtorska dela, ki jih ščiti Združenje

SAZAS na podlagi zakona o avtorski in sorodnih pravicah,
posebnega pooblastila avtorja ali druge avtorske organiza-
cije.

3. člen
Uporabnik mora dobiti predhodno dovoljenje Združe-

nja SAZAS za vsako uporabo glasbenih del iz repertoarja

Združenja SAZAS. Dovoljenje se lahko nanaša na enkratno
ali večkratno (v določenem časovnem obdobju) uporabo
avtorskih del.

Dovoljenje za uporabo del iz repertoarja Združenja
SAZAS lahko pridobi vsak uporabnik pod naslednjimi pogoji:

– da priglasi uporabo avtorskih del iz repertoarja Zdru-
ženja SAZAS najmanj 8 dni pred začetkom uporabe;

– da sprejme plačilo nadomestila po določbah ustrez-
ne tarife;

– da pošlje popolne osnove za obračun nadomestila v
rokih iz 9. člena splošnih pogojev;

– da pošlje popolne sporede izvedenih del iz 7. člena
splošnih pogojev;

– da pri uporabi avtorskih del spoštuje moralne pravice
avtorjev.

Če Združenje SAZAS ne odgovori na pravočasno po-
slano priglasitev uporabe avtorskih del iz repertoarja Združe-
nja SAZAS, se šteje, da ima uporabnik dovoljenje za upora-
bo avtorskih del pod pogoji iz ustrezne tarife.

Združenje SAZAS lahko odkloni izdajo dovoljenja za
uporabo avtorskih del, uporabniku, ki je pred tem zavestno
kršil avtorske pravice ali prekliče dovoljenje, če uporabnik
ne izpolnjuje obveznosti iz ustrezne tarife ali pogodbe.

4. člen
Brezplačna uporaba avtorskih del iz repertoarja Zdru-

ženja SAZAS je dovoljena v naslednjih primerih:
– pri pouku;
– na prireditvah, organiziranih v okviru šolskega pro-

grama izključno za učence šole, ki prireditve organizira, pod
pogojem, da se izvajajo v prostorih šole in da je vstop prost.

Odbor za zaščito avtorskih pravic Združenja SAZAS
lahko določi delno zmanjšanje plačila na prireditvah, ki jih
organizirajo dobrodelne organizacije pod pogojem, da orga-
nizator priglasi prireditev najmanj 30 dni pred prireditvijo, da
navede Združenje SAZAS v uradnem programu kot soudele-
ženca prireditve ter da v rokih iz 8. in 9. člena splošnih
tarifnih pogojev pošlje programske podatke in vsa finančna
poročila v zvezi s prireditvijo vključno z višino zneska, ki je bil
vplačan v dobrodelne namene. V nobenem primeru ne more
zmanjšanje obveznosti uporabnika presegati 50% obraču-
nanega nadomestila.

5. člen
Nadomestila, določena z ustrezno tarifo, veljajo za upo-

rabnike, ki so predhodno pridobili dovoljenje Združenja SA-
ZAS za uporabo del in izpolnili vse pogoje iz 3. člena v rokih
iz 7. in 9. člena.

Uporabnikom, ki niso pridobili predhodnega dovoljenja
Združenja SAZAS oziroma uporabnikom, ki so pridobili pred-
hodno dovoljenje Združenja SAZAS ali priglasili uporabo
glasbe, niso pa poslali podatkov iz 3. člena v predvidenih
rokih se obračunajo povišana nadomestila, in sicer:

1. če uporabnik ni priglasil uporabe avtorskih del iz
repertoarja Združenja SAZAS in ni pridobil predhodnega
dovoljenja se nadomestilo poviša za 35%;

2. če uporabnik ni poslal podatkov iz tretje alinee,
drugega odstavka, 3. člena splošnih pogojev v predvidenih
rokih, se nadomestilo poviša za 15%;

3. če uporabnik ni poslal podatkov iz četrte alinee,
drugega odstavka, 3. člena splošnih pogojev v predvidenih
rokih, se nadomestilo poviša za 10%.

6. člen
Združenje SAZAS lahko z interesnimi združenji upora-

bnikov sklene posebne tarifne sporazume.
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7. člen
Če je tako določeno v zakonu ali dovoljenju mora upo-

rabnik evidentirati vsako uporabo glasbenega dela na us-
treznem obrazcu. Spored izvedenih del je finančni doku-
ment in hkrati osnova za pravilno delitev avtorskega honorar-
ja. Uporabnik je odgovoren za popolnost in resničnost po-
datkov v sporedu izvedenih del. Uporabnik bo Združenju
SAZAS odobril obsežne možnosti preverjanja programske
vsebine in identifikacije del.

Sporedi izvedenih del, ki se predložijo Združenju SA-
ZAS morajo vsebovati naslednje podatke:

1. Javno izvajanje

Uporabnik mora poslati spored izvedenih del, ki vsebu-
je naslednje podatke:

– naslove izvedenih del, vključno s ponovitvami,
– imena skladateljev in eventualno aranžerjev,
– imena izvajalcev,
– trajanje izvedbe vsakega dela v minutah,
– trajanje izvedbe glasbenega programa v celoti – brez

odmorov.
Uporabnik lahko pošlje podatke tudi v obliki uradnega

natisnjenega programa, če so v njem navedena vsa dela.
Če se na koncertu ali prireditvi oziroma v gostinskem

obratu ali drugem javnem prostoru uporabljajo fonogrami ali
videogrami, mora uporabnik Združenju SAZAS posredovati
seznam, ki mora vsebovati naslednje podatke:

– naziv produkcije (založbe),
– kataloško številko,
– naziv izvedenih skladb.
Uporabnik mora prijaviti Združenju SAZAS lastne po-

snetke, ki jih je izdelal za predvajanje v svojem lokalu in si
pridobiti posebno dovoljenje za njihovo uporabo (delovni
posnetki). Ovitki posnetkov morajo vsebovati vse podatke o
delih, avtorjih in založnikih. Poleg tega mora biti na samem
fonogramu tudi oznaka »delovna kopija za uporabo v (naziv
lokala)«. Avtorski honorarji za uporabnike, ki uporabljajo la-
stne posnetke, so višji za 20%.

Določbe prejšnjega odstavka veljajo tudi v primeru, ko
so posnetki fiksirani na trdem ali izmenljivem disku oziroma
disketi.

Uporabnik mora poslati podatke iz te točke najkasneje
15 dni po izvedbi.

2. Radiodifuzno oddajanje

Radiodifuzne organizacije (radijske in televizijske po-
staje) bodo Združenju SAZAS neodplačno poslale natančne
sporede vseh oddajanih del, vključno s podatki o uporablje-
ni glasbi v filmih, nadaljevankah, oglaševalskih spotih ipd.,
ločeno po posameznih programih najkasneje v enem mese-
cu po preteku koledarskega meseca. Sporedi oddajanih del
morajo vsebovati naslednje podatke:

– naziv radijskega ali televizijskega programa,
– naziv oddaje,
– datum oddajanja,
– trajanje oddaje v minutah in sekundah,
– natančen naslov glasbenih del, ki so vključena v

posamične oddaje ali intermezza,
– imena skladateljev, aranžerjev, avtorjev besedila in

založnikov (publisherjev),
– način oddajanja (živa izvedba, oddajanje z nosilcev

zvoka ali zvoka in slike, ki jih je posnela radiodifuzna organi-
zacija namensko za oddajo, oddajanje s komercialnih nosil-
cev zvoka ali zvoka in slike),

– način uporabe dela (samostojna izvedba, glasbena
podlaga ipd.).

Ko gre za oddajanje s komercialnih nosilcev zvoka ali
zvoka in slike, mora radiodifuzna organizacija poleg navede-
nih podatkov navesti še:

– naziv proizvajalca nosilca zvoka ali slike in zvoka (re-
cord label),

– kataloško številko.
Ko gre za avdiovizualna dela (kinematografski ali televi-

zijski filmi, nadaljevanke ipd.) mora radiodifuzna organizacija
navesti originalni naziv in slovenski prevod naziva avdiovizu-
alnega dela, naziv producenta in državo porekla.

3. Ostale uporabe

Določbe 1. in 2. točke tega člena se smiselno upošte-
vajo pri ostalih uporabah avtorskih del za katere je potrebno
predložiti ustrezne sporede izvedenih del.

8. člen
Uporabnik lahko posreduje sporede izvedenih del tudi

v elektronski obliki (na izmenljivem disku ali po elektronski
pošti), če je tako dogovorjeno v dovoljenju ali pogodbi.

9. člen
Uporabnik mora poslati Združenju SAZAS točne finan-

čne podatke, ki so osnova za obračun nadomestila, najka-
sneje 15 dni po izvedbi ali poteku ustreznega obračunskega
obdobja.

Če uporabnik ne pošlje ustreznih podatkov tudi po
opominu Združenja SAZAS se nadomestilo obračuna na
podlagi podatkov o kapaciteti prostora, ko gre za javno
izvajanje oziroma razsežnosti programa, ko gre za javno
oddajanje, upoštevajoč polno zasedenost prostora oziroma
celotno število možnih poslušalcev ali gledalcev (doseg radi-
odifuzne organizacije).

Če uporabnik pošlje neverodostojne podatke ali iz po-
slanih podatkov ni mogoče točno ugotoviti osnove za obra-
čun nadomestila, plača uporabnik nadomestilo po najvišji
tarifi za ustrezno uporabo avtorskih del.

10. člen
Vrednost tarifnih postavk se letno spreminja skladno z

uradno objavljenimi podatki o indeksu življenjskih stroškov.
Vrednost se lahko spreminja tudi v krajših obdobjih, če
indeks rasti življenjskih stroškov preseže 5% od začetka
koledarskega leta.

11. člen
Tolmačenja tarife daje Odbor za zaščito avtorskih pra-

vic Združenja SAZAS.

12. člen
Za različne uporabe glasbe se določijo naslednje tari-

fne skupine:
I. javna izvajanja,
II. radiodifuzno oddajanje,
III. radiodifuzna retransmisija,
IV. uporaba glasbe na internetu,
V. reproduciranja glasbenih del na fonogramih in vide-

ogramih,
VI. dajanje fonogramov in videogramov z glasbenimi

deli v najem,
VII. reproduciranja in javne priobčitve glasbenih del v

okviru reklamnih sporočil, ki trajajo do 60 sekund.
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13. člen
Z dnem, ko začne veljati ta tarifa, preneha veljati pravil-

nik o javni priobčitvi glasbenih del (Uradni list RS št. 29/98).

14. člen
Ta tarifa prične veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, po predhodni odobritvi Urada RS za intelek-
tualno lastnino. Predhodna odobritev je potrebna tudi za
vsako spremembo oziroma dopolnitev tarife.

I. Javna izvajanja

1. V okviru javnih izvajanj upoštevamo naslednje tarifne
postavke:

I-A/ koncerti in glasbene prireditve,
I-B/ občasne glasbene prireditve s plesom,
II-A/ kombinacija različnih umetniških zvrsti,
II-B/ različne proslave,
II-C/ modne revije, lepotna tekmovanja ipd.,
II-D/ športne in rekreativne dejavnosti,
II-E/ artistične prireditve in zabavni parki,
III-A/ gostinski obrati,
III-B/ sekundarna radiodifuzija,
III-C/ trgovska podjetja in blagovno trgovski centri,
III-D/ prevozna sredstva,
III-E/ obratovalnice, delavnice, poslovni prostori, ča-

kalnice in drugi javni prostori,
III-F/ cerkve, galerije in muzeji,
III-G/ vojaške ustanove,
III-H/ ostalo.
Pri izračunu nadomestila upoštevamo naslednje obra-

čunske osnove:

I.
a) Prihodek, ki je ustvarjen pri uporabi del iz repertoarja

Združenja SAZAS (bruto prihodek od vstopnine in abonma-
jev, konzumacije, povišanje cen v času uporabe glasbe
ipd.). Če obstajata dve osnovi (vstopnina in konzumacija
oziroma zvišane cene pijače in/ali hrane), bosta upoštevani
obe osnovi.

Na koncertih in prireditvah, kjer se pobira vstopnina, se
poleg zneska določenega v odstotku od prihodka obračuna
tudi nadomestilo na brezplačne vstopnice po določbah toč-
ke II.

b) Stroškovni proračun prireditve/koncerta, ki zajema
naslednje stroške:

– stroške izvajalcev (honorarji, potni stroški, dnevni-
ce),

– stroške najema dvorane,
– stroške najema glasbenih instrumentov in ozvočenja.
Poleg zgoraj navedenih stroškov se v osnovo vključijo

tudi ostali prispevki, subvencije in druge garancije za kritje
morebitnega deficita pri izvajanju koncerta ali prireditve, ka-
kor tudi delež organizatorja v prihodkih tretjih oseb, kot so
prodaja pijače ali hrane, spominkov ali drugih reklamnih
izdelkov.

Ta način obračuna se uporablja predvsem za koncerte
in prireditve, ki se pretežno financirajo iz dotacij, sponzor-
stev ipd. ter za nekomercialne koncerte, kjer osnovo za
obračun nadomestila lahko predstavlja tudi povprečna cena
vstopnice za podobne prireditve v ustreznem časovnem ob-
dobju, če ni mogoče ugotoviti osnove za obračun nadome-
stila na drugačen način ali je le-ta nerealna.

c) Bruto honorar izvajalcev, če je ta višji od prihodkov
od vstopnine oziroma od drugih oblik plačevanja ali če je
vstop prost.

II.
Pavšalni znesek po sedežu ali obiskovalcu izražen v

SIT upoštevamo pri redni uporabi glasbenih del v gostinskih
obratih, trgovskih podjetjih, športnih objektih in drugih jav-
nih prostorih.

Pavšalni znesek po sedežu ali obiskovalcu izražen v
SIT upoštevamo tudi v primeru koncertov ali drugih podo-
bnih prireditev, če organizator ne pošlje podatkov, ki so
potrebni za obračun nadomestila v roku iz 9. člena, ali pa so
le-ti nerealni.

Število obiskovalcev v navedenem primeru se določi
na podlagi podatkov o maksimalni kapaciteti prireditvenega
prostora. Če števila obiskovalcev ni mogoče ugotoviti, se
nadomestilo določi tako, da se računata dva obiskovalca na
1 m2 prostora.

III.
Najnižje nadomestilo upoštevamo:
a) če gre za nekomercialno prireditev, ki jo organizira

nepridobitna organizacija, ki nima nobenih prihodkov iz
I. točke in izvajalci nastopajo brezplačno,

b) če je vsota, ki jo zaračunamo v procentu od prihod-
kov, stroškovnega proračuna ali honorarja izvajalcev neso-
razmerna s stroški upravljanja avtorskih pravic in ne zagotav-
lja izplačila razumnega nadomestila avtorjem.

Popust
Popust se nanaša na posamične uporabe avtorskih del

pri katerih se nadomestilo obračuna na podlagi ustreznega
finančnega poročila uporabnika, avtorski honorarji pa razde-
lijo na podlagi sporeda izvedenih del. Popust v višini 15% se
upošteva, če uporabnik, ki si je predhodno pridobil dovolje-
nje Združenja SAZAS pošlje pravilno izpolnjen spored izve-
denih del in pravilno izpolnjene osnove za obračun nadome-
stila najkasneje v 15 dneh po koncertu oziroma prireditvi.

Organizator, ki ni poslal pravilno izpolnjenega sporeda
izvedenih del in pravilno izpolnjenih osnov za obračun nado-
mestila v rokih, ki so določeni v 7. in 9. členu splošnih
pogojev kljub prijavi oziroma dovoljenju za izvedbo koncer-
ta, nima nobene pravice do popusta.

I-A/ Koncerti in glasbene prireditve
a) Pod koncerte in glasbene prireditve sodijo koncerti

resne glasbe, koncerti zabavne, narodno-zabavne in prireje-
ne ljudske glasbe, zabavne prireditve, karaoke, veselice
ipd.

b) Nadomestilo po tej tarifni številki znaša 10% od
osnove, ki je določena v točki I »Osnove za obračun nado-
mestila«.

c) Na koncertih resne glasbe, kjer se izvajajo zaščitena
in nezaščitena dela, se nadomestilo obračuna sorazmerno
trajanju zaščitenega repertoarja glede na trajanje koncerta v
celoti po naslednji tabeli:

Zaščiteni delež glasbe v % % nadomestila

91–100 10
81–90 9
71–80 8
61–70 7
51–60 6
41–50 5
31–40 4
21–30 3
11–20 2
1–10 1
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Sorazmerni obračun nadomestila bo upoštevan, če
uporabnik pošlje spored izvedenih del pred koncertom ali v
rokih iz 8. člena pošlje uradni natisnjeni spored del.

d) Če se na koncertu ali prireditvi poleg repertoarja
Združenja SAZAS uporablja tudi drugi repertoar (književna
dela ipd.) se nadomestilo obračuna sorazmerno trajanju re-
pertoarja Združenja SAZAS glede na trajanje koncerta ali
prireditve v celoti. Sorazmerni obračun nadomestila bo upoš-
tevan, če uporabnik pošlje spored izvedenih del ali podro-
ben scenarij pred koncertom ali prireditvijo.

e) Če osnove iz točke I »Osnove za obračun nadome-
stila« ni mogoče ugotoviti, se skladno s točko II nadomestilo
obračuna po enem obiskovalcu, upoštevajoč maksimalno
kapaciteto prireditvenega prostora po naslednji tabeli:

Cena vstopnice Nadomestilo za enega obiskovalca
SIT SIT

– do 1.000 100
– do 2.000 150
– do 3.000 250
– do 4.000 350
– do 5.000 450
– do 6.000 550
– do 7.000 650
– do 8.000 750
– do 9.000 850
– do 10.000 950

Če cena vstopnice presega 10.000 SIT, se pavšalni
znesek po sedežu ali obiskovalcu sorazmerno zviša.

f) Če na prireditvi ni vstopnine in če uporabnik ne
pošlje verodostojnih podatkov iz katerih se nedvomno dajo
ugotoviti drugi elementi za obračun nadomestila (plačila iz-
vajalcem, stroškovni proračun ipd.) se nadomestilo obraču-
na v višini 250 SIT po enem obiskovalcu upoštevajoč maksi-
malno kapaciteto prireditvenega prostora.

g) Za nastope svetovno znanih izvajalcev ali skupin se
obračuna nadomestilo v višini 7% od osnove, ki je določena
v točki I »Osnove za obračun nadomestila«.

h) Minimalna nadomestila za eno prireditev:
1. koncerti resne glasbe 8.946 SIT,
2. koncerti zabavne, narodno-zabavne in prirejene ljud-

ske glasbe, zabavne prireditve in karaoke 17.892 SIT,
3. veselice 11.183 SIT.

I-B/ Občasne glasbene prireditve s plesom
1. Plesne dvorane ali drugi prostori z izjemo gostinskih

obratov ne glede na način izvajanja glasbe

I II III
Za eno prireditev 7% 45 6.750 SIT

II-A/ Kombinacija različnih umetniških zvrsti
1. Balet, kabaret, variete, music-hall ipd.

I II III
Za eno prireditev 6% 34 5.100 SIT

2. Gledališča
I II III

Trajanje glasbe
SIT SIT

do 10 minut 1% 8 4.473
od 11 do 20 minut 2% 13 6.710
od 21 do 30 minut 3% 17 8.946
nad 30 minut 4% 20 10.650

Nadomestilo se plača za nenaročena glasbena dela, ki
se izvajajo v dramskoodrskih delih bodisi kot spremljava ali
kot ilustracija ali so vključena v samo dramsko delo in naro-
čena dela za katera avtor ni prenesel pravice na naročnika.

Če se glasbena dela izvajajo pred začetkom predstave,
med odmorom ali po predstavi, se plača nadomestilo, ki je
za 50% manjše od osnovne tarife.

Nadomestilo se plača za eno prireditev.

3. Kinematografi
Mesečno nadomestilo po tej tarifni številki znaša 1% od

osnove, ki je določena v točki I »Osnove za obračun nado-
mestila«.

II-B/ Različne proslave

1. Akademija, proslava, otvoritev razstave ipd.
I II III

Za eno prireditev – 15 4.473 SIT

2. Banket, zabava, svatba, maturantski večer, valeta,
brucovanje ipd.

I II III
Za eno prireditev 6% 34 11.183 SIT

3. Silvestrovanje, novoletni ples
I II III

Za eno prireditev 8% 84 16.800 SIT

4. Karneval, pust, kresovanje, martinovanje, Valenti-
nov ples ipd.

I II III
Za eno prireditev 6% 34 11.183 SIT

Če ima prireditev koncertni del, se plača nadomestilo
po tarifni številki I-A/.

5. Promenadni koncert, mažoretke ipd.
dnevno nadomestilo 5.112 SIT
mesečno nadomestilo 26.838 SIT

II-C/ Modne revije, lepotna tekmovanja ipd.

1. Modna revija, lepotno tekmovanje ipd.
I II III

Za eno prireditev 3% – 6.710 SIT
Če ima prireditev koncertni del, se plača nadomestilo

po tarifni številki I-A/.

II-D/ Športne in rekreativne dejavnosti
Tarife v tej tarifni številki se nanašajo na centralno ozvo-

čenje prostora. Če v okviru enega objekta obstajajo posa-
mični lokali ali prostori z ločenim ozvočenjem bo nadomesti-
lo obračunano za vsak lokal oziroma prostor posebej glede
na vrsto uporabe glasbe.

1. Plesne šole
mesečno nadomestilo 6.710 SIT
2. Fitness studii, rekreacijski centri ipd.
mesečno nadomestilo 4.473 SIT
3. Drsališča
mesečno nadomestilo 11.183 SIT
4. Kopališča (termalna, naravna, bazenska, vodni parki

ipd.)

Velikost prostora SIT

do 100m2 2.343
od 101m2 do 200m2 3.461
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Velikost prostora SIT

od 201m2 do 300m2 4.367
od 301m2 do 400m2 5.804
od 401m2 do 500m2 7.242
od 501m2 do 600m2 8.733

Če prostor presega 600m2 potem se vrednosti
8.733 SIT prišteje dodatno nadomestilo, in sicer:

Velikost prostora SIT +SIT

od 601m2 do 1000m2 426 za vsakih 100m2 prostora
od 1001m2 do 2000m2 1.704 426 za vsakih 200m2 prostora
od 2001m2 do 5000m2 3.834 426 za vsakih 500m2 prostora
nad 5001m2 6.390 213 za vsakih 500m2 prostora

Nadomestilo se plača mesečno.

5. Plesno tekmovanje, revija na ledu ipd.
I II III

Za eno prireditev 7% 45 13.419 SIT

6. Umetnostno drsanje, ritmična telovadba, aerobika
ipd.

I II III
Za eno prireditev 2% – 4.473 SIT

7. Igrišča, stadioni, športne dvorane (izvajanja pred
začetkom prireditve, med odmorom ali po prireditvi)

Velikost prostora SIT

do 1000 sedežev 2.237
od 1001 do 5000 sedežev 4.473
od 5001 do 10000 sedežev 6.710
od 10001 do 20000 sedežev 8.946
od 20001 do 30000 sedežev 11.183
nad 30000 sedežev 13.419

Nadomestilo se plača za eno prireditev.

II-E/ Artistične prireditve in zabavni parki
1. Cirkusi in artistične prireditve

Velikost prostora dnevno tedensko mesečno

SIT SIT SIT

do 200 sedežev 1.700 3.350 5.804
od 201 do 400 sedežev 3.350 6.700 8.946
od 401 do 600 sedežev 5.050 10.100 11.609
nad 600 sedežev 6.700 13.450 15.656

2. Zabavni saloni in parki

Velikost prostora dnevno tedensko mesečno

SIT SIT SIT

do 200 obiskovalcev 850 1.700 6.022
od 201 do 400 obiskovalcev 1.700 3.350 9.382
od 401 do 600 obiskovalcev 3.350 5.050 12.210
nad 600 obiskovalcev 5.050 6.700 16.475

III-A/ Gostinski obrati
1. Gostinski obrati z mehanično glasbo z ozvočenjem

in možnostjo plesa

Možno število Število obratovalnih dni v mesecu
obiskovalcev 4 do 8 do 12 do 16 nad 16

SIT SIT SIT SIT SIT

do 50 15.230 18.797 23.270 27.743 32.216
od 51–100 18.797 22.365 26.838 31.311 35.784
od 101–150 22.365 25.933 30.406 34.879 39.352
od 151–200 25.933 29.501 33.974 38.447 42.920
od 201–250 29.501 33.122 35.784 42.068 46.541
od 251–350 33.122 36.689 39.352 45.635 50.108
od 351–450 36.689 40.257 42.920 49.203 53.676
od 451–600 40.257 43.825 46.541 52.771 57.244
od 601 naprej 2.236 SIT za vsakih nadaljnjih 100

možnih obiskovalcev

Nadomestilo se plača mesečno.
Če obratuje gostinski obrat manj kot 4 dni mesečno

potem plača 13.419 SIT dnevno.

2. Gostinski obrati z ambientno mehanično glasbo

Možno število Obratovalni čas ali trajanje uporabe glasbenih del
obiskovalcev

Do polnoči Po polnoči
SIT SIT

– do 50 5.378 6.710
– od 51–100 7.828 9.798
– od 101–150 9.851 12.301
– od 151–200 12.301 15.389
– od 201–250 14.324 17.892
– od 251–300 16.774 20.981
– od 301–350 18.797 23.483
– od 351–450 21.247 26.572
– od 451–550 23.270 29.075
– nad 550 2.237 2.769

SIT za vsakih nadaljnjih 100 možnih obiskovalcev

Uporabniku se obračuna višje nadomestilo v primeru, da
je glasba predvajana po polnoči več kot štirikrat mesečno.

Za gostinske obrate s popolno gostinsko ponudbo so
tarife nižje za 30%.

Če ima gostinski obrat tudi karaoke sistem ali juke-box
potem se osnovna tarifa zviša za 25%.

Nadomestilo se plača mesečno.

3. Občasne glasbene prireditve v gostinskih obratih
I II III

Za eno prireditev 6% 36 11.183 SIT

4. Redne glasbene prireditve v gostinskih obratih –
živa glasba

a) Do polnoči:

Možno število Število obratovalnih dni z glasbo v mesecu
obiskovalcev do 4 do 8 do 12 nad 12

SIT SIT SIT SIT

– do 50 5.591 7.242 8.946 11.396
– od 51–100 7.615 9.479 11.342 13.632
– od 101–150 9.638 11.609 13.632 15.869
– od 151–200 10.064 12.993 15.869 18.318
– od 201–250 11.396 15.017 18.584 20.555
– od 251–300 15.230 17.786 20.342 22.791
– od 301–350 17.200 20.022 22.791 25.028
– od 351–450 19.010 22.046 25.028 27.264
– od 451–550 20.342 23.803 27.264 29.501
– nad 550 2.100 SIT za vsakih nadaljnjih 100

možnih obiskovalcev
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Nadomestilo se plača mesečno.
b) Po polnoči:

Možno število Število obratovalnih dni z glasbo v mesecu
obiskovalcev do 4 do 8 do 12 nad 12

SIT SIT SIT SIT

– do 50 6.976 9.053 11.183 14.271
– od 51–100 9.532 11.822 14.165 17.040
– od 101–150 12.035 14.484 17.040 19.809
– od 151–200 13.632 16.241 19.809 22.898
– od 201–250 14.218 18.744 23.217 25.667
– od 251–300 19.010 22.259 25.454 28.489
– od 301–350 21.513 25.028 28.489 31.311
– od 351–450 23.750 27.584 31.311 34.080
– od 451–550 25.454 29.767 34.080 36.849
– nad 550 2.600SIT za vsakih nadaljnjih 100

možnih obiskovalcev

Če je živa glasba po polnoči izvajana manj kot štirikrat
mesečno, se nadomestilo obračuna po točki a) te tarifne
številke.

Nadomestilo se plača mesečno.

III-B/ Sekundarna radiodifuzija
1. Gostinski obrati z radijskim ali televizijskim sprejem-

nikom
mesečno nadomestilo 3.130 SIT
Če so zvočniki ločeni od radijskega sprejemnika po-

tem se plača še dodatno nadomestilo v višini 224 SIT po
zvočniku.

Če ima uporabnik v lokalu radijski in televizijski spre-
jemnik, se mu ob kvadraturi lokala nad 50 m2 obračuna vsak
sprejemnik posebej.

Če ima uporabnik glasbeni stolp, ki poleg radijskega
sprejemnika vsebuje eno ali več naprav za reprodukcijo glas-
be, plača nadomestilo po določbah tarifne številke III-A/2.

Nadomestilo se plača mesečno.

III-C/ Trgovska podjetja in blagovno trgovski centri
Tarife v tej tarifni številki se nanašajo na centralno ozvo-

čenje prostora. Če v okviru enega objekta obstajajo posa-
mični lokali ali prostori z ločenim ozvočenjem bo nadomesti-
lo obračunano za vsak lokal oziroma prostor posebej glede
na vrsto uporabe glasbe.

1. Prodajalne, veleblagovnice, trgovsko blagovni cen-
tri, tržnice, cvetličarne, bencinske črpalke ipd.

Velikost prostora SIT

do 50m2 1.811
od 51m2 do 100m2 2.663
od 101m2 do 200m2 3.355
od 201m2 do 300m2 4.473
od 301m2 do 400m2 5.591
od 401m2 do 500m2 6.710
od 501m2 do 600m2 7.615

Če prostor presega 600m2 potem se vrednosti 7.615
SIT prišteje dodatno nadomestilo, in sicer:

Velikost prostora SIT +SIT

od 601m2 do 1000m2 426 za vsakih 100m2 prostora
od 1001m2 do 2000m2 1.704 426 za vsakih 200m2 prostora
od 2001m2 do 5000m2 3.834 426 za vsakih 500m2 prostora
nad 5001m2 6.390 213 za vsakih 500m2 prostora

Nadomestilo se plača mesečno.

III-D/ Prevozna sredstva

1. Avtobusi
a) Mestni, primestni in lokalni (notranji) promet
aa) radijski sprejemnik 224 SIT
ab) kasetofon ali CD 358 SIT
b) Medkrajevni promet
ba) radijski sprejemnik 313 SIT
bb) kasetofon, CD ali video 537 SIT
c) Mednarodni promet
ca) radijski sprejemnik 447 SIT
cb) kasetofon, CD ali video 716 SIT
Nadomestilo se plača mesečno.

2. Letala
Mesečno nadomestilo 1.864 SIT

3. Ladje
Mesečno nadomestilo 3.355 SIT
Nadomestilo za živa izvajanja se obračuna po 7. točki

tarifne številke III-A/.
4. Vlaki
Mesečno nadomestilo 895 SIT za vagon

III-E/ Obratovalnice, delavnice, poslovni prostori, ča-
kalnice in drugi javni prostori

Tarife v tej tarifni številki se nanašajo na centralno ozvo-
čenje prostora. Če v okviru enega objekta obstajajo posa-
mični lokali ali prostori z ločenim ozvočenjem bo nadomesti-
lo obračunano za vsak lokal posebej glede na vrsto uporabe
glasbe.

1. Obratovalnice, delavnice ipd.
a) radijski ali televizijski sprejemnik 1.789 SIT
b) gramofon, kasetofon, CD
ali glasbeni stolp 3.355 SIT
Nadomestilo se plača mesečno.

2. Frizerski in kozmetični saloni
a) radijski ali televizijski sprejemnik 2.100 SIT
b) gramofon, kasetofon, CD
ali glasbeni stolp 3.568 SIT
Nadomestilo se plača mesečno.

3. Poslovni prostori z množičnim dostopom strank (pro-
menade, hodniki, uradi, stopnišča ipd.)

Velikost prostora SIT

do 50m2 1.331
od 51m2 do 100m2 2.024
od 101m2 do 200m2 2.663
od 201m2 do 300m2 3.568
od 301m2 do 400m2 4.260
od 401m2 do 500m2 5.112
od 501m2 do 600m2 6.124

Če prostor presega 600m2 potem se vrednosti
6124 SIT prišteje dodatno nadomestilo, in sicer:

Velikost prostora SIT +SIT
od 601m2 do 1000m2 426 za vsakih 100 m2 prostora
od 1001m2 do 2000m2 1.704 426 za vsakih 200 m2 prostora
od 2001m2 do 5000m2 3.834 426 za vsakih 500 m2 prostora
nad 5001m2 6.390 213 za vsakih 500 m2 prostora

Nadomestilo se plača mesečno.
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4. Poslovni prostori – ozvočenje za zaposlene

Velikost prostora SIT
do 500m2 905
od 501m2 do 750m2 1.811
od 751m2 do 1000m2 2.663
nad 1000m2 3.568
Nadomestilo se plača mesečno.

5. Sejmi
a) ozvočenje
Dnevno nadomestilo 2.663 SIT
Mesečno nadomestilo 13.419 SIT
b) posamični razstavni prostori
Dnevno nadomestilo 447 SIT

6. Razstave
Tedensko nadomestilo 447 SIT
Mesečno nadomestilo 2.237 SIT

7. Čakalnice in postaje
a) čakalnice 1.118 SIT
b) avtobusne in železniške postaje 3.568 SIT
Nadomestilo se plača mesečno.

8. Parkirišča
Mesečno nadomestilo za vsakih 200 parkirnih prosto-

rov znaša 4.473 SIT

9. Dvigala
Letno nadomestilo 5.368 SIT

10. Drugi javni prostori
Plačilo se določi glede na pomen glasbe v dejavnosti

uporabnika in vrsto prostora.

III-F/ Cerkve, galerije in muzeji
1. Cerkve
Mesečno nadomestilo 1.491 SIT

2. Galerije in muzeji
Tedensko nadomestilo 224 SIT
Mesečno nadomestilo 1.789 SIT

III-G/ Vojaške ustanove
1. Vojašnice
Mesečno nadomestilo 4.473 SIT
2. Službena izvajanja
eno izvajanje 895 SIT

III-H/ Ostalo
1. Telekom storitve
a) avtorski honorar za predvajanje glasbe po telefonu

se plača mesečno v višini 4% od prihodkov, ustvarjenih iz
tega naslova po številu registriranih impulzov,

b) avtorski honorar za predvajanje spremljevalne glas-
be pri različnih sporočilih na posebnih številkah, za eno
številko

letno 22.365 SIT
c) glasba po telefonu pri čakanju za eno telefonsko

številko
letno 447 SIT

II. Radiodifuzno oddajanje

1. Obseg pravic
1.1. Navedena tarifa določa načine izračuna nadome-

stil, ki jih morajo plačati radiodifuzne organizacije za radiodi-

fuzno oddajanje celotnega glasbenega repertoarja, ki ga
upravlja Združenje SAZAS na ozemlju Republike Slovenije
na podlagi določb ZASP, mednarodnih pogodb in posamič-
nih pooblastil avtorjev. Pogoji za uporabo repertoarja Zdru-
ženja SAZAS so določeni v splošnih pogojih Tarife za upora-
bo glasbenih del iz repertoarja Združenja SAZAS.

1.2. Dovoljenje Združenja SAZAS zajema tako oddaja-
nje glasbenih del v živo kot tudi oddajanje glasbenih del, ki
so posneta na nosilce zvoka ali na nosilce slike in zvoka.

1.3. Dovoljenje Združenja SAZAS zajema tudi pravico
snemanja glasbenih del na nosilce zvoka ali nosilce slike in
zvoka izključno v primeru, ko gre za snemanja glasbenih del
z lastnimi sredstvi in za lastne oddaje, arhivska snemanja,
oziroma ko gre za glasbena dela, ki so sestavni del temat-
skih oddaj in jih radiodifuzna organizacija posreduje doma-
čim ali tujim radiodifuznim organizacijam v okviru izmenjave
programov. Posredovanje oddaj domačim ali tujim radiodi-
fuznim organizacijam je dopustno, če ima Združenje SAZAS
vzajemno pogodbo z avtorskim društvom v državi ustrezne
radiodifuzne organizacije. Če med Združenjem SAZAS in
avtorskim društvom države, v katero radiodifuzna organizaci-
ja posreduje posnetke svojih oddaj, ne obstaja pogodba o
medsebojnem zastopanju, mora radiodifuzna organizacija
pridobiti posebno dovoljenje Združenja SAZAS za posredo-
vanje posnetkov.

Radiodifuzna organizacija ni v nobenem primeru upra-
vičena do prodaje ali druge oblike odstopanja posnetkov
glasbenih del tretjim osebam, ne glede na to, ali so posneta
samostojno ali pa so vključena v oddaje, brez posebnega
dovoljena Združenja SAZAS. Pogoji za takšno uporabo glas-
benih del se določijo s posebno pogodbo.

1.4. Dovoljenje zajema tudi pravico radiodifuzne re-
transmisije oddaj radiodifuzne organizacije pod pogojem,
da je kabelski prenos sočasen prenosu preko zemeljske
antene, da se oddaje prenašajo v celoti brez kakršnih koli
sprememb ter da ima ustrezna organizacija za kabelsko
retransmisijo (kabelski operater) urejena razmerja z Združe-
njem SAZAS.

1.5. Dovoljenje ne zajema pravice oddajanja po inter-
netu. Navedeno obliko uporabe repertoarja Združenja
SAZAS ureja posebna tarifa.

1.6. Dovoljenje Združenja SAZAS ne zajema pravice
radiodifuzne organizacije, da uporablja repertoar Združenja
SAZAS na javnih prireditvah, ne glede na to, ali jih organizira
za svoj račun ali za račun tretjih oseb, razen, če gre za javno
prireditev v studiih radiodifuzne organizacije z brezplačnim
vstopom, brez kakršnega koli komercialnega namena in
dobička, ki jo radiodifuzna organizacija organizira in prenaša
v svoji oddaji izključno za promocijo svoje dejavnosti (javna
snemanja).

1.7. Dovoljenje Združenja SAZAS se ne nanaša na
pravico uporabe del iz obstoječega glasbenega repertoarja
v oglasnih in propagandnih sporočilih. Radiodifuzna organi-
zacija bo za vsako uporabo že ustvarjenih glasbenih del v
oglasnih in propagandnih sporočilih priskrbela ustrezno do-
voljenje avtorja neposredno ali preko Združenja SAZAS.

1.8. Radiodifuzna organizacija mora spoštovati moral-
ne avtorske pravice pri vsaki uporabi glasbenih del iz reper-
toarja Združenja SAZAS. Združenje SAZAS lahko prepove
javno oddajanje enega ali več del iz svojega repertoarja, če
ugotovi, da se pri tem kršijo moralne pravice avtorjev.

Dovoljenje za uporabo del iz repertoarja Združenja
SAZAS ne zajema pravice za priredbo, adaptacijo ali prevod
dela. Radiodifuzna organizacija ali druga oseba, ki jo radio-
difuzna organizacija angažira, lahko priredi, adaptira ali pre-
vede delo samo z dovoljenjem izvirnih avtorjev oziroma imet-
nikov pravice in v skladu s pogoji, ki jih le-ti določijo.
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1.9. Za dovoljene iz 1. člena te pogodbe bo radiodifuz-
na organizacija plačala Združenju SAZAS ustrezno nadome-
stilo.

2. Nadomestilo
2.1. Osnova za obračun
2.1.1. Nadomestilo se praviloma obračuna v odstotku

od prihodkov radiodifuzne organizacije.
2.1.2. Pri določanju osnove za obračun nadomestila

upoštevamo naslednje prihodke:
– prihodke od radijskega in/ali televizijskega prispev-

ka;
– prihodke od naročnine;
– prihodke od oglaševanja (oglaševanje izdelkov in sto-

ritev, plasma izdelkov v programih, prodaja izdelkov preko
radia ali televizije ipd.);

– prihodke od malih oglasov in raznih informacij;
– prihodke od sponzoriranja;
– prihodke od subvencij, garancij za kritje izgube in

prispevkov, ki zagotavljajo financiranje delovanja radiodifuz-
ne organizacije;

– prihodke iz naslova dajanja časa oddajanja v najem;
– prihodke od želja poslušalcev in glasbenih čestitk.
Radiodifuzna organizacija mora posebej izkazati pri-

hodke od želja poslušalcev in glasbenih čestitk v poročilu
Združenju SAZAS.

2.1.3. V smislu te tarife se kot prihodki radiodifuzne
organizacije upoštevajo tudi prihodki organizacij za produk-
cijo programa in/ali trženje oglaševalskega prostora radiodi-
fuzne organizacije in sicer v meri, v kateri pokrivajo stroške
produkcije programa in/ali tržijo oglaševalski prostor radio-
difuzne organizacije.

2.1.4. Nadomestilo se obračuna v fiksnem znesku po
možnem gledalcu/poslušalcu (najširši krog poslušalcev/gle-
dalcev) in odstotku repertoarja Združenja SAZAS glede na
čas oddajanja programa, če razmerja med Združenjem SA-
ZAS in radiodifuzno organizacijo niso pogodbeno urejena ali
če prihodkov ni možno ugotoviti oziroma so nerealni. Če
razmerja med radiodifuzno organizacijo in Združenjem SA-
ZAS niso pogodbeno urejena, se poleg osnovnega nado-
mestila obračuna še pribitek iz 5. člena splošnih pogojev
tarife. Če so programski podatki pomanjkljivi ali netočni in iz
njih ni možno ugotoviti točnega odstotka repertoarja Združe-
nja SAZAS v programu radiodifuzne organizacije, se upošte-
vajo naslednji odstotki:

% repertoarja Združenja SAZAS
Vrsta programa Radio Televizija

– specializirani z minimalno uporabo
glasbe (športni, informativni ipd.) 30 15
– splošni programi 75 35
– specializirani s pretežno uporabo
glasbe (glasbeni, kulturni ipd.) 90 65

Če radiodifuzna organizacija oddaja tudi preko satelita,
se osnovna tarifa poveča za 10%.

2.1.5. Nadomestilo se lahko določi glede na povpreč-
no ceno ene minute oddajanja del iz repertoarja Združenja
SAZAS v vseh primerih, ko se prihodki več različnih progra-
mov vodijo centralizirano, ko prihodki programa ne ustreza-
jo dejanskim stroškom produkcije programa in/ali prihod-
kom, ki se ustvarijo s prodajo oglaševalskega časa, oziroma
ko produkcijo in trženje oglaševalskega prostora za radiodi-
fuzno organizacijo vodi tretja oseba, ki ni neposredno regis-
trirana kot soudeleženec v radiodifuznem oddajanju oziroma
v vseh primerih, ko ni možno ugotoviti neposrednih prihod-
kov radijskega in/ali televizijskega programa ter točno dolo-
čiti obseg uporabe repertoarja Združenja SAZAS.

II-R/ Radijske postaje
II-R/1 Višina nadomestila v odstotku od prihodkov

Odstotek repertoarja Združenja SAZAS Odstotek nadomestila

90–100% 5,00%
80–89% 4,35%
60–79% 3,85%
40–59% 3,50%
  <40% 3,25%

Za posebej naročeno glasbo (želje poslušalcev, glas-
bene čestitke ipd.) plača radiodifuzna organizacija dodat-
no nadomestilo v višini 10% od prihodkov iz navedenega
naslova.

Obračunsko obdobje zajema koledarsko polletje. Ra-
diodifuzna organizacija bo mesečno nakazovala Združenju
SAZAS akontacijo v višini ene šestine nadomestila iz pred-
hodnega obračunskega obdobja. Po poteku obračunskega
obdobja bo Združenje SAZAS na podlagi podatkov o prihod-
kih, ki jih pošlje radiodifuzna organizacija, pripravilo končni
obračun obveznosti za tekoče obračunsko obdobje.

II-R/2 Višina nadomestila po možnem poslušalcu
Nadomestilo za obračunsko obdobje se izračuna po

naslednji formuli:
N = D*C*T*P
N = nadomestilo
D = število dni predvajanja programa v obračunskem

obdobju. Pri radijskih postajah, ki poleg lastnega programa
prenašajo tudi program druge ali drugih radijskih postaj, se
čas predvajanja druge radijske postaje upošteva kot čas
predvajanja lastnega programa. Če radijska postaja deli fre-
kvenco z drugo radijsko postajo (time-sharing), se pri obra-
čunu upošteva samo dejanski čas oddajanja lastnega pro-
grama.

C = nadomestilo za enega možnega poslušalca
T = povprečno dnevno število ur predvajanja zaščitene

glasbe iz repertoarja Združenja SAZAS v programu radijske
postaje. Povprečno dnevno število ur zaščitene glasbe se
določi tako, da se celoten letni čas oddajanja zaščitenih del
iz repertoarja Združenja SAZAS postavi v razmerje s celot-
nim letnim časom predvajanja radiodifuzne organizacije. Ta-
ko dobljeni odstotek je osnova za izračun povprečnega dnev-
nega števila ur predvajanja zaščitene glasbe iz repertoarja
Združenja SAZAS.

P = največje možno število poslušalcev
Cena po poslušalcu znaša 0,08 SIT in se letno usklaju-

je glede na stopnjo rasti življenjskih stroškov.
Navedena cena se korigira glede na višino ustvarjenih

prihodkov radijske postaje v obračunskem obdobju, s tem
da v nobenem primeru ne more biti nižja od najnižjega
nadomestila, ki velja za ustrezno skupino radijskih postaj
glede na prihodek iz predhodnega koledarskega leta:

Letni prihodek radijske Korekcijski Najnižje mesečno
postaje v 1.000 SIT faktor nadomestilo (SIT)

do 15.000 0,05 60.000
15.000–30.000 0,075 70.000
30.000–45.000 0,1 80.000
45.000–60.000 0,2 90.000
60.000–75.000 0,3 100.000
75.000–90.000 0,4 110.000
90.000–105.000 0,5 125.000
105.000–120.000 0,6 150.000
120.000–135.000 0,7 250.000
135.000–150.000 0,8 300.000
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Letni prihodek radijske Korekcijski Najnižje mesečno
postaje v 1.000 SIT faktor nadomestilo (SIT)

150.000–165.000 0,9 400.000
165.000–200.000 1 500.000

Najnižje mesečno nadomestilo se sorazmerno zmanjša
glede na odstotek uporabe repertoarja Združenja SAZAS v
programu radiodifuzne organizacije.

II-T/ Televizijske postaje
II-T/1 Višina nadomestila v odstotku od prihodkov

Ure oddajanja v tednu Faktor

1–15 0,1
16–30 0,2
31–50 0,3
51–70 0,4
71–80 0,6
81–90 0,8
91–100 0,9
> 100 1

Delež glasbe Odstotek plačila

1–10 0,2
11–15 0,7
16–20 1,2
21–25 1,7
26–30 2,2
31–35 2,7
36–40 3,2
41–45 3,7
46–50 4,2
> 50 4,7

Za posebej naročeno glasbo (želje poslušalcev, glas-
bene čestitke ipd.) plača radiodifuzna organizacija dodat-
no nadomestilo v višini 10% od prihodkov iz navedenega
naslova.

Obračunsko obdobje zajema koledarsko polletje. Ra-
diodifuzna organizacija bo mesečno nakazovala Združenju
SAZAS akontacijo v višini ene šestine nadomestila iz pred-
hodnega obračunskega obdobja. Po poteku obračunskega
obdobja bo Združenje SAZAS na podlagi podatkov o prihod-
kih, ki jih pošlje radiodifuzna organizacija, pripravilo končni
obračun obveznosti za tekoče obračunsko obdobje.

II-T/1 Višina nadomestila po možnem gledalcu
Nadomestilo za obračunsko obdobje se izračuna po

naslednji formuli:
N = D*C*T*G
N = nadomestilo
D = število dni predvajanja programa v obračunskem

obdobju. Pri televizijskih postajah, ki poleg lastnega progra-
ma prenašajo tudi program druge ali drugih televizijskih po-
staj, se čas predvajanja druge televizijske postaje upošteva
kot čas predvajanja lastnega programa. Če televizijska po-
staja deli frekvenco z drugo televizijsko postajo (time-sha-
ring) se pri obračunu upošteva samo dejanski čas oddajanja
lastnega programa.

C = nadomestilo za enega možnega gledalca
T = povprečni dnevni obseg predvajanja zaščitene glas-

be iz repertoarja Združenja SAZAS v programu televizijske
postaje. Obseg predvajanja zaščitene glasbe se določi tako,
da se celoten čas oddajanja zaščitenih del iz repertoarja
Združenja SAZAS postavi v razmerje s skupnim časom pred-
vajanja radiodifuzne organizacije.

G = največje možno število gledalcev
Cena po gledalcu znaša 0,08 SIT in se letno usklajuje

s stopnjo rasti življenjskih stroškov.

Najnižje nadomestilo
1. Najnižje nadomestilo temelji na možnem številu gle-

dalcev (doseg televizijske postaje) in letnem številu ur odda-
janja vodenega televizijskega programa. Število gledalcev je
temelj za določanje korekcijskega faktorja. Minimalna tarifa
se upošteva izključno pri televizijskih postajah:

a) ki imajo skladno s 77. in 78. členom zakona o
medijih status lokalnih ali regionalnih televizijskih postaj;

b) ki v svojih programih nimajo več kot 30% glasbe,
vključno s filmsko in spremljevalno glasbo;

c) ki ne ustvarjajo več kot 250,000.000 SIT prihodka
na leto. V prihodek se štejejo vsi prejemki iz naslova televizij-
ske dejavnosti, kot so navedeni v točki 2.

Osnova za izračun minimalne tarife je cena ene ure
oddajanja vodenega programa, ki za leto 2002 znaša
485,30 SIT. Navedena cena se korigira z naslednjimi korek-
cijskimi faktorji:

Število možnih gledalcev Korekcijski faktor

0–25.000 0,1
25.001–50.000 0,2
50.001–100.000 0,3
100.001–200.000 0,4
201.000–400.000 0,5
400.001–600.000 0,75
600.000–1.000.000 1

Nadomestilo za uporabo del iz repertoarja Združenja
SAZAS v nobenem primeru ne more biti nižje od najnižjega
nadomestila, ki za leto 2002 znaša 35.000 SIT mesečno.

Cena ene ure oddajanja vodenega programa in najnižje
nadomestilo se po poteku koledarskega leta uskladita glede
na stopnjo rasti življenjskih stroškov.

II-P/ Radiodifuzne organizacije, ki oddajajo radijski in
televizijski program ali oddajajo več programov z različnimi
programskimi vsebinami in pokrivajo več kot 50% nacional-
nega ozemlja

II-P/1 Višina nadomestila v odstotku od prihodkov
Če uporabnik sočasno opravlja radijsko in televizijsko

dejavnost ali oddaja več programov s posebnimi program-
skimi vsebinami in različnimi deleži uporabe repertoarja Zdru-
ženja SAZAS, pri tem pa se prihodki vodijo centralizirano, se
osnove za obračun nadomestila po posamičnih dejavnostih
in/ali programih določijo tako, da se prihodki razdelijo na
posamične dejavnosti in/ali programe sorazmerno s traja-
njem repertoarja Združenja SAZAS po dejavnostih in/ali pro-
gramih. Pri tako dobljenih osnovah za obračun nadomestila
po dejavnostih in/ali programih se potem upoštevajo ustrez-
ni odstotki iz tarifne številke II-R/1 in/ali II-T/1 glede na
delež uporabe repertoarja Združenja SAZAS v ustrezni de-
javnosti in/ali programu.

Navedena tarifa se upošteva pri oddajanju preko ze-
meljskih anten. Za oddajanje preko satelita se osnovna tarifa
poveča za 10%.

II-P/2 Višina nadomestila po možnem poslušalcu/gle-
dalcu

Višina nadomestila se obračuna po možnem poslušal-
cu/gledalcu za vsako dejavnost in/ali program posebej skla-
dno z določili tarifne številke II-R/2 in/ali II-T/2.
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Navedena tarifa se upošteva pri oddajanju preko ze-
meljskih anten. Za oddajanje preko satelita se osnovna
tarifa poveča za 10%.

II-P/3 Višina nadomestila glede na ceno minute pred-
vajanja glasbe

Če uporabnik sočasno opravlja radijsko in televizijsko
dejavnost ali oddaja več programov s posebnimi program-
skimi vsebinami in različnimi deleži uporabe repertoarja
Združenja SAZAS, pri tem pa se prihodki vodijo centralizi-
rano ali so v očitnem nesorazmerju s stroški produkcije
programa oziroma prihodki, ki bi jih morala radiodifuzna
organizacija izkazati glede na ceno časovne enote oglaše-
valskega prostora in skupno trajanje oddajanja oglaševal-
skega prostora v obračunskem obdobju, se nadomestilo
določi po posamičnih dejavnostih in/ali programih na pod-
lagi povprečne cene minute zaščitenega glasbenega re-
pertoarja. Povprečna cena minute zaščitenega repertoarja
v letu 2002 znaša 800 SIT in se po poteku koledarskega
leta uskladi glede na stopnjo rasti življenjskih stroškov.

Povprečna cena minute zaščitenega repertoarja te-
melji na naslednji programski strukturi:

Radio
– povprečen delež glasbe komornih, velikih, revijskih

in simfoničnih orkestrov znaša 35.
Televizija
– povprečen delež glasbe komornih, velikih, revijskih

in simfoničnih orkestrov znaša 20.
Povprečna cena minute velja za samostojno izvedbo

glasbenih del. Če se glasbeno delo uporablja kot sestavni
del drugih avtorskih del ali kot glasbena podlaga, se cena
minute zniža, in sicer:

– razvedrilne oddaje (igre, kvizi, šovi ipd.) – cena
minute glasbe znaša 50% osnovne cene;

– avdiovizualna dela, dramski program – cena minute
glasbe znaša 30% osnovne cene;

– glasbene podlage, špice ipd. – cena minute glasbe
znaša 15% osnovne cene.

Če iz programskih podatkov ni možno ugotoviti traja-
nja posamičnih kategorij uporabe glasbenih del ali so
podatki netočni, se upošteva naslednja programska struk-
tura:

Radio:
– samostojna glasbena dela – 65% oddajanega pro-

grama;
– dramski program – 5% oddajanega programa;
– glasbene podlage, špice ipd. – 10% oddajanega

programa.
Televizija:
– samostojna glasbena dela – 20% oddajanega pro-

grama;
– razvedrilne oddaje – 15% oddajanega programa;
– avdiovizualna dela – 45% oddajanega programa;
– glasbene podlage, špice ipd. – 10% oddajanega

programa.

Podpredsednik
Odbora za zaščito avtorskih

pravic
Mojmir Sepe l. r.

5564. Pravilnik o organizaciji in načinu delovanja
invalidskih komisij ter drugih izvedenskih
organov Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Na podlagi sedmega odstavka 261. člena in petega
odstavka 266. člena zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00, 124/00,
109/01, 108/02) je skupščina Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije na 10. seji dne 17. 12.
2002 sprejela

P R A V I L N I K
o organizaciji in načinu delovanja invalidskih

komisij ter drugih izvedenskih organov Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se ureja organizacija in način delova-

nja izvedenskih organov Zavoda za pokojninsko in invalid-
sko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: zavod), postopek
pri podaji izvedenskega mnenja, seznam obvezne medicin-
ske dokumentacije in sestavine popolne delovne dokumen-
tacije, ki je potrebna za podajo izvedenskega mnenja v
postopku za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja.

2. člen
Izvedenski organi zavoda dajejo v postopkih na prvi in

na drugi stopnji izvedenska mnenja o invalidnosti, preostali
delovni zmožnosti in ustreznosti drugega delovnega mesta,
telesni okvari, potrebi po stalni pomoči in postrežbi druge-
ga, nezmožnosti za delo vdove ali vdovca oziroma drugih
zavarovančevih družinskih članov, o potrebi po prilagoditvi
prostorov in delovnih sredstev v zvezi s poklicno rehabilitaci-
jo ali zaposlitvijo oziroma premestitvijo na drugo delovno
mesto, o okoliščinah iz 201. člena zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju: zakon), ki še
niso ugotovljene in za njihovo ugotovitev ni pristojen kakšen
drug organ, in o drugih dejstvih, pomembnih za pridobitev
pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Izvedenski organi zavoda dajejo izvedenska mnenja na
zahtevo tujih nosilcev pokojninskega in invalidskega zavaro-
vanja, drugih organov, skupnosti ter oseb, če tako določajo
posebni predpisi, mednarodni sporazumi ali posebne po-
godbe.

II. IZVEDENSKI ORGANI ZAVODA

3. člen
Izvedenski organi zavoda so:
– invalidske komisije I. stopnje, ki delujejo na območ-

nih enotah in izpostavah zavoda,
– invalidska komisija II. stopnje, ki deluje na Centrali na

sedežu zavoda,
– zdravniki posamezniki in
– druge strokovne institucije, ki jih imenuje Upravni

odbor zavoda.
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III. POSTOPEK IMENOVANJA IN RAZREŠITVE
IZVEDENCEV ZAVODA

4. člen
Predsednike invalidskih komisij in člane invalidskih ko-

misij (v nadaljevanju: izvedenec) imenuje in razrešuje Uprav-
ni odbor zavoda na predlog generalnega direktorja zavoda.

Upravni odbor zavoda imenuje izvedenca za dobo štirih
let s tem, da je po preteku te dobe lahko ponovno imeno-
van, če tako predlaga generalni direktor zavoda.

V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena javni razpis
po 6. členu tega pravilnika ni potreben.

Izvedence, ki so v delovnem razmerju pri zavodu (v
nadaljevanju: poklicni izvedenec) imenuje Upravni odbor za-
voda za čas trajanja te zaposlitve.

5. člen
Za izvedenca je lahko imenovan zdravnik specialist z

veljavno licenco Zdravniške zbornice Slovenije, z najmanj
štiriletnimi delovnimi izkušnjami v svoji specialistični dejav-
nosti, ki je praviloma v rednem delovnem razmerju ali je
samozaposlen, in strokovnjak nemedicinske stroke z visoko
izobrazbo, ki je praviloma v rednem delovnem razmerju ali
samozaposlen, s štiriletnimi delovnimi in strokovnimi izkuš-
njami, ki omogočajo ocenjevanje invalidnosti in drugih dej-
stev za pridobitev pravic po zakonu in drugih predpisih s
področja socialne varnosti in zlasti invalidskega varstva.

Za predsednika invalidske komisije je lahko imenovan
zdravnik, praviloma specialist medicine dela, ki ima štiri
leta delovnih izkušenj in je v rednem delovnem razmerju v
zavodu.

Izvedenca strokovnjaka s področja pokojninskega in
invalidskega zavarovanja se izbere in imenuje izmed delav-
cev, redno zaposlenih v zavodu.

6. člen
Sklep o potrebi po novem izvedencu iz 4. člena tega

pravilnika sprejme direktor območne enote zavoda na pre-
dlog predsednika invalidske komisije I. stopnje oziroma di-
rektor izvajanja zavarovanja zavoda na predlog predsednika
invalidske komisije II. stopnje.

Javni razpis za pridobitev izvedenca se objavi v sred-
stvih javnega obveščanja in vsebuje:

– naziv invalidske komisije, ki potrebuje izvedence,
– specialnost izvedenca in število potrebnih izveden-

cev,
– s tem pravilnikom določene pogoje za imenovanje

izvedenca,
– pogoje dela izvedencev in
– rok za prijavo in rok, v katerem bodo prijavljeni kandi-

dati obveščeni o izbiri.
Za izvedenca-strokovnjaka s področja pokojninskega

in invalidskega zavarovanja se javni razpis ne objavi, lahko
pa se opravi interni razpis v okviru zavoda.

7. člen
Predlog za imenovanje izvedenca iz 4. člena tega pra-

vilnika poda Upravnemu odboru zavoda generalni direktor
zavoda po predhodnem mnenju predsednika invalidske ko-
misije II. stopnje.

8. člen
Izbranega kandidata se o imenovanju obvesti z odprav-

kom sklepa Upravnega odbora zavoda.
En izvod sklepa o imenovanju izvedenca se posreduje:
– sektorju za pravne, kadrovske in organizacijske za-

deve, kjer se vodi evidenca vseh izvedencev in

– Zdravniški zbornici Slovenije za izvedenca – zdrav-
nika.

Kandidate, ki niso bili imenovani, se obvesti z dopisom.

9. člen
Upravni odbor zavoda razreši izvedenca, če:
– ne izpolnjuje svojih dolžnosti,
– nima več veljavne licence,
– pri svojem delu ne upošteva strokovno dogovorjenih

meril in kriterijev ocenjevanja,
– krši etična načela stroke,
– se ne udeležuje organiziranih predavanj in seminar-

jev ali
– iz drugih utemeljenih razlogov.
Za podajo predloga za razrešitev se smiselno uporablja

določba 7. člena tega pravilnika.

IV. PRISTOJNOSTI IZVEDENCEV ZAVODA

10. člen
Invalidska komisija I. stopnje daje izvedenska mnenja o

vseh dejstvih, potrebnih za odločitev o pravicah iz pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja.

Zdravnik posameznik lahko daje izvedenska mnenja o
dejstvih, potrebnih za odločitev o pravici do invalidnine,
pravici do dodatka za pomoč in postrežbo ali drugih dej-
stvih, če tako odredi predsednik pristojne invalidske komisi-
je (na primer izdaja potrdil, okoliščine iz 201. člena zakona
in podobno).

11. člen
Invalidska komisija II. stopnje daje izvedenska mnenja

v pritožbenih postopkih in opravlja revizijo pozitivnih izve-
denskih mnenj invalidskih komisij I. stopnje in zdravnikov
posameznikov.

Invalidska komisija II. stopnje oblikuje strokovno doktri-
no, spremlja in nadzira izvajanje strokovne doktrine, skrbi za
enotnost in usklajenost dela invalidskih komisij I. stopnje ter
za enotnost kriterijev ocenjevanja okoliščin iz 2. člena tega
pravilnika. V primerih ugotovljenih nepravilnosti predlaga us-
trezne ukrepe, izdaja priporočila, obvezna strokovna mne-
nja in navodila ter jih objavlja in vodi v posebni zbirki izveden-
ske prakse zavoda.

Invalidska komisija II. stopnje najmanj enkrat letno or-
ganizira sestanek z izvedenci na območni enoti zavoda in/ali
izpostavi zavoda.

12. člen
Izvedenski organi so pri podajanju izvedenskega mne-

nja dolžni upoštevati:
– določbe zakona, tega pravilnika in drugih splošnih

aktov zavoda,
– seznam telesnih okvar in seznam poklicnih bolezni,
– načela in dosežke sodobne medicinske znanosti in

varnosti in zdravja pri delu v zvezi z ocenjevanjem invalidno-
sti in preostale delovne zmožnosti,

– splošna in etična načela stroke ter
– temeljna načela zakona o splošnem upravnem po-

stopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02).
Invalidska komisija I. stopnje in zdravnik posameznik

sta dolžna upoštevati tudi strokovna mnenja in navodila inva-
lidske komisije II. stopnje.
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13. člen
Izvedenec je pri svojem delu samostojen.
Izvedenec je pri svojem delu vezan na pravila stroke in

doktrino pri podajanju izvedenskih mnenj o dejstvih iz
2. člena tega pravilnika.

Glede upoštevanja dogovorjenih meril in kriterijev ter
enotne prakse zavoda je izvedenec odgovoren predsedniku
invalidske komisije I. stopnje oziroma predsedniku invalid-
ske komisije II. stopnje.

Izvedenec se je dolžan udeleževati vseh usposabljanj,
ki jih za izvedence organizira zavod.

14. člen
Delo invalidskih komisij I. stopnje in invalidske komisije

II. stopnje vodi in organizira predsednik.
Predsednik invalidske komisije ima naslednje naloge:
– organizira delo invalidske komisije oziroma senatov,
– predlaga direktorju območne enote zavoda oziroma

direktorju izvajanja zavarovanja zavoda sprejem sklepa o
potrebi po novem izvedencu v skladu s 6. členom tega
pravilnika,

– skrbi za strokovno in enotno izvajanje dela v skladu z
zakonom, tem pravilnikom in stroko,

– praviloma na tri mesece skliče strokovni sestanek z
izvedenci; sklepi s sestanka se zapišejo v zapisnik, ki se ga
pošlje predsedniku Invalidske komisije II. stopnje.

Če predsednik invalidske komisije v podanem izveden-
skem mnenju ugotovi nepravilnost ali pomanjkljivost, opozo-
ri predsednika senata, da nepravilnost oziroma pomanjklji-
vost odpravi, ali predlaga dopolnitev izvedenskega mnenja.

Predsednik invalidske komisije II. stopnje poda pred-
hodno mnenje k predlogu generalnega direktorja za imeno-
vanje izvedenca v skladu s 7. členom tega pravilnika, pravi-
loma dvakrat letno skliče sestanek predsednikov invalidskih
komisij I. stopnje, na katerem obravnavajo rezultate dela,
problematiko dela izvedenskih organov, poročilo o odprav-
ljanju nepravilnosti in pomanjkljivosti ter sprejemajo obvezna
stališča in navodila za izvedensko prakso zavoda.

V. SESTAVA IN DELO SENATA INVALIDSKE KOMISIJE

15. člen
Invalidska komisija poda izvedensko mnenje v senatu.

Delo senata vodi predsednik senata, ki ga določi predse-
dnik invalidske komisije izmed zdravnikov-izvedencev.

Invalidska komisija daje izvedensko mnenje o invali-
dnosti oziroma preostali delovni zmožnosti v sestavi dveh
članov zdravnikov in enega člana strokovnjaka s področja
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, varnosti in zdra-
vja pri delu, organizacije dela, industrijske psihologije ali
tehnologije oziroma drugega ustreznega področja.

V ostalih primerih poda invalidska komisija izvedensko
mnenje praviloma v sestavi dveh medicinskih izvedencev
oziroma dveh medicinskih izvedencev ter strokovnjaka s
področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja, če je
to potrebno.

Invalidska komisija lahko poda izvedensko mnenje tudi
v širšem sestavu, če je to po mnenju predsednika invalidske
komisije oziroma senata potrebno glede na zahtevnost pri-
mera ali naravo zavarovančevih bolezni oziroma zdravstve-
nih okvar.

Invalidska komisija poda izvedensko mnenje v roku
60 dni od prejema zadeve.

16. člen
Sestavo posameznega senata invalidske komisije ozi-

roma zdravnika posameznika določi predsednik invalidske
komisije.

Pri izbiri posameznih izvedencev predsednik invalidske
komisije upošteva zdravstveno prizadetost obravnavanih za-
varovancev in načelo enakomerne obremenjenosti vseh iz-
vedencev.

Poklicni izvedenci zavoda podajajo mnenja kot izve-
denci posamezniki in sodelujejo v senatih invalidskih komisij
v rednem delovnem času.

Izven rednega delovnega časa pa poklicni izvedenci
zavoda podajajo mnenja kot izvedenci posamezniki in sode-
lujejo v senatih invalidskih komisij le v primeru, če tega ni
mogoče zagotoviti s prerazporeditvijo rednega delovnega
časa.

17. člen
V senatu invalidske komisije ne smeta sodelovati izve-

denec, ki zavarovanca zdravi oziroma sodeluje v procesu
zdravljenja zavarovančevih bolezni, na podlagi katerih uve-
ljavlja ustrezne pravice, in pooblaščeni zdravnik (specialist
medicine dela po zakonu o varnosti in zdravju pri delu,
Uradni list RS, št. 56/99, 22/01 in 64/01). Član invalidske
komisije se mora v takem primeru izločiti.

V senatu invalidske komisije ne sme sodelovati izvede-
nec, če so podani razlogi za izločitev po zakonu o splošnem
upravnem postopku.

V senatu invalidske komisije II. stopnje ne more sode-
lovati član invalidske komisije I. stopnje in obratno.

VI. POSTOPEK PRED PODAJO IZVEDENSKEGA MNENJA

a) Uvedba postopka

18. člen
Zavarovančev osebni zdravnik ali zdravniška komisija

lahko predlaga začetek postopka za uveljavljanje pravic iz
invalidskega zavarovanja, ko ugotovi, da sprememb v zdrav-
stvenem stanju ni mogoče odpraviti z zdravljenjem in ukrepi
medicinske rehabilitacije.

Če se postopek začne na zahtevo zavarovanca ali nje-
govega zakonitega zastopnika in zahtevi ni priložena obvez-
na medicinska dokumentacija v skladu s tem pravilnikom,
mora strokovni delavec zavoda v roku 15 dni od prejema
zadeve zaprositi osebnega zdravnika zavarovanca, da jo
zbere in predloži zavodu.

Delovno dokumentacijo zbere strokovni delavec zavo-
da.

Postopek za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavaro-
vanja je uveden, ko zavod prejme zahtevo s popolno delov-
no dokumentacijo zavarovanca ter obvezno medicinsko do-
kumentacijo o zavarovančevem zdravstvenem stanju in nje-
govi delovni zmožnosti.

19. člen
Če je bil postopek za uveljavljanje pravic iz invalidskega

zavarovanja že uveden, pa o zavarovančevih pravicah še ni
bilo pravnomočno odločeno, se nov postopek na podlagi
iste bolezni zavarovanca, začne le v primeru bistvenih spre-
memb v zdravstvenem stanju zavarovanca, ki bistveno vpli-
vajo na njegovo delovno zmožnost.

Mnenje iz prejšnjega odstavka tega člena poda pred-
sednik invalidske komisije I. stopnje.

Če predsednik invalidske komisije I. stopnje meni, da v
zavarovančevem zdravstvenem stanju ni bistvenih spre-
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memb, ki bistveno vplivajo na njegovo delovno zmožnost, se
o tem odloči s sklepom izdanim v upravnem postopku.

b) Obvezna medicinska in delovna dokumentacija

20. člen
Predlog za uvedbo postopka za uveljavljanje pravic iz

invalidskega zavarovanja se poda na predpisanih obrazcih,
ki jih izda generalni direktor zavoda.

Obrazci iz prejšnjega odstavka tega člena se objavijo v
Uradnem listu RS.

Predlog iz prvega odstavka tega člena se poda zaradi
ocene invalidnosti in/ali telesne okvare in/ali dodatka za
pomoč in postrežbo in/ali za ugotovitev drugih dejstev za
pridobitev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarova-
nja, ki še niso ugotovljena in za njihovo ugotovitev ni pristo-
jen kakšen drug organ.

Predlogu za uvedbo postopka iz drugega odstavka te-
ga člena mora biti priloženo:

1. Za ugotovitev invalidnosti:
– obvezna medicinska dokumentacija, ki je nujna za

pravilno oceno delovne zmožnosti v obsegu in vsebini, kot
je določena v Seznamu obvezne medicinske dokumentacije
za uveljavljanje pravic na podlagi invalidnosti in preostale
delovne zmožnosti, ki je sestavni del tega pravilnika in iz
katere je razvidno, da z zdravljenjem in ukrepi medicinske
rehabilitacije ni mogoče odpraviti sprememb v zdravstve-
nem stanju zavarovanca,

– delovna dokumentacija, kot je določena v 25. členu
tega pravilnika.

2. Za ugotovitev telesne okvare:
– medicinska dokumentacija zdravnika ustrezne spe-

cialnosti.
3. Za ugotovitev potrebe po stalni pomoči in postrežbi

drugega:
– medicinska dokumentacija zdravnika ustrezne spe-

cialnosti.
Predlogu iz prvega odstavka tega člena se predloži

samo tista medicinska dokumentacija, ki je pomembna za
pravilno oceno invalidnosti, telesne okvare in o potrebi po
stalni pomoči in postrežbi.

21. člen
Predlog za uvedbo postopka za uveljavljanje pravice do

invalidnine nadomesti predlog iz prvega odstavka 20. člena
pravilnika, če zavarovanec oziroma upokojenec uveljavlja le
pravico do invalidnine za telesno okvaro.

22. člen
Predlog za uvedbo postopka za uveljavljanje pravice do

dodatka za pomoč in postrežbo z vprašalnikom, za uživalce
starostne, invalidske, vdovske ali družinske pokojnine s stal-
nim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki jim je za osnovne
življenjske potrebe neogibno potrebna stalna pomoč in pos-
trežba drugega, ter za slepe osebe, ki so zdravstveno zava-
rovane po zavarovancu ali upokojencu, nadomesti predlog
iz prvega odstavka 20. člena pravilnika.

23. člen
Pri oceni invalidnosti zaradi kontrolnega pregleda pre-

dloži osebni zdravnik predlog na predpisanem obrazcu iz
20. člena tega pravilnika, kateremu priloži novo medicinsko
dokumentacijo.

24. člen
Medicinska dokumentacija so originalni izvidi ali njiho-

ve kopije, katerih verodostojnost potrdi osebni zdravnik za-
varovanca s podpisom in žigom.

25. člen
Delovna dokumentacija mora na predpisanih obrazcih,

ki jih izda generalni direktor zavoda in so objavljeni v Ura-
dnem listu RS, praviloma vsebovati:

– naziv delodajalca, pri katerem je zavarovanec zapo-
slen oziroma je bil zaposlen,

– naziv in opis delovnega mesta na katerega je (bil)
zavarovanec razporejen,

– zahtevano strokovno izobrazbo,
– dejansko strokovno izobrazbo zavarovanca,
– poklic zavarovanca,
– šifro dejavnosti,
– registrsko številko zavezanca za prispevek,
– število vseh zaposlenih pri delodajalcu,
– delovni čas pri delodajalcu,
– prihod na delo,
– zdravstvene zahteve dela,
– oceno tveganja,
– opise vseh del oziroma delovnih mest pri delodajal-

cu, na katerih bi zavarovanec lahko delal,
– opise drugih del zavarovanca v okviru svojega pokli-

ca, na katerih bi zavarovanec lahko delal,
– mnenje delodajalca in zavarovanca o možnostih in

smotrnosti poklicne rehabilitacije ter o delih, ki naj bi jih
zavarovanec opravljal po poklicni rehabilitaciji, ter

– druge podatke, ki so pomembni za oceno invali-
dnosti.

26. člen
Delovno dokumentacijo pripravijo: delodajalec, stro-

kovni delavec zavoda v sodelovanju z zavarovancem in/ali
Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje.

Če gre za zavarovanca, pri katerem ni mogoče ugoto-
viti delodajalca, pripravi delovno dokumentacijo strokovni
delavec zavoda v sodelovanju z zavarovancem in/ali Zavo-
dom Republike Slovenije za zaposlovanje tako, da ugotovi
tudi podlago za zavarovanje in/ali pokojninsko dobo zava-
rovanca.

27. člen
Predlog za uvedbo postopka z obvezno medicinsko

dokumentacijo in zbrano delovno dokumentacijo strokovni
delavec zavoda takoj pošlje predsedniku pristojne invalid-
ske komisije I. stopnje.

c) Pripravljalni postopek

28. člen
Predsednik invalidske komisije I. stopnje ali poklicni

izvedenec, ki ga določi predsednik, pregleda zbrano doku-
mentacijo in oceni, ali je ta popolna in zadostna za podajo
izvedenskega mnenja glede na predlagateljev predlog za
uvedbo postopka za uveljavljanje pravic iz invalidskega zava-
rovanja.

Če medicinska dokumentacija ni popolna ali ni v skladu
z določbami tega pravilnika, predsednik invalidske komisije
I. stopnje ali poklicni izvedenec zahteva od predlagatelja, da
jo v določenem roku dopolni z navodilom, kaj je treba dopol-
niti, in obvestilom, da postopek ni uveden.

Če delovna dokumentacija ni popolna ali ni pripravljena
v skladu z določbami tega pravilnika, zahteva predsednik
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invalidske komisije I. stopnje ali poklicni izvedenec, da jo
strokovni delavec zavoda dopolni v roku 15 dni od prejema
zadeve.

29. člen
Predstavnik delodajalca je dolžan v postopku za poda-

jo izvedenskega mnenja strokovnemu delavcu zavoda v roku
15 dni posredovati vse podatke, ki so potrebni za podajo
izvedenskega mnenja o invalidnosti.

Predstavnik delodajalca ima pravico strokovnemu de-
lavcu zavoda posredovati vse podatke in predloge, za katere
meni, da so potrebni za pravilno oceno zavarovančeve dela-
zmožnosti.

30. člen
Delodajalec ima pravico po izdaji odločbe o priznani

pravici na podlagi II. ali III. kategorije invalidnosti zaprositi za
podajo dopolnilnega izvedenskega mnenja o ustreznosti pre-
dlaganega delovnega mesta, na katero želi premestiti zava-
rovanca.

Mnenje iz prvega odstavka tega člena poda praviloma
predsednik invalidske komisije I. stopnje, oziroma dva izve-
denca, od katerih mora biti eden izvedenec nemedicinske
stroke.

31. člen
Predsednik in člani invalidske komisije si pri delodajal-

cu lahko ogledajo posamezna delovna mesta oziroma delov-
ni proces, če je to potrebno zaradi ocene invalidnosti.

Zavarovanec in/ali predstavnik delodajalca lahko pre-
dlaga ogled delovnega mesta iz prejšnjega odstavka tega
člena.

Ogled delovnega mesta se opravi po predhodni odloči-
tvi predsednika invalidske komisije I. stopnje ali poklicnega
izvedenca ali predsednika senata.

O ugotovitvah ogleda iz prvega odstavka tega člena se
sestavi zapisnik, ki je sestavni del delovne dokumentacije iz
25. člena tega pravilnika.

32. člen
Na zaprosilo predsednika invalidske komisije I. sto-

pnje, se preskrbi še strokovno mnenje zavodov za usposab-
ljanje invalidnih oseb, drugih strokovnih organizacij ali posa-
meznih strokovnjakov (psiholog, sociolog itd.), če se ugoto-
vi, da je to za pravilno oceno invalidnosti potrebno.

Če predsednik invalidske komisije I. stopnje ali poklic-
ni izvedenec ugotovi, da je pri zavarovancu lahko podana II.
kategorija invalidnosti, se o obliki poklicne rehabilitacije pri-
dobi mnenje strokovne institucije s področja medicine dela
oziroma poklicne rehabilitacije, ki je podlaga za izvedensko
mnenje senata invalidske komisije I. stopnje.

33. člen
Način vodenja pripravljalnega postopka pred podajo

izvedenskega mnenja invalidske komisije I. stopnje pri obrav-
navanju in ugotavljanju invalidnosti in način spremljanja po-
klicne rehabilitacije se podrobneje določi v organizacijskem
navodilu, ki ga izda generalni direktor zavoda.

VII. IZVEDENSKO MNENJE

34. člen
Invalidska komisija I. stopnje poda izvedensko mnenje

o invalidnosti na podlagi popolne medicinske in delovne
dokumentacije in izvida osebnega pregleda zavarovanca na
senatu.

Zavarovanca in predstavnika delodajalca se vabi na
sejo senata po splošnih pravilih vročanja. Rok od vročitve
vabila do dneva zasedanja senata ne sme biti krajši od 8 dni.

Če se zavarovanec, kljub dvakrat izkazanem vabilu,
neopravičeno ne odzove na osebni pregled invalidska komi-
sija I. stopnje poda izvedensko mnenje na podlagi zbrane
dokumentacije.

Če se predstavnik delodajalca seje senata, kljub izka-
zanemu vabilu, ne udeleži, se mnenje poda brez njegove
udeležbe.

S predstavnikom delodajalca opravijo pogovor vsi člani
senata. Podpisana izjava predstavnika delodajalca se zapiše
v izvedensko mnenje kot priloga.

Izvid osebnega pregleda zavarovanca se vpiše v izve-
densko mnenje.

Zdravnik izvedenec kot posameznik poda mnenje o
telesni okvari in/ali potrebi po pomoči in postrežbi na podla-
gi popolne medicinske dokumentacije in izvida osebnega
pregleda, če je ta za pravilno oceno potreben.

Če zavarovanec ne more priti na sedež invalidske ko-
misije, niti ga ni mogoče pripeljati, opravi izvedenec osebni
pregled zavarovanca na domu ali v ustrezni ustanovi.

35. člen
Invalidska komisija I. stopnje lahko poda izvedensko

mnenje samo na podlagi popolne medicinske in delovne
dokumentacije, če:

– pregled zavarovanca iz objektivnih razlogov ni mo-
goč,

– zavarovanec uveljavlja pravice iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja na podlagi mednarodnih sporazu-
mov in stalno prebiva v tujini in

– v drugih primerih, v skladu s predpisi in tem pravilni-
kom.

36. člen
Invalidska komisija II. stopnje poda izvedensko mnenje

v pritožbenem postopku in opravi revizijo pozitivnega izve-
denskega mnenja invalidske komisije I. stopnje le na podla-
gi dokumentacije, zbrane v postopku za uveljavljanje pravic
iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Predsednik invalidske komisije II. stopnje ali predse-
dnik senata lahko v pritožbenem postopku določi osebni
pregled zavarovanca, če je to nujno potrebno za podajo
izvedenskega mnenja, in v obrazložitvi izvedenskega mne-
nja navede razloge za to.

37. člen
Vsako izvedensko mnenje invalidske komisije mora biti

jasno, popolno in izčrpno obrazloženo ter mora obsegati
vse elemente določene z zakonom in tem pravilnikom, ki so
pomembni za odločitev o zavarovančevih pravicah.

Izvedensko mnenje mora biti napisano in obrazloženo
na predpisanem obrazcu, ki ga izda generalni direktor za-
voda.

38. člen
Določbe tega pravilnika o delu invalidskih komisij se

smiselno uporabljajo tudi v primerih, ko daje izvedensko
mnenje zdravnik posameznik oziroma druga strokovna insti-
tucija iz 3. člena tega pravilnika.

39. člen
Pri svojem delu sodelujejo invalidske komisije z zavaro-

vančevim osebnim zdravnikom, specialistom medicine dela,
delodajalcem, z zdravstvenimi zavodi, zavodi za usposablja-
nje in zaposlovanje invalidnih oseb in drugimi udeleženci v
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postopku ter jim nudijo tudi ustrezno strokovno pomoč v
zvezi z uresničevanjem pravic delovnih invalidov.

VIII. POSTOPEK PRI PODAJI IZVEDENSKEGA MNENJA
INVALIDSKE KOMISIJE I. STOPNJE

40. člen
Ko predsednik invalidske komisije I. stopnje ugotovi,

da je medicinska in delovna dokumentacija popolna, dolo-
či ustrezno specialistično sestavo senata glede na zdrav-
stveno prizadetost zavarovanca in dan obravnave zahtevka
na senatu.

41. člen
Na seji senata invalidske komisije I. stopnje morajo biti

prisotni vsi člani senata.
Predsednik senata je poročevalec na seji senata. Poro-

čevalec seznani vse člane senata z izvidom in mnenjem
zavarovančevega osebnega zdravnika ali konzilija zdravni-
kov, z zbrano medicinsko in delovno dokumentacijo ter
rehabilitacijskim načrtom v primeru predvidene poklicne re-
habilitacije.

Po seznanitvi iz drugega odstavka tega člena se opravi
pogovor s predstavnikom delodajalca in osebni pregled za-
varovanca.

Pri osebnem pregledu zavarovanca sodelujejo samo
zdravniki.

Predstavnik delodajalca ima na seji senata pravico
posredovati vse podatke in predloge, za katere meni, da
so potrebni za pravilno oceno zavarovančeve delovne zmož-
nosti.

42. člen
Senat invalidske komisije I. stopnje ugotovi dejansko

stanje in poda izvedensko mnenje.
Predsednik senata je dolžan obrazložiti podano izve-

densko mnenje.
Pisna obrazložitev je sestavni del izvedenskega mnenja

in mora vsebovati naslednje sestavine:
– kratek opis glavne diagnoze, ki vpliva na oceno,
– opis zdravstvenih okvar in njihov vpliv na delovno

zmožnost,
– utemeljitev določenih omejitev,
– utemeljitev datuma in vzroka nastanka invalidnosti,
– utemeljitev določitve kontrolnega pregleda oziroma

mnenja, da kontrolni pregled ni potreben,
– utemeljitev datuma in vzroka ter določitev odstotka

telesne okvare,
– utemeljitev datuma nastanka potrebe po stalni pomo-

či in postrežbi drugega in določitev obsega pravice.

43. člen
Pri obravnavanju in ugotavljanju invalidnosti invalidska

komisija I. stopnje poda mnenje, da:
– obstaja invalidnost, določi kategorijo, datum in vzrok

nastanka ter ugotovi preostalo delovno zmožnost, če le-ta
še obstoja,

– je za zaposlitev oziroma premestitev na drugo delov-
no mesto potrebna prilagoditev delovnih prostorov in delov-
nih sredstev ter njen obseg,

– je potrebna poklicna rehabilitacija,
– je potrebna prilagoditev delovnih prostorov in delov-

nih sredstev za poklicno rehabilitacijo in njen obseg oziroma
ustrezna prilagoditev delovnega mesta s tehničnimi pripo-
močki,

– je potreben kontrolni pregled in določi datum oziro-
ma da kontrolni pregled ni potreben in obrazloži, zakaj ni
potreben,

– ni invalidnosti,
– ni invalidnosti, ker je potrebno nadaljnje zdravljenje

ali ukrepi medicinske rehabilitacije, ki lahko vplivajo na spre-
membe v zdravstvenem stanju zavarovanca, ter poda mne-
nje o potrebi nadaljnjega zdravljenja oziroma medicinske
rehabilitacije.

Kadar invalidska komisija I. stopnje poda mnenje o II.
ali III. kategoriji invalidnosti, je dolžna podati tudi mnenje o
zavarovančevi preostali delovni zmožnosti in o morebitni
potrebi po prilagoditvi delovnih prostorov in delovnih sred-
stev ter določiti njihov obseg.

44. člen
Pri obravnavanju in ugotavljanju obstoja telesne okvare

iz seznama telesnih okvar, izdanim na podlagi zakona, inva-
lidska komisija I. stopnje lahko poda mnenje, da:

– obstaja telesna okvara po seznamu telesnih okvar ter
določi njeno višino po točki ustreznega poglavja, datum in
vzrok nastanka,

– obstaja po seznamu telesnih okvar več telesnih okvar,
za vsako telesno okvaro določi višino po točki ustreznega
poglavja, datum in vzrok nastanka ter po točki ustreznega
poglavja določi skupno višino telesne okvare, vzrok in da-
tum nastanka,

– gre za izgubo posameznega dela telesa ali trajno
prizadetost funkcije, ki pa glede na ugotovljeni obseg priza-
detosti ne dosega višine, po kateri je po seznamu mogoče
določiti telesno okvaro,

– telesne okvare še ni mogoče oceniti, ker zdravljenje
in rehabilitacija še nista zaključena,

– telesne okvare ni v seznamu telesnih okvar.

45. člen
Pri obravnavanju in ugotavljanju potrebe po stalni po-

moči in postrežbi invalidska komisija I. stopnje poda mne-
nje, da:

– so nastale trajne spremembe v zdravstvenem stanju
zavarovanca, zaradi katerih ne more zadovoljevati vseh ali
večine osnovnih življenjskih potreb niti ob osebnih prizade-
vanjih in ob pomoči ortopedskih pripomočkov, ter določi
datum, od kdaj je pomoč in postrežba potrebna,

– potrebe po stalni pomoči in postrežbi še ni mogoče
ugotoviti, ker zdravljenje in rehabilitacija še nista zaključeni,

– pri zavarovancu obstaja zmanjšana zmožnost premi-
kanja najmanj za 70% in od kdaj,

– je zavarovanec slep oziroma slaboviden in določi
datum nastanka slepote oziroma slabovidnosti,

– je oseba, ki je zdravstveno zavarovana po drugem
zavarovancu zavoda oziroma upokojencu, slepa in določi
datum nastanka slepote,

– je zavarovancu potrebno stalno nadzorstvo in od kdaj,
– je zavarovancu nujno potrebna stalna pomoč pri za-

dovoljevanju vseh osnovnih življenjskih potreb ter da potre-
buje 24-urni nadzor svojca in obvezno strokovno pomoč za
stalno izvajanje zdravstvene nege in od kdaj in

– pri zavarovancu niso podana dejstva iz prejšnjih
alinei tega člena.

46. člen
Izvedensko mnenje invalidske komisije I. stopnje pod-

pišejo vsi člani senata in se pošlje:
– strokovnemu delavcu zavoda, ki vodi postopek, z vso

dokumentacijo,
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– zavarovančevemu osebnemu zdravniku skupaj z
odločbo in

– zavarovancu skupaj z odločbo.
Zaradi varovanja osebnih podatkov je delodajalec lah-

ko seznanjen z izvedenskim mnenjem samo v obsegu, kot je
povzeto v odločbi o priznanju ali zavrnitvi pravice iz invalid-
skega zavarovanja.

IX. DELO INVALIDSKE KOMISIJE II. STOPNJE

47. člen
Invalidska komisija II. stopnje poda izvedensko mne-

nje:
– v pritožbenih postopkih,
– v postopkih revizije in
– v drugih primerih, če je tako določeno s predpisi ali

drugimi pravnimi akti.

a) Postopek v zvezi s pritožbo

48. člen
Če zavarovanec ali predstavnik delodajalca v pritožbi

izpodbija izvedensko mnenje invalidske komisije I. stopnje,
poda izvedensko mnenje invalidska komisija II. stopnje.

V primeru pritožbe zavarovanca iz prejšnjega odstavka
tega člena, se obvesti delodajalca.

S pritožbo predstavnika delodajalca iz prvega odstavka
tega člena, se seznani zavarovanca.

Zavarovanec lahko predlaga osebni pregled na invalid-
ski komisiji II. stopnje. O predlogu odloči predsednik invalid-
ske komisije II. stopnje ali predsednik senata po drugem
odstavku 36. člena tega pravilnika.

49. člen
Invalidska komisija II. stopnje poda izvedensko mnenje

v pritožbi na zaprosilo strokovnega delavca zavoda.
Strokovni delavec zavoda pošlje invalidski komisiji II.

stopnje pritožbo skupaj z vso dokumentacijo zbrano v po-
stopku za uveljavitev pravic iz pokojninskega in invalidskega
zavarovanja in natančno navedbo, o čem naj invalidska ko-
misija II. stopnje poda izvedensko mnenje.

Poleg dokumentacije iz drugega odstavka tega člena je
treba invalidski komisiji II. stopnje poslati še novo medicin-
sko in drugo dokumentacijo, predloženo v skladu z 238.
členom zakona o splošnem upravnem postopku, ki je obsto-
jala v času odločanja na prvi stopnji in če je zavarovanec
upravičeno ni mogel predložiti oziroma navesti na obravnavi
na invalidski komisiji I. stopnje.

50. člen
Predsednik ali poklicni izvedenec invalidske komisije

II. stopnje pregleda poslano medicinsko, delovno in drugo
dokumentacijo ter določi sestavo senata, ki bo zadevo obrav-
naval oziroma določi, ali bo zadevo obravnaval zdravnik po-
sameznik.

51. člen
Pri podaji mnenja invalidske komisije II. stopnje v zvezi

s pritožbo se smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika o
sestavi in delu senata ter o postopku pri podaji izvedenske-
ga mnenja v zvezi z zahtevkom za uveljavitev pravic, razen
določb o povabilu zavarovanca in predstavnika delodajalca
na sejo senata ter osebnega pregleda zavarovanca.

Mnenje invalidske komisije II. stopnje mora biti jasno in
natančno obrazloženo. Obrazložitev mora vsebovati odgo-

vore na vse navedbe v pritožbi glede zdravstvenega stanja in
delovnega mesta.

52. člen
Izvedensko mnenje invalidske komisije II. stopnje pod-

pišejo vsi člani senata in se pošlje:
– strokovnemu delavcu zavoda, ki vodi postopek, z vso

dokumentacijo,
– zavarovančevemu osebnemu zdravniku skupaj z

odločbo,
– zavarovancu skupaj z odločbo.

b) Postopek v zvezi z revizijo

53. člen
Pozitivno mnenje invalidske komisije I. stopnje predloži

predsednik invalidske komisije I. stopnje invalidski komisiji
II. stopnje v revizijo.

Invalidska komisija II. stopnje opravi revizijo v roku
45 dni od prejema zadeve.

54. člen
Invalidska komisija II. stopnje presodi mnenje invalid-

ske komisije I. stopnje na podlagi dokumentacije, zbrane v
postopku za uveljavljanje pravic.

Invalidska komisije II. stopnje lahko mnenje invalidske
komisije I. stopnje potrdi, spremeni ali ga vrne v ponovno
obravnavo invalidski komisiji I. stopnje.

Z izvedenskim mnenjem podanim v reviziji se morajo
seznaniti vsi člani senata, ki so podali prvostopenjsko mne-
nje.

55. člen
V reviziji poklicni izvedenec pregleda zbrano dokumen-

tacijo v spisu ter prvostopenjsko izvedensko mnenje in če
meni, da je mnenje invalidske komisije I. stopnje pravilno in
utemeljeno, ga potrdi z žigom in podpisom.

Če poklicni izvedenec meni, da izvedensko mnenje
invalidske komisije I. stopnje ni pravilno, ga predloži v obrav-
navo senatu invalidske komisije II. stopnje z ustrezno speci-
alistično sestavo.

V primeru spremembe prvostopenjskega izvedenske-
ga mnenja ali vrnitve v ponovno odločanje, mora invalidska
komisija II. stopnje svoje mnenje natančno obrazložiti oziro-
ma invalidski komisiji I. stopnje posredovati ustrezne napot-
ke, predloge in pojasnila za ponovno podajo izvedenskega
mnenja.

56. člen
Če invalidska komisija II. stopnje vrne mnenje invalidski

komisiji I. stopnje v ponovno obravnavo, mora ta podati
novo mnenje.

Pri podaji novega mnenja po prvem odstavku tega čle-
na mora invalidska komisija I. stopnje dosledno upoštevati
mnenje, predloge in napotke invalidske komisije II. stopnje.

57. člen
Mnenje invalidske komisije II. stopnje, podano na seji

senata, podpišejo vsi člani senata in se pošlje:
– predsedniku invalidske komisije I. stopnje,
– strokovnemu delavcu zavoda, ki vodi postopek, z vso

dokumentacijo,
– zavarovancu in njegovemu osebnemu zdravniku sku-

paj z odločbo, če je o njegovih pravicah odločeno na podla-
gi mnenja, podanega v reviziji.
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58. člen
Pri podaji izvedenskega mnenja invalidske komisije II.

stopnje se smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika o
sestavi senata, delu in postopku pri podaji mnenja invalid-
ske komisije I. stopnje.

X. PLAČILO IZVEDENCEV

59. člen
Izvedenci zavoda so upravičeni do plačila za opravljeno

delo v skladu z določili in normativi tega pravilnika.
Podlaga za izplačilo je sklep Upravnega odbora zavoda

o imenovanju izvedencev, avtorska pogodba, ki jo sklene
direktor pristojne območne enote zavoda oziroma direktor
izvajanja zavarovanja zavoda z izvedencem, ter pisna evi-
denca z dokazili o opravljanem delu, ki jo potrdi predsednik
invalidske komisije.

Za poklicne izvedence veljata prvi in drugi odstavek
tega člena le za delo, ki ga v skladu z tretjim odstavkom
16. člena tega pravilnika opravijo izven rednega delovnega
časa.

60. člen
Normativi za delo izvedencev se določijo v točkah gle-

de na zahtevnost izvedenskega dela za podajo mnenja, in
so:

a) Normativi za delo izvedencev invalidskih
komisij I. stopnje

A) Ocena invalidnosti (delovne zmožnosti)
1. Predhodni postopek 15 točk
2. Pregled spisa in priprava za senat 30 točk
3. Izvedensko mnenje na senatu 45 točk
4. Izvedenec nemedicinske stroke 30 točk
5. Dopolnilno mnenje 30 točk
6. Ogled delovnega mesta 60 točk
B) Ocena telesne okvare ali dodatka

za pomoč in postrežbo
1. Predhodni postopek 10 točk
2. Pregled spisa in priprava za senat 15 točk
3. Izvedensko mnenje 30 točk
4. Osebni pregled v domu upokojencev

in izvedensko mnenje 45 točk
5. Osebni pregled na domu in izvedensko

mnenje 60 točk
C) Izvedensko mnenje na podlagi tuje

medicinske dokumentacije
1. Pregled spisa in priprava za senat 150 točk
2. Izvedensko mnenje na senatu 45 točk

b) Normativi za delo izvedencev invalidske
komisije II. stopnje v zvezi s pritožbo in v reviziji

A) Ocena invalidnosti (delovne zmožnosti)
1. Predhodni postopek 15 točk
2. Pregled spisa in priprava za senat 45 točk
3. Izvedensko mnenje na senatu 75 točk
4. Za osebni pregled zavarovanca se doda 30 točk
5. Izvedenec nemedicinske stroke 50 točk
6. Ogled delovnega mesta 75 točk
B) Ocena telesne okvare ali dodatka

za pomoč in postrežbo
1. Predhodni postopek 10 točk
2. Pregled spisa in priprava za senat 30 točk
3. Izvedensko mnenje samo na osnovi

dokumentacije v spisu 45 točk
4. Za osebni pregled zavarovanca se doda 30 točk

5. Osebni pregled v domu upokojencev
in izvedensko mnenje 75 točk

6. Osebni pregled na domu in izvedensko
mnenje 90 točk

C) Izvedensko mnenje na podlagi tuje
medicinske dokumentacije

1. Pregled spisa in priprava za senat 150 točk
2. Izvedensko mnenje 75 točk
D) Izvedensko mnenje na zahtevo sodišča 120 točk

c) Normativi za delo invalidske komisije I. in II.
stopnje

A) Priprava in izdelava obrazcev za tuje nosilce
zavarovanja

1. Predhodni postopek 30 točk
2. Pregled spisa in priprava za senat 45 točk
3. Obravnava na senatu z osebnim

pregledom 90 točk
4. Obravnava na senatu v odsotnosti

zavarovanca 45 točk
B) Izdaja potrdil
1. Pregled dokumentacije in izdaja potrdila 15 točk
C) Dodatno porabljen čas za delo na terenu
1. Za eno uro dodatno porabljenega časa 30 točk

61. člen
Evidenco oziroma seznam o opravljenem delu izveden-

ca z navedbo števila točk posreduje predsednik invalidske
komisije direktorju pristojne območne enote zavoda oziro-
ma direktorju izvajanja zavarovanja zavoda. Ta po proučitvi
dokumentacije, izda nalog za izplačilo finančnemu oddelku
zavoda, ki nalog izvrši. Predsednik invalidske komisije je
odgovoren za nadzor ter pravilnost, verodostojnost in toč-
nost seznama opravljenega dela.

Poročilo o izplačilih izvedencem invalidskih komisij se
enkrat letno predloži Upravnemu odboru zavoda.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

62. člen
Imenovani izvedenci nadaljujejo z delom do izteka ob-

dobja, za katerega so bili imenovani.
Za njihovo ponovno imenovanje se uporabljajo določ-

be tega pravilnika.

63. člen
Vrednost bruto točke usklajuje finančni oddelek v rokih

in na način, kot se usklajujejo plače zaposlenih v zavodu.
Vrednost bruto točke, določene po tem pravilniku, je

preračunana iz dosedanje neto vrednosti točke po pravilniku
o organizaciji in načinu delovanja invalidskih komisij ter dru-
gih izvedenskih organov Zavoda za pokojninsko in invalid-
sko zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 90/00) in
znaša:

– za predsednika senata 62,40 tolarjev bruto,
– za člana senata 49,90 tolarjev bruto.

64. člen
V postopkih po 391. členu v zvezi s 446. členom in po

prvem odstavku 397. člena zakona o pokojninskem in inva-
lidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00,
124/00, 109/01 in 108/02) se še nadalje uporabljajo
določbe pravilnika o organizaciji in načinu delovanja invalid-
skih komisij in drugih izvedenskih organov zavoda (Uradni
list RS, št. 90/00).
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V postopkih za uveljavljanje pravic iz invalidskega zava-
rovanja, začetih pred 1. 1. 2003, se uporabljajo predpisani
obrazci, veljavni do 31. 12. 2002 (Uradni list RS, št. 20/01
in 52/01).

65. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravil-

nik o organizaciji in načinu delovanja invalidskih komisij in
drugih izvedenskih organov zavoda (Uradni list RS, št.
90/00) in predpisani obrazci (Uradni list RS, št. 20/01 in
52/01).

66. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2003.

Št. 1000/02
Ljubljana, dne 17. decembra 2002.

Predsednica
Skupščine

Zavoda za pokojninsko
in invalidsko

zavarovanje Slovenije
Marjeta Potrč l. r.

5565. Seznam obvezne medicinske dokumentacije za
uveljavljanje pravic na podlagi invalidnosti in
preostale delovne zmožnosti po 20. členu
pravilnika o organizaciji in načinu delovanja
invalidskih komisij ter drugih izvedenskih
organov zavoda

S E Z N A M
obvezne medicinske dokumentacije za

uveljavljanje pravic na podlagi invalidnosti
in preostale delovne zmožnosti po 20. členu
pravilnika o organizaciji in načinu delovanja

invalidskih komisij ter drugih izvedenskih
organov zavoda

I. SKUPNE DOLOČBE O OBSEGU IN VSEBINI
MEDICINSKE DOKUMENTACIJE

1. člen
Seznam določa vsebino in obseg medicinske doku-

mentacije, ki jo mora osebni zdravnik priložiti predlogu za
uvedbo postopka za uveljavljanje pravic iz invalidskega zava-
rovanja.

2. člen
Pristojnemu organu zavoda je potrebno za vsakega

zavarovanca predložiti izvide ambulantnega ali/in bolnišnič-
nega specialističnega zdravljenja z izvidi ustreznih speciali-
stov in preiskav o posledicah boleznih ali poškodbah ter
njihovih posledicah (anatomskih in funkcionalnih) in zdrav-
stveno dokumentacijo o preventivnih zdravstvenih pregle-
dih.

Za oceno invalidnosti in preostale delazmožnosti po-
klicnih voznikov motornih vozil je potrebna ustrezna medi-
cinska dokumentacija in zdravniško spričevalo specialista
medicine dela, za pomorščake izvid in mnenje dispanzerja

za pomorščake, za druge voznike (piloti, železničarji) pa
izvid in mnenje ustreznih specialnih dispanzerjev.

Zadnji izvidi iz prvega odstavka tega člena ne smejo biti
starejši od enega leta.

3. člen
Obseg predložene medicinske dokumentacije naj bo

smiselno usklajen z naravo in potekom bolezni, obvezno
mora vsebovati izvid ustreznega specialista z opisom funkci-
onalnega stanja prizadetega organa ali organskega sistema
in obrazložitev rezultatov opravljenih preiskav z mnenjem o
uspehu zdravljenja in prognozi bolezni. Obseg preiskav naj
bo usmerjen v objektivizacijo bolezenskih sprememb in oce-
no funkcionalnega stanja. Vse preiskave mora obvezno pre-
dlagati specialist ustreznega področja za dokončno potrdi-
tev diagnoze.

Za posamezna bolezenska stanja, ki so predstavljena
po poglavjih Mednarodne klasifikacije bolezni in poškodb
desete revizije (MKB-10) v 10. členu tega seznama, je po-
trebno predložiti ustrezno medicinsko dokumentacijo, ki se
uporablja pri diagnosticiranju in ugotavljanju posledic bolez-
ni ali poškodb.

4. člen
V izjemnih primerih bo invalidska komisija zahtevala od

izbranega osebnega zdravnika vpogled v ambulantno doku-
mentacijo zaradi pregleda zgodovine bolezni (zdravstveni
karton) in izvidov prejšnjih preventivnih oziroma sistematič-
nih pregledov. Tudi ta dokumentacija je obvezna.

5. člen
Bolezni so razvrščene v tri skupine:
a) glavna bolezen,
b) druge bolezni, ki vplivajo na delovno zmožnost,
c) bolezni, ki ne vplivajo na invalidnost.
Glavna bolezen je tista, ki sama, v celoti ali pretežno

povzroča izgubo ali zmanjšanje zavarovančeve zmožnosti za
opravljanje njegovega dela oziroma povzroča invalidnost.
Njen vpliv na invalidnost je odločujoč.

Druge bolezni, ki vplivajo na izgubo oziroma zmanjša-
nje zavarovančeve zmožnosti za opravljanje njegovega de-
la so tiste, ki posamezno ali v skupini neugodno vplivajo na
delovno zmožnost ali dodatno neugodno delujejo na glav-
no bolezen. Kadar dve bolezni enakovredno negativno vpli-
vata na delovno zmožnost, je glavna tista, ki ima slabšo
prognozo.

Bolezni, ki ne vplivajo na invalidnost so lahko pomem-
bne za mnenje o preostali delovni zmožnosti, kadar gre za
določitev drugega ustreznega dela. To so namreč tiste bo-
lezni, ki so lahko kontraindikacija za predlagano drugo us-
trezno delovno mesto.

6. člen
V medicinsko dokumentacijo, ki je potrebna za potrdi-

tev diagnoze glavne bolezni, uvrščamo zlasti naslednje po-
datke:

– o začetku bolezni oziroma datumu poškodbe, vzroku
in okoliščinah, zaradi katerih je nastala zdravstvena motnja,

– o poteku ambulantnega ali/in bolnišničnega zdravlje-
nja z datumom zaključenega zdravljenja, zaradi katerih diag-
noz in s kakšnim uspehom,

– o poteku medicinske rehabilitacije z navedbo usta-
nove v kateri se je zavarovanec rehabilitiral, obdobju, v
katerem je bila opravljena rehabilitacija, pod katerimi diag-
nozami, in s kakšnim uspehom.
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Medicinska dokumentacija iz prvega odstavka tega čle-
na mora vsebovati vse podatke o sedanjem zdravstvenem
stanju, zlasti pa podatke:

– o obsegu anatomske okvare,
– o obsegu funkcionalne okvare,
– o prognozi bolezni oziroma ali se sčasoma pričakuje

izboljšanje, ustalitev ali poslabšanje zdravstvenega stanja.
Medicinska dokumentacija, potrebna za potrditev dru-

gih bolezni, ki vplivajo na delovno zmožnost, mora prikazati
stanje anatomske in funkcionalne okvare organa ali organ-
skega sistema.

Za bolezni, ki ne vplivajo na invalidnost, zadostuje ob-
stoječa medicinska dokumentacija, ki potrjuje diagnozo.

7. člen
Vsebina medicinske dokumentacije iz 6. člena tega

seznama mora biti jasna, natančna in mora obsegati vse
izvide opravljenih pregledov in preiskav.

Predlog za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarova-
nja mora osebni zdravnik napisati s pisalnim strojem ali
računalnikom in mora vsebovati izčrpno anamnezo, ki da
vpogled v začetek, potek in trajanje težav, ki jih zavarovanec
navaja. Izvid pristojnega zdravnika mora vsebovati tudi po-
datke o splošnem telesnem in duševnem stanju z navedbo
vseh ugotovljenih bolezni.

Obvestilo zdravniku o bolnišničnem zdravljenju mora
vsebovati podatke z vsemi izvidi in preiskavami, ki so bile
opravljene v času zdravljenja, in potrjujejo diagnozo zavaro-
vančeve bolezni.

Specialistični izvidi morajo biti napisani berljivo in mo-
rajo vsebovati poleg ugotovljene diagnoze tudi opisane ana-
tomske in funkcionalne spremembe, ki so bile ugotovljene
pri specialističnem pregledu, ter datum pregleda (ta naj bo
jasno razviden tudi na fotokopijah, enako mora biti na foto-
kopijah jasen naziv zdravstvenega zavoda ter ime in priimek
zdravnika).

Specialistične izvide (RTG, EKG, spirometrija, scinti-
grafija, izvid endoskopije itd.) je treba priložiti samo, če so
bili opravljeni ambulantno in če so potrebni za potrditev
diagnoze glavne bolezni oziroma za potrditev morebitne te-
lesne okvare.

Laboratorijske izvide je treba priložiti, če so bili oprav-
ljeni ambulantno in so pomembni za potrditev diagnoze bo-
lezni ali ugotovitev telesne okvare.

8. člen
Celotno medicinsko dokumentacijo pripravi osebni

zdravnik ob upoštevanju ustreznih določb tega seznama o
obvezni medicinski dokumentaciji, ki se nanaša na konkret-
ni primer.

9. člen
Celotna medicinska dokumentacija iz 8. člena tega

seznama ne vsebuje:
– medicinske dokumentacije, ki jo priskrbi invalidska

komisija naknadno (v primeru nove bolezni ali poškodbe) v
času ocenjevanja in je v tem dogovoru določena kot ob-
vezna,

– medicinske dokumentacije, ki jo invalidska komisija
priskrbi v izjemnih primerih, določenih v 4. členu tega sez-
nama.

II. PREGLED OBSEGA IN VSEBINE MEDICINSKE
DOKUMENTACIJE ZA POSAMEZNE BOLEZNI

IN POŠKODBE, NAVEDENE PO MEDNARODNI
KLASIFIKACIJI BOLEZNI IN POŠKODB DESETE

REVIZIJE (MKB-10)

10. člen
1. Nekatere infekcijske in parazitske bolezni
Za potrditev diagnoze bolezni, oceno uspeha zdravlje-

nja in ugotovitev trajnih posledic bolezni je potrebna nasled-
nja medicinska dokumentacija po posameznih področjih:

Klicenoštvo
– odpustno pismo ustrezne bolnišnice ali/in izvidi am-

bulantnega specialističnega zdravljenja,
– bakteriološki izvid, ki dokazuje povzročitelja pri zapo-

rednih pregledih v daljšem časovnem obdobju,
– izvid kulture, seroloških ali drugih etioloških preiskav,
– mnenje ustrezne zdravstvene ustanove o tem, da je

bolezen zapustila trajne posledice, ali da gre za kliconosca,
ki ga ni mogoče ozdraviti ali negativizirati.

Pozne posledice akutnega poliomielitisa:
– izvid nevrologa, EMG prizadetih mišičnih skupin, mi-

šični test,
– goniometrija s funkcionalnim testiranjem prizadetega

dela telesa.
Pljučna tuberkuloza:
– potrditev TBC s pozitivno laboratorijsko preiskavo,
– potrditev saniranega TBC procesa (inaktivnost pro-

cesa),
– izvid spirometrijske preiskave s plinsko analizo arte-

rijske krvi v mirovanju in med obremenitvijo,
– izvid kardiologa z opisom EKG.
Tuberkuloza drugih organov:
Dokumentacijo za potrditev diagnoze tuberkuloze dru-

gih organov zagotovi specializirana ustanova s podatki o
aktivnosti procesa, velikosti anatomske in funkcionalne okva-
re ter prognozi in trajnih posledicah.

Potrebni so izvidi usmerjenih preiskav za posamezne
organske sisteme, ki so sicer navedeni v posameznih pogla-
vjih, z mnenjem ustreznega specialista.

Lymska borelioza:
– mnenje infektologa o aktivnosti procesa,
– laboratorijska diagnostika (serologija), test transfor-

macije limfocitov (TTL),
– EMG, ocena funkcije lokomotornega aparata z izvi-

dom ortopeda in revmatologa,
– EKG ali/in UZ srca z mnenjem kardiologa,
– izvid kliničnega psihologa, psihiatra (pri nevroboreli-

ozi).
2. Neoplazme
Medicinska dokumentacija mora zajemati izvide o potr-

ditvi bolezni, poteku, učinku in posledicah zdravljenja, o
morebitni ponovitvi ali razsoju bolezni ter trajnih (tudi poznih)
okvarah po končani medicinski rehabilitaciji. Po potrebi še
izvid psihiatra in kliničnega psihologa.

3. Bolezni krvi in krvotvornih organov ter nekatere bo-
lezni, pri katerih je udeležen imunski odziv

Za potrditev diagnoze bolezni je potreben izvid interni-
sta (hematologa) z mnenjem o doseženem uspehu zdravlje-
nja, prognozi, stanju preostale zmogljivosti oziroma odpor-
nosti.

Motnje koagulacije krvi:
– izvid o trajnih posledicah na prizadetem organskem

sistemu, tudi izvid ortopeda.
Sarkoidoza:
– izvid pulmologa z oceno pljučne funkcije,
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– glede na prizadetost drugih organskih sistemov še
izvid revmatologa ali/in oftalmologa ali/in kardiologa.

4. Endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne
(metabolične) bolezni

Medicinska dokumentacija mora vsebovati izvide inter-
nistov (endokrinologa, diabetologa, tirologa), ki potrjujejo
diagnozo bolezni, oceno uspešnosti zdravljenja, prognozo
in trajne posledice bolezni.

Sladkorna bolezen:
– izvid ustreznega specialista o poznih posledicah bo-

lezni: oftalmologa, nevrofiziologa, angiologa, nefrologa.
Bolezni ščitnice:
– izvid ustreznega specialista o poznih posledicah bo-

lezni: oftalmologa (ergooftalmologa) ali/in nevrologa.
5. Duševne in vedenjske motnje
Pri vseh stanjih te skupine bolezni je potreben izvid

lečečega psihiatra o poteku in uspehu zdravljenja in progno-
zi bolezni in uspešnosti delovne rehabilitacije ter izvid klinič-
nega psihologa. Ob izčrpanih možnostih zdravljenja je treba
priložiti tudi izvid psihiatričnega konzilija z mnenjem o uspe-
hu zdravljenja in delovne rehabilitacije.

Za oceno delazmožnosti za posamezne podskupine so
potrebni še dodatni usmerjeni izvidi:

Organske duševne motnje:
– EEG, CT, po potrebi MRI.
Duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja psihoak-

tivnih snovi:
– izvid nevrologa ali/in izvid internista.
Nevrotske, stresne in somatomorfne motnje:
– izvidi specialistov glede na organske sisteme, kjer se

te motnje projicirajo in odražajo.
Vedenjski sindromi, povezani s fiziološkimi motnjami in

telesnimi dejavniki:
– izvidi specialistov glede na prizadete organske siste-

me.
6. Bolezni živčevja
Za potrditev diagnoze bolezni, oceno uspeha zdravlje-

nja in ugotovitev trajnih posledic bolezni je potreben izvid
nevrologa in dodatno:

– kliničnega psihologa, oftalmologa, otorinolaringolo-
ga in po potrebi drugih specialistov,

– RTG, UZ, EMG, EEG, CT, MRI, radioizotopske prei-
skave, kontrastne žilne preiskave.

Za posamezne podskupine bolezni so potrebni še na-
slednji izvidi:

Vnetne bolezni centralnega živčevja:
– popis bolezni in zdravljenja z nevrološkimi in psihia-

tričnimi posledicami,
– izvid oftalmologa in nevrofiziologa z obrazložitvijo re-

zultatov preiskav EEG, evocirani
potenciali (EP),
– izvid infektologa.
Multisistemske atrofije, ki prizadenejo živčevje:
– po potrebi testiranje vegetativnega živčevja,
– po potrebi EMG mišic medeničnega dna,
– po potrebi MRI centralnega živčnega sistema.
Ekstrapiramidne bolezni in motnje gibanja:
– po potrebi EEG,
– po potrebi CT ali/in MRI glave,
– po potrebi izvid kliničnega psihologa,
– po potrebi serumska diagnostika vključno z določa-

njem ceruloplazmina, Cu ali toksičnih snovi.
Druge degenerativne bolezni živčevja:
– nevrofiziološka diagnostika (EEG, EMG),
– serumska diagnostika (tudi hormoni ščitnice),
– CT, MRI.

Demielinizacijske bolezni:
– likvorska diagnostika,
– EP,
– MRI,
– razširjena lestvica stopnje prizadetosti (EDSS –

Expanded Disability Status Scale).
Epizodne in paroksizmalne motnje:
– bolnišnična potrditev diagnoze,
– UZ, EEG, CT, po potrebi MRI in po potrebi kontra-

stna žilna diagnostika,
– polisomnografsko snemanje,
Okvare živcev, živčnih korenin in pletežev:
– EMG in mišični test,
– serumska in likvorska diagnostika,
– radiološka diagnostika.
Polinevropatije in druge bolezni perifernega živčevja:
– EMG in mišični test,
– serumska diagnostika ter po potrebi določanje spe-

cifičnih protiteles, vitaminov, toksičnih snovi ali metabolitov.
Bolezni živčnomišičnega stika in mišic:
– EMG in mišični test,
– goniometrija,
– kardiorespiratorni funkcijski testi,
– po potrebi določitev specifičnih protiteles.
Cerebralna paraliza:
– dokumentacija o psihomotornem razvoju,
– EEG,
– klinični psiholog,
– po potrebi CT, MRI,
– po potrebi testiranje ščitnice.
7. Bolezni oči in adneksov
Medicinska dokumentacija mora zajemati izvid oftalmo-

loga, ki potrjuje diagnozo, oceni uspešnost zdravljenja in
ugotovi trajne posledice bolezni:

– popolni očesni status z vidno ostrino z korekcijo
(refraktometrija), binokularnim vidom, pregledom očesnega
ozadja, očesni tlak, vidno polje, po potrebi barvni vid, po
potrebi niktometrija,

– UZ,
– elektroretinografija (ERG),
– vizualni evocirani potenciali (VEP),
– elektrookulogram (EOG),
– elektronistagmografija (ENG),
– adaptometrija.
8. Bolezni ušesa in mastoida
Medicinska dokumentacija mora zajemati izvid otorino-

laringologa, ki potrjuje diagnozo bolezni, oceni uspešnost
zdravljenja in navede trajne posledice bolezni:

– RTG, ADG, timpanogram, vestibulogram, ENG, BE-
RA,

– izračun obojestranske izgube sluha po Fowlerju.
9. Bolezni obtočil
Za potrditev diagnoze bolezni, ocene uspeha zdravlje-

nja in ugotovitev trajnih posledic bolezni je potreben izvid
internista (kardiologa, angiologa) z izvidi dodatnih preiskav.

Kronične revmatične bolezni srca:
– RTG pc, EKG, UZ, obremenitveni test (tudi kontrolni

po končani medicinski rehabilitaciji).
Hipertenzivne bolezni:
– RTG pc, EKG, UZ,
– izvid oftalmologa ali/in nefrologa z oceno funkcije

ledvic (kreatinin klirens, UZ ledvic, angiografija).
Ishemične bolezni srca:
– RTG pc, EKG, UZ, obremenitveni test (s kontrolnim

3 mesece po končani medicinski rehabilitaciji),
– scintigrafija miokarda s talijem,
– koronarografija, ventrikulografija.
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Pljučno srce in bolezni pljučnega krvnega obtoka:
– RTG pc, EKG,
– izvid pljučne funkcije v mirovanju in med obremeni-

tvijo,
– plinska analiza arterijske krvi,
– po potrebi scintigrafija.
Druge bolezni srca in motnje prevajanja:
– RTG pc, EKG, UZ, obremenitveni test, Holter moni-

toring, po potrebi ventrikulografija.
Cerebrovaskularne bolezni:
– UZ žil, CT, MRI,
– izvid nevrologa, izvid kliničnega psihologa, po kon-

čani medicinski rehabilitaciji mnenje psihiatra.
Bolezni arterij, arteriol in kapilar:
– meritev perfuzijskih pritiskov z RP indeksom,
– akralna pletizmografija z ohladitvenim testom,
– kapilarografija, po potrebi kapilaroskopija,
– UZ arterij, izvid arteriografije.
Bolezni ven, limfnih žil (mezgovnic) in bezgavk, ki niso

uvrščene drugje:
– UZ globokih ven (tudi kontrolni izvid po končanem

zdravljenju),
– impedančna pletizmografija, scintigrafija, flebografi-

ja, limfografija.
10. Bolezni dihal
Medicinska dokumentacija mora zajemati izvide interni-

sta (pulmologa), ki potrjujejo diagnozo bolezni, priložena naj
bo ocena uspeha zdravljenja in navedene trajne posledice
bolezni.

Bolezni zgornjih dihal:
– izvidi otorinolaringologa z RTG, alergološkimi testi s

standardnimi alergeni in alergeni delovnega mesta,
– izvid foniatra.
Bolezni spodnjih dihal:
– RTG pc, EKG,
– izvidi preiskav za oceno pljučne funkcije,
– alergološko testiranje s standardnimi alergeni in aler-

geni delovnega mesta,
– serološke preiskave,
– bronhoskopija, citologija, histologija.
11. Bolezni prebavil
Medicinska dokumentacija mora zajemati izvide interni-

sta (gastroenterologa), ki potrjujejo diagnozo bolezni, prilo-
žena naj bo ocena uspeha zdravljenja in navedene trajne
posledice bolezni.

Priloženi naj bodo izvidi:
– biokemičnih laboratorijskih preiskav,
– radiološke diagnostike, po potrebi UZ, CT, MRI,
– endoskopije z ERCP, biopsije s histološkim izvidom,
– po potrebi izvidi drugih specialistov: infektologa, psi-

hiatra, kliničnega psihologa, otorinolaringologa, maksilofa-
cialnega kirurga, abdominalnega kirurga.

12. Bolezni kože in podkožja
Medicinska dokumentacija mora zajemati izvide der-

matologa, ki potrjujejo diagnozo bolezni, priložena naj bo
ocena uspeha zdravljenja in navedene trajne posledice bo-
lezni.

Za potrditev diagnoze je potrebno na predlog dermato-
loga opraviti:

– biopsijo s histološkim in po potrebi imunohistološkim
izvidom,

– ustrezne imunološke in biokemijske laboratorijske
preiskave.

V primeru ugotavljanja poklicnega kožnega obolenja:
– izvid dermatologa iz ambulante za poklicne bolezni

kože z izvidom epikutanega testiranja s standardnimi alerge-
ni in alergeni delovnega mesta.

Pri interdisciplinarnih boleznih:
– izvidi revmatologa, oftalmologa, angiologa, pulmo-

loga.
13. Bolezni mišično skeletnega sistema in vezivnega

tkiva
Medicinska dokumentacija mora zajemati izvide speci-

alistov (ortopeda, revmatologa, fiziatra), ki potrjujejo diagno-
zo bolezni, priložena naj bo ocena uspeha zdravljenja in
navedene trajne posledice bolezni.

Artropatije:
– laboratorijski izvidi,
– RTG in/ali tudi funkcionalni RTG posnetki,
– po potrebi izvid infektologa, nevrologa, oftalmologa.
Sistemske vezivno-tkivne bolezni:
– laboratorijski izvidi, imunološki testi, po potrebi s se-

rologijo,
– biopsija z imunološkim ali histološkim izvidom,
– po potrebi RTG, EMG, UZ, CT, MRI, scintigrafija,
– po potrebi izvidi oftalmologa, dermatologa, gastroen-

terologa, pulmologa, nevrologa.
Bolezni hrbtenice:
– laboratorijski izvidi, RTG in po potrebi funkcionalni

RTG posnetki hrbtenice, EMG, CT, MRI, scintigrafija,
– po potrebi spirometrija,
– po potrebi izvid nevrologa, kliničnega psihologa.
Motnje mehkih tkiv:
– laboratorijski izvidi,
– EMG, mišični test,
– po potrebi izvid kirurga, nevrologa.
Bolezni kosti in hrustanca:
– laboratorijski izvidi,
– RTG, po potrebi scintigrafija,
– po potrebi izvidi kirurga, endokrinologa, ginekologa.
Pri boleznih mišičnoskeletnega sistema in vezivnega

tkiva je potrebno priložiti še izvid testiranja s tehničnim pripo-
močkom, če ga oseba uporablja.

14. Bolezni sečil in spolovil
Medicinska dokumentacija mora zajemati izvide speci-

alistov (nefrolog, urolog, ginekolog), ki potrjujejo diagnozo
bolezni, priložena naj bo ocena uspeha zdravljenja in nave-
dene trajne posledice bolezni.

Bolezni ledvic:
– laboratorijski izvidi (s kreatinin klirensom),
– UZ, RTG kontrastne preiskave,
– po potrebi izvid internista – kardiologa, angiologa.
Bolezni sečil:
– UZ,
– po potrebi cistoskopija,
– urodinamske preiskave,
Bolezni spolnih organov:
– izvid dermatovenerologa.
17. Prirojene malformacije, deformacije in kromosom-

ske nenormalnosti
Pri ugotavljanju teh sprememb je potrebno priložiti:
– izvid specialista o zdravstvenem stanju pred zavaro-

vanjem,
– zdravniško spričevalo ob sklenitvi delovnega razmer-

ja,
– izvide ustreznih specialistov, ki spremljajo zdravstve-

no stanje prizadete osebe.
18. Poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledi-

ce zunanjih vzrokov
Medicinska dokumentacija mora zajemati izvide speci-

alistov, ki potrjujejo diagnozo, priložena naj bo ocena uspe-
ha zdravljenja in navedene trajne posledice z izvidom o
funkcionalnem stanju po končani medicinski rehabilitaciji ter
v primeru poškodbe pri delu, tudi pravilno izpolnjena prijava
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Poklicne bolezni
Zdravstvena dokumentacija mora vsebovati:
– celotno medicinsko in delovno dokumentacijo s po-

trjeno diagnozo,
– opredelitev poklicne bolezni po veljavnem seznamu

o poklicnih boleznih.
Zdravstvena sposobnost poklicnih udeležencev v ce-

stnem, železniškem, zračnem in pomorskem prometu
Za oceno zmožnosti opravljanja vožnje in krmiljenja

cestnih, železniških, zračnih vozil in plovil, je potrebna celot-
na medicinska dokumentacija specialista medicine dela,
prometa in športa o opravljenih preventivnih pregledih in
izdano zadnje zdravniško spričevalo o zdravstveni zmožnosti
za vožnjo.

Št. 1000/02
Ljubljana, dne 17. decembra 2002.

Predsednica
Skupščine

Zavoda za pokojninsko
in invalidsko

zavarovanje Slovenije
Marjeta Potrč l. r.

5566. Sklep o povračilu potnih stroškov

Na podlagi 108. in petega odstavka 266. člena zakona
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS,
št. 106/99, 72/00, 124/00, 109/01, 108/02) je skup-
ščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slo-
venije na 10. seji dne 17. 12. 2002 sprejela

S K L E P
o povračilu potnih stroškov

1. člen
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slove-

nije (v nadaljevanju: zavod) povrne zavarovancem potne stro-
ške v zvezi z uveljavljanjem oziroma uživanjem pravic iz po-
kojninskega in invalidskega zavarovanja:

– kadar jih zavod napoti ali pokliče v drug kraj zaradi
opravljanja zdravstvenih preiskav in podaje mnenja izve-
dencev, in je kraj, kamor so napoteni, oddaljen najmanj
15 km, ali

– kadar jih zavod napoti v drug kraj zaradi poklicne
rehabilitacije.

Kadar je glede na zdravstveno stanje zavarovanca po-
treben prevoz z reševalnim avtomobilom, plača zavod pre-
vozne stroške, ne glede na oddaljenost. O potrebi prevoza z
reševalnim avtomobilom odloča pristojna območna enota
zavoda, ki je zavarovanca napotila v drug kraj.

Pravico do povračila stroškov imajo, v primerih iz prve-
ga odstavka tega člena tudi osebe, ki so določene za sprem-
ljevalce zavarovancev.

2. člen
Povračilo potnih stroškov obsega:
– povračilo prevoznih stroškov,
– povračilo stroškov prehrane in namestitve v času po-

tovanja in bivanja v drugem kraju.
Zavarovanci imajo pravico do povračila prevoznih stro-

škov za redna prevozna sredstva javnega prometa.

3. člen
Povračilo stroškov prehrane in namestitve v času poto-

vanja in bivanja v drugem kraju (dnevnica) v primeru, ko
imajo zavarovanci pravico do takšnega povračila v zvezi z
uveljavljanjem oziroma uživanjem pravic iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, znaša:

– polovico dnevnice v višini, ki je določena za delavce
zavoda za službena potovanja v državi za čas od 8 do 12 ur,
če odsotnost upravičenca znaša od 8 do 10 ur,

– dve tretjini dnevnice v višini, ki je določena za delav-
ce zavoda za službena potovanja v državi za čas nad 12 ur,
če je odsotnost upravičenca daljša od 10 ur.

V primeru iz druge alinee prvega odstavka tega člena
se upravičencu povrnejo tudi stroški nočitve v drugem kraju
v enaki višini, kot je določena za nočitve delavcev zavoda
med službenim potovanjem.

4. člen
Zavarovancu se potni stroški povrnejo na podlagi za-

htevka, ki ga vloži pri pristojni območni enoti zavoda, ob
predložitvi ustreznih dokazil (vozovnice, račun za prehrano
in namestitev).

Zavarovanec povabljen na pregled na invalidsko komi-
sijo II. stopnje v Ljubljani, uveljavlja povračilo potnih stroškov
pri pristojni območni enoti zavoda.

5. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o

povračilu potnih stroškov (Uradni list RS, št. 50/00).

6. člen
Ta sklep začne veljati 1. januarja 2003.

Št. 1000/02
Ljubljana, dne 17. decembra 2002.

Predsednica
Skupščine

Zavoda za pokojninsko in
invalidsko

zavarovanje Slovenije
Marjeta Potrč l. r.

5567. Sklep o kriterijih, merilih in postopku za
določanje višine sredstev za prilagoditev
prostorov in delovnih sredstev za delovne
invalide

Na podlagi četrtega odstavka 82. in petega odstavka
266. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavaro-
vanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00, 124/00,
109/01, 108/02) je skupščina Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije na 10. seji dne 17. 12.
2002 sprejela

S K L E P
o kriterijih, merilih in postopku za določanje

višine sredstev za prilagoditev prostorov
in delovnih sredstev za delovne

invalide
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I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slove-

nije (v nadaljevanju: zavod):
– prevzame stroške prilagoditve prostorov in delovnih

sredstev, če je za poklicno rehabilitacijo zavarovanca, pri
katerem je nastala invalidnost, na ustreznem delovnem me-
stu potrebno, da se prilagodijo prostori in delovna sredstva;

– lahko delno ali v celoti prevzame stroške prilagoditve
prostorov in delovnih sredstev, če je za zaposlitev oziroma
premestitev zavarovanca, pri katerem je nastala invalidnost,
na drugo delovno mesto potrebno, da se prilagodijo prostori
in delovna sredstva.

II. PRILAGODITEV PROSTOROV IN DELOVNIH
SREDSTEV V ZVEZI S POKLICNO

REHABILITACIJO

2. člen
Zavod prevzame stroške prilagoditve, če je za poklicno

rehabilitacijo delovnega invalida na ustreznem delovnem me-
stu potrebna prilagoditev prostorov in delovnih sredstev.

Po prvem odstavku 80. členu zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99,
72/00, 124/00, 109/01, 108/02 – v nadaljevanju: za-
kon) se usposobitev delovnega invalida za opravljanje istega
poklica ali dela, tako da se mu ustrezno prilagodi delovno
mesto z ustreznimi tehničnimi pripomočki, šteje za poklicno
rehabilitacijo.

3. člen
Pravica iz prejšnjega člena tega sklepa se prizna z

odločbo zavoda kot sestavni del pravice do poklicne rehabi-
litacije.

Obseg in višina sredstev za prilagoditev prostorov in
delovnih sredstev se opredeli v pogodbi o poklicni rehabili-
taciji iz 86. člena zakona, sklenjeni med zavodom, deloda-
jalcem ali Zavodom RS za zaposlovanje, delovnim invalidom
in izvajalcem poklicne rehabilitacije.

Če stroški prilagoditve prostorov in delovnih sredstev
ter tehničnih pripomočkov presežejo 10-kratnik zneska naj-
nižje pokojninske osnove, povečane za povprečne davke in
prispevke, se pred podpisom pogodbe iz prejšnjega odstav-
ka tega člena pridobi pisno soglasje generalnega direktorja
zavoda.

4. člen
Zavod zagotavlja sredstva, potrebna za prilagoditev pro-

storov in delovnih sredstev na podlagi pisne vloge delodajal-
ca, vložene na pristojni območni enoti zavoda.

5. člen
Pisni vlogi delodajalca morajo biti priloženi najmanj trije

predračuni različnih izvajalcev.
Če stroški prilagoditve prostorov in delovnih sredstev

ter tehničnih pripomočkov ne presegajo 3-kratnega zneska
najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečne davke
in prispevke, predračuni različnih izvajalcev niso potrebni.

6. člen
Izvedensko mnenje o potrebi prilagoditve prostorov

in delovnih sredstev poda pristojna invalidska komisija
zavoda.

III. PRILAGODITEV PROSTOROV IN DELOVNIH
SREDSTEV V ZVEZI S PRAVICO

DO PREMESTITVE

7. člen
Zavod lahko delno ali v celoti prevzame stroške prila-

goditve, če je za zaposlitev oziroma premestitev delovnega
invalida na drugo delovno mesto potrebna prilagoditev pro-
storov in delovnih sredstev.

8. člen
Delodajalec uveljavlja sodelovanje zavoda pri zagotav-

ljanju sredstev za prilagoditev prostorov in delovnih sredstev
na podlagi dokončne odločbe zavoda o priznani pravici do
premestitve na drugo delovno mesto oziroma pravici do dela
s krajšim delovnim časom od polnega na drugem delovnem
mestu, ki ga je potrebno prilagoditi.

Pisna vloga mora vsebovati:
– skupno višino sredstev predvidene prilagoditve z opi-

som prilagoditve in navedbo izvajalca;
– mnenjem strokovne institucije s področja medicine

dela o ustreznosti in načinu prilagoditve;
– višino predlaganega deleža zavoda;
– podatke o številu vseh zaposlenih delavcev, številu

zaposlenih delovnih invalidov in invalidov, ki nimajo statusa
delovnega invalida, ter številu delovnih invalidov in invalidov,
ki nimajo statusa delovnega invalida na usposabljanju;

– obrazložitev, zakaj stroškov predvidene prilagoditve
ne more delodajalec kriti sam.

9. člen
Izvedensko mnenje o potrebi prilagoditve prostorov in

delovnih sredstev poda pristojna invalidska komisija zavoda.
Poleg mnenja iz prvega odstavka tega člena, se lahko v

posameznih primerih zahteva še dodatno mnenje ustreznih
strokovnih institucij.

10. člen
Obseg in višina sredstev zavoda za prilagoditev pro-

storov in delovnih sredstev se opredeli v posebni pogodbi,
ki jo skleneta delodajalec in pristojna območna enota za-
voda.

11. člen
Višina sredstev, ki jih za prilagoditev prostorov in delov-

nih sredstev prevzame zavod, se določi po naslednjih kriteri-
jih in merilih:

– številu zaposlenih delovnih invalidov in invalidov, ki
nimajo statusa delovnega invalida pri delodajalcu v primerja-
vi s številom vseh zaposlenih;

– materialnem položaju delodajalca;
– skupni višini sredstev predvidene prilagoditve;
– sredstvih delodajalca in delu stroškov, ki jih je pre-

vzel zavod za prilagoditev prostorov in delovnih sredstev v
zadnjih petih letih pred vložitvijo zahtevka.

12. člen
Pri določanju višine sredstev, ki jih prevzame zavod, se

upoštevajo kriteriji in merila iz 11. člena tega sklepa tako, da
zavod prevzame največ 50% skupne višine sredstev, potre-
bnih za prilagoditev prostorov in delovnih sredstev za posa-
meznega invalida, vendar največ do 10-kratnega zneska
najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečne davke
in prispevke.
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V primerih, ko gre za delovnega invalida z najmanj 80%
telesno okvaro ali z izgubo vida za najmanj 80% lahko za-
vod, ne glede na določbo prejšnjega odstavka, prevzame
75% skupne višine sredstev, potrebne za prilagoditev pro-
storov in delovnih sredstev, vendar največ do 15-kratnega
zneska najnižje pokojninske osnove, povečane za povpreč-
ne davke in prispevke.

Zavod lahko v celoti prevzame stroške prilagoditve pro-
storov in delovnih sredstev, kadar le-ti ne presegajo
5-kratnega zneska najnižje pokojninske osnove, povečane
za povprečne davke in prispevke.

IV. KONČNI DOLOČBI

13. člen
V postopkih po 391. členu v zvezi s 446. členom

zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni
list RS, št. 106/99, 72/00, 124/00, 109/01 in 108/02)
se uporabljajo določbe sklepa o kriterijih in merilih za sofi-
nanciranje prilagoditve in preureditve prostorov in delovnih
mest za delovne invalide (Uradni list RS, št. 1/93).

Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep o
kriterijih in merilih za sofinanciranje prilagoditve in preuredi-
tve prostorov in delovnih mest za delovne invalide (Uradni
list RS, št. 1/93).

14. člen
Ta sklep začne veljati 1. januarja 2003.

Št. 1000/02
Ljubljana, dne 17. decembra 2002.

Predsednica
Skupščine

Zavoda za pokojninsko in
invalidsko

zavarovanje Slovenije
Marjeta Potrč l. r.

5568. Sklep o izdaji obrazcev za uveljavljanje pravic iz
obveznega invalidskega zavarovanja in obrazcih
delovne dokumentacije

Na podlagi sedmega odstavka 261. člena zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.
106/99, 72/00, 124/00, 109/01 in 108/02) ter 20. in
25. člena pravilnika o organizaciji in načinu delovanja inva-
lidskih komisij ter drugih izvedenskih organov Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Uradni list
RS, št. 113/02), izdaja generalni direktor Zavoda za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

S K L E P

I
V postopkih za uveljavljanje pravic iz obveznega invalid-

skega zavarovanja se uporabljajo naslednji obrazci:
– Predlog za uvedbo postopka za uveljavljanje pravic iz

invalidskega zavarovanja,
 OBR. IZ 1;
– Predlog za uvedbo postopka za uveljavljanje pravice do

dodatka za pomoč in postrežbo z vprašalnikom, OBR. IZ 2;
– Predlog za uvedbo postopka za uveljavljanje pravice

do invalidnine, OBR. IZ 3;
– Delovna dokumentacija, OBR. DD-1;
– Delovna anamneza/delodajalec, OBR. DD-1/A;
– Delovna anamneza/zavarovanec, OBR. DD-1/B;
– Delovna anamneza/Zavod za zaposlovanje,

OBR.DD-1/C

II
Obrazci se uporabljajo z dnem uveljavitve pravilnika o

organizaciji in načinu delovanja invalidskih komisij ter drugih
izvedenskih organov Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 113/02), to je od
1. 1. 2003.

Št. 2000/2002
Ljubljana, dne 20. decembra 2002.

Janez Prijatelj l. r.
Generalni direktor

Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje

Slovenije
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5569. Razlaga o uporabi splošne kolektivne
pogodbe za gospodarske dejavnosti (SKPgd)

Komisija za razlago splošne kolektivne pogodbe za
gospodarske dejavnosti je na podlagi 66. člena splošne
kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti (Uradni list
RS, št. 40/97) in 4. člena poslovnika o delu komisije za
razlago splošne kolektivne pogodbe za gospodarske de-
javnosti na 8. seji dne 18. in 19. 12. 2002 soglasno
sprejela

R A Z L A G O
o uporabi splošne kolektivne pogodbe za

gospodarske dejavnosti (SKPgd)

v zvezi z uveljavitvijo zakona o delovnih razmerjih (ZDR,
Uradni list RS, št. 42/02).

I
Komisija za razlago splošne kolektivne pogodbe za go-

spodarske dejavnosti je skladno z določbo drugega odstavka
7. člena zakona o delovnih razmerjih (ZDR, Uradni list RS, št.
42/02) sprejela razlago splošne kolektivne pogodbe za go-
spodarske dejavnosti (Uradni list RS št. 40/97) in z njo dolo-
čila določbe kolektivne pogodbe, ki se po 1. 1. 2003 upo-
rabljajo, in določbe, ki se ne uporabljajo, tako kot sledi:

1. člen – Krajevna veljavnost kolektivne pogodbe – se
uporablja v celoti

2. člen – Stvarna veljavnost kolektivne pogodbe – se
uporablja v celoti

3. člen – Osebna veljavnost – se uporablja v celoti
4. člen – Časovna veljavnost – se uporablja v celoti
5. člen – Pomen izrazov – uporabljajo se tretji, četrti,

peti, šesti, sedmi, osmi in deseti odstavek, ne uporabljajo
se prvi, drugi in deveti odstavek

6. člen – Enotni minimalni standardi – se uporablja v
celoti

7. člen – Razvrstitev del – se uporablja v celoti
8. člen – Prenos pooblastil – se uporablja v celoti
9. člen – Pogodba o zaposlitvi – uporabljajo se prvi,

drugi, tretji, četrti in peti odstavek, ne uporablja se šesti
odstavek

10. člen – Poskusno delo – uporabljajo se prvi, tretji in
četrti odstavek, ne uporablja se drugi odstavek

11. člen – Pripravništvo – se uporablja v celoti, določb
tega člena pa ni mogoče razumeti kot določbe, ki uvajajo
pripravništvo

12. člen – Postopek ugotavljanja znanja in zmožnosti
za opravljanje del in postopek ugotavljanja pričakovanih re-
zultatov – se ne uporablja

13. člen – Razporejanje delavcev v izjemnih primerih –
se ne uporablja

14. člen – Razporejanje delavcev iz kraja v kraj – se
uporablja v celoti, če je kraj dela v pogodbi o zaposlitvi širše
določen, pri čemer se pojem razporejanje uporablja v smislu
napotitve na delo v drug kraj

15. člen – Prevzem na delo k drugemu delodajalcu –
se ne uporablja

16. člen – Delo na domu – uporabljata se drugi in tretji
odstavek, ne uporabljata se prvi in četrti odstavek

17. člen – Določanje presežnih delavcev – se uporab-
lja v celoti (razen drugega odstavka, ki se skladno s sodno
odločbo I Kd 277/98 ne uporablja od 1. 9. 1999 dalje), pri
čemer se po določbi prvega odstavka v isto kategorijo razvr-
ščajo delavci, ki delajo na delovnih mestih in so medseboj-
no zamenljivi

18. člen – Pomirjanje v postopku ugotavljanja presež-
nih delavcev – se uporablja v celoti

19. člen – Delovni čas, krajši od polnega delovnega
časa – se uporablja v celoti

20. člen – Merila za nočno delo – se ne uporablja
21. člen – Pravica do odsotnosti z dela z nadomesti-

lom in brez nadomestila – se uporablja v celoti
22. člen – Razporejanje delavca – invalida in delavca z

zmanjšano delovno zmožnostjo – se ne uporablja
23. člen – Letni dopust – se ne uporablja
24. člen – Oblike motivacije delavcev – se uporablja
25. člen – Disciplinski postopek – se ne uporablja
26. člen – Organ, ki odloča o pravicah delavcev na

drugi stopnji – se ne uporablja
27. člen – Odškodnina – se ne uporablja
28. člen – Pogodbena kazen za nezakonito preneha-

nje delovnega razmerja – se uporablja v celoti
29. člen – Dolžina odpovednega roka – se uporablja v

celoti
30. člen – Varnost in zdravje pri delu – se uporablja v

celoti
31. člen – Izobraževanje – se uporablja v celoti
32. člen – Izpiti – se uporablja v celoti
33. člen – Povračilo stroškov, povezanih z izobraževa-

njem – se uporablja v celoti
34. člen – Razporeditev in obveznosti – se uporablja v

celoti s tem, da se pojem »razporediti« uporablja kot »odpo-
ved pogodbe o zaposlitvi zaradi sklenitve nove pogodbe o
zaposlitvi« v skladu z 90. členom zakona

35. člen – Vajenci – se uporablja v celoti
36. člen – Mentorji praktičnega pouka – se uporablja v

celoti
37. člen – Učenci in študenti na praksi – se uporablja v

celoti
38. člen – Obveščanje delavcev – se uporablja v celoti
39. člen – Pogoji za delovanje sindikata – se uporablja

v celoti
40. člen – Materialni pogoji za sindikalno delo – se

uporablja v celoti
41. člen – Imuniteta sindikalnega zaupnika – se upo-

rablja v celoti, razen drugega in osmega odstavka, ki se ne
uporabljata

42. člen – Splošne določbe o plačah in drugih ose-
bnih prejemkih – se uporablja v celoti, razen sedmega od-
stavka, ki se uporablja, dokler se področje delovnih razmerij
lahko ureja s splošnimi akti

43. člen – Plače – se uporablja v celoti, razen devete-
ga odstavka, ki se ne uporablja

44. člen – Tarifna priloga – se uporablja v celoti
45. člen – Plače na podlagi delovne uspešnosti – se

uporablja v celoti
46. člen – Dodatki za posebne obremenitve – se upo-

rablja v celoti
47. člen – Dodatek za delovno dobo – se uporablja v

celoti
48. člen – Nadomestila plače – uporabljajo se prvi,

drugi, četrti in osmi odstavek (točka), ne uporabljajo se
tretji, peti, šesti in sedmi odstavek (točka), pri čemer se za
izračun nadomestila za posameznega delavca uporabi do-
ločba, ki je za delavca ugodnejša

49. člen – Del plače na podlagi uspešnosti poslovanja
– se uporablja v celoti

50. člen – Obračun plače – se uporablja v celoti
51. člen – Drugi osebni prejemki:
1. Regres za letni dopust – ne uporabljajo se prvi,

drugi in četrti odstavek, uporablja se tretji odstavek
2. Jubilejne nagrade – se uporablja v celoti
3. Odpravnina ob upokojitvi – se ne uporablja
4. Solidarnostne pomoči – se uporablja v celoti
52. člen – Povračila stroškov v zvezi z delom:
1. Prehrana med delom – se uporablja v celoti
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2. Prevoz na delo in z dela – se uporablja v celoti
3. Službena potovanja – se uporablja v celoti
4. Terenski dodatek – se uporablja v celoti
53. člen – Inovacije – se uporablja v celoti
54. člen – Prejemki pripravnikov – se ne uporablja
55. člen – Prejemki učencev, vajencev in študentov na

praksi – se uporablja v celoti
56. člen – Prejemki mentorjev – se uporablja v celoti
57. člen – Pozitivna izvedbena dolžnost – se uporablja

v celoti
58. člen – Negativna izvedbena dolžnost – se uporab-

lja v celoti
59. člen – Sprememba oziroma dopolnitev kolektivne

pogodbe – se uporablja v celoti
60. člen – Sklenitev nove kolektivne pogodbe – se

uporablja v celoti
61. člen – Reševanje kolektivnih sporov – se uporablja

v celoti
62. člen – Postopek pomirjanja – se uporablja v celoti
63. člen – Pisni sporazum – se uporablja v celoti
64. člen – Arbitražni postopek – se uporablja v celoti
65. člen – Objava – se uporablja v celoti
66. člen – Komisija za razlago kolektivne pogodbe –

se uporablja v celoti
67. člen – Odpoved kolektivne pogodbe – se uporab-

lja v celoti
68. člen – Dodatek za delovno dobo – se ne uporablja
69. člen – Začetek uporabe – se uporablja

II
Po uveljavitvi zakona o delovnih razmerjih se uporablja-

jo samo razlage tistih določb splošne kolektivne pogodbe za
gospodarske dejavnosti, ki se v skladu s to razlago uporab-
ljajo po 1. 1. 2003 in niso v nasprotju z določbami zakona o
delovnih razmerjih.

III
Ta razlaga splošne kolektivne pogodbe za gospodar-

ske dejavnosti se uporablja od 1. januarja 2003 dalje.

Št. 14/2002
Ljubljana, dne 20. decembra 2002.

Predsednik komisije
Miran Kalčič l. r.

5570. Pravila borze (Prečiščeno besedilo)

Na podlagi 227. člena zakona o trgu vrednostnih pa-
pirjev (Uradni list RS, št. 56/99) in 36. člena statuta Ljub-
ljanske borze vrednostnih papirjev, d. d., Ljubljana (v nada-
ljevanju: borza) je uprava borze na svojih sejah dne 17. 4.
2000, 25. 5. 2000, 12. 9. 2001 ter 9. 12. 2002 sprejela

P R A V I L A  B O R Z E
(prečiščeno besedilo)

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Pomen izrazov

1. člen
Izrazi, uporabljeni v pravilih Ljubljanske borze (v nada-

ljevanju: pravila) in ostalih splošnih aktih borze v ustreznem
sklonu in številu, imajo naslednji pomen:

(1) Izraz borza pomeni Ljubljansko borzo vrednostnih
papirjev, d. d., Ljubljana.

(2) Izraz izdajatelj pomeni izdajatelja vrednostnih pa-
pirjev.

(3) Izraz član borze pomeni pravno osebo, ki jo je
borza sprejela v članstvo na borzo na podlagi izpolnjenih
pogojev, ki jih predpisuje ZTVP, podzakonski akti in borza.

(4) Izraz borzni posrednik pomeni fizično osebo, ki je
pooblaščena za sklepanje borznih poslov s strani člana bor-
ze, če izpolnjuje pogoje, ki jih predpisujejo ZTVP in podza-
konski akti.

(5) Izraz statut pomeni statut borze.
(6) Izraz navodila pomeni navodila, ki jih za izvajanje

teh pravil izda uprava ali uslužbenec borze, ki je za njihovo
izdajo pooblaščen s strani uprave.

(7) Izraz BIS pomeni borzni informacijski sistem.
(8) Izraz BTS pomeni borzni trgovalni sistem in je se-

stavni del BIS.
(9) Izraz SEO pomeni sistem elektronskih objav in je

sestavni del BIS.
(10) Izraz SEOnet pomeni javno elektronsko storitev

borze, ki je sestavni del SEO.
(11) Izraz lot pomeni najmanjšo količino vrednostnega

papirja, s katero se lahko sklepajo borzni posli.
(12) Izraz uprava pomeni upravo borze.
(13) Izraz odbor pomeni odbor za sprejem vrednostnih

papirjev na borzo.
(14) Izraz nadzorni svet pomeni nadzorni svet borze.
(15) Izraz KDD pomeni KDD-Centralno klirinško depot-

no družbo, d. d., Ljubljana.
(16) Izraz ZTVP pomeni Zakon o trgu vrednostnih pa-

pirjev.
(17) Izraz ZUP pomeni Zakon o splošnem upravnem

postopku.
(18) Izraz ZISDU pomeni Zakon o investicijskih skladih

in družbah za upravljanje.
(19) Izraz ZPP pomeni Zakon o pravdnem postopku.
(20) Izraz ZKP pomeni Zakon o kazenskem postopku.
(21) Izraz ID pomeni investicijsko družbo skladno z

ZISDU.
(22) Izraz PID pomeni pooblaščeno investicijsko dru-

žbo skladno z ZISDU.
(23) Izraz DZU pomeni družbo za upravljanje ID oziro-

ma PID skladno z ZISDU.
(24) Izraz vrednostni papirji pomeni delnice, obvezni-

ce in druge serijske vrednostne papirje.
(25) Izraz serijski vrednostni papirji pomeni vredno-

stne papirje istega izdajatelja, ki so izdani istočasno in iz
katerih izhajajo enake pravice in obveznosti.

(26) Izraz dolžniški vrednostni papirji pomeni obvez-
nice in druge serijske vrednostne papirje, ki dajejo imetniku
pravico do izplačila glavnice in morebitnih obresti oziroma
drugih donosov.

(27) Izraz tržni vrednostni papirji pomeni vrednostne
papirje s katerimi se trguje na organiziranem trgu.

(28) Izraz agencija pomeni agencijo za trg vrednostnih
papirjev.

(29) Izraz organiziran trg pomeni trg vrednostnih pa-
pirjev, ki je posredno ali neposredno dostopen javnosti, na
katerem trgovanje poteka redno in je urejen in nadzorovan s
strani pristojnih organov. Organizirana trga vrednostnih pa-
pirjev sta borzni trg in prosti trg.

(30) Izraz borzni trg (v nadaljevanju: borzna kotacija)
pomeni organizirani trg vrednostnih papirjev, na katerem se
trguje s tistimi vrednostnimi papirji, za katere je bila uspešno
opravljena prva javna prodaja v skladu z ZTVP, oziroma za
katere je izdajatelj pridobil dovoljenje agencije za organizira-
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no trgovanje in so bili s strani pristojnega organa borze
sprejeti v borzno kotacijo.

(31) Izraz prosti trg pomeni organizirani trg vredno-
stnih papirjev, na katerem se trguje s tistimi vrednostnimi
papirji iz prejšnje točke tega člena, ki niso bili sprejeti v
borzno kotacijo.

Opredelitev borze

2. člen
(1) Borza je delniška družba, ustanovljena za zagotav-

ljanje pogojev, ki so potrebni za povezovanje ponudbe in
povpraševanja po vrednostnih papirjih in za trgovanje z dru-
gimi finančnimi instrumenti, oziroma za organizirano, pregle-
dno, likvidno in učinkovito poslovanje z vrednostnimi papirji
in drugimi finančnimi instrumenti v skladu z zakonom in
drugimi predpisi.

(2) Za namen iz prejšnjega odstavka tega člena se
določajo pravila borze, ki so potrebna za izvajanje nalog
in obveznosti, ki jih borzi določa zakon, in pravila za
varovanje interesov članov borze, investitorjev in javnega
interesa.

(3) Z dnem sprejema v članstvo na borzi na podlagi
ugodene zahteve iz 73. člena pravil borzni člani in borzni
posredniki, pooblaščeni udeleženci trga vrednostnih papir-
jev, sprejemajo vse določbe teh pravil in splošnih aktov,
izdanih na njihovi podlagi ter spremembe in dopolnitve pravil
ali splošnih aktov, izdanih na njihovi podlagi in se zavezujejo
k njihovemu spoštovanju in izvajanju.

(4) Z dnem sprejema v borzno kotacijo na podlagi
ugodene zahteve za sprejem vrednostnega papirja v bor-
zno kotacijo iz 14. člena teh pravil izdajatelji sprejemajo
vse določbe teh pravil in splošnih aktov, izdanih na njihovi
podlagi ter spremembe in dopolnitve pravil ali splošnih
aktov, izdanih na njihovi podlagi in so jih dolžni spoštovati
in izvajati.

2. SPREJEM IN DRUGE SPLOŠNE DOLOČBE O
VREDNOSTNIH PAPIRJIH

2.1. VREDNOSTNI PAPIRJI V BORZNI KOTACIJI

2.1.1. ODBOR ZA SPREJEM VREDNOSTNIH PAPIRJEV
V BORZNO KOTACIJO

Pristojnosti odbora za sprejem

3. člen
(1) Odbor za sprejem (v nadaljevanju: odbor) je pose-

ben organ borze, ki je pristojen za odločanje o:
– sprejemu vrednostnih papirjev v kotacijo na borzi,
– spremembah v kotaciji vrednostnih papirjev,
– nadaljnji zaustavitvi trgovanja z vrednostnimi papirji,

ki so uvrščeni v kotacijo na borzi, kadar le-ta traja dlje kot 10
(deset) delovnih dni,

– ukrepih, če izdajatelji, ki so sprejeti v borzno kotaci-
jo, kršijo dolžnosti obveščanja, kot so določene s pravili;

– izključitvi vrednostnih papirjev, ki so uvrščeni v bor-
zno kotacijo.

(2) Odbor v zadevah iz prvega odstavka tega člena
odloča na podlagi meril in po postopku, ki ga za odločanje
borze določajo ZTVP in ta pravila. Če pravila posameznega
vprašanja posebej ne urejajo, se za postopek odločanja
odbora primerno uporabljajo določbe ZTVP za odločanje
agencije v posamičnih zadevah ter določbe ZUP.

Sestava odbora

4. člen
(1) Odbor ima pet (5) rednih članov in tri (3) nadome-

stne člane. Sedem (7) članov, ki izpolnjujejo pogoje, za
dobo štirih (4) let imenuje nadzorni svet z možnostjo ponov-
nih imenovanj, enega (1) rednega člana, ki je uslužbenec
borze, pa imenuje uprava.

(2) Za rednega in nadomestnega člana odbora je lahko
imenovana oseba, ki ima univerzitetno izobrazbo in je priz-
nan strokovnjak s področja financ ali gospodarskega prava.

(3) Člani odbora med seboj na prvi seji izberejo pred-
sednika odbora.

(4) Nadomestni član v primeru, ko bi zaradi izločitve
več posameznih članov prišlo do nesklepčnosti odbora,
nadomesti rednega člana na posamezni seji.

(5) Člana odbora, ki je hkrati uslužbenec borze, v pri-
meru izločitve ali odsotnosti na posamezni seji nadomesti
njegov namestnik, ki ga določi uprava.

Izločitev člana odbora

5. člen
(1) Član odbora ne sme sodelovati pri odločanju, če

meni, da v zadevi, o kateri teče postopek, obstajajo izloči-
tveni razlogi, ki mu onemogočajo nepristransko, strokovno
odločanje.

(2) Član odbora, ki naj bi odločal v zadevi, mora takoj,
ko izve za kakšen izločitveni razlog, to sporočiti predsedniku
odbora.

(3) O izločitvi člana odbora odloča predsednik odbora,
o izločitvi predsednika odbora pa odloča uprava.

Odločanje odbora

6. člen
(1) Odbor v zadevah, za katere je pristojen, na podlagi

pisnih zahtev izdajateljev oziroma na lastno pobudo spreje-
ma odločbe in sklepe po posvetovanju z glasovanjem na
seji, ki ni javna.

(2) Seje odbora sklicuje in vodi predsednik odbora.
(3) Predsednik odbora vodi posvetovanje in glasovanje

o posamezni zadevi.
(4) Odbor veljavno odloča, če je na seji navzoča večina

članov odbora, odločitev odbora pa je veljavno sprejeta, če
zanjo glasuje večina članov odbora, ki so navzoči na seji. Če
je izid glasovanja neodločen, je odločilen glas predsednika
odbora.

(5) V nujnih primerih se lahko odločitve odbora spreje-
majo tudi korespondenčno.

Ugovor zoper odločitve odbora

7. člen
(1) Zoper odločbo, s katero je odbor sprejel vrednostni

papir v borzno kotacijo ali izključil vrednostni papir iz kotaci-
je na borzi, je dovoljen ugovor na agencijo. Ugovor je potre-
bno vložiti v roku osem (8) dni po prejemu odločbe. Ugovor
proti odločbi, s katero odbor začasno izključi vrednostni
papir iz trgovanja ali trajno izključi vrednostni papir iz kotacije
na borzi, ne zadrži izvršitve.

(2) Zoper odločbo, s katero je odbor odločil o:
– spremembi v kotaciji vrednostnih papirjev,
– nadaljnji zaustavitvi trgovanja z vrednostnimi papirji,

ki so uvrščeni v kotacijo na borzi ter
– ukrepih, če izdajatelji, ki so sprejeti v borzno kotaci-

jo, kršijo dolžnosti obveščanja, kot so določene s pravili,
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razen ukrepa začasne ali trajne izključitve vrednostnega pa-
pirja iz kotacije na borzi,

je možen ugovor na nadzorni svet. Ugovor je potrebno
vložiti v roku osem (8) dni po prejemu odločbe. Vložen
ugovor ne zadrži izvršitve teh odločb, razen če pravila dolo-
čajo drugače.

(3) Zoper sklepe, s katerimi je odbor odločil o vpraša-
njih, ki se tičejo postopka ali so se pojavila v zvezi s postop-
kom v zadevah iz pristojnosti odbora, poseben ugovor ni
dovoljen.

Zapisnik seje odbora

8. člen
(1) O poteku seje se vodi zapisnik, v katerem se nave-

dejo: datum in ura seje, prisotni člani odbora, točke dnevne-
ga reda, potek in izid glasovanja o zadevi ter obrazložitve k
posameznim točkam dnevnega reda. Zapisniku se priložijo
sprejete odločbe oziroma sklepi ter pripadajoča dokumen-
tacija, ki je bila podlaga za odločanje odbora v posamezni
zadevi.

(2) Osnutek zapisnika sestavi uslužbenec borze, ki je
član odbora in je bil prisoten na seji odbora.

(3) Člani odbora prejmejo osnutek zapisnika pred na-
slednjo sejo odbora, na kateri lahko podajo pripombe na
njegovo vsebino. Dokončno oblikovani zapisnik postane ve-
ljaven, ko ga podpišeta njegov sestavljavec in predsednik
odbora.

(4) Izvirnik zapisnika s prilogami se hrani v arhivu sek-
torja za sprejem vrednostnih papirjev.

Prenehanje članstva in razrešitev članov odbora

9. člen
(1) Članu odbora članstvo preneha s potekom manda-

ta, za katerega je bil imenovan.
(2) Član odbora se lahko razreši pred potekom manda-

ta, za katerega je bil imenovan, v naslednjih primerih:
– če sam zahteva razrešitev;
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno

kazen zapora šest (6) mesecev ali hujšo kazen;
– če se ugotovi, da je huje kršil člansko dolžnost ali

ugled borze ali če je s svojim delom pokazal, da ni sposo-
ben opravljati funkcijo;

– če zanemarja dolžnosti pri odboru.
(3) Uprava odloča o razrešitvi člana odbora, ki ga je

imenovala, o razrešitvi ostalih članov pa odloča nadzorni
svet.

Prenos pooblastila

10. člen
Posamezna dejanja, ki jih po določbah teh pravil oprav-

lja predsednik odbora, lahko opravlja tudi uslužbenec bor-
ze, če ga za opravilo teh dejanj pooblasti predsednik odbo-
ra.

2.1.2. SPREJEM VREDNOSTNIH PAPIRJEV V BORZNO
KOTACIJO

Pogoji za sprejem v borzno kotacijo

11. člen
(1) V borzno kotacijo so lahko sprejeti vrednostni papir-

ji, ki glede na svoje lastnosti in glede na poslovanje njihove-
ga izdajatelja izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da se z njimi lahko organizirano trguje,
– da so v celoti vplačani,
– da so neomejeno prenosljivi,
– da so izdani v nematerializirani obliki,
– da glede na poslovanje izdajatelja in lastnosti vredno-

stnih papirjev izpolnjujejo kriterije za uvrstitev v kotacijo, ki
jih v tem poglavju določajo pravila.

(2)  O sprejemu vrednostnih papirjev v borzno kotacijo
odloča odbor.

(3) Vrednostni papir je lahko sprejet v borzno kotacijo,
četudi ne izpolnjuje enega od kriterijev, določenih v 12.
členu pravil, če pri tem ne gre za bistvena odstopanja ali če
obstaja utemeljeno pričakovanje, da bo tudi ta pogoj izpol-
njen v kratkem času po uvrstitvi v borzno kotacijo.

(4) Vrednostni papirji, ki nudijo pravico do zamenjave
za druge vrednostne papirje ali pravico do nakupa drugih
vrednostnih papirjev, so lahko sprejeti v borzno kotacijo, če
so vrednostni papirji, za katere se zamenjajo, že sprejeti v
borzno kotacijo.

(5) Obveznice izdajatelja, ki ni banka, so lahko v bor-
zno kotacijo sprejete, če je izdajatelj z banko ali s KDD
sklenil pogodbo o opravljanju storitev izplačevanja obvezno-
sti vsakokratnemu imetniku teh obveznic.

(6) Odbor lahko v borzno kotacijo sprejme tudi vre-
dnostne papirje novo ustanovljene družbe, ki je nastala z
združitvijo več družb oziroma z razdelitvijo obstoječe dru-
žbe, pri čemer se šteje, da sta pogoja glede let poslova-
nja in realnosti ter objektivnosti računovodskih izkazov
smiselno izpolnjena, če so bili vrednostni papirji vsaj ene
od družb, ki so se združile, oziroma družbe, ki se je
razdelila, do začetka postopka preoblikovanja sprejeti na
organizirani trg.

Kriteriji za sprejem v borzno kotacijo

12. člen
(1) V kotacijo na borzi se lahko sprejmejo samo tisti

vrednostni papirji, ki ustrezajo naslednjim kriterijem:

Kriteriji za uvrstitev delnic:

Leta poslovanja 3
Realnost in objektivnost revidirani računovodski izkazi
računovodskih izkazov za tri leta

Velikost kapitala
(kapital po zadnji revidirani bilanci stanja:
vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička,
preneseni čisti poslovni izid, čisti poslovni izid poslovnega
leta, prevrednoteni popravki kapitala) 500 mio SIT

Minimalna velikost razreda delnic
(upošteva se knjigovodska vrednost delnice
oziroma tržna kapitalizacija, če je delnica že
bila v kateremkoli segmentu
organiziranega trga) 200 mio SIT

Odstotek razreda delnic v javnosti vsaj 25%

Število imetnikov razreda delnic vsaj 150

Kriteriji za uvrstitev obveznic:

Leta poslovanja 3

Realnost in objektivnost revidirani računovodski izkazi
računovodskih izkazov za tri leta
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Skupna nominalna vrednost prodane
serije obveznic 300 mio SIT

(2) Pri ugotavljanju odstotka vrednostnih papirjev v jav-
nosti se ne vštejejo:

– delnice v lasti uprave izdajatelja,
– delnice v lasti tistih, ki imajo več kot 10% delnic

posameznega razreda.

Obveznice Republike Slovenije

13. člen
Obveznice, katerih izdajatelj je Republika Slovenija ali

pa je zanje izdala jamstvo, določeno z zakonom, se uvrstijo v
borzno kotacijo ne glede na izpolnjevanje kriterijev iz 12.
člena pravil.

Zahteva za sprejem vrednostnega papirja

14. člen
(1) Postopek za sprejem vrednostnega papirja v kotaci-

jo na borzi se začne na podlagi izpolnjenega predpisanega
obrazca zahteve, ki ga izdajatelj ali oseba, ki jo pooblasti
izdajatelj, vloži neposredno pri borzi ali pošlje priporočeno
po pošti. Vsebino obrazca zahteve predpiše uprava s skle-
pom.

(2) Predpisanemu obrazcu zahteve iz prejšnjega od-
stavka je treba priložiti:

– pet (5) izvodov osnutka prospekta za kotacijo na
borzi;

– dovoljenje agencije za javno ponudbo oziroma dovo-
ljenje agencije za organizirano trgovanje;

– prečiščeno besedilo statuta izdajatelja;
– izpis iz sodnega registra;
– kopije revizijskih poročil za zadnja tri (3) poslovna

leta;
– odločbo agencije o uspešnosti javne prodaje vre-

dnostnih papirjev, ki so predmet zahteve;
– izjavo o polni vplačanosti vrednostnih papirjev, ki so

predmet zahteve;
– odločbo o vknjižbi vrednostnega papirja v register

nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD;
– navedbo desetih (10) največjih imetnikov vrednostnih

papirjev in njihovega deleža ter skupno število vseh imetni-
kov vrednostnih papirjev;

– navedbo deleža vrednostnih papirjev izdajatelja, ki jih
ima v lasti uprava izdajatelja;

– navedbo oseb, ki opravljajo storitve v zvezi z uvedbo
vrednostnih papirjev v javno trgovanje;

– dokazilo o plačilu pristojbine za odločanje o spreje-
mu.

(3)  Zahteva se mora nanašati na celoten razred izda-
nega vrednostnega papirja.

(4) Če je izdajatelj od agencije pridobil dovoljenje za
organizirano trgovanje, je potrebno dokumentaciji iz druge-
ga odstavka tega člena priložiti tudi izjavo izdajatelja o more-
bitnem postopku javne ponudbe zaradi nadaljnje javne pro-
daje.

Prospekt za borzno kotacijo

15. člen
(1) Prospekt za borzno kotacijo je pisni dokument izda-

jatelja, ki vsebuje podatke, ki omogočajo kupcu vrednostnih
papirjev vpogled v izdajateljev pravni in finančni položaj,
poslovne možnosti in pravice, ki izhajajo iz vrednostnega

papirja (v nadaljnjem besedilu: prospekt).
(2) Izvleček prospekta je pisni dokument, ki vsebuje

povzetek pomembnejših podatkov iz prospekta.
(3) Podrobna vsebina prospekta in vsebina izvlečka

prospekta sta določeni z veljavnim sklepom agencije, ki
določa podrobnejšo vsebino prospekta, izvlečka prospekta
in javnega poziva za vpis in vplačilo vrednostnih papirjev.

(4) Člani odbora in borza ne odgovarjajo za resničnost
in popolnost podatkov, ki so navedeni v prospektu in izvleč-
ku prospekta za borzno kotacijo.

Predhodni preizkus zahteve

16. člen
(1) V postopku predhodnega preizkusa zahteve pred-

sednik odbora najkasneje v sedmih (7) dneh od prejema
zahteve preizkusi ali so izpolnjene predpostavke za odloča-
nje o zahtevi:

– ali jo je vložila upravičena oseba;
– ali obrazec zahteve obsega predpisane podatke ter
– ali so obrazcu zahteve priložene priloge iz drugega

odstavka 14. člena pravil.
(2) Če predsednik odbora ugotovi, da predpostavke za

odločanje o zahtevi niso izpolnjene, gre pa za pomanjkljivo-
sti, ki jih ni mogoče odpraviti, z odločbo zavrže zahtevo.

(3) Če predsednik odbora ugotovi, da predpostavke za
odločanje o zahtevi niso izpolnjene in je pomanjkljivosti mo-
goče odpraviti, naloži vložniku zahteve za sprejem s skle-
pom, da pomanjkljivosti odpravi. V sklepu določi rok za
odpravo pomanjkljivosti, ki ne sme biti krajši od osem (8) dni
in ne daljši kot petnajst (15) dni.

(4) Če izdajatelj v roku iz tretjega odstavka tega člena v
sklepu navedenih pomanjkljivosti ne odpravi, jo predsednik
odbora z odločbo zavrže.

Obravnava zahteve in sprejem v borzno kotacijo

17. člen
(1) Če predsednik odbora zahteve za sprejem vredno-

stnega papirja v borzno kotacijo ne zavrže, jo uvrsti na
dnevni red sej odbora. Odbor odloči o zahtevi najkasneje v
tridesetih (30) dneh od prejema zahteve.

(2) Odbor z odločbo odloči, da vrednostni papir sprej-
me v borzno kotacijo, če ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za
borzno kotacijo in da je prospekt za borzno kotacijo sestav-
ljen v skladu s predpisi.

Zavrnitev zahteve

18. člen
(1) Če izdajatelj oziroma vrednostni papir ne izpolnjuje-

ta pogojev za sprejem v kotacijo ali če prospekt za kotacijo
ne vsebuje vseh podatkov iz 15. člena teh pravil, odbor
zahtevo z odločbo zavrne.

(2) Odbor zavrne zahtevo za sprejem v borzno kotacijo
tudi, če bi glede na položaj izdajatelja trgovanje s tem vre-
dnostnim papirjem na borzi ogrozilo interese vlagateljev.

Posredovanje odločitve o sprejemu

19. člen
(1) Odbor v osmih (8) dneh po sprejemu odločitve o

sprejemu ali zavrnitvi sprejema vrednostnega papirja v
borzno kotacijo vroči odločbo vložniku zahteve. Odločba
vsebuje uvod, izrek, obrazložitev in pouk o pravnem sred-
stvu.



Stran 14534 / Št. 113 / 23. 12. 2002 Uradni list Republike Slovenije

(2) Če je vrednostni papir sprejet v borzno kotacijo, se
obvestilo o sprejemu v kotacijo objavi na SEOnet in v dnev-
no informativnem časopisju, najpozneje osem (8) dni po
odločitvi.

Dolžnosti izdajatelja do začetka trgovanja z vrednostnim
papirjem

20. člen
(1) Po ugoditvi zahtevi mora izdajatelj najkasneje v roku

osem (8) dni od objave odločitve o sprejemu v kotacijo
zagotoviti objavo izvlečka prospekta.

(2) Izdajatelj je dolžan najkasneje osem (8) dni od obja-
ve odločitve o sprejemu vrednostnega papirja v borzno kota-
cijo dostaviti borzi petnajst (15) izvodov dokončnega pro-
spekta, po en (1) izvod pa tudi vsem članom borze, agenciji
in KDD.

(3) Poleg obveznosti iz prvega in drugega odstavka
tega člena mora izdajatelj v roku, ki se mu določi v izreku
odločbe o sprejemu vrednostnega papirja v borzno kotacijo,
vplačati pristojbino za borzno kotacijo.

Začetek trgovanja

21. člen
(1) Datum začetka trgovanja po izpolnitvi dolžnosti iz

20. člena določi uprava. O tem najmanj tri (3) dni pred
začetkom trgovanja obvesti člane borze, javnost in izdajate-
lja.

(2) Če izdajatelj ne izpolni svojih obveznosti skladno z
20. členom pravil in se zato trgovanje s tem vrednostnim
papirjem ne začne v roku petnajst (15) dni od vročitve odloč-
be o sprejemu vrednostnega papirja v borzno kotacijo, lah-
ko odbor odločbo o sprejemu v kotacijo razveljavi. Razvelja-
vitev odločbe o sprejemu se posreduje in objavi na enak
način, kot je bila objavljena odločitev o sprejemu.

2.1.3. POSTOPEK V PRIMERU SPREMEMB V
KOTACIJI POSAMEZNEGA VREDNOSTNEGA PAPIRJA

2.1.3.1. Razširitev kotacije delnic

Zahteva za razširitev kotacije delnic

22. člen
(1) V primerih povečanja osnovnega kapitala izdajate-

lja, čigar delnice istega razreda so že uvrščene v borzno
kotacijo, na podlagi:

– nadaljnje izdaje teh delnic, za katere izdajatelj skla-
dno z ZTVP izvede javno ponudbo ali pridobi dovoljenje za
organizirano trgovanje; v primeru izdaje nadomestnih delnic
za prevzem pa dovoljenje za ponudbo za odkup ter

– izdaje delnic istega razreda, za katere skladno z ZTVP
ni potrebno pridobiti dovoljenja agencije za javno ponudbo
ali dovoljenja za organizirano trgovanje,

je izdajatelj dolžan predložiti zahtevo za razširitev kota-
cije delnic na borzi, še pred vpisom sprememb v sodni
register in pred izdajo delnic. Izpolnjenemu obrazcu zahteve
je izdajatelj dolžan priložiti glede na vrsto sprememb v kapi-
talu družbe dokumentacijo, iz katere izhaja, da je razširitev
kotacije utemeljena.

(2) Izdajatelj je dolžan zagotoviti pogoje za razširitev
kotacije vrednostnega papirja iz prvega odstavka tega člena
pred izdajo vrednostnih papirjev, sicer lahko odbor iz kotaci-
je izključi že uvrščene izdajateljeve vrednostne papirje iste-
ga razreda.

Razširitev kotacije, kadar je potrebna javna ponudba
vrednostnega papirja

23. člen
(1) Borzna kotacija delnic izdajatelja se lahko razširi z

nadaljnjo izdajo delnic enakega razreda, za katero izdajatelj
skladno z ZTVP opravi javno ponudbo ali pridobi dovoljenje
agencije za organizirano trgovanje. Izdajatelj je dolžan odbo-
ru predložiti naslednjo dokumentacijo:

– dovoljenje agencije za javno ponudbo vrednostnih
papirjev ali dovoljenje agencije za organizirano trgovanje;

– prijavo sklepa o povečanju osnovnega kapitala v so-
dni register;

– dokazila o uspešnosti javne ponudbe;
– izjavo o polni vplačanosti delnic;
– prospekt za borzno kotacijo;
– zadnji razpoložljivi podatek o desetih (10) največjih

delničarjih družbe s številom glasovalnih pravic in podatek o
desetih (10) največjih kupcih novo izdanih delnic, če je ta
dostopen.

(2) V primeru razširitve borzne kotacije delnic z delnica-
mi enakega razreda, ki jih izdajatelj izda kot nadomestne
delnice v postopku prevzema po Zakonu o prevzemih, mora
izdajatelj obrazcu zahteve priložiti smiselno enaka dokazila
(dovoljenje agencije za ponudbo za odkup, odločba agenci-
je o uspešnosti ponudbe za odkup...).

Razširitev kotacije, kadar javna ponudba delnic ni
potrebna

24. člen
(1) Izdajatelj lahko zahteva razširitev kotacije delnic za-

radi izdaje delnic istega razreda:
– ob povečanju kapitala iz sredstev družbe,
– ob pogojnem povečanju kapitala oziroma zaradi zame-

njave obstoječih delnic ob pripojitvi, spojitvi ali razdružitvi ter
– ob povečanju kapitala izključno s stvarnimi vložki.
(2) Če se z delnicami iz prvega odstavka tega člena

lahko organizirano trguje, ne da bi bilo skladno z ZTVP
potrebno pridobiti dovoljenje agencije za javno ponudbo ali
za organizirano trgovanje, je izdajatelj dolžan k zahtevi za
razširitev predložiti prijavo sklepa o povečanju osnovnega
kapitala v sodni register.

Razširitev v primeru pogojnega povečanja osnovnega
kapitala

25. člen
Izdajatelj lahko zahteva razširitev kotacije delnic, ki so

že uvrščene v borzno kotacijo, na podlagi pogojnega pove-
čanja osnovnega kapitala v primeru:

– izdaje zamenljivih obveznic, ki nosijo pravico do za-
menjave za delnice istega razreda,

– izdaje delnic za izvedbo pripojitve druge družbe ter
– izdaje delnic zaradi uresničitve pravic delavcev dru-

žbe za prejem novih delnic v zameno za vložek denarnih
terjatev, ki delavcem pripadajo iz udeležbe v dobičku in
zagotovitve opcijskih upravičenj do nakupa delnic, ki jih je
družba zagotovila članom uprave, nadzornega sveta in de-
lavcem družbe ali z njo povezane družbe.

26. člen
Izdajatelj je dolžan v primeru iz prve alinee prejšnjega

člena zahtevi za razširitev kotacije priložiti izjavo, s katero se
zavezuje borzi takoj po prejemu posredovati kopije nasled-
njih odločb:



Uradni list Republike Slovenije Št. 113 / 23. 12. 2002 / Stran 14535

– sklepa o vpisu pogojnega povečanja osnovnega ka-
pitala v sodni register,

– odločbe KDD o izdaji delnic v centralnem registru
nematerializiranih vrednostnih papirjev ter

– sklepa o vpisu skupnega zneska povečanja osnovne-
ga kapitala v sodni register.

27. člen
V primeru zahteve za razširitev iz druge alinee 25.

člena je izdajatelj dolžan odboru predložiti naslednje doku-
mente:

– pogodbo o pripojitvi, ki mora vsebovati sestavine v
skladu z določbami ZGD ter upoštevati ostala določila ZGD
s tem v zvezi, skupaj z opisom vrednostnih papirjev, izdanih
na podlagi pripojitve;

– zapisnike zasedanj skupščin vseh družb, ki so udele-
žene pri pripojitvi, na katerih so odločale o soglasju za
pripojitev;

– poročilo oziroma poročila uprav družb, ki so udeleže-
ne pri pripojitvi, o pripojitvi (513. člen ZGD);

– poročilo oziroma poročila o reviziji pripojitve (514.
člen ZGD) ter reviziji povečanja osnovnega kapitala za izved-
bo pripojitve, kadar je le-ta zahtevana (518.člen ZGD);

– poročila nadzornih svetov družb, ki so udeležene pri
pripojitvi, o pregledu pripojitve (514. a člen ZGD);

– letna poročila vseh družb, ki so udeležene pri pripoji-
tvi, za zadnja tri poslovna leta;

– kadar dan obračuna združitve ni enak bilančnemu
presečnemu dnevu zadnjega letnega poročila posameznih
prevzetih družb: zaključna poročila teh družb (prvi odstavek
64. člena ZGD), če so bila ta do takrat že revidirana;

– kadar se zadnje letno poročilo posameznih družb, ki
so udeležene pri pripojitvi, nanaša na poslovno leto, ki se je
končalo več kot šest mesecev pred sklenitvijo pogodbe o
pripojitvi oziroma sestave predloga pogodbe o pripojitvi:
vmesne bilance stanja teh družb, ki morajo biti sestavljene
po stanju na dan zaključka zadnjega trimesečja pred skleni-
tvijo pogodbe o pripojitvi oziroma sestave predloga te po-
godbe;

– prijavo sklepa o povečanju osnovnega kapitala za
vpis v sodni register,

– dokument, ki kaže stopnjo razpršenosti vrednostne-
ga papirja in spisek desetih (10) največjih delničarjev oziro-
ma družbenikov ter podatek o skupnem številu delničarjev
oziroma družbenikov. Kolikor gre pri delnicah družb za del-
nice, ki se glase na prinosnika, zadošča podatek o desetih
(10) največjih delničarjih z glasovalno pravico oziroma o
skupnem številu delničarjev na dan zadnje skupščine, z
navedbo deleža celotnega zastopanega kapitala ter predvi-
deno kapitalsko strukturo desetih (10) največjih delničarjev
družbe po vpisu pripojitve v sodni register;

– kadar je za pripojitev potrebno dovoljenje oziroma
soglasje pristojnega državnega oziroma drugega organa:
dovoljenje oziroma soglasje tega organa;

– zaključna poročila prevzetih družb.

Obravnava zahteve za razširitev kotacije delnic

28. člen
(1) Odbor lahko na podlagi prejete zahteve za razširitev

odloča o razširitvi kotacije delnic že pred vpisom sprememb
v sodni register oziroma odločbe KDD o vpisu teh delnic v
centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev, ter
lahko sprejme odločbo o razširitvi kotacije z odložnim pogo-
jem.

(2) Kadar zahteva za razširitev vključuje tudi prospekt
za borzno kotacijo, je izdajatelj dolžan dostaviti borzi pet-

najst (15) izvodov prospekta najkasneje osem (8) dni po
vročitvi odločbe odbora o razširitvi borzne kotacije z odlož-
nim pogojem.

(3) Za izpolnitev odložnega pogoja je izdajatelj dolžan
takoj po prejemu borzi posredovati:

– sklep o vpisu sprememb v sodni register oziroma izpis
iz sodnega registra, ki dokazuje spremembo v kapitalu ter

– odločbo KDD o vpisu delnic, s katerimi se borzna
kotacija razširi, v centralni register nematerializiranih vredno-
stnih papirjev.

(4) Ob izpolnitvi odložnega pogoja odbor o tem izda
ugotovitveno odločbo in jo v roku osmih (8) dni vroči izdaja-
telju. Borza o datumu razširitve borzne kotacije in o začetku
trgovanja s povečanim številom teh delnic obvesti člane,
javnost in agencijo.

(5) Če v tem poglavju ni drugače določeno, se za po-
stopek odločanja odbora o zahtevi za razširitev borzne kota-
cije delnic smiselno uporabljajo določbe poglavja o spreje-
mu vrednostnih papirjev v borzno kotacijo.

Predložitev dodatne dokumentacije

29. člen
Odbor lahko določi, da mu mora izdajatelj poleg zahte-

ve za razširitev predložiti dodatno dokumentacijo, iz katere
je razvidno, da je zahteva za razširitev utemeljena.

2.1.3.2. Spremembe lastnosti delnic v borzni kotaciji

Postopek v primeru sprememb lastnosti vrednostnega
papirja v borzni kotaciji

30. člen
(1) Razlog za spremembo v kotaciji delnic je tudi zame-

njava delnic za nov razred, pri kateri izdajatelju skladno z
ZTVP ni potrebno pridobiti dovoljenja za organizirano trgova-
nje.

(2) Postopek odločanja odbora o zahtevi izdajatelja za
spremembo v kotaciji delnic ter dolžnosti izdajatelja so smi-
selno enaki, kot v postopku za razširitev kotacije delnic. Po
prejemu odločbe KDD o zamenjavi delnic se delnice s staro
oznako in lastnostmi izključijo iz sistema BTS, v trgovanje pa
se vključijo delnice z novo oznako in lastnostmi.

2.1.3.3. Zožitev kotacije

Postopek v primeru zožitve kotacije vrednostnega
papirja

31. člen
(1) Kadar je razlog za spremembe v kotaciji vredno-

stnega papirja zmanjšanje osnovnega kapitala družbe, mora
izdajatelj smiselno prilagojeni zahtevi iz 22. člena pravil pre-
dložiti sklep skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala, iz
katerega je razviden način zmanjšanja.

(2) Postopek odločanja odbora je smiselno enak po-
stopku v primeru razširitve kotacije.

2.1.3.4. Spremembe v kotaciji posameznega razreda
obveznic

Smiselna uporaba določb

32. člen
V primerih sprememb v kotaciji posameznega razreda

obveznic se smiselno uporabljajo določbe pravil za posto-
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pek v primeru sprememb v kotaciji delnic posameznega
razreda.

2.1.3.5. Sprejem samostojno prenosljivih pravic pri
povečanjih osnovnega kapitala v borzno kotacijo

33. člen
(1) Pri novih izdajah delnic izdajatelja, katerega delnice

že kotirajo na borzi, lahko kotirajo samostojno prenosljive
pravice do nakupa novih delnic od dneva podelitve samo-
stojno prenosljivih pravic, kot ga določi izdajatelj do njihove
zapadlosti, če so izdane v nematerializirani obliki.

(2) V primeru izdaje pravic je izdajatelj o tem dolžan
obvestiti borzo in vložiti zahtevo za kotacijo na borzi. O
zahtevi odloča odbor.

(3) Uprava vsakokrat določi natančen čas kotiranja teh
pravic.

2.1.4. OBVEZNOSTI IZDAJATELJEV, KATERIH
VREDNOSTNI PAPIRJI SO SPREJETI V BORZNO

KOTACIJO

2.1.4.1. Računovodski izkazi, poročila ter ocene
poslovanja

Nerevidirani letni nekonsolidirani in konsolidirani
računovodski izkazi

34. člen
(1) Izdajatelj, katerega vrednostni papirji so bili sprejeti

v borzno kotacijo, mora borzi nemudoma predložiti nerevidi-
rane letne nekonsolidirane in konsolidirane računovodske
izkaze in jih javno objaviti skladno z določbami 42.člena
pravil in z navodili za obveščanje.

(2) Skrajni rok za objavo nekonsolidiranih računovod-
skih izkazov je dva (2) meseca po preteku poslovnega leta in
za objavo nerevidiranih konsolidiranih računovodskih izka-
zov tri (3) mesece po preteku poslovnega leta.

(3) Izdajatelj mora v javni objavi navesti:
– navedbo, da gre za javno objavo skladno s pravili

Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana;
– firmo in sedež izdajatelja;
– nerevidirano nekonsolidirano in konsolidirano bilan-

co stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz finančnega izida in
izkaz gibanja kapitala (vključno s podatki o bilančnem dobič-
ku oziroma izgubi), po ustreznem računovodskem standar-
du za zunanje poslovno poročanje, in sicer podatke za po-
slovno leto, na katero se nanašajo nerevidirani letni izkazi, in
podatke za preteklo poslovno leto;

– pojasnila, ki vključujejo najmanj:
(a) pojasnila ter analizo uprave (zlasti spremembe v

upravi, nadzornemu svetu, reviziji, glavni dejavnosti, lastniš-
tvu, finančnem položaju podjetja, pričakovanja v prihodno-
sti, načrti, komentar negotovih dogodkov, ki bi bili lahko
pomembni za uporabnika),

(b) pojasnila poslovanja glede na plan,
(c) kazalnik čisti dobiček na delnico z navedbo metode

izračuna,
(d) kazalnik knjigovodska vrednost delnice z metodo

izračuna,
(e) pomembni dogodki, ki so se zgodili po obračun-

skem obdobju in še niso izkazani v prikazanih podatkih.
(4) Nerevidirane konsolidirane izkaze, navedene v tre-

tjem odstavku tega člena,je potrebno skupaj z navedbo
družb, ki so vključene v konsolidacijo, predložiti in objaviti v
primerih, ko zakon ali računovodski standardi od izdajatelja
zahtevajo oblikovanje konsolidiranih računovodskih izkazov.

V primeru ločene objave nerevidiranih letnih konsolidiranih
izkazov mora objava smiselno vključevati pojasnila iz 4. ali-
neje tretjega odstavka tega člena, ki se nanašajo na konsoli-
dirane izkaze, skupaj z navedbo družb, ki so vključene v
konsolidacijo.

(5) V primeru objave povzetka revidiranega letnega po-
ročila skladno s 35. členom pravil v roku dveh mesecev po
preteku poslovnega leta, izdajatelju ni potrebno objaviti ne-
revidiranih letnih računovodskih izkazov iz tretjega odstavka
tega člena. Določba prvega stavka tega odstavka smiselno
velja za objavo povzetka nerevidiranega konsolidiranega let-
nega poročila v roku treh mesecev.

Revidirano letno nekonsolidirano in konsolidirano
poročilo

35. člen
(1) Izdajatelj, katerega vrednostni papirji so bili sprejeti

v borzno kotacijo, mora borzi na način, kot je določen v
navodilih za obveščanje, predložiti revidirano letno nekon-
solidirano in konsolidirano poročilo in javno objaviti povze-
tek revidiranega letnega nekonsolidiranega in konsolidira-
nega poročila skladno z določbami 42.člena pravil takoj, ko
je mogoče in ne kasneje kot v tridesetih (30) dneh po
prejemu revizijskega poročila.

(2) Skrajni rok za objavo povzetka revidiranega letnega
nekonsolidiranega in konsolidiranega poročila je pet (5) me-
secev po poteku poslovnega leta.

(3) Povzetek revidiranega letnega poročila mora vse-
bovati najmanj naslednje podatke:

– navedbo, da gre za javno objavo skladno s pravili
Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana ter Zakonom o trgu vre-
dnostnih papirjev,

– firmo in sedež javne družbe,
– navedbo podatkov o opravljeni reviziji, in sicer:
(a) kdo je opravil revizijo;
(b) ali je bilo mnenje pooblaščenega revizorja o letnem

poročilu pritrdilno, s pridržkom oziroma odklonilno;
(c) kadar je mnenje pooblaščenega revizorja pritrdilno,

navedbo morebitnih opozoril in opažanj revizorja v revizorje-
vem poročilu;

(d) kadar mnenje pooblaščenega revizorja ni pritrdilno,
morajo biti navedeni tudi razlogi za takšno mnenje;

– bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz finan-
čnega izida in izkaz gibanja kapitala po ustreznem računo-
vodskem standardu za zunanje poslovno poročanje, in sicer
podatke za poslovno leto, na katero se nanaša letno poroči-
lo, in podatke za preteklo poslovno leto;

– navedbo, da je celotno letno poročilo na vpogled na
sedežu javne družbe in navedbe o predložitvi in dostopnosti
revidiranega letnega poročila iz osmega odstavka 55.člena
ZGD.

(4) Poleg povzetka revidiranega letnega poročila mora
objava dodatno vsebovati pojasnila skladno z navodili za
obveščanje, zlasti:

– pojasnila in analiza uprave (zlasti spremembe v upra-
vi, nadzornemu svetu, reviziji, glavni dejavnosti, lastništvu,
finančnem položaju podjetja, pričakovanja v prihodnosti, na-
črti, komentar negotovih dogodkov, ki bi bili lahko pomem-
bni za uporabnika);

– pojasnila postavk računovodskih izkazov,
– pojasnila poslovanja glede na plan;
– pomembni dogodki, ki so se zgodili po obračunskem

obdobju in še niso izkazani v računovodskih izkazih,
– odobreni kapital (zlasti višina odobrenega kapitala,

časovna opredelitev veljavnosti pooblastila upravi, navedba
ali in kdaj je uprava že sprejela sklep o povečanju osnovne-
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ga kapitala, odstotek izkoriščenosti odobrenega kapitala,
morebitna izključitev prednostne pravice do novih delnic),

– pogojno povečanje osnovnega kapitala (zlasti datum
sprejetega sklepa o pogojnem povečanju osnovnega kapita-
la, nominalni znesek pogojno povečanega osnovnega kapi-
tala, namen pogojnega povečanja osnovnega kapitala, pre-
dnostna pravica do nakupa novih delnic),

– znesek bruto dividende na delnico posameznega raz-
reda v tekočem in preteklem letu,

– kazalnik čisti dobiček na delnico z navedbo metode
izračuna,

– kazalnik knjigovodska vrednost delnice z navedbo
metode izračuna,

– na zadnji dan obravnavanega poslovnega leta število
lastnih delnic, navedba obdobja in namena za njihovo prido-
bitev, navedba načrta odsvojitve in rokov odsvojitve, podatki
o oblikovanju rezerv za lastne delnice;

– 10 največjih delničarjev na zadnji dan obravnavane-
ga poslovnega leta (če se delnice glasijo na prinosnika,
podatki na podlagi zadnje skupščine delničarjev), število in
delež za posameznega od navedenih v celotnem kapitalu
izdajatelja;

– število vrednostnih papirjev izdajatelja in delež v lasti
posameznih članov uprave izdajatelja in posameznih članov
nadzornega sveta v kapitalu izdajatelja na zadnji dan poslov-
nega leta.

(5) Če zakon ali računovodski standardi od izdajatelja
zahtevajo oblikovanje konsolidiranih računovodskih izkazov,
je potrebno objaviti povzetek konsolidiranega letnega poro-
čila, ki dodatno vključuje še naslednje podatke:

– konsolidirano bilanco stanja, konsolidiran izkaz po-
slovnega izida, konsolidiran izkaz finančnega izida in konso-
lidiran izkaz gibanja kapitala po ustreznem računovodskem
standardu za zunanje poslovno poročanje, in sicer podatke
za poslovno leto, na katero se nanaša letno poročilo, in
podatke za preteklo poslovno leto.

– navedbo podatkov o opravljeni reviziji, in sicer:
(a) kdo je opravil revizijo;
(b) ali je bilo mnenje pooblaščenega revizorja o konso-

lidiranem letnem poročilu pritrdilno, s pridržkom oziroma
odklonilno;

(c) kadar je mnenje pooblaščenega revizorja pritrdilno,
navedbo morebitnih opozoril in opažanj revizorja v revizorje-
vem poročilu;

(d) kadar mnenje pooblaščenega revizorja ni pritrdilno,
morajo biti navedeni tudi razlogi za takšno mnenje;

– navedbo družb, ki so vključene v konsolidacijo.
(6) V primeru ločene objave povzetka revidiranega let-

nega konsolidiranega poročila mora javna objava smiselno
vključevati pojasnila iz četrtega odstavka tega člena, ki se
nanašajo na konsolidirane izkaze in navedbo pomembnih
dogodkov, ki so se zgodili po objavi povzetka revidiranega
letnega nekonsolidiranega poročila.

Polletno poročilo

36. člen
(1) Izdajatelj, katerega delnice so sprejete v borzno

kotacijo, mora borzi na način, kot je določen v navodilih za
obveščanje predložiti polletno poročilo o svojem poslovanju
z obrazložitvijo in navedbo sprememb podatkov, ki so vse-
bovani v prospektu in povzetek polletnega poročila javno
objaviti na predpisan način skladno z določili 42.člena in z
navodili za obveščanje.

(2) Skrajni rok za objavo povzetka polletnega poročila
je dva (2) meseca po končanem polletnem obračunskem
obdobju.

(3) Povzetek polletnega poročila mora vsebovati naj-
manj naslednje podatke:

– navedbo, da gre za javno objavo skladno s pravili
Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana ter Zakonom o trgu vre-
dnostnih papirjev,

– firmo in sedež javne družbe,
– navedbo, da polletno poročilo ni revidirano oziroma

navedbo podatkov o opravljeni reviziji, in sicer:
(a) kdo je opravil revizijo;
(b) ali je bilo mnenje pooblaščenega revizorja o pollet-

nem letnem poročilu pritrdilno, s pridržkom oziroma odklo-
nilno;

(c) kadar je mnenje pooblaščenega revizorja pritrdilno,
navedbo morebitnih opozoril in opažanj revizorja v revizorje-
vem poročilu;

(d) kadar mnenje pooblaščenega revizorja ni pritrdilno,
morajo biti navedeni tudi razlogi za takšno mnenje;

– bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz finan-
čnega izida in izkaz gibanja kapitala po ustreznem računo-
vodskem standardu za zunanje poslovno poročanje, in sicer
podatke za obračunsko obdobje, na katero se nanaša pol-
letno poročilo, in podatke za obračunsko obdobje prvega
polletja preteklega poslovnega leta,

– navedbo, da je celotno polletno poročilo na vpogled
na sedežu javne družbe.

(4) Poleg povzetka polletnega poročila mora objava vse-
bovati tudi pojasnila skladno z navodili za obveščanje, zlasti:

– pojasnila in analiza uprave (zlasti spremembe v upra-
vi, nadzornemu svetu, reviziji, glavni dejavnosti, lastništvu,
finančnem položaju podjetja, pričakovanja v prihodnosti, na-
črti, komentar negotovih dogodkov, ki bi bili lahko pomem-
bni za uporabnika polletnega poročila);

– pojasnila postavk računovodskih izkazov,
– pojasnila poslovanja glede na plan,
– pojasnilo o sezonski naravi in z njo povezani prodajni

uspešnosti medletnega delovanja,
– pomembni dogodki, ki so se zgodili po obračunskem

obdobju in še niso izkazani v računovodskih izkazih,
– odobreni kapital (zlasti višina odobrenega kapitala,

časovna opredelitev veljavnosti pooblastila upravi, navedba
ali in kdaj je uprava že sprejela sklep o povečanju osnovne-
ga kapitala, odstotek izkoriščenosti odobrenega kapitala,
morebitna izključitev prednostne pravice do novih delnic),

– pogojno povečanje osnovnega kapitala (zlasti datum
sprejetega sklepa o pogojnem povečanju osnovnega kapita-
la, nominalni znesek pogojno povečanega osnovnega kapi-
tala, namen pogojnega povečanja osnovnega kapitala, pre-
dnostna pravica do nakupa novih delnic),

– znesek bruto dividende na delnico posameznega raz-
reda v tekočem in preteklem letu,

– kazalnik čisti dobiček na delnico z navedbo metode
izračuna,

– kazalnik knjigovodska vrednost delnice z navedbo
metode izračuna,

– na zadnji dan obravnavanega obračunskega obdobja
število lastnih delnic, navedba obdobja in namena za njihovo
pridobitev, navedba načrta odsvojitve in rokov odsvojitve,
podatki o oblikovanju rezerv za lastne delnice;

– 10 največjih delničarjev na zadnji dan obravnavane-
ga poslovnega obdobja (če se delnice glasijo na prinosnika,
podatki na podlagi zadnje skupščine delničarjev), število in
delež za posameznega od navedenih v celotnem kapitalu
izdajatelja;

– število vrednostnih papirjev izdajatelja in delež v lasti
posameznih članov uprave izdajatelja in posameznih članov
nadzornega sveta v kapitalu izdajatelja na zadnji dan obrav-
navanega poslovnega obdobja.
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(5) Če zakon ali računovodski standardi od izdajatelja
zahtevajo oblikovanje letnih konsolidiranih računovodskih
izkazov, mora objava vsebovati tudi naslednje podatke:

– konsolidirano bilanco stanja, konsolidiran izkaz po-
slovnega izida, konsolidiran izkaz finančnega izida in konso-
lidiran izkaz gibanja kapitala po ustreznem računovodskem
standardu za zunanje poslovno poročanje, in sicer podatke
za obračunsko obdobje, na katero se nanaša polletno poro-
čilo, in podatke za obračunsko obdobje prvega polletja pre-
teklega poslovnega leta;

– navedbo, da polletno poročilo ni revidirano oziroma
navedbo podatkov o opravljeni reviziji, in sicer:

(a) kdo je opravil revizijo;
(b) ali je bilo mnenje pooblaščenega revizorja o konso-

lidiranem polletnem letnem poročilu pritrdilno, s pridržkom
oziroma odklonilno;

(c) kadar je mnenje pooblaščenega revizorja pritrdilno,
navedbo morebitnih opozoril in opažanj revizorja v revizorje-
vem poročilu;

(d) kadar mnenje pooblaščenega revizorja ni pritrdilno,
morajo biti navedeni tudi razlogi za takšno mnenje;

– navedbo družb, ki so vključene v konsolidacijo.

Drugo medletno poročanje o poslovanju

36.a člen
(1) Medletno poročanje o poslovanju zajema:
– podatke o poslovanju za prve tri mesece poslovnega

leta,
– podatke o poslovanju za prvih devet mesecev po-

slovnega leta.
(2) Izdajatelj, katerega delnice so sprejete v borzno

kotacijo, mora borzi posredovati podatke o medletnem po-
slovanju in jih javno objaviti na predpisan način skladno z
določili 42.člena pravil in z navodili za obveščanje.

(3) Skrajni rok za objavo je dva (2) meseca po preteku
ustreznega obračunskega obdobja.

(4) Izdajatelj mora v javni objavi navesti:
– navedbo, da gre za javno objavo podatkov o poslova-

nju za ustrezno obračunsko obdobje poslovnega leta skla-
dno s pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana;

– firmo in sedež izdajatelja;
– podatke o poslovanju, ki vključujejo:
(a) za nebančne izdajatelje najmanj podatke o čistih

prihodkih od prodaje, čistem poslovnem izidu iz rednega
delovanja in čistem poslovnem izidu obračunskega obdob-
ja, primerjalno z enakim obračunskim obdobjem preteklega
poslovnega leta;

(b) za bančne izdajatelje najmanj podatke o bilančni
vsoti, jamstvenem kapitalu, prihodkih iz obresti in podobnih
prihodkih, neobrestnih prihodkih, čistem poslovnem izidu iz
rednega delovanja in čistem poslovnem izidu obračunskega
obdobja, primerjalno z enakim obračunskim obdobjem pre-
teklega poslovnega leta.

– pojasnila, ki vključujejo najmanj:
(a) pojasnila ter analizo uprave (zlasti spremembe v

upravi, nadzornemu svetu, reviziji, glavni dejavnosti, lastniš-
tvu, finančnem položaju podjetja, pričakovanja v prihodno-
sti, načrti, komentar negotovih dogodkov, ki bi bili lahko
pomembni za uporabnika),

(b) pojasnila poslovanja glede na plan,
(c) pojasnilo o sezonski naravi in z njo povezani prodaj-

ni uspešnosti medletnega delovanja,
(d) kazalnik čisti dobiček na delnico z navedbo metode

izračuna,
(e) kazalnik knjigovodska vrednost delnice z metodo

izračuna,

(f) pomembni dogodki, ki so se zgodili po obračun-
skem obdobju in še niso izkazani v prikazanih podatkih.

Predhodne ocene poslovanja in napovedi

36.b člen
Izdajatelj mora skladno z določili 42.člena pravil in z

navodili za obveščanje, javno objaviti izdelane ocene prete-
klega poslovanja, morebitna odstopanja od napovedanega,
in napovedi prihodnjega poslovanja, kadar so le-te podlaga
za posredovanje informacij tretjim osebam pred objavo na-
tančnih podatkov o poslovanju.

2.1.4.2. Obveščanje o cenovno občutljivih informacijah

Skupščina delničarjev in odločanje o dividendah

37. člen
(1) Izdajatelj je dolžan takoj, ko je mogoče, borzi po-

sredovati in na način, kot je določen v 42. členu pravil, javno
objaviti naslednje podatke v zvezi z zasedanjem skupščine
delničarjev družbe:

– nemudoma po seji nadzornega sveta, najkasneje pa
ob objavi sklica skupščine (kjer bodo delničarji obravnavali
letno poročilo), poročilo nadzornega sveta, ki vsebuje kraj-
šo izjavo nadzornega sveta o načinu in obsegu preveritve
vodenja družbe med poslovnim letom, njegovo stališče do
revizijskega poročila ter izjavo nadzornega sveta glede potr-
ditve letnega poročila;

– v primeru sklica skupščine delničarjev podatke o
času in kraju skupščine, pogojih za udeležbo in uresničeva-
nje glasovalne pravice, dnevni red z vsebino predlaganih
sklepov, predloge delničarjev s stališčem uprave in kraj, kjer
je dostopno letno poročilo in poročilo nadzornega sveta;

– v primeru predloga sklepa skupščine o delitvi bilan-
čnega dobička podatke o višini dividende, datumu preseka,
na katerega se ugotovijo upravičenci do dividende, in datu-
mu izplačila dividend;

– v primeru izvedene skupščine delničarjev vsebino vseh
sprejetih sklepov in napovedane izpodbojne tožbe. V primeru
nesprejetja oziroma spremembe predlaganih sklepov na skup-
ščini delničarjev je v obvestilu potrebno na to opozoriti;

– v primeru obvestil o sklicu in izvedbi skupščine delni-
čarjev se pri točkah dnevnega reda, ki se nanašajo na spre-
jemanje statuta oziroma drugih splošnih aktov družbe, na-
mesto vsebine lahko navede le kraj, kjer je dostopno bese-
dilo aktov.

(2) Izdajatelj je dolžan poleg vsebine obvestila borzi na
način, kot ga predpisujejo navodila za obveščanje posredo-
vati tudi kopijo vabila delničarjem za udeležbo na skupščini
ter izvod celotnega gradiva za skupščino, v obliki, kot je
delničarjem na voljo na sedežu družbe. Izdajatelj je dolžan v
primeru sprejetih sprememb statuta v roku enega tedna po
skupščini borzi posredovati kopijo prečiščenega besedila
statuta, kot ga je potrdil notar.

(3) Zadnji dan upravičenosti do dividende (glede na
stanje delniške knjige) je lahko najprej dva (2) delovna dne-
va po dnevu skupščine delničarjev, ki odloča o delitvi bilan-
čnega dobička. Datum preseka stanja v tem smislu določi
izdajatelj.

Poslovni dogodki, ki vplivajo na položaj družbe
izdajatelja

38. člen
Izdajatelj je dolžan takoj, ko je mogoče, posredovati

borzi in javnosti na način, kot je določen v 42. členu pravil,
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cenovno občutljive informacije o poslovnih in drugih dogod-
kih, spremenjenih pogojih poslovanja in vplivu dogodkov iz
okolja, ki lahko vplivajo na pravni in finančni položaj družbe,
kot so zlasti:

– prekinitve v poslovanju,
– bistvene spremembe pri opravljanju glavne dejavnosti,
– nameravani bistveni spremembi računovodske politi-

ke izdajatelja,
– spremembe v upravi oziroma poslovodstvu in nadzor-

nem svetu,
– pomembne spremembe v lastniški sestavi,
– pomembnejši sklepi sej nadzornega sveta izdajatelja,
– pomembne investicije in dezinvesticije
– pomembne sklenjene pogodbe,
– pomembni pravni postopki pred državnimi organi,

arbitražami in podobnimi organi (začeti, odločeni na posa-
meznih stopnjah, pravnomočno končani),

– bistveno spremenjeno stanje na trgu,
– pridobljeni ali izgubljeni patenti, licence ter blagovne

znamke bistvenega pomena,
– novi proizvodi oziroma storitve ali stranke, ki bistveno

vplivajo na poslovanje ter poslovni izid izdajatelja in podo-
bno.

Odločitve in okoliščine, ki vplivajo na kapitalsko
strukturo družbe izdajatelja

39. člen
Izdajatelj je dolžan takoj, ko je mogoče, posredovati

borzi in javnosti na način, kot je določen v 42. členu pravil,
cenovno občutljive informacije o odločitvah in sklepih ter
drugih okoliščinah, ki lahko vplivajo na kapitalsko strukturo v
družbi izdajatelja in na vrednotenje izdanega vrednostnega
papirja, kot so na primer:

– nameravano povečanje ali zmanjšanje kapitala izda-
jatelja ali povezanih družb;

– bistvene spremembe v strukturi virov sredstev izdaja-
telja;

– izdaja novih serijskih vrednostnih papirjev;
– odpoklic izdanih vrednostnih papirjev;
– sprememba vsebine pravic razreda vrednostnih pa-

pirjev, ki kotirajo na borzi in vrednostnih papirjev, v katere so
kotirajoči vrednostni papirji zamenljivi;

– izdaja prednostne pravice do vpisa novih izdaj vre-
dnostnih papirjev, dolžniških vrednostnih papirjev in drugih
finančnih instrumentov;

– sprememba deležev vrednostnih papirjev v kapitalu
izdajatelja, ki jih ima v lasti posamezen član uprave ali nad-
zornega sveta izdajatelja;

– izvršena pridobitev ali odsvojitev lastnih delnic izdaja-
telja, najkasneje v trenutku, ko pridobljene ali odsvojene
delnice dosežejo 1% celotnega kapitala ter ob vsakem pre-
seženem nadaljnjem odstotku – izdajatelj je v teh primerih
dolžan navesti vsaj naslednje podatke: razlogi in namen
pridobitve ali odsvojitve; število in nominalni znesek delnic;
vrednost delnic; dejstvo, ali je družba oblikovala rezerve za
lastne delnice; najnižja in najvišja cena ter delež teh delnic v
osnovnem kapitalu, kadar so določeni na podlagi pooblasti-
la skupščine;

– odpoklic dolžniškega vrednostnega papirja, ki kotira
na borzi, pred njegovo dospelostjo;

– nezmožnost izpolnitve obveznosti na podlagi izdanih
dolžniških vrednostnih papirjev ter nezmožnost izplačila divi-
dend;

– nastop razlogov za ukrepanje in sprejem posameznih
ukrepov v skladu z zakonom, ki ureja finančno poslovanje
podjetij.

Predvidene statusne spremembe družbe izdajatelja

40. člen
Izdajatelj je dolžan takoj, ko je mogoče, posredovati

borzi in javnosti na način, kot je določen v 42. členu pravil,
cenovno občutljive informacije o namerah oziroma odloči-
tvah o statusnih spremembah izdajatelja in spremembi prav-
no organizacijske oblike izdajatelja, kot so na primer:

– združitev družbe izdajatelja (pripojitev ali spojitev);
– delitev družbe izdajatelja (razdelitev ali oddelitev);
– preoblikovanje izdajatelja v drugo obliko družbe in

podobno ter
– drugih spremenjenih okoliščinah in dogodkih, ki pred-

stavljajo spremembo glede na podatke, navedene v pro-
spektu za uvrstitev vrednostnega papirja v kotacijo na borzi
in glede na kasnejša obvestila izdajatelja.

Druge cenovno občutljive informacije

41. člen
(1) Poleg poslovnih dogodkov iz 37. do 40. člena pra-

vil mora izdajatelj vrednostnega papirja, ki je sprejet v bor-
zno kotacijo, borzo in javnost na način, kot je določen v 42.
členu pravil, seznaniti tudi z drugimi dogodki, povezanimi z
njegovim poslovanjem, ki bi lahko pomembneje vplivali na
ceno vrednostnih papirjev oziroma na sposobnost družbe,
da izpolni obveznosti, ki izhajajo iz vrednostnih papirjev.

(2) Borza lahko zahteva od izdajatelja vrednostnih pa-
pirjev, ki so sprejeti v borzno kotacijo, objavo določenih
podatkov, če presodi, da je to potrebno za ustrezno informi-
ranje vlagateljev.

(3) Borza lahko zahteva od izdajatelja vrednostnih pa-
pirjev, ki so sprejeti v borzno kotacijo, tudi potrditev oziroma
zanikanje govoric ali poročil v zvezi z izdajateljem ali vredno-
stnim papirjem, ki ne izvirajo iz podatkov, ki jih je borzi
oziroma javnosti že posredoval, pa so ali bi lahko pomem-
bneje vplivali na ceno vrednostnega papirja.

Način javne objave cenovno občutljivih informacij

42. člen
(1) Obvestilo o cenovno občutljivih informacijah (po-

membnih poslovnih dogodkih) mora vsebovati vse informa-
cije, ki vlagatelju v vrednostne papirje omogočajo presojo
položaja in oceno vpliva poslovnega dogodka na ceno vre-
dnostnega papirja, predvsem pa naslednje:

– firmo in sedež javne družbe,
– navedbo, da gre za obvestilo na podlagi pravil Ljub-

ljanske borze, d. d., Ljubljana ter Zakona o trgu vrednostnih
papirjev,

– čas nastopa poslovnega dogodka,
– natančen opis poslovnega dogodka.
(2) Izdajatelj mora objaviti obvestilo o pomembnem po-

slovnem dogodku na lastne stroške:
– v dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike

Slovenije oziroma
– v elektronski obliki, kot jo predpisujejo pravila ter

navodila za obveščanje.
(3) Izdajatelj je dolžan objaviti obvestilo o pomembnem

poslovnem dogodku takoj po njegovem nastopu oziroma v
rokih, ki jih za objavo posameznih dogodkov zahtevajo po-
sebni predpisi.

(4) Izdajatelj, ki je zaradi uvrstitve vrednostnih papirjev
na organiziran trg zunaj Republike Slovenije, dolžan objav-
ljati obvestila o svojem poslovanju tudi zunaj Republike Slo-
venije, mora zagotoviti sočasno objavo obvestil z enako
vsebino tudi v Republiki Sloveniji.
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(5) Borza omogoča javno objavo obvestil izdajateljev v
elektronski obliki na spletnih straneh, katerih naslov je za
vsak trgovalni dan objavljen z uradno tečajnico v dnevniku,
ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije. Borza
omogoča dostop do vseh javno objavljenih obvestil na siste-
mu SEOnet, vključno z obvestili o javnih objavah na drugih
mestih, katere so ji skladno s pravili ter navodili za obvešča-
nje posredovali izdajatelji, vsem zainteresiranim osebam, za
kar jim ne zaračunava nobenih pristojbin.

(6) Obvestila, ki imajo naravo pomembnega poslovne-
ga dogodka, hkrati pa jih mora izdajatelj objaviti na način, ki
je določen v drugih predpisih, mora izdajatelj objaviti na
način, ki je posebej predpisan za posamezno obvestilo.
Kadar je v teh primerih način objave drugačen, kot ga izdaja-
telj sicer uporablja na podlagi pravil, mora na način, ki ga
uporablja na podlagi pravil, objaviti naslov obvestila, mesto
in čas njegove objave.

(7) Izdajatelj, ki namerava spremeniti mesto objave svo-
jih obvestil, mora javnost o tem predhodno obvestiti. Obve-
stilo o spremembi mesta objave mora izdajatelj objaviti na
enak način, kot sicer objavlja obvestila o pomembnih po-
slovnih dogodkih.

Dolžnosti izdajatelja ob javni objavi cenovno občutljivih
informacij

43. člen
(1) Postopek objave mora izdajatelj izpeljati tako, da z

objavo ne povzroči neenakega položaja vlagateljev v času
trgovanja z vrednostnimi papirji na dan objave obvestila.

(2) Izdajatelj je dolžan pred javno objavo borzi posre-
dovati sporočilo za javnost. Če borza presodi, da je obja-
va nejasna, nepopolna ali zavajajoča, lahko izdajatelja
pozove k spremembam oziroma dopolnitvam in v primeru
nesodelovanja izdajatelja sama oblikuje sporočilo za jav-
nost.

(3) Informacij, ki jih vsebuje obvestilo, izdajatelj ne sme
pred objavo posredovati tretjim osebam.

(4) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena lahko
izdajatelj posreduje informacije državnim organom na podla-
gi njihovih pristojnosti. Izdajatelj lahko posreduje informacije
tudi osebam, ki delujejo kot njegovi svetovalci oziroma ose-
bam, s katerimi se pogaja ali z njimi sodeluje pri izvedbi
posla. Te osebe mora izdajatelj opozoriti, da informacije še
niso bile javno objavljene in da imajo zato naravo notranjih
informacij.

Tiskovne konference izdajatelja

44. člen
Najpozneje en (1) dan pred sklicem tiskovne konfe-

rence je izdajatelj dolžan borzo o tem obvestiti. Če je
tiskovna konferenca sklicana v času trgovanja, potem bor-
za na dan sklica tiskovne konference zaradi zagotovitve
enakomerne obveščenosti investitorjev trgovanje z vredno-
stnimi papirji tega izdajatelja najmanj pol ure pred začet-
kom tiskovne konference začasno zaustavi trgovanje do
konca trgovalnega dne in o tem obvesti člane borze, jav-
nost in agencijo.

Oprostitev dolžnosti obveščanja v posameznem primeru

45. člen
Izdajatelj lahko vloži zahtevo za oprostitev obveznosti

javne objave pod pogoji, ki jih določa ZTVP. O zahtevi odlo-
ča agencija.

2.1.4.3. Ukrepi odbora v primeru kršitev obveznosti
izdajatelja

Vrste ukrepov

46. člen
(1) V primeru kršitve obveznosti izdajateljev vrednostnih

papirjev, ki so sprejeti v borzno kotacijo, lahko odbor zoper
izdajatelja izreče naslednje ukrepe:

– opomin;
– opomin z objavo v okviru članov borze;
– javni opomin;
– začasna izključitev vrednostnih papirjev iz trgovanja

ali trajna izključitev vrednostnih papirjev iz borzne kotacije.
(2) Izdajatelj, kateremu je bil izrečen ukrep, je dolžan

plačati tudi pavšalne stroške postopka ter dejanske stroške
izvršitve izrečenega ukrepa, v skladu z vsakokrat veljavnim
cenikom borze.

(3) Izdajatelj lahko vloži ugovor zoper izrečene ukrepe
skladno s 7. členom teh pravil. Ugovor zoper ukrep opomi-
na z objavo v okviru članov borze ter zoper ukrep javnega
opomina zadržita izvršitev ukrepa.

(4) V primeru trajne izključitve vrednostnih papirjev iz
borzne kotacije lahko izdajatelj ponovno zahtevo za sprejem
v borzno kotacijo vloži po poteku dveh (2) let.

Izvršitev izrečenih ukrepov

47. člen
Izrečeni ukrepi se izvršijo na naslednji način:
– opomin – z vročitvijo odločbe kršitelju;
– opomin z objavo v okviru članov borze – z vročitvijo

odločbe kršitelju in s posredovanjem obvestila članom po
pošti ali na drug ustrezen način;

– javni opomin – z vročitvijo odločbe kršitelju in z obja-
vo v dnevniku, ki ga določi odbor, ter na spletnih straneh
borze;

– začasna izključitev iz trgovanja – z vročitvijo odločbe
kršitelju, s katero odbor izključi vrednostni papir iz trgovanja
na borzi za določen čas, z javno objavo v dnevniku, ki ga
določi odbor ter začasno izključitvijo vrednostnega papirja iz
BTS;

– trajna izključitev iz kotacije na borzi – z vročitvijo
odločbe kršitelju, s katero odbor izključi vrednostni papir iz
kotacije na borzi, z javno objavo v dnevniku, ki ga določi
odbor ter trajno izključitvijo vrednostnega papirja iz BTS.

2.1.5. IZKLJUČITEV VREDNOSTNIH PAPIRJEV

Razlogi za izključitev vrednostnega papirja iz borzne
kotacije

48. člen
(1) Odbor lahko po poprejšnjem obvestilu agencije iz-

ključi posamezni vrednostni papir iz borzne kotacije po kriv-
di izdajatelja:

– če se izkaže, da je bil vrednostni papir sprejet na
podlagi neresničnih oziroma napačnih podatkov;

– če izdajatelj ne dostavi borzi zahtevanih podatkov in
informacij.

(2) Odbor lahko po poprejšnjem obvestilu agencije iz-
ključi posamezni vrednostni papir iz borzne kotacije tudi v
naslednjih primerih:

– če se z vrednostnim papirjem na borzi ne posluje več
kot šest (6) mesecev;

– če izdajatelj ali vrednostni papir ne izpolnjujeta pogo-
jev za borzno kotacijo;
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– obveznice odbor izključi iz uradnega borznega trga
ob nastanku pravnih posledic uvedbe likvidacije oziroma
stečaja izdajatelja;

– delnice se ob nastanku pravnih posledic uvedbe li-
kvidacije oziroma stečaja izdajatelja izključijo iz borznega
trga in sprejmejo v prosti trg; s tega trga se izključijo, ko
izdajatelj preneha obstajati;

– če skupščina delničarjev sprejme sklep o umiku del-
nic iz organiziranega trga skladno z ZTVP;

– če nastopijo drugi utemeljeni razlogi, za katere odbor
ugotovi, da ogrožajo varnost investitorjev.

(3) Odbor v skladu z zakonom izključi posamezni vre-
dnostni papir iz borzne kotacije tudi na zahtevo agencije.

(4) V primeru izključitve vrednostnega papirja iz kotaci-
je po prvem odstavku tega člena, se lahko vloži ponovna
zahteva za sprejem vrednostnega papirja v borzno kotacijo
po preteku dveh (2) let od dneva dokončne odločbe o
izključitvi.

Izključitev zaradi umika delnic iz borzne kotacije

49. člen
(1) Če skupščina izdajatelja vrednostnih papirjev, ki so

sprejeti v kotacijo na borzi, sprejme sklep o umiku delnic z
organiziranega trga, odbor sprejme odločbo o izključitvi vre-
dnostnega papirja iz organiziranega trga z odložnim pogo-
jem.

(2) Če so bili na skupščini ob odločanju o sklepu iz
prvega odstavka tega člena navzoči vsi delničarji, je odložni
pogoj iz prvega odstavka tega člena izpolnjen, ko odbor
prejme kopijo veljavno sprejetega sklepa o umiku v obliki
notarsko overjenega zapisnika skupščine delničarjev.

(3) Če na skupščini ob odločanju o sklepu iz prvega
odstavka tega člena niso bili prisotni vsi delničarji družbe, je
odložni pogoj izpolnjen, ko odbor prejme pisno izjavo upra-
ve izdajatelja, katerega sklep o umiku je bil na skupščini
sprejet soglasno, da v zakonsko predvidenem roku treh (3)
mesecev ni prejela pisne odpovedi soglasja s strani delni-
čarjev, ki na skupščini niso bili prisotni.

(4) Odložni pogoj iz prvega odstavka tega člena je iz-
polnjen tudi v primeru, če je bil sklep o umiku na skupščini
sprejet z najmanj 9/10 večino, ko odbor prejme izjavo upra-
ve izdajatelja, da so smiselno izpolnjeni pogoji iz 3. odstavka
542. člena ZGD.

Odgovornost borze

50. člen
V primeru izključitve vrednostnega papirja iz borzne

kotacije je izključena odškodninska odgovornost borze v
obsegu, kot ga dopušča 265. člen Zakona o obligacijskih
razmerjih.

2.1.6. SPREJEM V KOTACIJO IN RAZŠIRITVE
KOTACIJE DELNIC IZ NASLOVA POSTOPKOV

LASTNINSKEGA PREOBLIKOVANJA IN
DENACIONALIZACIJE

Zahteva za sprejem ali za razširitev kotacije

51. člen
Če za kotacijo delnic na borzi zaprosi izdajatelj, ki ima

celoten razred zadevnih delnic zaradi programa lastninske-
ga preoblikovanja ali postopka denacionalizacije razdeljen
na več oznak z različnimi omejitvami prenosljivosti, se mora
njegova zahteva glasiti na vse delnice tega razreda.

Smiselna uporaba pravil

52. člen
Kolikor ni drugače določeno, se za sprejem v kotacijo

vrednostnih papirjev iz prejšnjega člena smiselno uporablja-
jo splošne določbe pravil o sprejemu vrednostnih papirjev v
kotacijo.

Predložitev dodatne dokumentacije

53. člen
Poleg zahteve za kotacijo in ostale dokumentacije, ki jo

določi odbor, mora izdajatelj odboru predložiti še naslednjo
dokumentacijo:

– opis razreda delnic s stopnjami prenosljivosti posa-
meznih oznak delnic istega razreda in njihovo število,

– navedbo dejstva, ki določa pretek omejitev prenoslji-
vosti za posamezne oznake delnic istega razreda,

– predviden datum proste prenosljivosti za posamezne
oznake delnic istega razreda.

Ugoditev zahtevi

54. člen
V primeru ugodno rešene zahteve uprava določi datum

začetka trgovanja samo za tiste delnice razreda, ki so v
trenutku odločanja prosto prenosljive.

Dolžnosti izdajatelja

55. člen
Izdajatelj je v primeru ugodno rešene zahteve dolžan

borzo pravočasno obveščati o poteku časovnih omejitev
prenosljivosti delnic iz naslova lastninskega preoblikovanja
oziroma o poteku morebitnih postopkov denacionalizacije,
ki se nanašajo na njegovo premoženje.

2.1.7. POTRDILA O LASTNIŠTVU IN VREDNOSTNI
PAPIRJI TUJEGA IZDAJATELJA

Smiselna uporaba določb

56. člen
(1) Za postopek sprejema potrdil o lastništvu in vredno-

stnih papirjev tujih izdajateljev v borzno kotacijo, postopek v
primeru sprememb v kapitalu izdajatelja, za obveščanje in
poročanje izdajateljev ter za postopek njihove izključitve se
poleg določb tega poglavja smiselno uporabljajo določbe
pravil, ki veljajo za vrednostne papirje ter izdajatelje iz Repu-
blike Slovenije.

(2) Pravila glede obveznosti obveščanja se nanašajo
na izdajatelja vrednostnih papirjev, na podlagi katerih so
potrdila o lastništvu izdana, za poročanje o njih pa je odgo-
voren izdajatelj.

Zahteva za sprejem v kotacijo

57. člen
(1) Zahtevi za sprejem tujega vrednostnega papirja v kota-

cijo mora izdajatelj priložiti tudi listino o vsebini tujega prava, ki
velja za vrednostne papirje, na katere se nanaša zahteva.

(2) V primeru iz tretjega odstavka 46. člena ZTVP mora
tuj izdajatelj dopolniti prospekt s podatki, ki jih predpiše
agencija, zahtevi za sprejem pa mora priložiti tudi listine, s
katerimi dokazuje, da so izpolnjeni pogoji za priznanje pro-
spekta skladno z ZTVP.
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2.2. VREDNOSTNI PAPIRJI NA PROSTEM TRGU

2.2.1. POSTOPEK SPREJEMA VREDNOSTNIH
PAPIRJEV

Sprejem vrednostnih papirjev

58. člen
(1) Uprava z odločbo uvrsti vrednostne papirje na pro-

sti trg na zahtevo izdajatelja oziroma posameznega imetnika
vrednostnega papirja ali po uradni dolžnosti, kadar so za to
izpolnjeni naslednji pogoji:

– s temi vrednostnimi papirji se lahko trguje na organi-
ziranem trgu;

– so v celoti vplačani,
– so prosto prenosljivi in
– so izdani v nematerializirani obliki.
(2) Dokumentacija, na podlagi katere uprava na zahte-

vo izdajatelja ali po uradni dolžnosti odloča o sprejemu
vrednostnih papirjev na prosti trg, je naslednja:

– dovoljenje agencije za javno ponudbo oziroma za
organizirano trgovanje,

– dokazila o uspešno zaključeni javni ponudbi vredno-
stnih papirjev (pri delnicah izpis iz sodnega registra, pri
dolžniških vrednostnih papirjih dvojnik obvestila agenciji o
uspešno končani javni ponudbi),

– kopijo izjave o polni vplačanosti vrednostnih papirjev,
– prospekt,
– odločbo KDD o vknjižbi javno ponujenega vredno-

stnega papirja v register nematerializiranih vrednostnih pa-
pirjev.

(3) Uprava lahko uvrsti na prosti trg tudi vrednostni
papir, za katerega ni bil izdan prospekt ali dovoljenje agenci-
je, če le to po ZTVP ni potrebno, vendar mora to objaviti v
sredstvih javnega obveščanja v skladu s statutom.

Ugovor

59. člen
Zoper odločbo o uvrstitvi ali zavrnitvi uvrstitve vredno-

stnega papirja v prosti trg je možno podati ugovor na agenci-
jo v roku osem (8) dni po prejemu odločbe. Vložen ugovor
zadrži izvršitev odločbe.

2.2.2. SMISELNA UPORABA DOLOČB

Smiselna uporaba določb

60. člen
(1) Za izdajatelje vrednostnih papirjev na prostem trgu

se smiselno uporabljajo vse določbe pravil, ki veljajo za
borzni trg, razen tistih, ki jih to poglavje pravil ureja drugače.

(2) Na prostem trgu ne veljajo naslednje obveznosti
izdajatelja:

– zaveza glede roka in vsebine objave nerevidiranih
letnih računovodskih izkazov (34. člen pravil);

– zaveza glede drugega medletnega poročanja (36a.
člen pravil);

– zaveza glede izdelave polletnega poročila (36. člen
pravil).

(3) Za izdajatelje vrednostnih papirjev, s katerimi se
trguje na prostem trgu, glede vsebine ter skrajnega roka
objave povzetka revidiranega letnega poročila veljajo določ-
be 63. ter 64. člena ZTVP.

(4) Ne glede na določbe drugega odstavka tega čle-
na so izdajatelji vrednostnih papirjev, s katerimi se trguje

na prostem trgu, v primeru izdelave in posredovanja zgo-
raj naštetih podatkov iz računovodskih izkazov tretjim ose-
bam dolžni ravnati v skladu z določbami 42. – 45. člena
pravil.

2.2.3. IZKLJUČITEV VREDNOSTNIH PAPIRJEV

Izključitev vrednostnega papirja iz prostega trga

61. člen
(1) Vrednostni papir lahko uprava izključi iz prostega

trga v naslednjih primerih:
– če izdajatelj ali vrednostni papir ne izpolnjujeta pogo-

jev za trgovanje na prostem trgu;
– če skupščina delničarjev izdajatelja sprejme sklep o

umiku delnic iz organiziranega trga, pri čemer so izpolnjeni
pogoji iz 54. člena ZTVP;

– če se izkaže, da je bil vrednostni papir sprejet na
podlagi neresničnih oziroma napačnih podatkov;

– obveznice in ostale dolžniške vrednostne papirje ob
nastanku pravnih posledic uvedbe likvidacije oziroma steča-
ja izdajatelja, delnice pa, ko izdajatelj preneha obstajati.

(2) Zoper odločbo o izključitvi vrednostnega papirja iz
trgovanja na prostem trgu je dovoljen ugovor, ki ga je potre-
bno vložiti v roku 8 (osem) dni od prejema odločbe. Vložen
ugovor ne zadrži izvršitve odločbe. Za odločanje o ugovoru
je pristojen nadzorni svet borze.

Izključitev zaradi umika delnic iz trgovanja

62. člen
(1) Če skupščina izdajatelja vrednostnih papirjev, ki so

sprejeti na prosti trg, sprejme sklep o umiku delnic z organi-
ziranega trga, uprava borze sprejme odločbo o izključitvi
vrednostnega papirja iz organiziranega trga z odložnim po-
gojem.

(2) Če so bili na skupščini ob odločanju o sklepu iz
prvega odstavka tega člena navzoči vsi delničarji, je odlož-
ni pogoj iz prvega odstavka tega člena izpolnjen, ko uprava
borze prejme kopijo veljavno sprejetega sklepa o umiku v
obliki notarsko overjenega zapisnika skupščine delničar-
jev.

(3) Če na skupščini ob odločanju o sklepu iz prvega
odstavka tega člena niso bili prisotni vsi delničarji družbe,
je odložni pogoj izpolnjen, ko uprava borze prejme pisno
izjavo uprave izdajatelja, katerega sklep o umiku je bil na
skupščini sprejet soglasno, da v zakonsko predvidenem
roku treh (3) mesecev ni prejela pisne odpovedi soglasja s
strani delničarjev, ki na skupščini niso bili prisotni.

(4) Odložni pogoj iz prvega odstavka tega člena je iz-
polnjen tudi v primeru, če je bil sklep o umiku na skupščini
sprejet z najmanj 9/10 večino, ko borza prejme izjavo upra-
ve izdajatelja, da so smiselno izpolnjeni pogoji iz 3. odstavka
542. člena ZGD.

2.3. DELNICE INVESTICIJSKIH DRUŽB IN
POOBLAŠČENIH INVESTICIJSKIH DRUŽB

Segment trgovanja

63. člen
Delnice ID in delnice PID se sprejemajo v poseben

segment borzne kotacije in prostega trga, ki ima oznako –
Investicijske družbe.
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Sprejem delnic v borzno kotacijo

64. člen
(1) Delnice ID in delnice PID, ki glede na svoje lastnosti

in glede na poslovanje njihovega izdajatelja izpolnjujejo za-
konske pogoje in pogoje, določene s pravili, so lahko na
podlagi zahteve izdajatelja sprejete v borzno kotacijo.

(2) Za sprejem delnic ID in PID v borzno kotacijo se
upoštevajo enaki kvantitativni kriteriji kot za sprejem delnic
navadnih delniških družb.

(3) O sprejemu delnic ID in PID v borzno kotacijo odlo-
ča odbor.

(4) Vlagatelj zahteve mora odboru predložiti:
– dovoljenje agencije za opravljanje dejavnosti DZU za

PID oziroma ID, katerega delnice so predmet zahteve za
sprejem v borzno kotacijo;

– dovoljenje agencije za ustanovitev ID oziroma PID;
– prospekt za borzno kotacijo;
– sklep KDD o vknjižbi delnic v register nematerializira-

nih vrednostnih papirjev oziroma kopijo sklepa o izdaji del-
nic;

– prečiščeno besedilo statuta DZU in ID oziroma PID;
– izpisek iz sodnega registra;
– če se zahteva za sprejem nanaša na delnice PID,

mora vlagatelj zahteve predložiti tudi dokazilo o usklajenosti
PID z določbami poglavij I-IX ZISDU.

(5) Podrobnejšo vsebino prospekta za borzno kotacijo
iz 3. alinee četrtega odstavka tega člena določi uprava.

(6) Vlagatelj zahteve za sprejem delnic ID v borzno
kotacijo je lahko samo DZU, ki ima sklenjeno pogodbo o
upravljanju ID, katerega delnice se sprejmejo v borzno kota-
cijo.

Dolžnost poročanja in obveščanja o poslovanju
investicijskih družb

65. člen
(1) Na podlagi 106. člena ZISDU mora DZU in poobla-

ščena DZU dnevno pisno obvestiti borzo o knjigovodski
vrednosti delnice ID in/ali PID na posamezen dan. Za delni-
ce PID mora DZU borzi sporočiti tudi knjigovodsko vrednost
delnice brez upoštevanja zbranih in še nezamenjanih la-
stninskih certifikatov. DZU mora omenjene informacije za ID
in/ali PID, ki jih upravlja in katerih delnice so uvrščene na
organiziran trg, borzi posredovati v pisni obliki na način kot
ga z navodili določi borza.

(2) Borza te podatke dnevno objavlja v borzni tečajnici,
skupaj z ostalimi informacijami o sklenjenih poslih, ponud-
bah in povpraševanjih.

(3) Za dolžnost poročanja in obveščanja o poslovanju
ID in PID, katerih delnice so uvrščene v borzno kotacijo,
veljajo določbe 30. do 43. člena pravil. DZU, ki upravlja ID
in/ali PID, mora poleg tega o nameravani spremembi inve-
sticijske politike obvestiti borzo in javnost vsaj en (1) mesec
dni pred njeno uveljavitvijo.

Postopek v primeru kršitev dolžnosti poročanja in
obveščanja

66. člen
(1) Če DZU oziroma pooblaščena DZU borzi ne sporo-

či oziroma ne sporoči pravočasno zahtevanih podatkov, po-
tem lahko odbor sprejme naslednje ukrepe:

– izreče opomin ali opomin v okviru članov borze DZU
oziroma pooblaščeni DZU, ki ni posredovala podatkov;

– izreče javni opomin DZU oziroma pooblaščeni DZU,
ki ni posredovala podatkov;

– začasno zaustavi trgovanje z delnicami tiste ID oziro-
ma PID, za katere ni prejela zahtevanih podatkov.

(2) Za izrek ukrepa se smiselno uporabljajo pravila po-
stopka, ki določajo ukrepe zoper izdajatelje vrednostnih
papirjev, ki so uvrščeni v borzno kotacijo.

(3) O kršitvi dolžnosti obveščanja in o sprejetem ukre-
pu borza obvesti agencijo.

Sprejem delnic v prosti trg

67. člen
V prosti trg uprava z odločbo sprejme delnice ID in

delnice PID, za katere je borza pridobila naslednjo doku-
mentacijo:

– dovoljenje agencije za opravljanje dejavnosti DZU, ki
upravlja ID ali PID;

– prečiščeno besedilo statuta DZU in ID oziroma PID;
– poročilo o revidiranih računovodskih izkazih za ID

oziroma PID za dve (2) leti;
– prospekt za sprejem na organizirani trg;
– sklep KDD o vknjižbi delnic v register nematerializira-

nih vrednostnih papirjev oziroma kopijo sklepa o izdaji delnic;
– izpisek iz sodnega registra.

Smiselna uporaba določb

68. člen
Za postopek sprejema delnic ID in delnic PID v prosti

trg ter dolžnost poročanja in obveščanja se smiselno upo-
rabljajo določbe pravil, ki veljajo za delnice ID in delnice PID
v borznem trgu.

Začasna zaustavitev trgovanja z delnicami ID ali PID na
prostem trgu

69. člen
(1) Uprava lahko začasno zaustavi trgovanje z delnica-

mi določene ID ali PID, s katerimi se trguje na prostem trgu,
če so podane utemeljene okoliščine za zaščito interesov
investitorjev, o katerih borzo obvesti agencija s posredova-
njem odločbe, ki je bila izdana skladno z določili ZISDU v
postopku nadzora nad DZU, ki posamezno ID ali PID uprav-
lja. O sprejetem ukrepu uprava nemudoma obvesti DZU,
člane borze, agencijo in javnost.

(2) Zaustavitev traja do javne objave informacije o izda-
ni odločbi in morebitnih obrazložitev s strani DZU s tem v
zvezi. Objavo je dolžna na lastne stroške zagotoviti DZU, ki
upravlja ID oziroma PID, s katere delnicami je bilo trgovanje
zaustavljeno, v časopisu, ki je naveden v prospektu za uvr-
stitev vrednostnega papirja v prosti trg.

(3) Če DZU v roku treh (3) delovnih dni ne zagotovi
javne objave, uprava sprosti trgovanje na prostem trgu. O
tem obvesti agencijo, člane in javnost, v obvestilu pa navede
tudi besedilo izreka odločbe agencije iz tretjega odstavka
tega člena.

2.4. KRATKOROČNI VREDNOSTNI PAPIRJI

Sprejem kratkoročnih vrednostnih papirjev

70. člen
(1) Javno ponujene kratkoročne vrednostne papirje

sprejema v trgovanje na borzo uprava, ko pridobi naslednjo
dokumentacijo:

– dovoljenje agencije za javno ponudbo ali za organizi-
rano trgovanje;
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– odločbo agencije o uspešno zaključeni javni ponud-
bi;

– izjavo o polni vplačanosti vrednostnih papirjev;
– prospekt za borzno kotacijo;
– odločbo KDD o vpisu vrednostnih papirjev v centralni

register vrednostnih papirjev.
(2) V primerih, ko je izdajatelj kratkoročnih vredno-

stnih papirjev Republika Slovenija ali Banka Slovenije, mu
skladno z ZTVP ni potrebno predložiti dokumentacije iz
prve, druge in četrte alinee prvega odstavka tega člena.
Sestavni del dokumentacije so v primeru sprejema zakla-
dnih menic tudi zapisniki o izvedenih avkcijah teh vredno-
stnih papirjev.

Smiselna uporaba določb

71. člen
Za trgovanje s kratkoročnimi vrednostnimi papirji se

smiselno uporabljajo vse določbe pravil, ki veljajo za trgova-
nje z vrednostnimi papirji na prostem trgu.

3. BORZNI ČLANI IN BORZNI POSREDNIKI

3.1. BORZNI ČLANI

3.1.1. SPREJEM BORZNIH ČLANOV

Postopek

72. člen
(1) Postopek za sprejem v članstvo na borzi se začne

na podlagi izpolnjenega predpisanega obrazca zahteve za
sprejem v članstvo na borzi (v nadaljevanju: zahteva), ki se
vloži v dveh (2) izvodih neposredno pri borzi ali pošlje pripo-
ročeno po pošti.

(2) Obrazec zahteve s sklepom predpiše uprava.

Zahteva za sprejem v članstvo

73. člen
(1) Pooblaščeni udeleženec mora obrazcu zahteve pri-

ložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev za sprejem
v članstvo na borzi:

– statut oziroma družbeno pogodbo v obliki kopije over-
jenega prepisa notarskega zapisa;

– izpis iz sodnega registra, ki vključuje zadnje spre-
membe;

– dovoljenje agencije za opravljanje storitev v zvezi z
vrednostnimi papirji;

– računovodske izkaze za zadnje poslovno leto, pri-
pravljene v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi,
če pooblaščeni udeleženec že posluje dlje kot eno (1)
leto;

– sklep o sprejemu v članstvo v KDD oziroma, če
pooblaščeni udeleženec ni član KDD, potem mora prilo-
žiti pogodbo s članom KDD, preko katerega bo zagotav-
ljal izpolnitev obveznosti iz sklenjenih poslov na organizi-
ranem trgu.

(2) Uprava lahko od vlagatelja zahteve zahteva tudi, naj
ji ta posreduje druge podatke ali dokumentacijo, iz katere
izhaja utemeljenost zahteve za sprejem v članstvo. Uprava
vlagateljeve zahteve, ki ji podatkov ali dokumentacije ne
posreduje, ne sme zavreči kot nepopolne, pač pa o njej
odloči na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Zavrženje zahteve

74. člen
(1) Uprava vrne zahtevo, ki ni sestavljena v skladu z

določbami prvega in drugega odstavka prejšnjega člena,
vlagatelju v dopolnitev oziroma popravo, pri čemer mu
naloži, naj zahtevo dopolni oziroma popravi v roku, ki ne
sme biti krajši kot osem (8) in ne daljši kot trideset (30)
dni.

(2) Če vlagatelj zahteve v roku iz prejšnjega odstavka
zahteve ne dopolni oziroma ne popravi, jo uprava zavrže.

Postopek odločanja uprave o zahtevi

75. člen
(1) Če uprava zahteve v skladu s prejšnjim odstavkom

ne zavrže, se začne postopek za vsebinsko obravnavo za-
hteve in odločanje o njej. Uprava odloča o zadevah na
nejavnih sejah.

(2) Predsednik uprave ob pregledu zahteve določi po-
ročevalca, ki bo na seji uprave predstavil vsebino zahteve in
uvršča obravnavanje zahtev na dnevni red sej uprave po
enakem vrstnem redu, kot je prejel popolne ali popravljene
oziroma dopolnjene zahteve.

(3) Uprava odloči o zahtevi najkasneje v roku trideset
(30) dni, ko jo je prejela, ali od dneva, ko je bila dopolnjena
ali popravljena.

Zavrnitev zahteve

76. člen
Uprava zavrne zahtevo, če ugotovi, da vlagatelj zahteve

ne izpolnjuje pogojev za sprejem v članstvo na borzi.

Obvestilo o odločitvi in ugovor

77. člen
(1) Uprava obvesti o svoji odločitvi vlagatelja zahteve v

osmih (8) dneh po odločitvi. Če je odločitev pozitivna, je ni
potrebno obrazložiti. O sprejemu novega člana se obvesti
tudi ostale člane borze.

(2) Če je zahteva za sprejem zavržena ali zavrnjena,
mora biti odločitev uprave obrazložena tako, da je razviden
razlog za zavrnitev zahteve. V njej mora biti navedeno, da
lahko vlagatelj zahteve najkasneje v petnajstih (15) dneh po
vročitvi odločitve proti odločitvi vloži ugovor, o katerem bo
odločal nadzorni svet.

Ugoditev zahtevi

78. člen
(1) Po ugoditvi zahtevi mora novi član v roku, ki se mu

določi v sklepu o sprejemu v članstvo:
– pridobiti ustrezno število delnic borze,
– poskrbeti za zagotovitev izpolnitve sklenjenih borznih

poslov,
– skleniti pogodbo o najemu BTS, in
– izpolniti druge obveznosti v skladu s pravili, ki obve-

zujejo člane borze.
(2) Če novi član svojih obveznosti iz prejšnjega odstav-

ka ne izpolni v postavljenem roku, lahko uprava v desetih
(10) dneh od dneva, ko bi morale biti obveznosti izpolnjene,
razveljavi sklep o sprejemu v članstvo.
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3.1.2. PRAVICE IN DOLŽNOSTI BORZNIH ČLANOV

Pravice borznih članov

79. člen
Člani borze imajo naslednje pravice:
– uporabljati BTS in preko njega sklepati borzne posle;
– sočasno dobiti informacije, ki jih borza posreduje

članom in ki bi lahko vplivale na trgovanje;
– pridobiti na vpogled izvod prospekta za vrednostne

papirje, ki so uvrščene v borzno kotacijo;
– dobivati informacije o sprejetih vrednostnih papirjih v

borzno kotacijo in prosti trg in sprejetih novih članih borze;
– tekoče dobivati uradne borzne tečajnice in informa-

cije o izključitvah članov iz poslovanja na borzi oziroma
umiku vrednostnega papirja iz borzne kotacije in prostega
trga in vse podatke, ki jih borza pošilja javnosti;

– sodelovati pri organiziranih oblikah izobraževanja, ki
jih organizira borza;

– izvrševati vse pravice iz naslova lastništva nad delni-
cami borze, kot jih opredeljuje zakon.

Seznam članov borze

80. člen
Seznam vseh članov borze se tekoče objavlja v borznih

publikacijah, v sredstvih javnega obveščanja in v prostorih
borze.

Dolžnosti borznih članov

81. člen
(1) Člani borze imajo naslednje dolžnosti:
– skrbeti za ugled borze pri javnem nastopanju kot tudi

pri poslovanju na borzi;
– skrbeti za spoštovanje in izvajanje pravil in navodil;
– voditi natančno evidenco o prejetih naročilih in skle-

njenih borznih poslih na način, kot ga predpisuje agencija v
veljavnem sklepu o opravljanju storitev z vrednostnimi papirji;

– predložiti borzi revidirano letno poročilo v osmih (8)
dneh po prejemu revizijskega poročila, najkasneje pa v štirih
(4) mesecih po izteku koledarskega leta. Člani borze, ki so
banke, morajo predložiti revidirano letno poročilo in revidira-
no konsolidirano letno poročilo v roku osmih (8) dni po
prejemu revizorjevega poročila oziroma najkasneje v petih
(5) mesecih po izteku koledarskega leta.

– najkasneje v tridesetih (30) dneh po zaključku polle-
tja predložiti borzi polletno poročilo;

– dostaviti borzi splošne poslovne pogoje poslovanja
in vsakokratno prečiščeno besedilo v primeru morebitnih
sprememb;

– nemudoma obvestiti borzo o nastopu plačilne nespo-
sobnosti (insolventnosti), prisilni poravnavi in o začetku ste-
čajnega oziroma likvidacijskega postopka ter o vseh drugih
dogodkih, ki vplivajo oziroma bi lahko vplivali na njihovo
finančno stanje in poslovanje;

– sprotno obveščati borzo o vseh spremembah podat-
kov, ki se vpisujejo v sodni register (v obliki kopije sklepa
registrskega sodišča);

– ne sme omogočiti dostopa in uporabe BTS preko
osebnih identifikacijskih elementov drugemu kot borznemu
posredniku, kateremu so bili dodeljeni s strani borze;

– plačevati članarino in druge pristojbine v skladu s
cenikom borze.

(2) Člani borze, njihovi zaposleni ter borzni posredniki
so dolžni kot zaupne varovati vse podatke, ki so kot poslov-

na skrivnost določeni v statutu. Uprava s pisnim sklepom
lahko natančneje določi vrste podatkov, ki se štejejo za
poslovno skrivnost.

82. člen
(1) Če se član borze preoblikuje iz družbe z omejeno

odgovornostjo v delniško družbo oziroma iz delniške družbe
v družbo z omejeno odgovornostjo oziroma v primeru univer-
zalnega pravnega nasledstva, prevzame preoblikovana dru-
žba oziroma njen pravni naslednik vse pravice in obveznosti
stare družbe.

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka lahko uprava od
novooblikovane družbe oziroma univerzalnega pravnega na-
slednika zahteva, da ji posreduje vso dokumentacijo v zvezi
s tem preoblikovanjem.

3.1.3. ZAČASNA ALI TRAJNA IZKLJUČITEV IZ
ČLANSTVA NA BORZI TER PRENEHANJE ČLANSTVA

Izključitev člana borze iz poslovanja na borzi

83. člen
(1) Uprava lahko izključi člana iz poslovanja na borzi za

določen čas ali trajno v naslednjih primerih:
– če je bil član sprejet na podlagi neresničnih oziroma

napačnih podatkov;
– če član ne izpolnjuje svojih obveznosti do borze;
– če član ne obvesti borze o dogodkih oziroma okoli-

ščinah, ki jih določajo splošni akti borze;
– če član ne izpolnjuje več predpisanih pogojev za

članstvo;
– če član huje krši pravila borze;
– če član v nasprotju s 196. členom teh pravil ne

omogoči pregleda dokumentacije v zvezi s posli z vredno-
stnimi papirji, s katerimi se trguje na organiziranem trgu;

– če so podane utemeljene okoliščine za zaščito inte-
resov investitorjev.

(2) Sklep o izključitvi iz članstva na borzi sprejme upra-
va. Zoper ta sklep je dovoljeno vložiti ugovor na nadzorni
svet v roku osem (8) dni od vročitve sklepa. Vložen ugovor
ne zadrži izvršitve sklepa.

(3) V primeru izreka ukrepa trajne izključitve borzni član
ne more več vložiti ponovne zahteve za članstvo na borzi.

Prenehanje članstva na borzi

84. člen
(1) Članstvo na borzi preneha:
– če član borzi pisno sporoči, da ne želi več biti član

borze, najkasneje v roku trideset (30) dni od prejema obve-
stila člana;

– v primeru nastopa pravnih posledic začetka stečaja
oziroma likvidacije člana;

– če član preneha obstajati.
(2) Sklep o prenehanju članstva na borzi sprejme upra-

va.

Začasna izključitev

85. člen
(1) Člana borze, za katerega uprava utemeljeno sumi,

da opravlja dejanja, ki so s pravili ali z drugimi akti borze
prepovedana, lahko uprava začasno izključi iz poslovanja na
borzi.

(2) Začasna izključitev lahko traja najdalj do sprejema
dokončne odločitve uprave ali dokončne odločitve častne-
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ga sodišča, če postopek poteka pred njim. V tem času se
izvrševanje naročil člana v BTS zadrži.

Obvestilo agenciji in prenehanje veljavnosti pooblastil

86. člen
(1) O začasni izključitvi, izključitvi za določen čas ali za

trajno se obvesti agencijo in če to zahtevajo interesi investi-
torjev, tudi javnost.

(2) V primerih izključitve iz poslovanja na borzi oziroma
prenehanja članstva preneha veljavnost pooblastil poobla-
ščenih borznih posrednikov izključenega člana za sklepanje
borznih poslov.

3.2. BORZNI POSREDNIKI

3.2.1. SPREJEM BORZNEGA POSREDNIKA V
POSLOVANJE NA BORZI

Borzni posrednik

87. člen
(1) Borzni posrednik je fizična oseba, ki je pooblašče-

na za sklepanje borznih poslov s strani člana borze, če
izpolnjuje pogoje, ki jih predpisuje ZTVP.

(2) Borzne posrednike sprejema v borzno poslovanje
uprava na podlagi podpisane zaprisege in predložitve poo-
blastila člana borze, da zanj opravlja borzne posle v skladu s
pravili. O sprejemu se obvesti člane borze in agencijo.

Omejitev pooblastila za sklepanje borznih poslov

88. člen
Borzni posredniki, ki poslujejo z vrednostnimi papirji na

borzi, so lahko pooblaščeni za zastopanje samo enega čla-
na borze.

3.2.2. PRAVICE IN DOLŽNOSTI BORZNIH
POSREDNIKOV

Pravice borznih posrednikov

89. člen
Pravice borznih posrednikov so:
– uporabljati BTS in sklepati borzne posle za člana

borze preko BTS;
– udeleževati se organiziranih oblik izobraževanja in

usposabljanja, ki jih organizira borza;
– zahtevati podatke in obvestila, ki jih borza posreduje

ostalim borznim posrednikom;
– dajati borzi predloge, pobude in pripombe v zvezi s

poslovanjem na borzi.

Dolžnosti borznih posrednikov

90. člen
Dolžnosti borznih posrednikov so:
– posredovanje morajo opravljati vestno in v dobro ko-

mitentov tako, da se izogibajo vsakega ravnanja, ki bi utegni-
lo zbuditi dvom v nepristranskost, omajati zaupanje v njihovo
delo ali v pravilnost listin, ki jih izdajajo;

– varovati zaupnost nalogov, razgovorov in sklepov o
poslu, razen če nalogodajalec oziroma komitent izrecno
odobri kaj drugega ali če narava posla narekuje drugačne
postopke;

– voditi evidenc naročil in sklenjenih poslov v skladu s
Sklepom o opravljanju storitev z vrednostnimi papirji;

– na zahtevo strank izstavljati izpise iz evidence naro-
čil, ki so povezani s posli strank;

– vestno označiti in hraniti dokumentacijo v zvezi z
borznim poslovanjem;

– izvajati pravila in navodila borze;
– skrbeti za ugled borze pri javnem nastopanju kot tudi

pri poslovanju na borzi;
– ne sme omogočiti tretjim osebam dostopa in upora-

be BTS preko njegovih osebnih identifikacijskih elementov;
– opozarjati organe borze o ugotovljenih nepravilnostih

v zvezi s BTS (tehnične napake oziroma pomanjkljivosti).

3.2.3. ZAČASNA ALI TRAJNA IZKLJUČITEV
BORZNEGA POSREDNIKA IZ POSLOVANJA NA BORZI

TER PRENEHANJE PRAVICE DO POSLOVANJA

Izključitev borznega posrednika iz poslovanja na borzi

91. člen
(1) Borznega posrednika lahko uprava s sklepom iz-

ključi iz poslovanja na borzi za določen čas ali trajno zlasti v
naslednjih primerih:

– če je bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega de-
janja zoper gospodarstvo, zoper pravni promet, zoper pre-
moženje in sicer za obdobje največ pet (5) let po pravno-
močnosti sodbe, vendar ne manj kot dve (2) leti po prestani
kazni zapora;

– če mu je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi oprav-
ljanja poklica, in sicer za čas trajanja prepovedi;

– če borzni posrednik huje krši pravila.
(2) O tej odločitvi se obvesti agencijo. Na izrek ukrepa

iz prejšnjega odstavka tega člena je možen ugovor na nad-
zorni svet v roku osem (8) dni po prejemu sklepa. Ugovor
zadrži izvršitev ukrepa.

(3) V primeru izreka ukrepa trajne izključitve borzni po-
srednik ne more več vložiti ponovne zahteve za poslovanje
na borzi.

Začasna izključitev

92. člen
(1) Borznega posrednika, za katerega uprava utemelje-

no sumi, da opravlja dejanja, ki so s pravili ali z drugimi akti
borze prepovedana, lahko uprava začasno izključi iz poslo-
vanja na borzi.

(2) Začasna izključitev lahko traja najdlje do sprejema
dokončne odločitve uprave ali dokončne odločitve častne-
ga sodišča, če postopek poteka pred njim.

(3) O tej odločitvi se obvesti agencijo.

Prenehanje pravice borznega posrednika do poslovanja
na borzi

93. člen
(1) Pravica do poslovanja na borzi borznemu posredni-

ku preneha:
– če posredniku preneha veljati pooblastilo za zastopa-

nje s strani člana borze;
– na podlagi izrečenega ukrepa pristojnega organa bor-

ze;
– če mu agencija začasno ali trajno odvzame licenco

za opravljanje poslov.
(2) Sklep o tem sprejme uprava. Borzni posrednik lah-

ko poda ugovor zoper ta sklep na nadzorni svet v roku osem
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(8) dni po njegovem prejemu. Ugovor ne zadrži izvršitve
ukrepa.

4. TRGOVANJE Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI

4.1. TRGOVANJE Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI V
BORZNI KOTACIJI

Borzni posli

94. člen
(1) Borzni posli so nakupi in prodaje vrednostnih papir-

jev, ki so sprejeti v borzno kotacijo in jih sklenejo člani borze
preko BTS.

(2) Borzni posli so lahko promptni ali pa terminski.
Terminske borzne posle urejajo posebna pravila borze.

(3) Promptni borzni posli so tisti, pri katerih se obvezno-
sti iz sklenjenih borznih poslov izpolnijo v roku dveh (2) delov-
nih dni po sklenitvi posla (T+2) oziroma v skladu s pravili KDD.

Stranke borznih poslov

95. člen
Borzne posle lahko sklepajo samo člani borze.

96. člen
Pooblaščeni borzni posredniki morajo imeti pooblastilo

za opravljanje vseh ali samo nekaterih borznih poslov in
sicer na obrazcu, ki ga izda borza.

Predmet borznih poslov

97. člen
Predmet borznih poslov so serijski vrednostni papirji in

drugi finančni instrumenti, ki so sprejeti v borzno kotacijo in
vsebujejo vse nezapadle pripadajoče kupone oziroma vse
nezapadle pravice in obveznosti.

98. člen
Uprava določi dan, od katerega dalje se s predmetom

borznih poslov trguje brez kupona za izplačilo obresti oziro-
ma dividende.

99. člen
(1) Obveznice kotirajo brez kupona štiri (4) trgovalne

dni pred zapadlostjo kupona.
(2) Uprava lahko spremeni rok iz prvega odstavka tega

člena.
(3) Pri delnicah uprava določi datum začetka sklepanja

poslov brez kupona oziroma brez dividende glede na datum,
na katerega se ugotovijo upravičenci do dividende. V objavi
začetka sklepanja poslov brez dividende se navede tudi
višina dividende in datum izplačila.

Cena

100. člen
(1) V borznem poslovanju je cena vrednostnih papirjev

izražena s tečajem, ki je večji od nič (0).
(2) Tečaj delnic je izražen v slovenskih tolarjih (SIT) za

posamezen lot.
(3) Tečaj obveznic in drugih dolžniških vrednostnih pa-

pirjev je izražen v odstotkih od nominalne vrednosti ali v
odstotkih od še neizplačane glavnice (anuitetne obveznice)
brez pripisanih obresti.

(4) Kupec obveznic oziroma drugih dolžniških vredno-
stnih papirjev je dolžan poleg kupnine iz tretjega odstavka
tega člena plačati tudi natečene, toda še nezapadle obresti
v skladu s pravili KDD. Pripis natečenih obresti, ki jih dolguje
kupec obveznic prodajalcu, se izračuna ob izračunu, izrav-
navi in izpolnitvi obveznosti iz sklenjenih borznih poslov KDD.

Način trgovanja

101. člen
(1) Člani borze lahko lastna naročila z vrednostnimi

papirji, ki so sprejeti v borzno kotacijo, izvršujejo le preko
BTS. Izven BTS se lahko sklepajo posli v primeru poslovanja
s svežnji vrednostnih papirjev iz 166. člena pravil in v prime-
rih, ki jih dopušča ZTVP.

(2) BTS je računalniško podprt informacijski sistem, ki
omogoča predvsem vnos, spreminjanje in odstranitev naro-
čil, sklenitev borznih poslov, pregledovanje naročil in skle-
njenih borznih poslov, pregled informacij o trgovanju in vre-
dnostnih papirjih, ki kotirajo na borzi.

Uporaba BTS

102. člen
Borzni posredniki so preko svoje delovne postaje, ki jo

morajo registrirati pri borzi, povezani s sistemom BTS. Vsak
borzni posrednik ima osebne identifikacijske elemente, ki
mu omogočajo dostop do sistema, izvajanje operacij v siste-
mu in dostop do podatkov, za katere je pooblaščen. Borzni
posredniki odgovarjajo za resničnost in točnost podatkov, ki
jih vnesejo v BTS.

103. člen
(1) Uporaba osebnih identifikacijskih elementov je do-

voljena samo pooblaščenemu borznemu posredniku, kate-
remu so bili dodeljeni.

(2) Za zlorabe je v razmerju do borze odgovoren poo-
blaščeni borzni posrednik, pod čigar osebnimi identifikacij-
skimi elementi pride do zlorabe, oziroma član borze, če je
soodgovoren za zlorabo.

Trgovalni dnevi

104. člen
Borzno trgovanje poteka vsak delovni dan. Ob državnih

praznikih, drugih dela prostih dnevih in v primeru posebnih
okoliščin se na borzi ne trguje. Uprava določa časovni raz-
pored borznega trgovanja. Spremembo je potrebno objaviti
najmanj pet (5) dni pred predvideno spremembo.

Trajanje borznega trgovanja

105. člen
(1) Trg je odprt za sklepanje poslov od 9:30 do

13:00 ure.
(2) Trg je odprt za upravljanje z naročili (vnos, spre-

membe, odstranitve ali potrditve naročil) vsak trgovalni dan
med 8.00 in 13.00 uro ter 14.00 in 16.00 uro.

(3) Čas trgovanja oziroma čas upravljanja z naročili se
lahko s sklepom uprave podaljša oziroma skrajša.

Ponudba in sprejem ponudbe

106. člen
Ponudbe za sklenitve borznih poslov in sprejemi po-

nudb se vnašajo v BTS v obliki naročil.
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Borzno posredovanje

107. člen
(1) Pred sprejemom prvega naročila posamezne stran-

ke za nakup oziroma prodajo vrednostnih papirjev mora član
borze s to stranko skleniti splošno pogodbo o borznem
posredovanju v pisni obliki. Pogodba o borznem posredova-
nju je pogodba, s katero se član borze zaveže izvrševati
nakupe in prodaje vrednostnih papirjev po nalogih in za
račun stranke, stranka pa se zaveže za opravljanje teh stori-
tev plačevati provizijo.

(2) Vsako naročilo članu borze, ki ga dobi od svoje
stranke, mora vsebovati vse potrebne podatke za nemoteno
in jasno izvršitev naročila, zlasti pa vrsto naročila, rok veljav-
nosti, vrsto in količino vrednostnega papirja, ki je predmet
naročila.

Stanja vrednostnih papirjev

108. člen
(1) V sistemu BTS se posamezen vrednostni papir lah-

ko nahaja v enem od naslednjih stanj:
– trgovan – z njim se lahko trguje preko BTS skladno

s pravili;
– zadržan – sistem BTS ne omogoča sklepanja poslov

z njim, vnos naročil je možen;
– zaustavljen – sistem BTS ne omogoča sklepanja

poslov z njim, vnos naročil ni možen;
– začasno ali trajno izključen – vrednostni papir se

začasno ali trajno izključi iz sistema BTS.
(2) Stanje vrednostnega papirja se spremeni na podla-

gi sklepa uprave ali odbora, kadar so za to izpolnjeni pogoji
iz pravil.

Sprejemanje naročil strank

109. člen
(1) Član borze sprejema naročila strank za nakup oziro-

ma prodajo vrednostnih papirjev na sedežu družbe oziroma
v poslovalnici, ki izvršuje naročila strank.

(2) Član borze lahko sprejema pisna naročila strank
tudi v lastni poslovalnici, ki ne izvršuje naročil strank oziro-
ma v poslovalnici pravnih oseb, ki v imenu in za račun
člana borze sprejemajo naročila strank, če se stranka v tej
poslovalnici člana borze oziroma pravne osebe osebno
zglasi.

(3) Kadar član borze sprejema naročila na način iz
drugega odstavka tega člena, morajo splošni pogoji poslo-
vanja člana borze določati rok, v katerem mora biti naročilo
posredovano na sedež člana borze oziroma poslovalnice
člana borze, ki izvršuje naročila strank. Na to določbo splo-
šnih pogojev poslovanja mora biti stranka ob izročitvi naroči-
la izrecno opozorjena.

(4) Šteje se, da je naročilo prejeto, ko ga prejme član
borze na sedežu oziroma poslovalnici člana borze, ki izvršu-
je naročila strank.

Potrdilo o prejemu naročila stranke

110. člen
(1) Član borze mora stranki posredovati potrdilo o pre-

jemu naročila, ki vsebuje:
1. oznako, da gre za potrdilo o prejemu naročila;
2. ime in priimek stranke oziroma firmo stranke, ki je

pravna oseba;
3. številko računa stranke;

4. datum in natančen čas (uro in minuto) prejema
naročila, v primeru iz drugega odstavka 107. člena pravil
tudi datum in čas izročitve naročila;

5. oznako vrednostnega papirja;
6. vrsto naročila (nakupno, prodajno);
7. tip naročila glede na ceno in čas veljavnosti;
8. količino;
9. morebitne druge pogoje za izvršitev naročila;
10. firmo člana borze in poslovalnico člana borze ozi-

roma pravne osebe iz drugega odstavka 109. člena pravil,
v kateri je stranka izročila naročilo;

11. ime in priimek osebe ter podpis odgovorne ose-
be člana borze.

(2) V primeru podanega naročila s preudarkom iz 114.
člena pravil mora potrdilo o prejemu naročila vsebovati tudi
določbo, da je stranka člana borze pooblastila, da izvrši
naročilo takrat, ko bo ocenil, da je to najugodneje za
interese stranke, in določbo, da naročilo preneha veljati z
iztekom dne, ko ga je član borze prejel.

(3) Član borze mora stranki poslati potrdilo o prejemu
naročila najkasneje naslednji delovni dan po prejemu naro-
čila.

(4) Določbe prejšnjih odstavkov se smiselno uporab-
ljajo tudi v primeru spremembe oziroma preklica naročila.

Odklonitev sprejema naročila

111. člen
(1) Če član borze noče sprejeti naročila stranke, mo-

ra stranko o tem obvestiti takoj po prejemu naročila. V
obvestilu mora navesti razlog odklonitve sprejema naroči-
la.

(2) Kadar splošni pogoji poslovanja člana borze dolo-
čajo, da član borze ni dolžan sprejeti naročila za prodajo
vrednostnih papirjev, dokler stranka vrednostnih papirjev,
ki so predmet naročila, ne prenese na račun stranke pri
članu borze, teče rok za obvestilo iz prvega odstavka tega
člena od takrat:

– ko član borze lahko ugotovi, da stranka na računu
stranke pri članu borze nima vrednostnih papirjev oziroma
zadostne količine vrednostnih papirjev, ki so predmet na-
ročila stranke; oziroma

– kadar stranka sočasno z naročilom za prodajo čla-
nu borze posreduje ustrezen nalog za prenos vrednostnih
papirjev med računi istega imetnika, ko član borze lahko
ugotovi, da takšnega naloga ni mogoče izvršiti.

(3) Kadar v primeru naročila za nakup član borze za-
hteva od stranke, da pred izvršitvijo naročila založi predu-
jem, teče rok za obvestilo iz prvega odstavka tega člena od
takrat, ko član borze lahko ugotovi, da predujem v dogo-
vorjenem roku ni bil založen.

Izvrševanje naročil

112. člen
(1) Član borze sme lastna naročila za nakup oziroma

prodajo tržnih vrednostnih papirjev izvrševati samo preko
BTS, razen v primeru poslovanja s svežnji vrednostnih pa-
pirjev iz 166. člena pravil.

(2) Član borze mora izvršiti naročilo stranke tako, kot
se glasi.

(3) Če stranka v naročilu ne določi cene, po kateri
mora član borze izvršiti naročilo za nakup oziroma prodajo
vrednostnih papirjev, takšno naročilo preneha veljati z izte-
kom dne, ko ga je član borze prejel.
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Način izvrševanja naročil strank

113. člen
(1) Član borze izvršuje naročila strank za nakup oziro-

ma prodajo vrednostnih papirjev z vnosom ustrezne ponud-
be oziroma povpraševanja v BTS.

(2) Član borze mora izvršiti naročilo stranke takoj, ko
so izpolnjeni pogoji za izvršitev naročila. Šteje se, da so
pogoji za izvršitev izpolnjeni, ko član borze prejme naročilo
(četrti odstavek 109. člena pravil) in se izteče rok za odklo-
nitev naročila (111. člen pravil) ter to omogočajo pravila o
delovanju BTS.

(3) Član borze mora izvrševati naročila strank za nakup
oziroma prodajo vrednostnih papirjev po vrstnem redu preje-
ma ustreznih naročil za takšen nakup oziroma prodajo.

(4) Član borze ne sme kupiti oziroma prodati vredno-
stnih papirjev za svoj račun ali za račun zaposlenega pri
članu borze, če zaradi takšnega nakupa oziroma prodaje ne
bi mogel izvršiti sočasnega naročila stranke za nakup oziro-
ma prodajo oziroma bi bilo to mogoče izvršiti samo pod za
stranko manj ugodnimi pogoji.

Izvrševanje naročil s preudarkom

114. člen
(1) Naročilo s preudarkom je posebna vrsta naročila,

pri katerem naročnik ne določi tečaja za nakup ali prodajo
vrednostnega papirja. V BTS se vnese po presoji borznega
posrednika, v skladu s 126. členom pravil. Če to naročilo ni
izvršeno v teku trgovalnega dne, preneha veljati in ga mora
borzni posrednik odstraniti iz BTS. Borzni posrednik mora
izvršiti naročila s preudarkom, ki se nanašajo na isti vredno-
stni papir, glede na vrstni red njihovega prejema.

(2) Ne glede na določbo drugega odstavka 113. člena
pravil mora član borze izvršiti naročilo s preudarkom, takrat
kadar s skrbnostjo dobrega strokovnjaka oceni, da je glede
na stanje na trgu izvršitev naročila najugodnejša za interese
stranke.

(3) Pri izvrševanju naročila s preudarkom član borze ne
sme vnesti nasprotnega naročila za nakup oziroma prodajo
vrednostnih papirjev za račun druge stranke, ki je dala naro-
čilo s preudarkom, za svoj račun oziroma račun zaposlene-
ga pri članu borze z namenom, da pride do sklenitve posla z
uskladitvijo pogojev ponudbe oziroma povpraševanja za ra-
čun stranke, s pogoji povpraševanja oziroma ponudbe za
račun druge stranke, ki je dala naročilo s preudarkom, za
račun člana borze oziroma zaposlenega pri članu borze.

Izvrševanje naročil za račun več strank

115. člen
(1) Kadar član borze sočasno sprejme več naročil s

preudarkom oziroma kadar sočasno prejme več naročil
strank za nakup oziroma prodajo vrednostnih papirjev z ena-
kimi pogoji izvršitve, lahko takšna naročila združi v eno naro-
čilo in ga izvrši (v nadaljnjem besedilu: naročila za skupni
račun).

(2) Pri trgovanju za skupni račun borzno posredniška
družba ne sme sklepati poslov za svoj račun oziroma račun
zaposlenega pri borzno posredniški družbi.

(3) Kadar se na osnovi naročila za skupni račun sklene
eden ali več poslov, mora član borze pravice in obveznosti iz
takšnega posla oziroma poslov prenesti na stranke po na-
slednjih pravilih:

1. če je posel oziroma posle sklenil za enako ceno,
količina vrednostnih papirjev pa ne zadošča za izvršitev ce-
lotnih naročil vseh strank, se najprej v celoti izvrši naročilo

tiste stranke, ki ga je član borze prejel pred naročilom na-
slednje stranke;

2. če je posle sklenil po različnih cenah, se za najugo-
dnejšo ceno najprej v celoti izvrši naročilo tiste stranke, ki ga
je član borze prejel pred naročilom naslednje stranke.

(4) Določba tretjega odstavka tega člena se ne uporab-
lja za naročila, povezana z gospodarjenjem z vrednostnimi
papirji.

Izročitev vrednostnih papirjev stranki

116. člen
Član borze mora v skladu s pravili, ki urejajo izpolnitev

obveznosti iz sklenjenih borznih poslov, zagotoviti, da se na
dan izpolnitve posla vrednostni papirji, ki jih je kupil za račun
posamezne stranke, preknjižijo na račun te stranke.

Denarna sredstva strank

117. člen
(1) Član borze mora pri banki oziroma organizaciji, ki

opravlja plačilni promet, odpreti poseben račun, preko kate-
rega sprejema vplačila in opravlja izplačila iz poslov, ki jih je
sklenil za račun strank, in vodi denarna sredstva strank.

(2) Član borze preko računa iz prvega odstavka tega
člena ne sme sprejemati vplačil in opravljati izplačil iz po-
slov, ki jih je sklenil za svoj račun.

(3) Član borze mora kupnino, zneske vnovčenih kupo-
nov oziroma dividend oziroma neizkoriščeni predujem naka-
zati stranki naslednji delovni dan, šteto od:

– prejema kupnine iz posla, ki ga je sklenil za račun
stranke;

– vnovčenja dividend oziroma kuponov iz vrednostnih
papirjev, katerih imetnik je stranka;

– preklica naročila, v zvezi s katerim je stranka plačala
predujem;

če se nista član borze in stranka drugače dogovorila.
(4) Član borze ne sme uporabljati denarnih sredstev

strank niti za svoj račun niti za račun drugih strank.

Obračun opravljenega posla

118. člen
(1) Član borze mora najkasneje naslednji delovni dan

po izpolnitvi obveznosti iz posla, ki ga je sklenil za račun
stranke, stranki poslati obračun opravljenega posla.

(2) Obračun iz prvega odstavka tega člena mora obse-
gati naslednje podatke:

1. ime in priimek oziroma firmo stranke;
2. številko računa stranke;
3. oznako vrednostnega papirja;
4. količino;
5. ceno;
6. vrsto posla (nakup oziroma prodaja);
7. način izvršitve naročila (naročilo izvršeno neposre-

dno za račun stranke ali je naročilo izvršila druga oseba, z
navedbo firme in sedeža te osebe in opredelitvijo odgovor-
nosti družbe za ravnanje te druge osebe);

8. datum in natančen čas sklenitve posla;
9. obračun provizij;
10. stroške, ki so nastali pri poslu z vrednostnimi papir-

ji v tujini in jih plača stranka;
11. poračun morebitnega predujma za nakup;
12. skupno višino obveznosti oziroma terjatev stranke

po poračunu morebitnega predujma;
13. podpis odgovorne osebe družbe.
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Evidenca naročil in poslov z vrednostnimi papirji

119. člen
Člani borze morajo voditi evidenco naročil, v katero

vpisujejo vsa naročila strank v zvezi z nakupi in s prodajo
vrednostnih papirjev v skladu z veljavnim sklepom agencije o
opravljanju storitev z vrednostnimi papirji.

120. člen
Član borze mora hraniti evidenco vseh naročil in evi-

denco o vseh sklenjenih poslih najmanj pet let od zaključka
poslovnega leta, v katerem je prišlo do poslovnega dogod-
ka, ki ga dokumenti izkazujejo.

Stanja naročil

121. člen
(1) V sistemu BTS se posamezno naročilo lahko nahaja

v enem od naslednjih stanj:
– aktivno – njihovo izvrševanje je v skladu s cenovnimi

omejitvami iz 151. člena pravil;
– neaktivno – naročilo, katerega izvrševanje bi pomeni-

lo kršitev določil 151. člena pravil. Sistem BTS ne omogoča
sklepanja poslov, kjer bi bila udeležena neaktivna naročila;

– zadržano – naročilo, katerega ni dopustno izvršiti.
Naročila lahko v skladu s pravili zadrži borza ali član. Ponov-
no jih lahko aktivira le član. Pri aktiviranju dobijo novo časov-
no oznako in se glede na omejitve iz 151. člena pravil
postavijo v aktivno oziroma neaktivno stanje;

– odstranjeno – naročilo, ki je bilo umaknjeno iz BTS
zaradi izpolnitve, preteka roka veljavnosti, preklica s strani
borze ali preklica s strani člana borze.

(2) Sistem BTS pri spremembi mejnih vrednosti omeji-
tev iz 151. člena pravil prestavi naročilo v ustrezno aktivno
oziroma neaktivno stanje. Pri tem se ne spremeni časovna
oznaka naročila.

(3) Sistem BTS pred začetkom upravljanja z naročili
posameznega trgovalnega dne prestavi vsa naročila, ki jim
je potekel rok veljavnosti, v stanje “odstranjeno”.

Vrste naročil

122. člen
Naročila glede določitve tečaja delimo na naslednja

osnovna tipa naročil:
– tržno naročilo – naročnik ne postavlja omejitev gle-

de tečaja;
– omejeno naročilo – naročnik določi še sprejemljiv

tečaj nakupa (najvišji) oziroma prodaje (najnižji).

Obvezne sestavine pri vnosu naročil v BTS

123. člen
Pri vnosu naročila v BTS so obvezne naslednje sestavi-

ne:
– oznaka člana borze;
– oznaka vrednostnega papirja;
– količina vrednostnih papirjev za nakup in/ali prodajo;
– vrsta računa;
– oznaka računa.

124. člen
Pri vnosu naročila v BTS so opcijski naslednji podatki:
– tečaj vrednostnega papirja;
– časovne omejitve (pogoji), ki določajo časovno ve-

ljavnost posameznega naročila;

– posebni pogoji, povezani s prikazom;
– posebni pogoji, povezani z izvršitvijo količine naroči-

la;
– sklic, ki služi kot referenca borznemu posredniku za

naročnika.

Čas vnosa naročila

125. člen
Čas vnosa naročila je čas, ki ga BTS dodeli naročilu ob

njegovi registraciji v BTS. Pri določanju časovne oznake
naročila se upošteva čas sistema BTS.

Vrstni red naročil

126. člen
(1) Pri vnosu naročila v BTS le-ta vsakemu naročilu

dodeli časovno oznako, ki je enaka času vnosa.
(2) Vrstni red naročil BTS določa tako, da imajo pri

izvrševanju aktivnih nakupnih naročil prednost aktivna naro-
čila z višjo ceno oziroma pri izvrševanju aktivnih prodajnih
naročil aktivna naročila z nižjo ceno. Če je v okviru iste cene
več aktivnih naročil, se vrstni red določi tako, da imajo
prednost aktivna naročila z manjšo časovno oznako. Zadr-
žana naročila se pri določanju vrstnega reda ne upoštevajo.

(3) Kolikor ima naročilo s posebnim pogojem izvršitve
glede na določila predhodnega odstavka prednost pred po-
sameznimi drugimi naročili, pa ga zaradi posebnega pogoja
ni možno izvršiti, se ga pri izvrševanju posameznega protina-
ročila preskoči. Izvrševanje protinaročila se nadaljuje na
naslednjem naročilu po vrstnem redu glede na predhodni
odstavek.

(4) Sklepanje poslov mimo vrstnega reda naročil iz
predhodnih dveh odstavkov ni dovoljeno.

(5) Če se spremeni cena, vrsta in oznaka računa; do-
da, spremeni ali briše posebni pogoj ali poveča skupna
količina naročila, se naročilu dodeli nova časovna oznaka,
ki je enaka času spremembe naročila.

Vnos naročil v BTS

127. člen
(1) Borzni posredniki lahko vnašajo v BTS še naslednje

vrste naročil:
– naročila brez dodatnih ali posebnih pogojev;
– naročila z dodatnimi pogoji načina prikaza in izvrši-

tve;
– naročila z dodatnimi pogoji časa izvršitve;
– naročila s posebnimi pogoji izvršitve.
(2) Pri vnosu naročila so dovoljene določene kombina-

cije dveh ali več različnih vrst naročil. Kolikor ni drugače
vneseno, je naročilo v BTS sprejeto kot dnevno naročilo.

Naročila brez dodatnih ali posebnih pogojev

128. člen
Naročila brez dodatnih ali posebnih pogojev so naroči-

la, pri katerih je poleg obveznih sestavin naročila pri vnosu v
BTS dovoljen le vnos tečaja. Možna so naročila v obliki
tržnih ali omejenih naročil.

Naročila z dodatnimi pogoji načina prikaza in izvršitve

129. člen
Naročila z dodatnimi pogoji načina prikaza in izvršitve

so naročila, kjer se poleg obveznih sestavin vnosa vnesejo
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podatki, ki pomenijo dodatne pogoje za sklenitev posla ozi-
roma za prikaz naročila na trgu. Možna so naslednja naročila
z dodatnimi pogoji načina prikaza in izvršitve:

– naročilo z razponom – omogoča z enkratnim vno-
som nakup ali prodajo vrednostnega papirja po različnih
tečajih do navedene omejitve oziroma do omejitev v 151.
členu pravil. Neizvršena količina naročila ostane v BTS s
tečajem vnesenega naročila. Naročilo z razponom je možno
le, ko je trg odprt in če obstaja nasprotno naročilo z boljšim
ali enakim tečajem, kot je vsebovano v naročilu člana borze.
Uporaba drugih dodatnih ali posebnih pogojev ni mogoča.

– naročilo z razponom in odstranitvijo neizvršene
količine – omogoča z enkratnim vnosom nakup ali prodajo
vrednostnega papirja po različnih tečajih do navedene ome-
jitve oziroma do omejitev v 151. členu pravil, pri čemer se
neizvršena količina naročila odstrani iz sistema BTS. Naroči-
lo z razponom in odstranitvijo neizvršene količine je možno
le, ko je trg odprt in če obstaja nasprotno naročilo z boljšim
ali enakim tečajem, kot je vsebovano v naročilu člana borze.
Uporaba drugih dodatnih ali posebnih pogojev ni mogoča.

– naročilo s skrito količino – je naročilo, pri katerem
na trgu ni prikazana celotna količina naročila vrednostnih
papirjev. Na trgu je prikazana le vidna količina naročila,
preostanek celotne količine naročila pa je shranjen v skriti
količini naročila, ki na trgu ni vidna. Pri “vse ali nič” naročilih
vnos skrite količine ni možen. V BTS je takšno naročilo
ustrezno označeno. Uporaba drugih dodatnih pogojev nači-
na prikaza in izvršitve ni mogoča.

Naročila z dodatnimi pogoji časa izvršitve

130. člen
(1) Naročila z dodatnimi pogoji časa izvršitve so naroči-

la, kjer so poleg obveznih sestavin vnosa naročila podani
tudi časovni pogoji veljavnosti naročila. Kolikor ni v BTS
drugače vneseno, je naročilo vneseno kot dnevno naročilo.
Možna je dodatna uporaba skrite količine ali posebnih po-
gojev izvršitve. Možne so naslednje oblike naročila z dodat-
nim pogojem časovne veljavnosti:

– dnevno naročilo – velja samo isti dan, kot je bilo
vneseno; neizvršena dnevna naročila BTS ob zaprtju avto-
matično odstrani pred začetkom naslednjega trgovalnega
dne.

– odprto naročilo – velja do izvršitve na trgu oziroma
do odstranitve s strani člana borze, ki ga je vnesel. Odprto
naročilo velja največ stoosemdeset (180) koledarskih dni od
dne vnosa naročila, zadnje spremembe naročila ali od dne
potrditve naročila. BIS omogoča pregled seznama naročil,
ki bodo odstranjena v določenem prihodnjem obdobju.

– naročilo do vključno določenega datuma – je
naročilo, ki velja od trenutka vnosa do izvršitve na trgu
oziroma do vključno določenega datuma. Tudi naročilo do
vključno določenega datuma velja največ stoosemdeset
(180) koledarskih dni od dne vnosa naročila, zadnje spre-
membe naročila ali od dne potrditve naročila. BIS omogoča
pregled seznama naročil, ki bodo odstranjena v določenem
prihodnjem obdobju.

(2) Za podaljšanje roka veljavnosti naročila za novih
stoosemdeset (180) koledarskih dni borza članu omogoča
potrditev naročila, pri čemer se časovna oznaka naročila ne
spremeni.

Naročila s posebnimi pogoji izvršitve

131. člen
(1) Naročila s posebnimi pogoji izvršitve so naročila, pri

katerih se poleg obveznih sestavin pri vnosu naročila poda

tudi omejitev najmanjše možne količine, s katero je možno
skleniti posel.

(2) Takšna naročila se na trgu prikažejo ločeno od
naročil brez posebnih pogojev ter so ustrezno označena.
Takšna naročila se ne upoštevajo pri izračunu ravnotežnega
tečaja.

Vrste naročil s posebnimi pogoji izvršitve

132. člen
Vrste naročil s posebnimi pogoji izvršitve so:
– ’vse ali nič’ naročilo – je naročilo, ki se izvrši samo,

če se izvrši celotna količina naročila. Naročilo se na trgu
prikaže ločeno od naročil brez posebnih pogojev in je us-
trezno označeno. Možna je uporaba pogojev časovne ve-
ljavnosti naročila.

– naročilo z minimalno količino prvega sklenjene-
ga posla – je naročilo, pri katerem se prvi posel sklene s
količino, ki je enaka ali večja od minimalne količine, ki jo
določi član borze, preostali del naročila pa se spremeni v
omejeno naročilo. Možna je uporaba pogojev časovne ve-
ljavnosti naročila.

– naročilo z minimalno količino vseh sklenjenih
poslov – je naročilo, pri katerem se posli sklenejo samo
s količino, ki je enaka ali večja od minimalne količine, ki
jo določi član borze. Kolikor je preostali del naročila
manjši od minimalne količine naročila, se naročilo spre-
meni tako, da je minimalna količina enaka preostali količi-
ni naročila. Možna je uporaba pogojev časovne veljavno-
sti naročila.

Količina pri sklepanju borznih poslov

133. člen
(1) Preko BTS se trguje z vrednostnimi papirji v lotih, ki

jih določi uprava. En (1) lot predstavlja količinsko enoto za
trgovanje na borzi.

(2) Količina je lahko le naravno število.

Čas sklenitve borznega posla

134. člen
Za čas sklenitve borznega posla se šteje tisti trenutek,

ko BTS v skladu s pravili poveže ponudbo za nakup in
prodajo vrednostnih papirjev. Kot čas sklenitve se upošteva
čas na sistemu BTS, ko BTS avtomatično sklene posel
glede na ujemanje pogojev aktivnih naročil, upoštevajoč
vrstni red iz 126. člena pravil.

Kraj sklenitve borznega posla

135. člen
Šteje se, da je borzni posel sklenjen v kraju, kjer ima

borza svoj sedež.

Korak kotacije

136. člen
(1) Korak kotacije pomeni najmanjšo dovoljeno spre-

membo tečaja ponudbe za nakup ali za prodajo vrednostnih
papirjev pri vnašanju naročil.

(2) Korak kotacije za posamezni papir v kotaciji določi
uprava s sklepom.
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BTS pred odprtjem trga

137. člen
(1) V času zaprtega trga borzni posredniki lahko vnaša-

jo, spreminjajo in odstranjujejo lastna naročila ter pregledu-
jejo vsa vnesena naročila. Posli se kljub možnemu ujemanju
tečajev in pogojev ne sklenejo.

(2) Vnos naročil “z razponom”, naročil “z razponom in
odstranitvijo neizvršene količine” ter tržnih naročil v tem
času ni možen.

Odpiranje trga

138. člen
(1) Odpiranje trga, med katerim ni mogoče vnašati

novih oziroma spreminjati ali odstranjevati obstoječih na-
ročil, sistem BTS izvede v naslednjih dveh zaporednih
korakih:

– odpiranje trga brez naročil s posebnimi pogoji izvrši-
tve,

– preverjanje naročil s posebnimi pogoji izvršitve.
(2) Odpiranje trga brez naročil s posebnimi pogoji izvr-

šitve se v odvisnosti od stanja na trgu izvede na enega od
naslednjih načinov:

– če je najboljši tečaj ponudbe višji od najboljšega
tečaja povpraševanja, se posli ne sklenejo;

– če je najboljši tečaj povpraševanja enak ali višji od
najboljšega tečaja ponudbe, se posli sklenejo po ravno-
težnem tečaju glede na vrstni red naročil iz 126. člena
pravil.

(3) Po zaključenem postopku odpiranja trga brez naro-
čil s posebnimi pogoji izvršitve se naročila s posebnimi
pogoji izvršitve upoštevajo tako, da se zaporedno preveri
možnost njihovega izvrševanja, ki se izvede po vrstnem redu
glede na 126. člen pravil.

(4) Po zaključku preverjanja naročil s posebnimi pogoji
izvršitve je postopek odpiranja trga zaključen, trg je odprt za
vnos novih naročil.

Ravnotežni tečaj

139. člen
Ravnotežni tečaj je tečaj v skladu s 138. členom pravil,

pri katerem se ob odprtju trga posli med naročili brez pose-
bnih pogojev sklenejo tako, da je dosežen količinsko najve-
čji obseg prometa z vrednostnim papirjem. Če se največji
obseg prometa z vrednostnim papirjem lahko doseže pri več
različnih tečajih, je ravnotežni tečaj tisti, ki je najbližji zaokro-
žitvi zadnjega uradnega enotnega tečaja tega vrednostnega
papirja na korak kotacije.

Odprti trg

140. člen
V času, ko je trg odprt za trgovanje, BTS avtomatično

sklene posel glede na ujemanje pogojev aktivnih naročil, pri
čemer se upošteva vrstni red iz 126. člena pravil.

141. člen
Če je vneseni tečaj povpraševanja višji oziroma vne-

seni tečaj ponudbe nižji od najboljšega nasprotnega teča-
ja, in so izpolnjeni tudi ostali pogoji, BTS v okviru omejitev
iz 151. člena pravil avtomatično sklene posle po tečaju
najugodnejšega nasprotnega naročila. Sklepanje poslov z
morebitnim ostankom naročila se izvaja glede na višino
vnesenega tečaja.

Vrste računov

142. člen
BTS omogoča uporabo naslednjih vrst računov:
– hišni račun,
– račun stranke,
– račun gospodarjenja ter
– skrbniški račun.

Hišni račun

143. člen
Hišni račun – je račun, ki ga člani borze uporabljajo za

naročila, ki jih izvršijo v svojem imenu in za svoj račun. Član
borze ima lahko samo en hišni račun. Član borze lahko
posluje za svoj račun samo preko svojega hišnega računa.

Račun stranke

144. člen
Račun stranke – je račun, ki ga člani borze uporablja-

jo za naročila, ki jih izvršijo v svojem imenu in za tuj račun.
Pri vsakem naročilu za tuj račun morajo borzni posredniki
vpisati oznako računa stranke.

Račun gospodarjenja

145. člen
Račun gospodarjenja – je posebni račun stranke, ki

ga člani borze uporabljajo za opravljanje storitev gospodar-
jenja z vrednostnimi papirji stranke.

Skrbniški račun

146. člen
Skrbniški račun – je račun, ki ga člani borze uporab-

ljajo za naročila, ki jih izvršijo v svojem imenu in za račun
stranke, ki je odprt pri članu KDD – skrbniku.

Skupni račun

147. člen
Skupni račun – je posebna oznaka računa strank, ki

ga člani borze uporabljajo za vnos naročil oziroma sklepanje
poslov v svojem imenu in za tuj račun, v skladu s 115.
členom pravil.

Trgovanje z lastnimi delnicami

148. člen
Pri trgovanju z lastnimi delnicami se uporabi posebna

označba računa, ki jo člani borze uporabijo za naročila, ki jih
izvršijo v svojem imenu in za račun stranke – izdajatelja.
Uporablja se tako za izvrševanje naročil, ki so dana na
podlagi pogodbe o borznem posredovanju kot v primeru
izvrševanja naročil na podlagi pogodbe o gospodarjenju z
vrednostnimi papirji stranke. Natančnejša navodila predpiše
uprava.

Uradni enotni tečaj in enotni tečaj

149. člen
(1) Uradni enotni tečaj določenega dne je s količino

ponderirana aritmetična sredina tečajev vseh tržnih poslov,
sklenjenih s posameznim vrednostnim papirjem, ki se obli-
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kuje ob koncu trgovanja na ta dan. Enotni tečaj je tečaj iz
prvega stavka tega člena, ki se oblikuje med trgovanjem na
ta dan. Kolikor na zadeven dan ni bil sklenjen noben posel,
se za uradni enotni tečaj šteje uradni enotni tečaj prejšnjega
trgovalnega dne.

(2) Pri izračunu uradnega enotnega tečaja in enotnega
tečaja posameznega vrednostnega papirja se ne upoštevajo
aplikacijski posli s tem vrednostnim papirjem, razen če apli-
kacijski posli predstavljajo na ta dan edine posle s tem
vrednostnim papirjem. V tem primeru se v borzni tečajnici
uradni enotni tečaj označi s črko A.

(3) V izračun uradnega enotnega tečaja in enotnega
tečaja se prav tako ne vključujejo posli s svežnji vrednostnih
papirjev.

(4) Uradni enotni tečaj posameznega vrednostnega pa-
pirja se objavi v tečajnici borze.

Tečaji vrednostnih papirjev

150. člen
Vsak dan se oblikuje uradni enotni tečaj posameznega

vrednostnega papirja, ki kotira na borzi. Začetni tečaj na-
slednjega trgovalnega dne je tečaj prvega posla tega dne,
razen tečajev poslov s svežnji.

Omejitve tečajev in začasna prekinitev trgovanja

151. člen
(1) Posli z vrednostnimi papirji, ki so uvrščeni v borzno

kotacijo, se lahko sklepajo po tečajih, ki ne smejo za več kot
deset (10) odstotkov odstopati od zadnjega uradnega enot-
nega tečaja predhodnega trgovalnega dne.

(2) Prvi dan trgovanja s posameznim vrednostnim pa-
pirjem se njegova cena oblikuje prosto.

(3) Ne glede na omejitev iz prvega odstavka tega člena
lahko uprava v primeru velikih tržnih neravnovesij ali drugih
izrednih razmer pri posameznem vrednostnem papirju ome-
jitev tečajev začasno odpravi oziroma spremeni in o tem
obvesti člane borze in javnost.

152. člen
Če nastopijo ob začetku borznega trgovanja ali med

njim večja tečajna nihanja oziroma druge nenormalne okoli-
ščine (npr. količina, tržno neravnovesje itd.) lahko uprava
spremeni urnik trgovanja s tem vrednostnim papirjem oziro-
ma trgovanje za krajši čas zaustavi, dokler se te okoliščine
ne normalizirajo.

Zaustavitev trgovanja z vrednostnim papirjem

153. člen
Za največ deset (10) delovnih dni sme uprava začasno

zaustaviti trgovanje na borzi z določenimi vrednostnimi pa-
pirji, če so podane utemeljene okoliščine za zaščito intere-
sov investitorjev. Ta ukrep uprave lahko odbor podaljša za
čas do končne odločitve o zadevi. Uprava je dolžna o ukre-
pu nemudoma obvestiti člane borze, agencijo in javnost ter
ga obrazložiti.

Aplikacijski posel

154. člen
Če član borze na podlagi prejetega naročila svoje stran-

ke izpolni le to tako:
1. da ji proda vrednostni papir iz lastnega portfelja –

stanja vrednostnih papirjev – ali ga od nje kupi za svoj račun

oziroma račun člana uprave, pooblaščenca člana borze ali
redno zaposlenega uslužbenca člana borze oziroma

2. naročilo izpolni tako, da poveže naročila dveh strank
za nakup in prodajo določenega vrednostnega papirja po
enaki količini in po enaki ceni za račun nalogodajalca, se
takšen posel imenuje aplikacijski posel.

155. člen
Če borzni posrednik sklene posel na način iz prve

alinee prejšnjega člena, potrebuje pred sklenitvijo aplikacij-
skega posla dovoljenje stranke in je o izvršenem poslu dol-
žan stranko posebej obvestiti.

Izvedba aplikacijskih poslov

156. člen
(1) Aplikacijske posle je možno preko BTS izvesti pre-

ko ločenega vnosa naročila za nakup in naročila za prodajo
ali s posebnim vnosom aplikacijskega posla.

(2) Borzni posrednik lahko izvede aplikacijski posel pre-
ko posebnega vnosa aplikacijskega posla le, če je tečaj
aplikacijskega posla znotraj razmika med trenutno najbo-
ljšim tečajem ponudbe in najboljšim tečajem povpraševanja
naročil brez posebnih pogojev izvršitve.

Spremembe sklenjenega posla

157. člen
(1) Borzni posel, ki je bil sklenjen zaradi zmote enega

izmed članov borze, se lahko ob soglasju obeh članov raz-
dre. Rok za posredovanje zahteve za razdrtje posla je šest-
deset (60) minut po sklenitvi posla. Po poteku tega roka
člana borze posla ne moreta več razdreti.

(2) Za borzne posle, ki se sklenejo v obdobju trideset
(30) minut pred zaključkom borznega trgovanja, je možno
posredovati zahtevo za razdrtje najkasneje trideset (30) mi-
nut po zaključku trgovanja.

(3) Borzni posel se razdre, če se s tem strinjata oba
člana borze in če zahtevo za razdrtje posredujeta borzi na
predpisan način najkasneje v roku, ki je naveden v prvem
oziroma drugem odstavku tega člena.

(4) Ob tem mora borzni posrednik, ki je zahteval razdr-
tje sklenjenega posla, borzi posredovati ustrezno evidenco
naročil, ki se nanaša na razdrti posel in ostalo dokumentaci-
jo v zvezi z razdrtim poslom, ki dokazuje zmoto.

158. člen
(1) Prenos posla z računa stranke na hišni račun in obrat-

no in prenos z računa ene stranke na drugo stranko je mogoč
samo v primeru zmote pri vnosu podatkov o stranki v BTS.

(2) Borzni posrednik, ki je zahteval prenos posla, mora
borzi posredovati izpis iz evidence naročil, ki se nanaša na
preneseni posel in ostalo dokumentacijo v zvezi s poslom, ki
dokazuje zmoto.

(3) Zahteve za prenos se sprejemajo največ trideset
(30) minut po koncu trgovanja.

(4) Borza lahko v primeru prejete zahteve iz tretjega
odstavka tega člena v sistemu BTS prekliče zmotne podatke
o sklenjenem poslu in na podlagi predpisane dokumentacije
v BTS ponovno vnese posel z ustreznimi podatki.

Končna obdelava sklenjenih borznih poslov

159. člen
Posli, sklenjeni preko BTS, se posredujejo KDD v iz-

polnitev v elektronski obliki po preteku roka za morebitno
razdrtje poslov ter po koncu trgovalnega dne.



Stran 14554 / Št. 113 / 23. 12. 2002 Uradni list Republike Slovenije

Borzna tečajnica

160. člen
(1) Borzna tečajnica se izdela po končanem borznem

trgovanju. Pregleda in podpiše jo pooblaščena oseba. Nak-
nadni popravki v podpisanih tečajnicah so možni v primeru
napake pri izračunu oziroma v primerih (tiskarskih) napak.
Če pride do napake pri objavi uradnega enotnega tečaja, se
o tem obvesti javnost in agencijo.

(2) Natančnejše podatke, ki jih vsebuje uradna tečajni-
ca borze, določi uprava.

Borzni indeksi

161. člen
V tečajnici se poleg tečajev objavijo tudi borzni indeksi.

Vsebino, sestavo in način določanja indeksov določi uprava
s posebnim sklepom.

4.2. TRGOVANJE Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI NA
PROSTEM TRGU

Smiselna uporaba določb

162. člen
(1) Za trgovanje na prostem trgu se smiselno uporab-

ljajo vse določbe pravil poslovanja na borznem trgu, razen
tistih, ki jih to poglavje ureja drugače.

(2) Poslovanje na prostem trgu se izvaja preko BTS.
Člani borze lahko izvršujejo lastna naročila za nakup ali
prodajo vrednostnih papirjev, s katerimi se trguje na pro-
stem trgu, le preko BTS. Izven BTS se lahko sklepajo posli
samo v primeru poslovanja s svežnji vrednostnih papirjev iz
166. člena pravil in posli v primerih, ki jih izjemoma dopušča
ZTVP.

(3) Na prostem trgu ne veljajo omejitve glede tečajev
vrednostnih papirjev iz 151. člena pravil.

(4) Uprava lahko s sklepom določi, da se posli z vre-
dnostnimi papirji, ki so sprejeti na prosti trg, sklepajo le po
tečajih, za katere veljajo določene cenovne omejitve glede
na zadnji uradni enotni tečaj pri posameznem vrednostnem
papirju. Sklep o tem se sprejme bodisi za posamezen vre-
dnostni papir bodisi za celo vrsto vrednostnih papirjev (ob-
veznice, delnice).

4.3. TRGOVANJE Z DELNICAMI INVESTICIJSKIH DRUŽB
IN POOBLAŠČENIH INVESTICIJSKIH DRUŽB

Smiselna uporaba določb

163. člen
Za trgovanje z delnicami ID in PID se smiselno uporab-

ljajo določbe pravil, ki urejajo trgovanje na uradnem bor-
znem trgu in na prostem trgu.

4.4. TRGOVANJE S KRATKOROČNIMI VREDNOSTNIMI
PAPIRJI

Smiselna uporaba določb

164. člen
Preko BTS se trguje tudi z javno ponujenimi kratkoroč-

nimi vrednostnimi papirji. Za trgovanje s kratkoročnimi vre-
dnostnimi papirji se smiselno uporabljajo vsa pravila za trgo-
vanje na prostem trgu.

4.5. TRGOVANJE S SVEŽNJI VREDNOSTNIH PAPIRJEV

Sveženj vrednostnih papirjev

165. člen
(1) Sveženj vrednostnih papirjev je tista količina vre-

dnostnih papirjev, pri katerih:

– zmnožek tečaja delnice in števila lotov oziroma
– zmnožek tečaja obveznice, vrednosti glavnice enega

lota obveznice ter števila lotov
znaša vsaj 30,000.000 SIT.
(2) Uprava lahko najmanjšo vrednost posla, opravljene-

ga s svežnjem, s sklepom spremeni.

Posli s svežnji vrednostnih papirjev

166. člen
Član borze lahko sklene posel z vrednostnimi papirji, ki

so uvrščeni v borzno kotacijo ter prosti trg, izven organizira-
nega trga oziroma BTS, če sta izpolnjena naslednja pogoja:

1. predmet takšnega posla je sveženj vrednostnih pa-
pirjev,

2. posel sta sklenila člana borze samo za svoj račun,
oziroma je posel sklenil član borze samo za svoj račun in za
račun ene stranke, ali pa je član borze posel sklenil za račun
dveh posameznih strank.

Prijavljanje poslov s svežnji

167. člen
Član borze, ki je sklenil posel s svežnjem iz 166. člena

pravil izven BTS, mora borzi prijaviti sklenitev takšnega posla
na način, predpisan z navodili. Če je posel s svežnjem skle-
njen med članoma borze, mora posel prijaviti prodajalec.

Objava sklenitve posla s svežnjem

168. člen
(1) Borza mora objaviti prijavljeni posel s svežnjem ta-

ko, da v BTS vnese oznako vrednostnega papirja, ceno,
količino in kodo člana oziroma članov borze, ki so sklenili
prijavljeni posel.

(2) Borza mora objaviti prijavljeni posel s svežnjem na
način iz prvega odstavka tega člena tako, da so podatki, ki
so predmet prijave, dostopni vsem članom borze. Postopek
objave določi uprava v navodilih.

(3) Za objavo posla s svežnjem morata člana borze, ki
sta sklenila posel s svežnjem, borzi plačati provizijo, določe-
no v ceniku borze.

Razdrtje sklenjenega posla

169. člen
Za razdrtje oziroma za prenos posla s svežnjem se

uporabljajo enake določbe teh pravil kot veljajo za borzne
posle.

Objavljanje zbirnih podatkov

170. člen
(1) Borza o poslih s svežnji dnevno objavlja naslednje

zbirne podatke o poslih s svežnji po posameznih vredno-
stnih papirjih:

– število poslov s svežnji, sklenjenih s posameznim
vrednostnim papirjem na posamezni dan,
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– skupno količino posameznih vrednostnih papirjev, ki
so bili predmet poslov s svežnji na posamezen dan,

– najnižji in najvišji tečaj sklenjenih poslov in
– promet v milijonih SIT.
(2) Skupaj z zbirnimi podatki iz prvega odstavka tega

člena borza objavlja tudi zbirne podatke o skupni količini
posameznih preknjiženih vrednostnih papirjev na posame-
zen dan, na podlagi drugih prenosov imetništva posameznih
vrednostnih papirjev, ki so uvrščeni v borzno kotacijo ter
prosti trg.

(3) Za druge prenose imetništva iz drugega odstavka
tega člena se štejejo vse preknjižbe med računi različnih
imetnikov vrednostnih papirjev, razen preknjižb na podlagi
poslov, sklenjenih preko BTS in poslov s svežnji.

(4) Zbirne podatke iz prvega in drugega odstavka tega
člena borza objavlja tudi v rednih statističnih publikacijah in
pregledih borze.

Poročanje agenciji

171. člen
Borza dnevno poroča o prijavah poslov s svežnji agen-

ciji.

4.6. POSTOPKI, ČE BTS NE DELUJE

Nepravilno delovanje najetega komunikacijskega voda

172. člen
Če ne deluje komunikacijski vod posameznega člana,

borza v prostorih borze zagotovi najmanj šest (6) delovnih
postaj ter najmanj osem klicnih telefonskih linij s pripadajo-
čo opremo, pri čemer ima vsak član borze pravico uporabe
ene delovne postaje v prostorih borze oziroma ene klicne
linije. Član borze mora v tem primeru sporočiti borzi v naj-
krajšem času izpad voda (težave) in pri tem lahko zahteva
zadržanje izvršitve vseh naročil člana borze v sistemu BTS.

Možnosti člana za ponovno delo na BTS

173. člen
(1) Borza omogoči članu borze, da preko rezervne te-

lefonske linije (če ima član le-to instalirano), vzpostavi po-
novno zvezo z BTS. Za nadaljnja navodila član pokliče te-
hnično službo borze.

(2) Član borze, katerega delovna postaja ni oddaljena
od sedeža borze več kot petindvajset (25) km, lahko upora-
bi tudi delovno postajo v prostorih borze.

(3) Če član borze presodi, da večja oddaljenost ni ovira
za uporabo delovnih postaj v prostorih borze, jo lahko prav
tako uporabi.

174. člen
Ko član konča z delom na postaji, se mora iz BTS

odjaviti. Če je član pri delu uporabljal klicno telefonsko
linijo, mora borzi sporočiti, da je prenehal z delom na posta-
ji, da lahko borza iz varnostnih razlogov odklopi telefonsko
linijo.

Izpad dostopa posameznega člana do BTS

175. člen
Če članu borze izpade dostop do BTS in če nima

vzpostavljenega rezervnega dostopa do BTS, mora sporočiti
borzi v najkrajšem času izpad (težave) in pri tem lahko zahte-
va zamrznitev (zadržanje) vseh naročil člana v BTS.

176. člen
Če je bil ponoven priklop na BTS uspešen in je borza

na zahtevo člana začasno zadržala izvršitev njegovih naročil,
jih lahko le-ta selektivno ponovno aktivira. Enako velja v
primeru iz 172. člena teh pravil.

Prekinitev trgovanja preko BTS

177. člen
Če se v BTS ne more priklopiti en (1) član borze,

katerega delovna postaja je od sedeža borze oddaljena več
kot 25 km, in ima instalirano rezervno klicno telefonsko
linijo, vendar je ne more uporabiti, ker so vse rezervne linije
na strani borze zasedene, in se ne odloči, da bi uporabil
delovno postajo prostorih borze, borza trgovanje preko BTS
ustavi za vse člane za potreben čas, da se član lahko ponov-
no priklopi.

178. člen
Če se v BTS ne more priklopiti en (1) član borze,

katerega delovna postaja je od sedeža borze oddaljena
manj kot 25 km, in ima instalirano rezervno klicno telefon-
sko linijo, vendar je ne more uporabiti, ker so vse rezervne
linije na strani borze zasedene, ter ne more uporabiti delov-
nih postaj v prostorih borze, ker so le te prav tako zasedene,
borza trgovanje preko BTS ustavi za vse člane za potreben
čas, da se član lahko ponovno priklopi.

179. člen
Če član borze nima instalirane rezervne klicne telefon-

ske linije, ima na razpolago delovno postajo v prostorih
borze. Če so le-te zasedene, borza trgovanje preko BTS ne
ustavi. Član počaka, da se lahko ponovno priklopi.

180. člen
Po ponovnem priklopu člana borze, zaradi katerega se

je trgovanje preko BTS prekinilo, se trgovanje nadaljuje.

Izpad centralnega računalnika BTS in druge tehnične
težave

181. člen
(1) Če izpade centralni računalnik BTS oziroma v prime-

ru drugih večjih težav, ko ni mogoče zagotoviti ustreznega
delovanja BTS, se elektronsko trgovanje za vse člane preki-
ne. O ponovni vzpostavitvi trgovanja borza sproti obvešča
člane s pomočjo delovnih postaj, telefonskih linij ali telefaksa.

(2) Ponovno vzpostavljanje delovanja sistema BTS se iz-
vede tako, da se vsem članom omogoči izvedbo najnujnejšega
obsega upravljanja z naročili, ki bi bila sicer izvedena v času, ko
sistem ni deloval. Podrobnejša navodila določi uprava.

Ukrepi ob daljši prekinitvi trgovanja

182. člen
Če napaka, zaradi katere je prišlo do prekinitve elek-

tronskega trgovanja, ni odpravljena v dveh (2) urah, borza
obvesti člane o morebitnem podaljšanju časa trgovanja. Čla-
ne borze, katerim delovne postaje ne delujejo, borza obve-
šča preko telefonske linije ali telefaksa.

Javljanje napak in težav z BTS

183. člen
Za hitro ukrepanje s strani borze borzni člani vse te-

hnične napake in težave z BTS sporočajo preko telefona.



Stran 14556 / Št. 113 / 23. 12. 2002 Uradni list Republike Slovenije

Opis težav in napak so dolžni čimprej dostaviti borzi tudi v
pisni obliki.

Nepravilno delovanje BTS

184. člen
(1) Če pride do sklenitve borznega posla zaradi nepra-

vilnega delovanja BTS, se šteje, da borzni posel ni bil skle-
njen. Borza mora v tem primeru o tem dejstvu nemudoma
obvestiti člana borze, katerih naročila je BTS nepravilno
povezal (pogodbeni stranki) in opraviti razdrtje sklenjenega
posla. O tem dejstvu obvesti KDD, agencijo in ostale člane
borze.

(2) Člana borze morata po odstranitvi razdrtega posla
uskladiti stanje naročil v BTS z lastno evidenco naročil.

4.7. IZRAČUN, IZRAVNAVA IN IZPOLNITEV BORZNIH
POSLOV

Izpolnjevanje obveznosti

185. člen
(1) Storitve izračuna, izravnave in zagotavljanja izpolni-

tve obveznosti, nastalih na podlagi poslov z vrednostnimi
papirji, sklenjenih na organiziranem trgu, opravlja KDD.

(2) Obveznosti, nastale na podlagi poslov z vrednostni-
mi papirji, sklenjenih na organiziranem trgu, se smejo izpol-
niti samo preko KDD.

Načelo sočasnosti izpolnitve

186. člen
Izpolnitev obveznosti prenosa vrednostnih papirjev iz

poslov, sklenjenih na organiziranem trgu, se lahko opravi
samo sočasno s plačilom cene za te vrednostne papirje.

Pravila poslovanja KDD

187. člen
KDD s pravili poslovanja določi:
– način izračuna, izravnave in zagotavljanja izpolnitev

obveznosti, nastalih na podlagi poslov z vrednostnimi papir-
ji, sklenjenih na organiziranem trgu,

– pravila oblikovanja in uporabe jamstvenega sklada in
druga pravila o obvladovanju tveganj morebitne neizpolnitve
posameznega člana KDD.

Nalog za prenos vrednostnega papirja

188. člen
(1) Kadar se z vrednostnimi papirji trguje na organizira-

nem trgu in pravila tega trga določajo, da borzni član, udele-
ženec trgovanja, pooblašča borzo, da na podlagi podatkov
o sklenjenih poslih v imenu in za račun tega borznega člana
opravi izpolnitev njegovih obveznosti oziroma obveznosti nje-
govih strank iz trgovanja, opravi KDD prenos vrednostnih
papirjev na podlagi obvestila borze o sklenjenih poslih.

(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena se šteje, da
je imetnik vrednostnega papirja borznemu članu, ki vodi
njegov račun, izdal nalog za prenos vrednostnih papirjev z
njegovega računa na račun novega imetnika zaradi izpolni-
tve obveznosti iz poslov, ki jih je na organiziranem trgu
sklenil borzni član za njegov račun.

(3) Šteje se, da je nalog za prenos vrednostnega papir-
ja vnesen, ko se v skladu s pravili KDD v centralni register
vnesejo podatki o sklenjenih poslih.

Rok izpolnitve

189. člen
Vse promptne borzne posle je treba izpolniti najkasne-

je v roku dveh (2) delovnih dni po sklenitvi posla (T+2)
oziroma v skladu s pravili KDD.

5. NEDOVOLJENA RAVNANJA ČLANOV BORZE IN
BORZNIH POSREDNIKOV PRI TRGOVANJU NA

ORGANIZIRANEM TRGU

Nedovoljeno vplivanje na tečaje

190. člen
(1) Noben član borze ali borzni posrednik ne sme:
– skleniti posla,
– spodbujati sklepanja poslov,
– umetno ustvarjati okoliščin o poslih
s katerimkoli vrednostnim papirjem, z namenom ustvar-

janja nerealne ali zavajajoče podobe o njegovi prometnosti
oziroma, da bi oblikoval ali vplival na oblikovanje tečaja
vrednostnega papirja, ki ne ustreza njegovi resnični vredno-
sti na trgu.

(2) Prepovedano je vzpodbujati oblikovanje skupin za
nedovoljeno vplivanje na tečaje vrednostnih papirjev, sode-
lovati v takšnih skupinah, jim zagotavljati sredstva ali spreje-
mati od njih naročila.

Različne govorice

191. člen
Noben član borze ali borzni posrednik ne sme na kakr-

šenkoli način razširjati govoric take narave, ki bi lahko vpliva-
le na razmere trgovanja na borzi, razen če gre za pogovore o
nepreverjenih informacijah, kadar se razkrijeta njihov vir in
njihova nepreverjenost.

Prepoved poslovanja na podlagi notranjih informacij

192. člen
(1) Nihče ne sme pridobiti vrednostnih papirjev ali z

njimi razpolagati na podlagi notranjih informacij.
(2) Oseba, ki so ji neposredno dostopne notranje infor-

macije, tudi ne sme teh informacij razkrivati tretjim osebam
ali na njihovi podlagi priporočati tretjim osebam pridobitve ali
razpolaganja z vrednostnimi papirji.

Druge prepovedi

193. člen
Noben član borze ali borzni posrednik ne sme:
1. kupiti ali vzpodbuditi nakupa kateregakoli vredno-

stnega papirja, ki kotira na borznem ali prostem trgu, za svoj
račun ali za račun borznega posrednika, člana odvisne ali
povezane družbe, uslužbenca člana borze ali od njega odvi-
sne ali povezane družbe, ter za račun z vsemi naštetimi
povezanih oseb, na podlagi (notranje) informacije, ki jo po-
seduje o še neizvršenem naročilu stranke za nakup določe-
nega vrednostnega papirja, oziroma

2. prodati ali vzpodbuditi prodaje kateregakoli vredno-
stnega papirja, ki kotira na borznem ali prostem trgu, za
račun oseb iz prve točke tega člena, če poseduje informaci-
jo o še neizvršenem naročilu stranke za prodajo takega
vrednostnega papirja, če bi tako naročilo lahko bistveno
vplivalo na ceno tega vrednostnega papirja, član, borzni
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posrednik oziroma osebe iz prve točke tega člena pa bi s
tem pridobile premoženjsko korist.

194. člen
Člani borze in borzni posredniki prav tako ne smejo:
– sklepati borznih poslov in poslov na prostem trgu,

kjer obstaja utemeljen sum za oškodovanje drugih oseb;
– opravljati navideznih poslov na borznem in prostem

trgu;
– zavajati trg na način, da vnašajo naročila strank za

nakup ali prodajo vrednostnih papirjev v BTS, ne da bi
predhodno prejeli naročilo stranke za nakup ali prodajo
vrednostnega papirja oziroma ne smejo vnašati lastnih navi-
deznih naročil.

195. člen
Člani borze in borzni posredniki morajo opažene ne-

pravilnosti sporočiti pristojnim organom borze. Določbe te-
ga poglavja se nanašajo tako na borzni kakor tudi prosti trg.

6. BORZNI NADZOR

196. člen
(1) Borza nadzoruje poslovanje z vrednostnimi papirji

na organiziranem trgu in v primeru ugotovljenih kršitev oziro-
ma nepravilnosti ukrepa v skladu s svojimi pristojnostmi, da
bi tako zagotovila nemoteno in pošteno trgovanje z vredno-
stnimi papirji. Borza spremlja in nadzoruje poslovanje svojih
članov preko posebnih nadzornih delovnih postaj in v po-
slovnih prostorih člana borze pregleduje in nadzoruje vso
dokumentacijo v zvezi s sklenjenimi posli z vrednostnimi
papirji, s katerimi se trguje na organiziranem trgu.

(2) Zaradi ugotavljanja morebitnih kršitev prvega od-
stavka 101. člena pravil in drugega odstavka 162. člena
pravil član borze to pooblašča, da od KDD kadarkoli pridobi
podatke o tem, kateri člani borze so izvršili preknjižbe vre-
dnostnih papirjev, uvrščenih v borzno kotacijo ali vredno-
stnih papirjev, s katerimi se trguje na prostem trgu, na podla-
gi posla, sklenjenega izven organiziranega trga.

(3) Uprava pooblasti uslužbence borze, ki so zadolženi
za nadzor nad borznim trgovanjem, za izvajanje njihovih
nalog. Člani borze in njihovi borzni posredniki morajo upoš-
tevati navodila uslužbencev borze, ki so zadolženi za borzni
nadzor.

197. člen
V primeru suma kršitev oziroma nepravilnosti pri bor-

znem poslovanju s strani članov borze ali borznih posredni-
kov borza razišče domnevne kršitve ter ukrepa zoper kršite-
lje v skladu s svojimi pristojnostmi.

198. člen
(1) Če se v preiskavi ugotovi, da glede kršitve obstaja

sum o kaznivem dejanju oziroma o drugih zakonskih krši-
tvah, ali pa, da so v nepravilnosti pri borznem poslovanju
vpletene osebe, ki niso člani borze oziroma borzni posredni-
ki, mora borza o zadevi obvestiti agencijo oziroma drug
pristojni državni organ.

(2) Borza v primeru iz prejšnjega odstavka nudi agenciji
oziroma drugim državnim organom vso tehnično oziroma stro-
kovno pomoč, ki jo v skladu s svojimi pristojnostmi lahko nudi.

199. člen
O svojih ugotovitvah ter sprejetih ukrepih v zvezi z nad-

zorom borznega poslovanja borza poroča agenciji.

7. POSTOPEK PRED UPRAVO ZOPER ČLANE BORZE
IN BORZNE POSREDNIKE V PRIMERU KRŠITEV

PRAVIL

Pristojnost uprave

200. člen
(1) Uprava obravnava primere kršitev pravil oziroma navo-

dil, ki ne pomenijo kršitve dobrih poslovnih običajev in poslov-
ne morale oziroma pomenijo le lažjo kršitev dobrih poslovnih
običajev in poslovne morale, odloča o odgovornosti članov
borze in borznih posrednikov ter izreka kršilcem ukrepe.

(2) Uprava lahko za vodenje postopka in za izrek ukre-
pa zoper borznega posrednika pooblasti posebno disciplin-
sko komisijo.

Zastaranje

201. člen
(1) Postopek pred upravo zaradi kršitve pravil oziroma

navodil ni več dovoljen, ko poteče eno (1) leto od storitve
kršitve. Zastaranje pretrga vsak ukrep uprave, ki je naperjen
zoper storilca kršitve.

(2) Po vsakem pretrganju se začne zastaranje znova. V
vsakem primeru pa obravnavanje zastara, ko pretečeta dve
(2) leti od storitve kršitve.

Postopek

202. člen
(1) Postopek za izrek disciplinskega ukrepa se začne

na predlog člana borze ali na lastno pobudo uprave.
(2) Uprava ob prejemu predloga oziroma ob ugotovitvi

kršitev odloči ali bo o zadevi odločala sama ali pa bo sprožila
postopek pred častnim sodiščem.

(3) Člana borze oziroma borznega posrednika zoper
katerega je uveden postopek se osebno ali s priporočeno
pošto obvesti o dnevu in uri seje, o naravi očitane kršitve ter
o možnosti pisnega zagovora. O dnevu in uri seje se obvesti
tudi predlagatelja postopka, ki ima pravico prisostvovati seji.

(4) Članu borze oziroma borznemu posredniku je treba
pred sejo uprave pustiti dovolj časa, da se nanjo pripravi,
najmanj pa osem (8) dni. Kolikor se član borze oziroma
borzni posrednik ne namerava udeležiti seje, lahko najka-
sneje do začetka seje borzi posreduje svoj pisni zagovor.

Seja

203. člen
(1) Predlagatelj postopka oziroma član uprave, kadar

je predlagatelj uprava, na začetku seje obrazloži razloge za
uvedbo postopka, nato pa mora uprava dati borznemu po-
sredniku ali borznemu članu oziroma njegovemu zastopniku
možnost, da navede vse razloge in okoliščine, za katere
meni, da preprečujejo izrek ukrepa.

(2) Kolikor se član borze oziroma borzni posrednik,
kljub pravočasnemu vabilu, seje ne udeleži, uprava na seji
kršitev obravnava v njuni odsotnosti oziroma obravnava njun
pisni zagovor, kolikor sta ga borzi pravočasno posredovala.

Zapisnik

204. člen
(1) O obravnavi se piše zapisnik. V zapisnik se vpiše

vse, kar je pomembno za sprejem sklepa o zadevi, ki je
predmet obravnave.
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(2) Namesto sprotnega pisanja zapisnika se lahko
zapisnik izdela s pomočjo snemalnih naprav. V tem pri-
meru lahko član borze oziroma borzni posrednik poda
pripombe na zapisnik v roku tri (3) dni po prejemu zapi-
snika.

(3) Zapisnik podpišejo član uprave, član borze oziro-
ma borzni posrednik in zapisnikar.

Izdaja sklepa

205. člen
(1) Ko uprava meni, da je zadeva dovolj razjasnjena,

naznani član uprave, da je seja končana.
(2) Sklep uprave se izda pisno, kar pomeni, da se ne

razglasi na sami seji temveč se vroči borznemu posredni-
ku ali članu borze oziroma njegovemu zastopniku v osmih
(8) dneh od dneva, ko je bila seja končana.

(3) Sklep mora vsebovati ime in priimek borznega
posrednika oziroma firmo borznega člana ter ime in prii-
mek njihovih pooblaščencev, opis kršitve, datum seje,
kvalifikacijo ugotovljene kršitve, vrsto ukrepa, odločitev o
stroških, pravni pouk, datum sklepa ter podpis uprave.

Vrste sklepov

206. člen
(1) Uprava bodisi izda sklep s katerim postopek usta-

vi bodisi sklep s katerim spozna borznega člana ali bor-
znega posrednika za odgovornega očitane mu kršitve ter
mu izreče enega izmed ukrepov.

(2) Če teče postopek zaradi več kršitev, se v sklepu
navede, glede katerih kršitev se postopek ustavi in za
katere kršitve se član borze ali borzni posrednik spozna
za odgovornega in se mu izreče ukrep.

Ustavitev postopka

207. člen
Sklep s katerim se postopek ustavi, se izda:
– če očitano dejanje ne predstavlja kršitve pravil ozi-

roma navodil;
– če je bil zoper borznega člana ali borznega posre-

dnika za isto kršitev že izrečen ukrep ali pa je bil posto-
pek že ustavljen;

– če je postopek pred upravo zastaran;
– če ni dokazano, da je kršitev storil borzni posre-

dnik ali borzni član;
– če so podane okoliščine, ki izključujejo odgovor-

nost kršitelja.

Ukrepi za kršitev pravil in navodil

208. člen
Kot ukrep za kršitev pravil in navodil lahko uprava

članu borze oziroma borznemu posredniku izreče enega
izmed naslednjih ukrepov:

– opomin;
– opomin z objavo v okviru članov borze;
– javni opomin;
– izreče glede na težo kršitve denarno kazen v višini

do največ 5,000.000 SIT;
– izključitev iz borznega poslovanja za določen čas

ali trajno.

Stroški postopka

209. člen
(1) Član borze, kateremu je bil izrečen ukrep, je dolžan

plačati tudi pavšalne stroške postopka, v skladu z vsakokrat
veljavnim cenikom borze.

(2) Prav tako je član borze dolžan plačati tudi stroške,
ki so nastali v postopku zoper pooblaščenega borznega
posrednika, če je temu uprava izrekla ukrep.

Ugovor

210. člen
(1) Zoper sklep uprave oziroma posebne disciplinske

komisije s katerim ta izreče katerega od ukrepov, je dovolje-
no vložiti ugovor na nadzorni svet v roku osem (8) dni od
vročitve sklepa. Vložen ugovor zadrži izvršitev sklepa.

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena pravil v prime-
ru začasne izključitve člana borze iz poslovanja na borzi na
podlagi sedme alinee prvega odstavka 83. člena, ugovor ne
zadrži izvršitve sklepa.

Izvršitev izrečenih ukrepov

211. člen
Izrečeni ukrepi se izvršijo na naslednji način:
– opomin – z vročitvijo sklepa kršitelju;
– opomin z objavo v okviru članov borze – z vročitvijo

sklepa kršitelju in s posredovanjem obvestila članom na
ustrezen način;

– javni opomin – z vročitvijo sklepa kršitelju in z objavo
v časniku, ki ga določi uprava ter na spletnih straneh borze;

– denarna kazen – z vročitvijo sklepa kršitelju in s
prostovoljnim plačilom v roku osem (8) dni po pravnomoč-
nosti sklepa oziroma s prisilno izvršbo;

– začasna ali trajna izključitev iz borznega poslovanja – z
vročitvijo sklepa kršitelju in s preprečitvijo poslovanja na borzi.

8. ORGANIZACIJA IN POSTOPEK PRED ČASTNIM
SODIŠČEM BORZE

Splošne določbe

212. člen
(1) Pri borzi deluje častno sodišče. Naziv sodišča je:

Častno sodišče Ljubljanske borze d.d. Ljubljana. Sedež
častnega sodišča je v Ljubljani, Slovenska 56.

(2) Častno sodišče je pri svojem delu neodvisno in
samostojno.

213. člen
Častno sodišče mora pri svojem odločanju upoštevati

zakone in druge predpise, dobre poslovne običaje in po-
slovno moralo, pravila in druge akte borze.

214. člen
Častno sodišče zaseda v Ljubljani. Častno sodišče

lahko zaseda tudi v drugem kraju, če je to potrebno ali bolj
smotrno. O tem odloči predsednik častnega sodišča.

Pristojnost častnega sodišča

215. člen
(1) Častno sodišče skrbi za razvijanje, uveljavljanje in

krepitev dobrih poslovnih običajev, poslovne morale in od-
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govornosti članov borze in borznih posrednikov v zvezi z
njihovim članstvom in v njihovem nastopanju v borznem
poslovanju. Prav tako odloča o spornih vprašanjih s podro-
čja etike in časti, ki se pojavljajo v zvezi s trgovanjem z
vrednostnimi papirji na borzi in primere kršitev pravil, ki po
svoji vsebini predstavljajo kršitev dobrih poslovnih običajev
in poslovne morale.

(2) Častno sodišče obravnava primere kršitev dobrih
poslovnih običajev, odloča o odgovornosti članov borze in
borznih posrednikov ter izreka kršilcem ukrepe. Častno so-
dišče začne postopek na predlog tožilca, na predlog uprave
in drugih organov, ki jih določa statut ter Združenja članov
borze. Druge zadeve iz svoje pristojnosti obravnava častno
sodišče tudi na lastno pobudo.

216. člen
Častno sodišče skrbi za razvijanje, uveljavljanje in krepi-

tev dobrih poslovnih običajev, poslovne morale ter odgovor-
nosti borznih članov in borznih posrednikov zlasti tako, da:

– obravnava kršitve in njihove vzroke, sprejema stali-
šča in o njih obvešča organe borze;

– daje pobude organom borze, da ti lahko obravnavajo
kršitve in njihove vzroke;

– objavlja načelna stališča o kršitvah;
– sodeluje pri sprejemanju aktov o dobrih poslovnih

običajih in kodeksov poslovanja;
– sodeluje s sodišči, drugimi organizacijami in sku-

pnostmi, kadar te obravnavajo ukrepe za krepitev dobrih
poslovnih običajev, poslovne morale in odgovornosti.

Dejanja v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji

217. člen
Kot dejanja, ki so v nasprotju z dobrimi poslovnimi

običaji, se štejejo zlasti:
– dejanja in postopki, s katerimi se kršijo ali izigravajo

zakonski predpisi, pravila ali kodeks poklicne etike Združe-
nja članov borze;

– dejanja, ki so nepoštena in nečastna za udeležence
na borzi;

– kršitev sprejetih obveznosti in dejanja, ki povzročajo
ali utegnejo povzročiti škodo drugim organizacijam ali posa-
meznikom;

– druge kršitve pravil v medsebojnih razmerjih, ki ogro-
žajo pravice drugih ali kako drugače prizadenejo njihove
interese.

Ukrepi za kršitev dobrih poslovnih običajev

218. člen
Kot ukrep za kršitev dobrih poslovnih običajev lahko

častno sodišče članom borze in borznim posrednikom izre-
če:

– opomin, objavljen v okviru članov borze;
– javni opomin z objavo na način, ki ga določi častno

sodišče;
– izključitev borznega člana iz poslovanja na borzi za

določen čas ali trajno ali prepoved poslovanja na borzi bor-
znemu posredniku za določen čas ali trajno.

Sestava častnega sodišča

219. člen
(1) Častno sodišče ima predsednika, njegovega name-

stnika, sekretarja in člane, delo pa opravlja v senatu I. in
senatu II. stopnje. Predsednika in člane častnega sodišča
imenuje nadzorni svet za dobo štirih (4) let.

(2) Kadar tožilec v obtožnem predlogu označi kršitev
kot lažjo in predlaga ukrep opomina z objavo v okviru članov
borze, o zadevi sodi predsednik častnega sodišča kot so-
dnik posameznik.

Predsednik in njegov namestnik

220. člen
(1) Predsednik častnega sodišča spremlja in proučuje

pojave, ki so pomembni za utrjevanje dobrih poslovnih obi-
čajev na borzi, obvešča organe borze o delu in problematiki
častnega sodišča, imenuje svojega namestnika, predsedni-
ka in člane senatov, odloča o zahtevi za njihovo izločitev ter
opravlja druge naloge v skladu s pravili.

(2) Če je predsednik zadržan oziroma obstajajo zanj
izločitveni razlogi, ga v vseh funkcijah nadomešča njegov
namestnik, ki lahko izvedbo posamezne funkcije prepusti
tudi enemu izmed članov častnega sodišča.

(3) Za postopek imenovanja članov in predsednika se-
nata lahko predsednik častnega sodišča oziroma njegov
namestnik pooblastita sekretarja.

Senat

221. člen
(1) Senat I. stopnje in senat II. stopnje sestavljajo pred-

sednik senata in dva člana.
(2) Predsednik senata je lahko predsednik častnega

sodišča sam, sicer pa določi za predsednika senata enega
izmed ostalih članov sodišča.

(3) Predsednik senata mora biti diplomiran pravnik.
(4) V senat ne more biti izbran član, ki mora biti izločen

po določilih ZKP, niti ne lastnik, delničar oziroma družbenik
obtožene gospodarske družbe oziroma tisti, pri katerem je
podan očiten konflikt interesov.

Razrešitev članov častnega sodišča

222. člen
Član častnega sodišča se lahko razreši:
– če sam zahteva razrešitev;
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno

kazen zapora šestih (6) mesecev ali hujšo kazen;
– če se ugotovi, da je huje kršil člansko dolžnost ali

ugled častnega sodišča, ali če je s svojim delom pokazal, da
ni sposoben opravljati funkcijo;

– če zanemarja dolžnosti pri častnem sodišču.

Izločitev sodnika

223. člen
Če član oziroma predsednik senata meni, da obstajajo

razlogi za njegovo izločitev, sporoči to takoj po prejemu
vabila predsedniku častnega sodišča in zahteva izločitev. Na
njegovo mesto predsednik častnega sodišča imenuje prve-
ga naslednjega člana, ki je uvrščen na seznam članov ča-
stnega sodišča.

224. člen
(1) Stranke lahko zahtevajo izločitev predsednika ali

člana senata, če obstajajo razlogi iz 222. člena pravil.
(2) Zahteva za izločitev se poda pismeno predsedniku

častnega sodišča takoj, najkasneje pa osem (8) dni pred
glavno obravnavo. Ko poteče ta rok, se izločitev lahko za-
hteva samo, če je razlog za izločitev nastopil po poteku tega
roka ali če je tisti, ki izločitev zahteva, zvedel za razloge po
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preteku tega roka. Sklep o izločitvi izda predsednik častne-
ga sodišča. Ta sklep je dokončen.

Sekretar častnega sodišča

225. člen
(1) Sekretar častnega sodišča vodi poslovanje, organi-

zira delo in opravlja vsa potrebna opravila v zvezi s postopki
pred častnim sodiščem v skladu s pravili, prisostvuje obrav-
navam, strokovno sodeluje s senati in skrbi za izvršitev skle-
pov in drugih aktov častnega sodišča. Za svoje delo je
odgovoren predsedniku častnega sodišča.

(2) Sekretar častnega sodišča mora biti diplomiran prav-
nik.

Strokovna služba

226. člen
Administrativno tehnične posle častnega sodišča oprav-

lja strokovna služba borze.

Stranke v postopku

227. člen
Stranki v postopku pred častnim sodiščem sta tožilec

in obtožena stranka.

Tožilec

228. člen
(1) Pri častnem sodišču je tožilec, ki ga imenuje nad-

zorni svet za dobo štirih (4) let izmed oseb, ki so diplomirani
pravniki in imajo ustrezne delovne izkušnje. Tožilec je pri
svojem delu samostojen in neodvisen. Častno sodišče ima
lahko več tožilcev.

(2) Tožilec zastopa obtožni predlog pred častnim sodi-
ščem.

Zastaranje

229. člen
(1) Obravnavanje za kršitve dobrih poslovnih običajev

zastara, ko potečeta dve (2) leti od storitve kršitve. Zastara-
nje pretrga vsak ukrep tožilca ali častnega sodišča, ki je
naperjen zoper storilca kršitve.

(2) Po vsakem pretrganju se začne zastaranje znova. V
vsakem primeru pa obravnavanje zastara, ko pretečejo štiri
(4) leta od storitve kršitve.

Zavrženje prijave

230. člen
Tožilec zavrže prijavo, če prijavljeno dejanje nima zna-

kov kršitve dobrih poslovnih običajev ali če je pregon zasta-
ran. Če tožilec oceni, da prijava ne daje dovolj podlage za
uvedbo postopka, lahko od prijavitelja zahteva dodatna po-
jasnila in dokaze. Pojasnila lahko zahteva tudi od ustreznih
organov in organizacij.

Postopek

231. člen
(1) Postopek pred častnim sodiščem začne tožilec z

vložitvijo obtožnega predloga.
(2) Tožilec vloži obtožni predlog na lastno pobudo ali

na podlagi prejete prijave. Če prejme prijavo častno sodi-
šče, jo odstopi tožilcu.

(3) Tožilec mora vložiti obtožni predlog v roku šestih (6)
mesecev od dneva prejema prijave ali od dneva, ko je izve-
del za kršitev dobrih poslovnih običajev oziroma v tem roku
obvestiti častno sodišče, da ne namerava vložiti obtožnega
predloga.

(4) Obtožni predlog vsebuje zlasti podatke o članu bor-
ze oziroma o borznem posredniku, ki je obtožen kršitve,
opis kršitve, dokaze za kršitev ter predlog za izrek ukrepa.
Pisni dokazi se priložijo obtožnemu predlogu.

(5) V primeru sklica sodišča s strani uprave se pobuda
preda sekretarju, ki jo posreduje predsedniku častnega so-
dišča, le-ta pa odloči o nadaljnjem postopku.

Predlagatelj kot tožilec

232. člen
(1) Če tožilec kljub prejeti prijavi ne začne postopka

pred častnim sodiščem v roku šestih (6) mesecev, lahko tisti
čigar interes je bil s kršitvijo prizadet in izkaže utemeljen
interes za začetek postopka, predlaga pri predsedniku ča-
stnega sodišča začetek postopka.

(2) Če se predsednik častnega sodišča odloči, da je
začetek postopka utemeljen, zastopa obtožni predlog pred
senatom častnega sodišča predlagatelj uvedbe postopka.

Odgovor na obtožni predlog

233. člen
(1) Obtožni predlog dostavi sekretar stranki z vabilom,

da v roku osem (8) dni nanj odgovori. Na predlog stranke se
ta rok lahko v upravičenih primerih tudi podaljša, vendar ne
več kot za petnajst (15) dni.

(2) Odgovor mora poleg odgovora na vse navedbe v
obtožnem predlogu vsebovati tudi dokaze za to, kar stranka
navaja.

Ustavitev postopka

234. člen
Z vložitvijo obtožnega predloga začeti postopek ustavi

predsednik senata s sklepom:
– če je pregon zastaran;
– če tožilec v določenem roku ni dopolnil obtožnega

predloga ali če je odklonil odpravo pomanjkljivosti v določe-
nem roku ali če je obtožbo umaknil;

– če je obtožni predlog vložen zaradi kršitve, o kateri je
častno sodišče že odločilo.

Dopolnitev obtožnega predloga

235. člen
(1) Celoten spis sekretar dostavi predsedniku senata.
(2) Če je obtožni predlog nepopoln ali pomanjkljiv, lahko

predsednik senata zahteva, da tožilec obtožni predlog v dolo-
čenem roku dopolni. Predsednik lahko zahteva pojasnila k
posameznim navedbam ter dokazila za posamezne navedbe.

Razpis obravnave

236. člen
(1) Ko prejme predsednik senata odgovor na obtožni

predlog ali ko poteče rok za vložitev odgovora, razpiše obrav-
navo. Vabilo za obravnavo morajo člani senata in stranke
dobiti vsaj osem (8) dni pred razpisano obravnavo.

(2) Če obtožena stranka v danem roku ne odgovori na
obtožni predlog, lahko predsednik senata kljub temu razpi-
še obravnavo.
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Vabilo na obravnavo

237. člen
(1) Na obravnavo se povabijo stranke, priče in po po-

trebi tudi izvedenci. Obtoženo stranko lahko predstavlja pred
častnim sodiščem njen pooblaščenec na podlagi pisnega
pooblastila. Obtožena stranka ima v postopku lahko svojega
zagovornika, pri čemer ni potrebno, da je le-ta odvetnik.

(2) Tožilcu se hkrati z vabilom dostavi tudi odgovor na
obtožni predlog, če ga je stranka vložila.

(3) V vabilu se obtoženi stranki pojasni, da ima pravico
pripeljati na obravnavo priče in predložiti dokaze, na katere
se je sklicevala oziroma se še namerava sklicevati. V vabilu
je treba stranke obvestiti o sestavi senata. Častno sodišče
pošlje vabilo za udeležbo na obravnavo tistim pričam, ki jih
senat sprejme kot dokazni predlog.

(4) Član senata, ki je zadržan in ne more sodelovati pri
obravnavi, mora to sporočiti sekretarju častnega sodišča
najpozneje osem (8) dni pred obravnavo.

(5) Vabilo na obravnavo mora vsebovati opozorilo na
posledice zaradi izostanka.

Preložitev obravnave

238. člen
(1) Če stranki vabila nista prejeli pravočasno, se obrav-

nava na njun predlog preloži.
(2) Če obtožena stranka, ki je bila pravilno vabljena, ne

pride na obravnavo, sklene senat, ali naj se obravnava opra-
vi v njeni odsotnosti ali pa se preloži. Enako ravna senat tudi,
če se ugotovi, da se obtožena stranka namenoma izogiba
prevzemu obtožnega predloga ali vabila na obravnavo.

(3) Če se obravnava preloži, nosi stroške stranka, ki je
zakrivila preložitev. Glavna obravnava se opravi tudi, če na-
njo ne pride zagovornik obtožene stranke, ki je bil v redu
povabljen.

Obravnava

239. člen
(1) Obravnava pred senatom I. stopnje je ustna in javna.

Iz opravičenih razlogov lahko senat sklene po lastni pobudi ali
na predlog stranke, da je obravnava v celoti ali delno tajna.
Obravnavo vodi predsednik senata. Kršitelje reda na obravna-
vi predsednik senata opominja, lahko pa jih tudi odstrani.

(2) Predsednik in člana senata morajo biti navzoči ves
čas obravnave.

(3) Obravnavo začne predsednik senata z naznanitvijo
obtožnega predloga, ki ga po potrebi podrobneje obrazloži
še tožilec. Če tožilec opravičeno ne pride na obravnavo in
njegova navzočnost ni nujno potrebna, prebere obtožni pre-
dlog predsednik senata.

(4) Obtožena stranka poda zagovor. Če obtožena stran-
ka ni navzoča, prebere njen odgovor na obtožni predlog
predsednik senata.

Dokazovanje

240. člen
(1) Predsednik senata izvede dokazni postopek na pod-

lagi dokazov, ki so jih predložile stranke.
(2) Predsednik in člani senata smejo strankam, pričam

in izvedencem postavljati vprašanja, da bi se pojasnile posa-
mezne okoliščine, ki so važne za rešitev zadeve.

(3) Tudi stranke smejo druga drugi ali pričam in izve-
dencem postavljati vprašanja posredno po predsedniku se-
nata, z njegovim dovoljenjem tudi neposredno.

241. člen
Da bi se ugotovila materialna resnica, senat izbere in

izvede dokaze tudi po svoji presoji.

Priznanje stranke

242. člen
Kadar tožilec v obtožnem predlogu ali na obravnavi

označi kršitev kot najlažjo in predlaga ukrep opomina z
objavo v okviru članov borze ali če častno sodišče samo
tako oceni, stranka pa prizna kršitev, lahko senat oziroma
sodnik posameznik sprejme sklep le na temelju tega prizna-
nja, brez izvedbe drugih dokazov.

Zapisnik

243. člen
(1) O obravnavi se piše zapisnik. V zapisnik se vpiše

vse, kar je pomembno za sprejem sklepa o zadevi, ki je
predmet obravnave. Zapisnik se sestavlja tako, da predse-
dnik senata glasno narekuje zapisnikarju, kaj naj zapiše v
zapisnik.

(2) Namesto sprotnega pisanja zapisnika se lahko zapi-
snik izdela s pomočjo snemalnih naprav. V tem primeru
lahko stranke podajo pripombe na zapisnik v roku tri (3) dni
po prejemu zapisnika.

(3) Zapisnik podpišeta predsednik senata in zapisni-
kar.

Razglasitev sklepa

244. člen
Ko je končan postopek, da tožilec še končni predlog.

Za njim dobi besedo obtožena stranka oziroma njen zago-
vornik. Če nobena stranka ne želi še dodatno razpravljati,
predsednik zaključi obravnavo. Po končani obravnavi, taj-
nem posvetovanju in glasovanju častno sodišče razglasi sk-
lep z navedbo bistvenih razlogov.

245. člen
Če obstajajo utemeljeni razlogi, senat lahko določi, da

se sklep ne sprejme takoj po končani obravnavi, ampak
najkasneje v roku osem (8) dni.

Sklep

246. člen
(1) Po končani obravnavi senat s sklepom obtožni pre-

dlog zavrne, obtoženo stranko oprosti odgovornosti ali pa jo
spozna za odgovorno in izreče ukrep. Senat sprejme sklep
po svojem prepričanju, na podlagi vestne in skrbne presoje
vsakega dokaza posebej in vseh dokazov skupaj ter na
podlagi uspeha celotnega postopka.

(2) Pri določitvi ukrepa upošteva senat vse okoliščine
primera, ki vplivajo na izrek strožjega ali milejšega ukrepa,
ter glede na posledice oceni težo primera.

Vsebina sklepa

247. člen
Sklep vsebuje zlasti: sestavo senata, imena strank in

njihovih pooblaščencev, opis kršitve, dan obravnave, kva-
lifikacijo ugotovljene kršitve, izrek ukrepa, odločitev o
stroških, pravni pouk in datum sklepa. Sklep podpiše
predsednik senata. Pismen odpravek sklepa se dostavi
strankam.



Stran 14562 / Št. 113 / 23. 12. 2002 Uradni list Republike Slovenije

Stroški postopka

248. člen
(1) V postopku pred častnim sodiščem se ne plačujejo

takse. Udeleženci v postopku plačajo le dejanske stroške,
ki nastanejo zaradi uvedbe postopka do njegovega zaključ-
ka.

(2) Kot stroški se štejejo zlasti potni stroški, dnevnice
in nadomestilo za izgubljeni dobiček prič, izvedencev in
tolmačev. Izvedenec in tolmač kakor tudi člani častnega
sodišča in častni tožilec imajo pravico tudi do nagrade po
tarifi.

249. člen
Za stroške pooblaščencev strank in njihovih zagovorni-

kov se lahko smiselno uporabljajo pravila, določena v ZKP.

250. člen
(1) Ugotovljeni stroški se beležijo v poseben stroškov-

nik, ki je sestavni del spisa.
(2) Predsednik senata lahko naloži obtoženi stranki, da

položi predujem za izvedbo dokaza, ki ga je sama predlagala
in je izvedba vezana na stroške, zlasti glede izvedencev,
tolmačev ali ogleda. Če stranka v danem roku ne položi
predujma, se šteje, da je odstopila od svojega predloga za
izvedbo dokaza.

(3) Obračun vseh stroškov se napravi ob zaključku po-
stopka. V obračun se poračunajo položeni predujmi.

251. člen
Če ob zaključku postopka še niso znani vsi stroški,

izda predsednik senata poseben sklep, ko so le-ti znani.

252. člen
(1) Stroške postopka plača stranka, kateri je senat izre-

kel ukrep. Če je v istem postopku spoznanih za odgovorne
več obtožencev, določi senat, kolikšen del stroškov nosi
vsak od njih.

(2) Če je stranka, zoper katero je bil vložen obtožni
predlog, v postopku oproščena, nosi stroške postopka bor-
za oziroma, če se je postopek začel na njegovo pobudo,
Združenje članov borze ali predlagatelj kot tožilec.

(3) Glede na okoliščine konkretnega primera, posebej,
če je obtožena stranka dala povod za uvedbo postopka,
lahko senat določi, da nosi deloma stroške tudi stranka, ki je
bila oproščena.

(4) Če tožilec obtožni predlog umakne ali če se posto-
pek ustavi, nosi stroške postopka borza.

(5) Stranka plača stroške, ki jih je med postopkom
povzročila sama, čeprav je tožilec v teku postopka obtožni
predlog umaknil, če je bil zoper njo postopek ustavljen ali če
je bila s sklepom oproščena odgovornosti.

253. člen
Določila za obračun stroškov iz tega poglavja se upo-

rabljajo tudi v postopku pred senatom II. stopnje.

Pritožba zoper sklepe

254. člen
(1) Zoper sklep senata I. stopnje častnega sodišča

lahko vložijo stranke pritožbo na senat II. stopnje.
(2) Pritožba se vloži pisno pri častnem sodišču v roku

osem (8) dni po prejemu pisnega odpravka sklepa.
(3) Pritožba zadrži izvršitev sklepa.

255. člen
Sekretar mora v roku osem (8) dni po prejemu pritožbe

le-to poslati tožilcu, ki lahko v roku petnajst (15) dni nanjo
pisno odgovori.

256. člen
(1) Senat II. stopnje zaseda in odloča na nejavni seji,

razen če predsednik senata ne odloči drugače. V tem pri-
meru veljajo določbe, ki urejajo postopek pred senatom I.
stopnje.

(2) Odločitev senata II. stopnje postane pravnomočna,
ko le-ta sprejme svojo odločitev.

257. člen
O pritožbah zoper sklepe, ki jih izda predsednik sena-

ta, odloča senat, če v pravilih ni določeno drugače. Stranka
mora vložiti pritožbo v roku osem (8) dni.

Izvršitev izrečenih ukrepov

258. člen
(1) Ukrepi častnega sodišča se izvršijo takoj po pravno-

močnosti sklepa.
(2) Izvršitev ukrepov častnega sodišča zastara, ko po-

teče šest (6) mesecev od pravnomočnosti sklepa.

Smiselna uporaba

259. člen
Če ni v teh pravilih drugače določeno, se v postopku

pred častnim sodiščem smiselno uporabljajo temeljna nače-
la ZKP.

Pravna pomoč

260. člen
(1) Častno sodišče je dolžno dajati rednim sodiščem in

drugim državnim organom pravno pomoč s tem, da jim
omogoči vpogled v spise in listine, ki so pri njem.

(2) Člani borze in strokovna služba borze so dolžni
dajati častnemu sodišču podatke in obvestila, ki so potre-
bna za postopek.

9. REŠEVANJE SPOROV PRED BORZNO ARBITRAŽO

Splošni določbi

261. člen
Pri borzi deluje stalna in neodvisna arbitraža. Naziv

arbitraže je: Stalna arbitraža Ljubljanske borze, d.d., Ljublja-
na. Sedež arbitraže je v Ljubljani, Slovenska 56.

262. člen
Pravila arbitraže se uporabljajo kot obvezna postopkov-

na pravila pri reševanju vseh sporov oziroma nesoglasij med
strankami, skupaj s pravili ZPP, kadarkoli je za reševanje
spornih razmerij pristojna arbitraža.

Pristojnost arbitraže

263. člen
Borzna arbitraža je pristojna za reševanje sporov v zvezi

s posli s serijskimi vrednostnimi papirji.
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Sestava arbitraže

264. člen
(1) Arbitre borzne arbitraže imenuje na predlog uprave

nadzorni svet. Za arbitra je lahko imenovana fizična oseba,
ki se je kot strokovnjak izkazala v dosežkih in delu na podro-
čju prava, ekonomije ali financ.

(2) Mandat arbitrov traja štiri (4) leta.

Organi arbitraže

265. člen
(1) Arbitraža ima predsednika arbitraže, ki ga arbitri

izvolijo izmed sebe.
(2) Predsednik arbitraže predstavlja, zastopa in podpi-

suje arbitražo v razmerju do tretjih pravnih in fizičnih oseb ter
državnih in pravosodnih organov.

(3) Predsednik arbitraže ima dva (2) namestnika, ki ju
imenuje samostojno.

(4) Najstarejši nezadržani namestnik predsednika arbi-
traže ima vse pristojnosti predsednika, če je le-ta zadržan,
začasno delovno nezmožen, če gre za nasprotje interesov
ali izključitvenih razlogov na strani predsednika arbitraže.

(5) Če je namestnik iz prejšnjega odstavka tega člena
zadržan, preidejo pristojnosti predsednika arbitraže na preo-
stalega namestnika.

Predsednik senata

266. člen
Za predsednika senata je lahko imenovan arbiter iz

liste arbitrov, ki ima opravljen pravniški državni izpit.

Sekretar arbitraže

267. člen
(1) Arbitraža ima sekretarja, ki skrbi za nemoteno in

tekoče delo senatov arbitraže ter pomaga predsedniku arbi-
traže in predsednikom senatov v konkretnih zadevah.

(2) Sekretar podpisuje arbitražo v primerih, ko za pod-
pisovanje zadev arbitraže ni pristojen predsednik arbitraže, v
administrativnih in drugih podobnih zadevah manjšega po-
mena.

(3) Za sekretarja arbitraže je lahko imenovan uslužbe-
nec borze. Imenuje in razreši ga nadzorni svet na predlog
uprave.

Razrešitev arbitra

268. člen
(1) Posamezni arbiter je lahko razrešen pred potekom

mandata:
– na svojo zahtevo,
– če je pravnomočno obsojen na zaporno kazen,
– če postane poslovno nesposoben,
– če tako določa zakon.
(2) Ukrep razrešitve iz zadnjih dveh alinej prejšnjega

odstavka izreče uprava in učinkuje kot začasen suspenz
arbitra do potrditve na nadzornem svetu.

Odločanje

269. člen
Arbitri odločajo v senatu treh (3) arbitrov (v nadaljeva-

nju: senat). Če se stranki o tem posebej dogovorita, lahko o
sporu odloča arbiter posameznik.

Postopek pred arbitražo

270. člen
Če pravila ne urejajo kakšnega posameznega vpraša-

nja, se uporabljajo določbe ZPP.

271. člen
Postopek pred arbitražo je kontradiktoren ter načelo-

ma poteka na nejavni obravnavi.

272. člen
Delo arbitraže je do izdaje končne odločbe zaupne

narave, kar je dolžan spoštovati vsakdo, ki v njej kakorkoli
sodeluje.

Začetek postopka

273. člen
(1) Postopek pred arbitražo se začne s tožbo.
(2) Za začetek postopka pred arbitražo se šteje dan,

ko arbitraža prejme tožbo.

Vsebina tožbe

274. člen
Tožba mora poleg obveznih in fakultativnih sestavin po

ZPP vsebovati tudi pisno pogodbo strank o arbitraži ter ime
arbitra iz liste arbitrov, ki ga stranka imenuje v senat.

Odgovor na tožbo

275. člen
Po prejemu popolne tožbe sekretar arbitraže pošlje

tožbo skupaj s prilogami tožencu v odgovor.

276. člen
(1) Toženec lahko v roku petnajst (15) dni od prejema

tožbe poda odgovor na tožbo.
(2) Odgovor na tožbo mora vsebovati bistvene podat-

ke, ki omogočajo hitro in popolno rešitev spora.
(3) Tožena stranka v odgovoru na tožbo hkrati tudi ime-

nuje arbitra z liste arbitrov, oziroma v roku iz prvega odstavka
tega člena ugovarja pristojnosti arbitraže.

(4) Sekretar arbitraže pošlje odgovor na tožbo s prilo-
gami tožniku, ugovor pristojnosti pa tudi predsedniku arbi-
traže.

Nasprotna tožba

277. člen
(1) Nasprotno tožbo lahko toženec vloži hkrati z odgo-

vorom na tožbo v roku iz prejšnjega člena pravil pod pogoji,
ki jih določa ZPP.

(2) Sekretar v tem primeru postopa kot da je vložena
tožba.

(3) Toženec po nasprotni tožbi ima pravice toženca iz
prejšnjega člena pravil.

Neobstoj dogovora o arbitraži

278. člen
(1) Če med strankama na prvi pogled (prima facie) ne

obstaja nikakršen dogovor o pristojnosti arbitraže, predse-
dnik arbitraže o tem preko sekretarja obvesti tožnika.
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(2) Če predsednik arbitraže ugotovi, da na prvi pogled
dogovor o arbitraži obstaja, o tem obvesti stranke ter se
postopek nadaljuje.

(3) V nadaljevanju postopka odloči o obstoju ali neob-
stoju dogovora o pristojnosti kot o predhodnem vprašanju
senat.

(4) Odločitev senata je dokončna.

Učinki dogovora o arbitraži

279. člen
Če so se stranke s pisno pogodbo o arbitraži dogovori-

le za pristojnost arbitraže, se šteje, da so s tem pristale na
uporabo določb pravil.

280. člen
Neaktivnost oziroma molk tožene stranke ni ovira, da

se postopek pred arbitražo ne bi začel in končal pod pogo-
jem, da je dogovor o arbitraži veljaven.

281. člen
Ugovor ničnosti, neobstoja ali neveljavnosti pogodbe,

v kateri je vsebovan dogovor o arbitraži ni ovira, da o obstoju
ali neobstoju dogovora o arbitraži ne bi odločil senat.

Postopek imenovanja senata

282. člen
(1) Vsaka stranka je dolžna v tožbi oziroma v odgovoru

na tožbo v sporni zadevi imenovati arbitra iz liste arbitrov.
(2) Če ena od strank ne imenuje arbitra, ga zanjo ime-

nuje predsednik arbitraže.
(3) Predsednika senata imenujeta izbrana arbitra. Če

se arbitra ne moreta dogovoriti v roku, ki jima ga postavi
predsednik arbitraže, potem imenuje predsednika senata
predsednik borzne arbitraže.

283. člen
(1) Vsak arbiter, ki je imenovan v senat, je pri sprejema-

nju odločitev in odločanju v sporni zadevi neodvisen.
(2) Vsak arbiter mora vse od obvestila o imenovanju pa

do konca postopka pred arbitražo paziti na dejstva in okoli-
ščine, ki bi utegnile vplivati na njegovo nepristranskost.

(3) O vsaki okoliščini oziroma dejstvu, ki lahko vpliva na
nepristranskost odločanja, mora arbiter nemudoma obvestiti
sekretarja arbitraže, le-ta pa stranke postopka, da v postav-
ljenem roku posredujejo morebitne pripombe.

Izključitev arbitra

284. člen
(1) Zahtevo za izključitev arbitra mora stranka obrazlo-

ženo in pisno posredovati sekretarju arbitraže in sicer v roku
petnajst (15) dni od dneva, ko je izvedela za imenovanje
arbitra oziroma najkasneje v roku petnajst (15) dni od trenut-
ka, ko izve za okoliščine ali dejstva, na katera opira svojo
zahtevo.

(2) Če stranka zamudi roke iz prejšnjega odstavka, se
zahteva za izključitev arbitra zavrže, sicer pa se posreduje
predsedniku arbitraže, ki o zahtevi odloči.

(3) O zahtevi za izključitev arbitra oziroma v primeru iz
drugega odstavka prejšnjega člena odloči predsednik arbi-
traže, razen če se zahteva za izključitev oziroma dejstva in
okoliščine iz drugega odstavka prejšnjega člena nanašajo
na predsednika arbitraže.

(4) Če se zahteva za izključitev nanaša na predsednika
arbitraže ali če pri predsedniku arbitraže obstajajo dejstva in
okoliščine, ki lahko vplivajo na njegovo nepristranskost pri
odločanju v konkretni zadevi, o tem odločita namestnika
predsednika arbitraže.

(5) Odločitev predsednika arbitraže ali njegovih name-
stnikov, v primeru iz prejšnjega odstavka, je dokončna.

285. člen
Odločitev iz 284. člena pravil se v obliki sklepa pošlje

strankam ter arbitru, na katerega se sklep nanaša. Sklep ne
potrebuje obrazložitve.

Posredovalni postopek

286. člen
(1) Posredovanje je zaželena oblika reševanja sporov.
(2) Vsak spor iz pristojnosti arbitraže se lahko predloži

v posredovanje posredniku posamezniku.

287. člen
Posredovalni postopek se začne in izpelje pred arbitra-

žo na predlog stranke, ne glede na obstoj ali veljavnost
dogovora o arbitraži, če se nasprotna stranka s takim po-
stopkom strinja.

Predlog za začetek

288. člen
(1) Predlog za začetek posredovalnega postopka vloži

stranka, ki želi posredovanje pred arbitražo v obliki zahteve
za posredovanje. V tej na zgoščen način opiše vsa pomem-
bna dejstva in okoliščine spora ter namen zahteve za posre-
dovanje.

(2) Zahtevi za posredovanje je stranka dolžna priložiti
dokazilo o vplačilu zneska, ki predstavlja predpogoj za zače-
tek postopka posredovanja v skladu s tarifo arbitraže.

289. člen
(1) Po prejemu zahteve iz prejšnjega člena sekretar

arbitraže pozove nasprotno stranko, da se o zahtevi izjasni v
roku petnajst (15) dni.

(2) Če nasprotna stranka posredovalnemu postopku
nasprotuje oziroma se v postavljenem roku o zahtevi ne
izjavi, se šteje, da posredovalni postopek ni uspel ter o tem
sekretar arbitraže obvesti stranko, ki je zahtevo za posredo-
vanje vložila.

Imenovanje posrednika

290. člen
(1) Če se nasprotna stranka s postopkom posredova-

nja strinja in stranki sporazumno ne predlagata drugače,
imenuje posrednika predsednik arbitraže.

(2) Posrednik se imenuje izmed arbitrov iz liste arbitrov.

Naloge posrednika

291. člen
(1) Posrednik pozove stranke, da v določenem roku

postavita svoje navedbe, trditve in dokaze.
(2) Posrednik vodi celoten postopek od svojega ime-

novanja dalje po lastni presoji, upoštevaje načela nepristran-
skosti, enakosti, pravičnosti in zaupnosti.
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Zaključek posredovanja

292. člen
(1) Postopek posredovanja je zaključen, ko posrednik

ugotovi, da je stanje stvari v zadostni meri razčiščeno ter
sestavi pisni predlog poravnave in pozove stranke, da ga
podpišejo skupaj z njim.

(2) Stranke lahko zahtevajo, da poravnava izide v obliki
arbitražne odločbe.

293. člen
Posredovalni postopek se konča:
– ko stranki podpišeta poravnavo oziroma ko izide

odločba arbitraže;
– ko posrednik pisno sporoči predsedniku arbitraže,

da postopek posredovanja ni uspel;
– ko katerakoli od strank postopka obvesti posrednika,

da ne želi nadaljevati postopka.

Narava posredovalnega postopka

294. člen
(1) Posredovalni postopek je zaupne narave, kar je

dolžan spoštovati vsakdo, kdor v njem kakorkoli sodeluje.
(2) Če se stranke ne uspejo poravnati, se šteje, da

posredovalni postopek ni uspel. Izjave strank, ki so podane
v neuspelem posredovalnem postopku v isti zadevi med
istima strankama za morebitni postopek pred arbitražo, se
štejejo za neobstoječe, razen če se stranke ne dogovorijo
drugače.

(3) Posrednik ne more nastopati kot arbiter, zastopnik,
svetovalec, pooblaščenec, priča, izvedenec ali kako druga-
če, v sodnem, upravnem ali arbitražnem postopku v sporu,
ki se nanaša na spor, ki je bil predmet poravnalnega postop-
ka, razen če se stranke ne dogovorijo drugače.

Plačilo pologa

295. člen
(1) Predpogoj za začetek posredovalnega postopka je

popolno plačilo pologa, ki ga določi sekretar arbitraže na
podlagi tarife arbitraže.

(2) Polog lahko vplača tudi samo ena od strank, pri
čemer se vplačani polog šteje za stroške postopka in deli
usodo dokončne razdelitve stroškov postopka med stranke.

(3) Če plačani polog ne zadostuje za dokončanje po-
stopka, se stranke pozovejo, da vplačajo dodatna sredstva.
Dodatna sredstva se štejejo za polog in zanje veljajo vsa
pravila, ki se uporabljajo glede prvega pologa.

(4) Stranke nosijo stroške posredovalnega postopka
po enakih delih, razen če poravnava ali odločba arbitraže ne
določata drugače.

Stroški postopka, tarifa

296. člen
(1) Sekretar arbitraže na podlagi predloženih zahtev-

kov določi znesek pologa, ki bo pokrival stroške postopka
pred arbitražo v skladu s tarifo, ki jo na predlog uprave
določi nadzorni svet.

(2) Sekretar arbitraže lahko pogojuje potek oziroma
nadaljevanje postopka s plačilom celotnega ali delnega po-
loga arbitraži.

(3) Polog plačajo stranke praviloma po enakih delih,
kar pa ni ovira, da lahko vsaka stranka plača celoten polog,
ki ga določi sekretar, če nasprotna stranka ne plača svojega

dela. Tako plačani polog se šteje za stroške postopka ter se
po splošnih načelih uspeha oziroma krivde po koncu po-
stopka obračuna strankam postopka pred arbitražo.

(4) Če polog ni plačan v roku petnajst (15) dni od
poziva stranke s strani sekretarja k plačilu, se šteje tožba
oziroma nasprotna tožba za umaknjeno.

297. člen
(1) Za stroške postopka pred arbitražo se štejejo tudi

honorarji arbitrov, administrativni stroški arbitraže, stroški in
izvedenine izvedencev, prič, strank postopka ter plačilo nji-
hovih pooblaščencev.

(2) O stroških postopka odloči hkrati z odločbo o glavni
stvari senat, ki odloča ter določi, katera stranka nosi oziro-
ma v kakšnem razmerju stranke nosijo stroške postopka.

Izdaja odločbe

298. člen
Odločba arbitraže se šteje za izdano, ko jo podpišejo

vsi člani senata.

299. člen
Rok za izdajo odločbe znaša trideset (30) dni po kon-

čani glavni obravnavi.

Vročitev odločbe strankam

300. člen
Ko je odločba izdana, jo sekretar arbitraže pošlje stran-

kam. Sekretar lahko pogojuje vročitev odločbe s tem, da
mora stranka pred vročitvijo poravnati njej pripadajoče stro-
ške postopka v znesku, določenem v končni odločbi.

301. člen
Stranke postopka pred arbitražo se zavežejo, da bodo

dokončno odločbo arbitraže upoštevale ter jo izvršile. Na
odločitev arbitraže ni pritožbe, razen izpodbojne tožbe pred
sodiščem v primerih, ki jih določa ZPP.

10. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Začetek veljavnosti pravil

302. člen
(1) Pravila sprejema in dopolnjuje uprava, potrjujeta pa

nadzorni svet in agencija. Pravila in njihove spremembe
začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

(2) Skrajni rok za objavo revidiranega letnega poročila
iz 35. člena pravil začne veljati s 1. 1. 2004. Do navedene-
ga dne za izdajatelje vrednostnih papirjev, s katerimi se
trguje v borzni kotaciji, kot skrajni rok velja rok šestih mese-
cev po preteku poslovnega leta.

(3) Določbe 36.a člena pravil začnejo veljati za medlet-
no poročanje s 1. 1.2004.

Ljubljana, dne 9. decembra 2002.

Uprava Ljubljanske borze, d.d.,
Ljubljana

dr. Draško Veselinovič l. r.
generalni direktor

Tomaž Rotar l. r.
namestnik generalnega direktorja
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5571. Odlok o pokopališkem redu na območju Občine
Ig

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, 72/93 z vsemi spremembami in dopolnitvami),
določb zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter ureja-
nju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84 in Uradni list RS,
št. 26/90), odloka o načinu izvajanja gospodarske javne
službe opravljanja pokopališke in pogrebne službe ter ureja-
nja pokopališč (Uradni list RS,) ter na podlagi 7. člena statuta
Občine Ig (Uradni list RS, št. 2/00, 68/01), je Občinski svet
občine Ig na 31. redni seji dne 6. 11. 2002 sprejel

O D L O K
o pokopališkem redu na območju Občine Ig

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se opredeljuje pokopališki in pogrebni

red na pokopališčih v Občini Ig.
Na območju Občine Ig so naslednja pokopališča:
– pokopališče Ig: za območja naselij Ig, Iška vas, Iška,

Iška Loka, Matena, Dobravica, Kremenica, Sarsko, Kot,
Staje, Gornji Ig, Pijava Gorica,

– pokopališče Tomišelj: za območja naselij Tomišelj,
Vrbljene, Strahomer, Brest,

– pokopališče Golo: za območja naselij Golo, Škrilje,
Selnik,

– pokopališče Kurešček: za območja naselij Zapotok,
Visoko, Rogatec nad Želimljami.

Na posameznem pokopališču se pokopavajo umrli, ki
spadajo v določeni pokopališki okoliš in najemniki grobov
oziroma njihovi svojci.

Območje pokopališča obsega prostor za grobove, mr-
liško vežico, parkirišča in druge površine in objekte, ki sodi-
jo k pokopališču.

2. člen
Javno službo opravljanja pokopališke in pogrebne služ-

be ter urejanje pokopališč v Občini Ig opravlja izvajalec javne
službe (koncesionar – pravna oseba ali samostojni podjet-
nik) izbran na podlagi javnega razpisa.

3. člen
Gospodarska javna služba opravljanja pokopališke in

pogrebne službe ter urejanja pokopališč obsega:
– pokopališko službo
– pogrebno službo in
– urejanje pokopališč.

II. NAČIN IN ČAS POKOPA

4. člen
Umrli se praviloma čuva v mrliški vežici. V krajih okoliša

kjer na pokopališču ni mrliške vežice, se umrle lahko čuva v
drugi mrliški vežici praviloma na območju občine, ali pa
doma.

Mrliške vežice imajo naslednja pokopališča: Ig, Tomi-
šelj in Golo.

Prevoz umrlega s kraja smrti na kraj, kjer se čuva, je
dovoljen samo s posebej prirejenimi vozili.

Prenos na pokopališče v mrliško vežico je dovoljen
potem, ko je ugotovljen nastop smrti po predpisih o mrliški
pregledni službi.

5. člen
Pokop umrlega se opravi na pokopališču v skladu s

krajevnimi običaji.
Način pokopa in pogrebne svečanosti je treba opraviti

v skladu z voljo umrlega. Če umrli ni izrazil svoje volje, odloči
o tem oseba, ki je stalno živela z njim ali druga z zakonom
določena oseba oziroma za zadeve socialnega skrbstva pri-
stojni organ občine, v kateri je oseba umrla ali bila najdena.

6. člen
Pokop odredi mrliški preglednik po ugotovljeni smrti in

določi okvirni čas pokopa. Od trenutka smrti oziroma upe-
pelitve mora preteči najmanj 36 ur.

Točen čas pokopa določi izvajalec javne službe v do-
govoru s svojci umrlega in predstavnikom verske skupnosti,
če gre za verski pogreb.

Po ugotovljeni smrti se pokop prijavi izvajalcu javne
službe, s katerim se dogovori o vseh pokopaliških in pogre-
bnih storitvah.

Pokop se lahko opravi, ko so predloženi vsi dokumenti,
ki jih izda občinski upravni organ, pristojen za notranje zadeve
oziroma po njegovem pooblastilu izvajalec javne službe.

7. člen
Za mesto novega groba se dogovorita pred pogrebom

upravljavec in naročnik pogreba.
Če bo pokop opravljen v že obstoječi grob, mora plačnik

pogreba, če ni najemnik groba, predložiti tudi najemno po-
godbo s pisnim dovoljenjem najemnika, da dovoljuje pogreb
umrlega v ta grob, razen, če je umrli bil najemnik groba.

8. člen
Če pokop in pogrebne svečanosti organizira lokalna

skupnost, društvo ali združenje, se umrli pred pokopom izje-
moma lahko položi tudi na določen kraj zunaj pokopališča.

Verske skupnosti lahko v skladu s pokopališkim redom
položijo umrlega stanovskega predstavnika do pokopa v
objekt, ki je namenjen za opravljanje verskih obredov.

9. člen
Umrli se položi v krsto in se pokoplje v grob za klasičen

pokop, žarni grob ali grobišče.
Pokop zunaj pokopališča je dovoljen samo v izjemnih

primerih na podlagi soglasja za notranje zadeve pristojnega
upravnega organa in po predhodnem soglasju za zadeve zdrav-
stvenega varstva pristojnega organa, kjer se pokop opravi.

Upepeljeni ostanki umrlega se shranijo v žaro in poko-
pljejo v grob za klasičen pokop, v žarni grob ali se raztresejo
na posebej določenem prostoru na pokopališču oziroma
znotraj pokopališča na podlagi dovoljenja organa pristojne-
ga za notranje zadeve.

10. člen
Stroške pokopa morajo poravnati dediči umrlega oziro-

ma oseba, ki je naročila pokop.
V primeru, ko poravna stroške pokopa občina, ima le-ta

pravico do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine umrlega.

OBČINE
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11. člen
Pokopi so lahko vsak dan.
Mrliške vežice so v času ležanja pokojnika odprte od 7.

do 22. ure.
Obiskovalci lahko obiskujejo pokopališča vsak dan, in

sicer:
– od 1. aprila do 30. septembra od 6. do 22. ure,
– od 1. oktobra do 31. marca od 7. do 18. ure.
Pokopališča se lahko obiskuje tudi zunaj predpisanega

časa v dnevih pred in na dan državnih praznikov.

III. POGREBNE SVEČANOSTI

12. člen
Pogrebna svečanost je sestavni del pogreba in ima

javni pietetni značaj.
Naročnik (plačnik) pogreba lahko pri načinu poslovitve

izbira:
– poslovitev od umrlega in pokop kot civilni obred,
– poslovitev od umrlega in pokop kot verski obred,
– tihi pokop (pokop v družinskem krogu),
– anonimni pokop,
– razsip pepela.

13. člen
Pogrebna svečanost se opravi na pokopališču, kjer bo

pokop.
Ob pogrebni svečanosti in času verskega obreda je

izvajalec dolžan obvestiti javnost z obvestilom na oglasni
deski pokopališča ali na drug krajevno običajen način.

14. člen
Pogrebna svečanost se prične z dvigom in prenosom

pokojnika oziroma posmrtnih ostankov z mrliškega odra. Ta
opravila in odvoz krste oziroma žare v pogrebnem sprevodu
ter položitev krste oziroma žare v jamo opravijo pogrebniki.
Pogrebniki ostanejo v pogrebnem sprevodu ob krsti oziroma
žari ves čas pogrebne svečanosti.

Če pri pogrebu sodeluje godba ali pevci, zaigra godba
žalostinko, potem zapojejo pevci priložnostno pesem. Sledi-
jo govori govorcev in verski obred.

Pogrebna poslovitev se lahko izvede tudi na drug kra-
jevno običajen način.

15. člen
Pogrebni sprevod se odvija od mrliške vežice, s pokoj-

nikovega doma, ali z določenega mesta pred vhodom na
pokopališče do kraja pokopa. Hkrati se lahko izvaja igranje
žalostinke.

Na pokopališču kjer je mrliška vežica, mora biti pokoj-
nik pripeljan v mrliško vežico najmanj 4 ure pred pogrebom.

16. člen
Razpored v sprevodu je praviloma naslednji:
– v primeru civilnega pogrebnega obreda je na čelu

sprevoda zastavonoša z državno zastavo, sledijo zastavono-
še drugih zastav in praporov,

– v primeru cerkvenega pogrebnega obreda je na čelu
sprevoda zastavonoša z državno zastavo, nato sledi nosilec
verskega obeležja in za njim prapori,

– za nosilci praporov gredo nosilci pokojnikovih odliko-
vanj in priznanj, nosilci vencev, godba, pevci, pogrebni voz
ali nosilci krste oziroma žare s pokojnikom, najožji svojci in
za njimi drugi udeleženci pogreba.

V primeru cerkvenega pogrebnega obreda gre duhov-
nik pred krsto ali žaro s pokojnikom do groba.

Razpored v sprevodu se lahko izvede tudi na drug,
krajevno običajen način.

17. člen
Ob grobu se udeleženci pogrebnih svečanosti razvrsti-

jo tako, da so neposredno ob grobu svojci umrlega, nosilci
odlikovanj in priznanj, državne zastave ter prapor, v primeru
cerkvenega obreda pa tudi duhovnik in križ.

Krsta z umrlim oziroma žara se položi v grob. Temu
sledijo poslovilni govori. Nato se opravi del verskega obre-
da, če gre za cerkveni pogrebni obred, zapojejo pevci,
zaigra godba. S tem je pogrebna poslovitev končana.

Pogrebna poslovitev se lahko izvede tudi na drug kra-
jevno običajen način.

Po zaključku pogrebne poslovitve lahko sledi mimohod
udeležencev mimo grobne jame, pri čemer lahko posamez-
niki v grobno jamo spustijo grude zemlje ali cvetico.

18. člen
Društva, ki imajo ob pogrebih svojih članov posebne

običaje (lovci, gasilci…), se lahko z njimi vključijo v pogre-
bne svečanosti.

Če pri pogrebni svečanosti sodeluje strelska enota, ki
izstreli častno salvo kot zadnji pozdrav pokojniku, mora biti
zagotovljena popolna varnost udeležencev pogreba, za kar
je odgovoren vodja enote.

Za oborožene sile Republike Slovenije, ki sodelujejo
pri pogrebnih slovesnostih, kakor tudi za organizacijo in
potek vojaških pogrebov in pogrebov delavcev Ministrstva
za notranje zadeve, veljajo njihova pravila.

19. člen
Tihi pogreb je, če se na željo pokojnika ali svojcev o

pogrebu ne obvesti javnosti.
Za tihi pogreb se smiselno uporabljajo določila tega

odloka, razen drugega odstavka 13. člena. Izvajalec javne
službe v zvezi s tihim pogrebom ne sme dajati nobenih
informacij.

20. člen
Anonimni pokop je, če se na željo pokojnika ali svoj-

cev, ne opravlja pogrebna svečanost ter tudi ne obeleži
grob. Anonimni pokop opravi izvajalec javne službe ob pri-
sotnosti najožjih svojcev ali brez njihove prisotnosti, v skladu
z dogovorom z naročnikom pogreba.

21. člen
Pepel se lahko raztrosi na zato posebej določen pro-

stor. Izvajalec posebej vodi knjigo pokopanih za tako dolo-
čen prostor.

22. člen
Pred izkopom jame je oseba, s katero je dogovorjen

izkop, dolžna ustrezno zavarovati sosednje spomenike in
grobove ter paziti, da jih pri izkopu ne poškoduje.

Če nastane poškodba, pooblaščena oseba v soglasju
z izvajalcem javne službe ugotovi vzroke in oceni nastalo
škodo ter odredi, kdo jo je dolžan poravnati.

23. člen
Oseba, ki je zadolžena za izkop jame je dolžna zavaro-

vati vrednostne predmete, ki jih najde pri prekopu groba ter
jih shraniti.

Najdene predmete mora najditelj izročiti upravičen-
cu, če je ta znan, sicer pa ravnati v skladu z veljavnimi
predpisi.
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IV. UREJANJE POKOPALIŠČ

24. člen
Pokopališče se zgradi ali obstoječe razširi na območju,

ki je določeno s prostorskim planom občine na podlagi
ureditvenega načrta.

Za pokopališče je lahko določeno zemljišče, ki ni moč-
virnato in kjer podtalne vode ne vplivajo na studence, vod-
njake, ribnike, vodno rekreacijske površine in podobno.

Vsako pokopališče mora imeti, ograjo, shrambo za
orodje, vodovodni priključek in urejen prostor za odlaganje
odpadkov.

Pokopališče mora biti praviloma odmaknjeno od drugih
objektov.

25. člen
O ustanovitvi novih, razširitvi ali opustitvi obstoječih

pokopališč v skladu s prostorskimi akti odloča občinski svet.
Preden se sprejme odločitev o opustitvi pokopališča

morata podati svoje mnenje tudi pristojna zdravstvena in-
špekcija in zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine.

26. člen
Za vsako pokopališče mora biti izdelan načrt razdelitve

različnih zvrsti grobov. V načrtu pokopališča so določene še
površina, kraj in oblika različnih zvrsti grobov.

Na pokopališčih v Občini Ig so naslednje zvrsti grobov:
– enojni grob,
– dvojni grob,
– trojni grob,
– žarni grob in
– grobišča.

27. člen
Vsako pokopališče mora imeti pokopališki kataster in

načrt pokopališča z razdelitvijo na pokopališke oddelke in
grobove, evidenco grobov in pokopanih oseb v posamez-
nem grobu, datum pokopa ter oznako groba.

Za izdelavo pokopališkega katastra in načrta mora skr-
beti izvajalec javne službe.

28. člen
Vrstni grobovi (enojni, dvojni, trojni) so razporejeni drug

ob drugem in so oblikovani ter urejeni po enotnih kriterijih.
Oddajo se samo za določeno dobo, ki ni krajša od 10 let.

29. člen
V žarne grobove se shranjujejo žare s pepelom umrlih.
V en žarni grob je lahko shranjenih tudi več žar.
Žare s pepelom umrlih se shranjujejo v žarnih grobovih

ali obstoječih grobovih. Če se žara shrani v obstoječ enojni,
dvojni ali trojni grob, se tak grob ne pojmuje kot žarni grob.

30. člen
Skupna grobišča so: kostnice, prostori za skupen po-

kop ob morebitnih naravnih nesrečah, v vojni in v izrednih
razmerah, ter skupna grobišča.

V skupna grobišča se prenesejo posmrtni ostanki iz
klasičnih in žarnih grobov, za katere ni podaljšana najemna
pogodba, in iz vrstnih grobov, po poteku določene dobe.

31. člen
Globina klasičnih grobov je najmanj 1,8 m in se lahko

poglobijo do 3,20 m.
Širina enojnega groba je od 0,70 m do 1,20 m.
Širina dvojnega groba je od 1,20 do 2,40 m.

Širina trojnega groba je nad 2,40 m.
Dolžina enojnih, dvojnih in trojnih grobov je do 2 m.
Poti med vrstami grobov morajo biti široke najmanj

0,5 m, razdalja med grobovi pa 0,3 m. Na novih ali razšir-
jenih delih pokopališča pa v skladu z ureditvenim načr-
tom.

Na starih delih pokopališča se grobovi urejajo v okviru
obstoječih dimenzij, vse eventualne spremembe pa je mož-
no izvesti le na osnovi bolj racionalnega načrta razdelitve,
katerega izdela izvajalec javne službe v soglasju z najemniki
grobov.

Spomeniki, nagrobne ograje in druga znamenja ne
smejo segati izven meje določenega grobnega prostora, v
višino pa smejo segati največ do 1 m.

Žarni grobovi so globoki 0,70 m, široki od 0,6 do 1 m
in dolgi od 0,60 m do 1 m.

Žarni grob je mogoče poglobiti za 0,30 m za nove
žare.

Na novih pokopališčih se pokop umrlih opravi po vr-
stnem redu grobov, razen kadar gre za pokop žar in pokop v
klasične grobove.

32. člen
Zaradi postavitve spomenika zemlje z groba ni dovolje-

no odstranjevati. Spomenik je dovoljeno postaviti takrat, ko
se zemlja na grobu posede toliko, da je z groba ni potrebo
odvažati. Spomenik se lahko postavi le v skladu z ureditvijo
obstoječega pokopališča in s pisnim soglasjem ter po navo-
dilih izvajalca javne službe.

33. člen
Prekop groba oziroma ponoven pokop v isti grob je

dovoljen po preteku mirovalne dobe. Mirovalna doba je čas,
ki mora preteči od zadnjega pokopa na istem mestu, in
istem grobu. Mirovalna doba ne sme biti krajša od 10 let, pri
čemer je potrebno upoštevati značilnosti zemljišča na kate-
rem je pokopališče.

Pred potekom mirovalne dobe se sme grob odpreti le,
če to zahtevajo svojci ali druge fizične ali pravne osebe, ki
imajo za to interes, da se umrli izkoplje in prenese na drugo
pokopališče ali v drug grob na istem pokopališču, po po-
prejšnjem soglasju najemnika groba, sicer pa le z dovolje-
njem za zadeve zdravstvenega varstva pristojnega upravne-
ga organa.

34. člen
Ekshumacije, ki so uradno dovoljene, se opravljajo ob

vsakem času. Ekshumacije po želji strank pa se izvajajo šele
po preteku 5 let od pokopa.

Za izkop se uporabljajo predpisi o izkopu umrlih.
Določila 33. člena ne veljajo za žarne grobove.

V. ODDAJANJE PROSTOROV ZA GROBOVE V NAJEM

35. člen
Prostore za grobove daje v najem Občina Ig v dogovo-

ru z izvajalcem. Najemna pogodba mora biti sklenjena v
pisni obliki ter v skladu s tem odlokom.

Najemna pogodba mora določati:
– osebo najemnega razmerja,
– čas najema oziroma uporabe groba,
– vrsto, zaporedno številko in velikost groba,
– višino najemnine in način plačevanja,
– obveznosti najemodajalca glede urejanja grobov,
– ukrepe v primeru neizvrševanja obveznosti iz po-

godbe.
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36. člen
Prostor za grobove se daje v najem najmanj za dobo

10 let, nakar se lahko po poteku mirovalne dobe pogodba
podaljša. Najmanj dva meseca pred potekom najemne po-
godbe mora izvajalec pisno opozoriti najemnika o preneha-
nju pogodbe in ga opozorit na posledice, če pogodbe ne bi
podaljšal. Če pogodbeni stranki najemne pogodbe ne po-
daljšata, je najemnik dolžan odstraniti opremo groba v 15
dneh po preteku ali razveljavitvi najemne pogodbe. Če tega
ne stori, stori to izvajalec javne službe na najemnikove stro-
ške, grob oziroma prostor za grob pa odda drugemu v
najem.

Osnovno vzdrževanje opuščenega groba izvaja izvaja-
lec na svoje stroške.

Po razveljavitvi najemne pogodbe se grobni prostor
upošteva kot opuščen grob do konca mirovalne dobe, na
kar se prekoplje in odda drugemu najemniku.

37. člen
Po razveljavitvi najemne pogodbe se grobni prostor

upošteva kot opuščen grob do konca mirovalne dobe, na
kar se prekoplje in odda drugemu najemniku.

38. člen
Najemnina za grobni prostor se plačuje letno. Ob prija-

vi pokopa oziroma sklenitvi najemne pogodbe se dodeli
grobni prostor, za katerega se plača pristojbina.

39. člen
Najemodajalec na podlagi pisnega obvestila izvajalca

javne službe razveljavi sklenjeno najemno pogodbo v na-
slednjih primerih:

– če najemnik grobnega prostora, po predhodnem
opozorilu ne poravna najemnine za preteklo leto,

– če najemnik ne vzdržuje groba, kljub posebnemu
opozorilu,

– ob opustitvi pokopališča,
– kadar tako zahteva načrt razdelitve pokopališča.

40. člen
Pokopališke storitve in pristojbine se zaračunavajo po

ceniku, ki ga v obliki sklepa sprejme občinski svet na pred-
log izvajalca.

Cene storitev, ki niso predmet gospodarske javne služ-
be določa izvajalec sam, vendar morajo biti tržno primerljive.

Prihodki iz naslova najemnin za grobove v višini 70% so
namenjeni za pokritje stroškov rednega vzdrževanja poko-
pališč in spremljajočih objektov, preostanek sredstev v višini
30% pa za investicijsko dejavnost.

Cene za najemnine grobov se določajo enkrat letno do
konca februarja.

Duhovniki, redovniki in redovnice imajo pravico biti
pokopani brez plačila najemnine.

VI. VZDRŽEVANJE REDA, ČISTOČE IN MIRU
NA POKOPALIŠČIH

41. člen
V območjih pokopališča ni dovoljeno:
– nedostojno vedenje, kot je vpitje, glasno smejanje,

razgrajanje in hoja po grobovih oziroma prostorih za grobo-
ve,

– odlaganje smeti in odpadkov izven za to določenega
prostora,

– druge vrste onesnaževanja pokopališkega prostora
in objektov v območju pokopališča,

– poškodovanje mrliške vežice, grobov, nasadov in
drugih naprav in predmetov v območju pokopališča,

– vodenje živali na pokopališče,
– vožnja s kolesom ali motornim vozilom in njih shra-

njevanje na pokopališču,
– odtujevanje predmetov s tujih grobov, pokopali-

ških prostorov in iz objektov v območju pokopališča,
– v neposredni bližini območja pokopališča niso do-

voljene, v času pogrebnih svečanosti, dejavnosti, ki moti-
jo potek pogrebnih svečanosti.

Zidarska, kamnoseška, kovinostrugarska in druga
dela, ki so namenjena urejanju pokopališč in s tem pove-
zanimi prevozi, se lahko opravljajo le z dovoljenjem izva-
jalca javne službe.

42. člen
Izvajalec javne službe ima naslednje splošne pravice

in obveznosti glede na obseg koncesije:
– skrbi za urejenosti in vzdrževanje pokopališča,
– izdela in vodi pokopališki kataster in načrt pokopa-

lišča,
– oddaja grobne prostore v najem in vodi register

sklenjenih pogodb,
– določa mesto, datum in uro pokopa, praviloma v

dogovoru z naročnikom, organizira in opravlja pogrebe,
– vodi evidenco o grobovih in pokopih,
– opravlja prekope grobov in nadzira razna dela na

pokopališču,
– skrbi za red in čistočo na pokopališču in njegovi

neposredni okolici,
– skrbi za urejanje in vzdrževanje mrliške vežice in

njegovega funkcionalnega zemljišča,
– daje soglasje za postavitev novih in obnovo obsto-

ječih spomenikov,
– opozarja najemnike grobov o morebitni zapušče-

nosti najetih grobov.
Za cerkvene objekte v sklopu pokopališča skrbi cer-

kev sama.

43. člen
Izvajalec javne službe je dolžan zagotoviti redno te-

koče vzdrževanje. Investicijsko vzdrževanje vseh skupnih
objektov in naprav na območju pokopališča ter komunal-
nih objektov ter naprav in tehničnih ureditev, kot so:

– zbirno mesto za odlaganje odpadkov,
– ograje in klopi v območju pokopališča,
– zadrževalniki vode za zalivanje,
– osvetlitev pokopališča,
– ozvočenje na območju pokopališča
pa v dogovoru z občino.

44. člen
Najemniki grobov so dolžni vzdrževati grobove in

vmesne prostore med grobovi.
Če je grob tako zanemarjen, da kvari videz sosednjih

grobov in pokopališča kot celote, se smatra, da je zapu-
ščen.

Izvajalec javne službe je dolžan v takem primeru na-
jemnika opozoriti ter določiti rok za ureditev groba, kateri
ne more biti daljši od dveh mesecev. Po preteku tega
roka postopa izvajalec skladno z določbami 39. člena.

Izvajalec javne službe in najemnik groba lahko skle-
neta posebno pogodbo o vzdrževanju groba.
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VII. NADZOR

45. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja občinska

uprava. Nadzor in ukrepanje se opravlja v okviru določenega
delovnega področja in zakonskih pooblastil.

VIII. KAZENSKA DOLOČBA

46. člen
Z denarno kaznijo 200.000 SIT se kaznuje izvajalec

javne službe, če opusti predpisana ravnanja iz 39. člena
tega odloka.

Z denarno kaznijo 60.000 SIT se kaznuje odgovorna
oseba izvajalca javne službe oziroma kocesionarja, ki stori
dejanje iz prejšnjega odstavka.

Z denarno kaznijo do 60.000 SIT se kaznuje za prekr-
šek kršitelj in najemnik groba, ki krši določila 41. člena tega
odloka.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

47. člen
Izvajalec javne službe uskladi svoje poslovanje s tem

odlokom v roku enega leta od njegove uveljavitve.

48. člen
Občani, ki menijo, da izvajalec javne službe opravljanja

pokopališke in pogrebne službe ter urejanja pokopališč ne
opravlja javne službe v skladu z zakonom in določili tega
odloka ali določili koncesijske pogodbe, morajo svoje pri-
pombe in predloge posredovati praviloma v pisni obliki Ob-
činski upravi občine Ig.

49. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o

pokopališkem redu na območju Občine Ig (Uradne objave
št. 2/99).

50. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS.

Št. 352-07/02-052
Ig, dne 11. novembra 2002.

Župan
Občine Ig

Ciril Podržaj l. r.

5572. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje
gospodarske javne službe opravljanja
pokopališke in pogrebne službe ter urejanja
pokopališč

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 z vsemi spremembami in dopolni-
tvami), 32. člena zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93), 16. člena statuta Občine Ig
(Uradni list RS, št. 2/00), 3. člena odloka o gospodarskih
javnih službah v Občini Ig (Uradni list RS, št. 55/96) in 10.
člena odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe

na področju opravljanja pokopališke in pogrebne službe ter
urejanja pokopališč je Občinski svet občine Ig na 31. redni
seji dne 6. 11. 2002 sprejel

O D L O K
o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske

javne službe opravljanja pokopališke in
pogrebne službe ter urejanja pokopališč

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa dejavnost, območje, pogoje, javna

pooblastila, pričetek in čas trajanja koncesije, način finan-
ciranja, nadzor in druge pomembne elemente za podelitev
koncesije za opravljanje gospodarske javne službe oprav-
ljanja pokopališke in pogrebne službe ter urejanja pokopa-
lišč (v nadaljevanju: pokopališke dejavnosti).

II. PREDMET GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

2. člen
Predmet koncesije je opravljanje vseh storitev lokalne

javne službe opravljanja pokopališke dejavnosti na podlagi
odloka o pokopališkem redu na območju Občine Ig, (na
krajevno običajen način, z dostojanstvom in spoštovanjem
do umrlih) in odloka o načinu izvajanja gospodarske javne
službe opravljanja pokopališke in pogrebne službe ter ure-
janja pokopališč.

III. OBMOČJE IZVAJANJA KONCESIJE

3. člen
Koncesija se podeli za celotno območje Občine Ig,

na katerem so štiri pokopališča in sicer Ig, Tomišelj, Golo
in Kurešček.

IV. POGOJI ZA PODELITEV KONCESIJE

4. člen
Koncesijo lahko pridobi pravna ali fizična oseba, ki

mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je registrirana za izvajanje razpisane dejavnosti in

ima za to potrebna soglasja in dovoljenja pristojnih orga-
nov,

– da predloži dokazila, da ima potrebna znanja, izkuš-
nje in sredstva za izvajanje razpisane javne službe,

– da ima v lasti ustrezna tehnična sredstva, potrebna
za izvajanje razpisane službe, oziroma, da predloži ustrez-
na jamstva, da bodo ta sredstva na voljo pred podpisom
koncesijske pogodbe, če bo izbrana,

– da predloži program izvajanja lokalne javne službe
in poslovni načrt,

– da razpolaga s premoženjem v vrednosti najmanj
5% predvidenega letnega prometa ali da predloži garancijo
banke ali zavarovalnice kot varščino, iz katere bi konce-
dentu lahko poravnal nastalo škodo, za katero je v skladu z
zakonom odgovoren koncesionar,

– da izkaže pozitivno finančno in likvidnostno stanje,
– da zagotovi strokovno vodenje evidenc,
– da se izkaže s potrdilom o nekaznovanosti.



Uradni list Republike Slovenije Št. 113 / 23. 12. 2002 / Stran 14571

V. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJU

5. člen
Koncesionar ima izključno (monopolno) pravico oprav-

ljati pokopališko dejavnost na celotnem območju Občine Ig,
po veljavnih vzdrževalnih in drugih standardih.

6. člen
Za opravljanje pokopališke dejavnosti in določanje ra-

zmerja med konesionarjem in uporabniki veljajo določbe
zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju
pokopališč, odloka o pokopališkem redu na območju Obči-
ne Ig, odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe
opravljanja pokopališke in pogrebne službe ter urejanja po-
kopališč in določbe tega odloka.

Javna pooblastila, ki jih ima koncesionar v zvezi z izva-
janjem javne službe, določa odlok o načinu izvajanja gospo-
darske javne službe na področju pokopališke in pogrebne
službe ter urejanja pokopališč.

Izvajalec pokopališke dejavnosti zaračunava uporabni-
kom storitev pokopališke in pogrebne storitve po ceniku, ki
ga sprejme Občinski svet občine Ig.

VI. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE
GOSPODARSKE SLUŽBE

7. člen
Kot izključni izvajalec pokopališke dejavnosti na vseh

pokopališčih v Občini Ig, opravlja koncesionar storitve, na
podlagi določil državnih predpisov in predpisov lokalnih skup-
nosti, vse pod naslednjimi pogoji:

– da opravlja pokopališko dejavnost v svojem imenu in
za svoj račun,

– da zagotavlja zadostno število strokovnih kadrov in za
izvajanje storitev zadosten obseg tehničnih sredstev za čas
trajanja koncesije,

– da na zahtevo koncedenta ali pristojnih inšpekcijskih
služb omogoči strokovni in finančni nadzor ter nadzor nad
zakonitostjo dela,

– da dosledno upošteva tehnične, stroškovne, organi-
zacijske, vzdrževalne in druge standarde ter normative za
opravljanje pokopališke dejavnosti,

– da zagotavlja uporabnikom kontinuirano in kvalitetno
opravljanje koncesionirane službe,

– da opravlja storitve v skladu s cenami, ki jih potrjuje
občinski svet,

– da zagotovi pogoje za vodenje evidenc,
– da zagotovi pravočasno izvedbo letnih poročil,
– da za koncesionirano dejavnost vodi ločeno poslov-

ne knjige in druge knjigovodske listine ter obračune,
– da spoštuje zahteve, definirane s tem odlokom, z

odlokom o načinu izvajanja gospodarske javne službe na
področju pokopališke in pogrebne službe ter urejanja poko-
pališč, z odlokom o pokopališkem redu na območju Občine
Ig in s koncesijsko pogodbo.

VII. VIŠJA SILA

8. člen
Koncesionar je dolžan opravljati pokopališko dejavnost

v okviru objektivnih možnosti tudi ob nepredvidljivih okolišči-
nah, nastalih zaradi višje sile.

Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi
višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha samo na pod-
lagi sporazuma med koncendentom in koncesionarjem.

V primeru iz prvega odstavka ima koncesionar pravico
zahtevati od koncendenta povračilo tistih stroškov, ki so
nastali zaradi opravljanja pokopališke dejavnosti.

VIII. ZAVAROVANJE

9. člen
Koncesionar mora biti zavarovan proti odgovornosti

za škodo, ki jo povzroči tretji osebi, državi oziroma občini,
zaradi nevestnega izvajanja storitev javne službe.

Pogodba zavarovanja za namen iz prejšnjega odstav-
ka mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist
občine, kolikor pride do prenehanja koncesije po krivdi
izvajalca storitev.

Zavarovanje lahko koristi tudi Republika Slovenija, če
mora v primeru iz prejšnjega odstavka, zagotoviti izvajanje
javne službe namesto občine.

IX. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE

10. člen
Koncesijsko razmerje nastane z dnem sklenitve kon-

cesijske pogodbe in traja 7 let.
Koncesijska pogodba se lahko po njenem preteku

podaljša.
Koncesionar mora pričeti opravljati pokopališko de-

javnost v roku, določenem v koncesijski pogodbi.

X. VIRI FINANCIRANJA

11. člen
Opravljanje pokopališke in pogrebne službe se finan-

cira iz naslednjih virov:
– prihodkov iz naslova zaračunanih najemnin za mrli-

ške vežice ter dela najemnin za grobove,
– prihodkov od plačanih storitev uporabnikov,
– dotacij in donacij in
– drugih virov.
Cene storitev pokopališke dejavnosti skupaj z višino

najemnin za grobove in mrliške vežice, določa občinski
svet na predlog izvajalca.

Cene storitev, ki niso predmet gospodarske javne
službe določa koncesionar sam.

Cene morajo biti tržno primerljive.

XI. PLAČILO ZA KONCESIJO

12. člen
Koncesionar plačuje koncedentu nadomestilo za kon-

cesijo. Nadomestilo se obračuna v višini 4% od fakturirane
vrednosti storitev v preteklem letu, ustvarjene z izvajanjem
pokopališke in pogrebne službe. Nadomestilo se plačuje
vsako leto trajanja koncesije, do konca marca za preteklo
leto.

Prihodki iz naslova najemnin za grobove v višini 70%
koncesionar nameni za pokritje stroškov rednega vzdrže-
vanja pokopališč in spremljajočih objektov, preostanek
sredstev v višini 30% pa se na podlagi fakturirane realizaci-
je mesečno odvajajo koncedentu, ki ta sredstva namenja
za investicijsko dejavnost.
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XII. POSTOPEK JAVNEGA RAZPISA

13. člen
Župan občine sprejme akt o izvedbi javnega razpisa za

pridobitev koncesionarja.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu RS in mora

vsebovati:
– predmet koncesije,
– pogoje za podelitev koncesije,
– pogoje za izvajanje javne gospodarske službe,
– elemente, ki jih mora vsebovati prijava na razpis,
– pričetek in čas trajanja koncesije,
– rok za predložitev prijav,
– rok za izbor koncesionarja,
– merila in postopek za izbor koncesionarja,
– navedbo morebitnih prednostnih meril, ki bodo vpli-

vala na izbor,
– rok, v katerem bodo prijavljeni obveščeni o izboru.

14. člen
Javni razpis je veljaven tudi, če se nanj prijavi samo en

ponudnik.
Razpis je neuspešen, če do poteka razpisnega roka ni

predložena nobena prijava.
Prijava je neveljavna, če ne vsebuje vseh v razpisu

določenih sestavin in če ni prispela v razpisnem roku.
Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi takoj po izteku

razpisnega roka neuspelega razpisa.

15. člen
Postopek javnega razpisa vodi strokovna komisija za

izvedbo javnega razpisa in presojo ponudb, ki jo imenuje
župan. Strokovna komisija pripravi poročilo o najugodnej-
šem ponudniku.

K imenovanju koncesionarja daje soglasje občinski
svet.

Na podlagi soglasja Občinskega sveta, občinska upra-
va koncesionarju izda odločbo. O morebitnih pritožbah zo-
per odločbo, odloča župan.

16. člen
Koncedent in koncesionar skleneta koncesijsko po-

godbo v kateri podrobneje uredita medsebojna razmerja,
vse skladno z zakonom.

XIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE TER
ODGOVORNOST KONCEDENTA IN KONCESIONARJA

17. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja občinska

uprava. Koncedent lahko vsak čas zahteva od koncesionar-
ja informacije o poslovanju v zvezi z izvajanjem gospodarske
javne službe.

Koncesionar mora kadarkoli med delovnim časom po-
sredovati informacije o poslovanju in omogočiti občinski
upravi vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvaja-
njem pokopališke dejavnosti.

Občinska uprava ima tudi pravico izvajati nadzor nad
celotno poslovno dokumentacijo koncesionarja, ki se nana-
ša na izvajanje javne službe in nadzor nad roki in kvaliteto
izvajanja del.

Nadzor se mora izvajati tako, da ne ovira izvajanja stori-
tve, o nadzoru pa se opravi zapisnik, ki ga podpišeta konce-
sionar in koncedent.

Župan lahko za pomoč pri izvajanju strokovnega nad-
zora imenuje tudi strokovno komisijo.

XIV. RAZLOGI IN NAČIN PRENEHANJA KONCESIJE

18. člen
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
– z odkupom koncesije,
– s prevzemom koncesionirane javne službe v režijo.

19. člen
Koncesijska pogodba preneha po preteku časa za ka-

terega je bila sklenjena, če jo pogodbeni stranki, pod pogoji
navedenimi v pogodbi, ne podaljšata.

Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni roki in druge
medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi ali razdrtju
pogodbe, se določijo v koncesijski pogodbi.

20. člen
Koncedent lahko odvzame koncesionarju koncesijo,

ne glede na določila pogodbe:
– če ne prične z opravljanjem koncesije v za to določe-

nem roku,
– zaradi opravljenih in dokumentiranih primerov neu-

činkovitih uslug po izključni krivdi koncesionarja,
– zaradi bistvenih kršitev pogodbe,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha

izvajati kot koncesija,
– v primeru stečaja koncesionarja.
V teh primerih lahko koncedent odvzame koncesijo,

koncesionarju pa mora povrniti vložena sredstva.
V primeru odvzema koncesije, zaradi bistvenih kršitev

pogodbe, se pri odmeri odškodnine upošteva tudi škoda, ki
nastane koncedentu zaradi predčasnega prenehanja.

21. člen
Z odkupom preneha koncesijsko razmerje tako, da

koncesionar preneha opravljati javno službo, ki je predmet
koncesije, koncedent pa prevzame vse naprave, ki jih je
koncesionar pridobil.

Koncedent je upravičen do odkupa koncesije pod po-
goji, ki se določijo s koncesijsko pogodbo.

22. člen
Ob prenehanju koncesijskega razmerja preidejo kon-

cesionarjeve obveznosti, ki izhajajo iz pogodb z uporabniki
na koncedenta. Koncesionar je dolžan koncedentu izročiti
vse evidence in vso dokumentacijo, potrebno za nadaljnje
izvajanje službe.

23. člen
Koncesionar lahko prenese koncesijo na drugo fizično

ali pravno osebo samo s soglasjem koncedenta.
Koncesionar izvaja javno službo sam ali prek podizva-

jalcev, katerim mora dati soglasje koncedent. Za delo podi-
zvajalcev koncesionar odgovarja objektivno.

XV. ODGOVORNOST ZA ŠKODO

24. člen
Odgovornost za škodo, ki jo povzroči koncesionar pri

izvajanju ali v zvezi z izvajanjem pokopališke dejavnosti, upo-
rabnikom ali drugim pravnim in fizičnim osebam, se uporab-
ljajo veljavni zakonski predpisi.

Koncesionar je odgovoren tudi za škodo, ki jo pri oprav-
ljanju ali v zvez z opravljanjem javne službe povzročijo pri
njem zaposleni delavci uporabnikom ali drugim osebam.
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XVI. KONČNA DOLOČBA

25. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 352-07/02-052
Ig, dne 11. novembra 2002.

Župan
Občine Ig

Ciril Podržaj l. r.

5573. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne
službe opravljanja pokopališke in pogrebne
službe ter urejanja pokopališč

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 z vsemi spremembami in dopolni-
tvami), 29. člena zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, 32/93), odloka o gospodarskih javnih služ-
bah v Občini Ig (Uradni list RS, št. 55/96) ter 7. in 8.
členom statuta Občine Ig, je Občinski svet občine Ig na 31.
redni seji dne 6. 11. 2002 sprejel

O D L O K
o načinu izvajanja gospodarske javne službe

opravljanja pokopališke in pogrebne službe ter
urejanja pokopališč

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se določa način izvajanja gospodarske

javne službe opravljanja pokopališke in pogrebne službe ter
urejanja pokopališč v Občini Ig (v nadaljevanju: pokopališke
dejavnosti).

2. člen
Pokopališka dejavnost je lokalna gospodarska javna

služba in zajema opravljanje pokopališke in pogrebne služ-
be ter urejanja pokopališč na pokopališčih Ig, Tomišelj,
Golo in Kurešček.

3. člen
Pokopališka služba se izvaja na pokopališču in zajema:
– zagotovitev uporabe mrliške vežice,
– izvajanje pogrebnih svečanosti,
– izkop in zasip jame ter zaščito sosednjih grobov,
– prvo ureditev groba,
– izvajanje prekopov in pokopov,
– izvajanje pokopališke dežurne službe,
– vodenje evidence umrlih,
– opravljanje drugih storitev, ki jih določa zakon in pod-

zakonski akti.

4. člen
Pogrebna služba se praviloma izvaja izven pokopališč

in zajema naslednje storitve:
– urejanje dokumentacije,
– ureditev in prevoz pokojnika,
– pomoč pri oddajanju grobnih prostorov v najem, po-

moč pri sklepanju najemnih pogodb, obračunavanje najem-

nin in vodenje evidence grobov na posameznih pokopali-
ščih,

– izvajanje pogrebne dežurne službe,
– opravljanje drugih storitev, ki jih določa zakon in pod-

zakonski akti.

5. člen
Urejanje pokopališč je služba, ki obsega vzdrževanje

pokopališč, delitev na posamezne zvrsti grobov, prekope
grobov in opustitev pokopališč, zajema pa predvsem na-
slednja dela:

– košnja zelenic,
– urejanje in obrezovanje žive meje,
– vzdrževanje poti, odstranjevanje snega ter čiščenje

poti,
– manjša vzdrževalna dela na objektih in napravah,
– vodenja katastra pokopališč.

6. člen
Izvajalec javne službe na področju opravljanja pokopa-

liške dejavnosti (v nadaljevanju: izvajalec) je pravna oseba ali
samostojni podjetnik, v skladu s prepisi in splošnimi akti
Občine Ig, opravlja to storitev na območju Občine Ig.

7. člen
Uporabnik storitev (v nadaljevanju: uporabnik) je vsa-

ka fizična ali pravna oseba, ki je ali namerava postati
najemnik grobnega mesta na pokopališčih na območju
Občine Ig in, ki zahteva storitev opredeljeno v 3. in 4.
členu tega odloka.

Izvajalec nudi storitve uporabnikom pod pogoji, predpi-
sanimi z zakonom, drugimi predpisi in tem odlokom.

8. člen
Uporabniki storitev javne službe, ki je predmet tega

odloka, imajo naslednje pravice:
– pravico uporabe storitev gospodarske javne službe

pod pogoji, določenimi z zakonom in s tem odlokom, ter
drugimi akti,

– pravico do kakovostne storitve,
– pravico do pritožbe v primeru nekakovostne storitve,

pri čemer so o tem dolžni najprej obvestiti izvajalca in šele
zatem pristojni občinski organ.

9. člen
Obveznosti uporabnikov javne službe pa so naslednje:
– obveznost uporabe storitve izvajalca javne službe,
– obveznost plačila uporabe objektov in storitev,
– obveznost spoštovanja navodil izvajalca in drugih

predpisov.
Kolikor uporabnik ne izpolnjuje gornjih pogojev, je izva-

jalec pokopališke službe to takoj dolžan sporočiti občinske-
mu organu in pristojnemu inšpektorju.

II. ORGANIZACIJSKA OBLIKA IZVAJANJA POKOPALIŠKE
DEJAVNOSTI

10. člen
Gospodarska javna služba opravljanja pokopališke

dejavnosti, se v Občini Ig opravlja kot koncesionirana
služba.

Koncesija se podeli izvajalcu javne službe opravljanja
pokopališke dejavnosti (v nadaljevanju: izvajalcu), ki je lahko
pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki izpolnjuje vse po-
goje, ki so predpisani s splošnimi pravnimi akti.
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11. člen
Koncesija se podeli za celotno območje Občine Ig.
Pogoji za podelitev koncesije, se skladno s tem odlo-

kom, določijo v odloku o podelitvi koncesije (s koncesijskim
aktom).

12. člen
Izvajalec ima pravico do:
– izvajanja vseh pokopaliških in pogrebnih storitev, ter

urejanja pokopališč,
– obračunavanja storitev po veljavnem ceniku,
– zbiranja podatkov uporabnikov za vodenje evidenc,
– izvajanje vseh drugih storitev, ki jih določa zakon in

podzakonski akti.

III. VODENJE EVIDENC

13. člen
Izvajalec vodi evidence:
– evidenca o sklenjenih najemnih pogodbah,
– evidenca o najemu mrliških vežic,
– evidenca umrlih, ki so pokopani na pokopališčih,
– evidenca o vrstah grobov na posameznih pokopali-

ščih,
– evidenca prihodkov in izdatkov oziroma ustrezno fi-

nančno poslovanje ter
– kataster komunalnih naprav na pokopališčih.

IV. IZVAJANJE STORITEV

14. člen
Izvajalec je dolžan izvesti naročeno storitev v skladu z

veljavnimi predpisi in v dogovoru z uporabnikom.
Izvajalec je dolžan zagotavljati gospodarsko javno služ-

bo na dolgi rok z najnižjimi stroški, oziroma po dani ceni
zagotavljati najvišjo raven javne službe.

V. CENE STORITEV IN PLAČEVANJE

15. člen
Cene storitev se določajo skladno z zakonom in drugi-

mi predpisi.
Cene pokopaliških in pogrebnih storitev v obliki sklepa

sprejme Občinski svet občine Ig na predlog izvajalca.

16. člen
Pokopališka dejavnost se financira iz najemnin za gro-

bove, prihodkov od plačanih storitev ter drugih virov.

VI. NADZOR

17. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja občinska

uprava.

VII. KAZENSKI DOLOČBI

18. člen
Z denarno kaznijo 60.000 SIT se kaznuje za prekršek

fizično osebo, ki krši določila 9. člena tega odloka.

Za prekršek iz prejšnjega odstavka se kaznuje z denar-
no kaznijo 200.000 SIT pravna oseba, 150.000 SIT pa
posameznik, ki stori prekršek v zvezi z opravljanjem samo-
stojne dejavnosti.

Z denarno kaznijo 60.000 SIT se kaznuje za prekršek
iz drugega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne
osebe.

19. člen
Z denarno kaznijo 200.000 SIT se kaznuje za prekršek

izvajalec, če obračuna ceno storitve v neskladju s tem odlo-
kom ali sklepom o določitvi cen oziroma, če na pisni poziv ni
opravil storitve v predpisanem času.

VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 352-07/02-052
Ig, dne 11. novembra 2002.

Župan
Občine Ig

Ciril Podržaj l. r.

5574. Pravilnik o subvencioniranju dela obrestne mere
za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v
Občini Ig

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, in z vsemi spremembami in
dopolnitvami), uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje
državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za uprav-
ljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št.
59/00) ter 7. člena statuta Občine Ig (Uradni list RS, št.
2/00, 68/01) je Občinski svet občine Ig na 31. redni seji
dne 6. 11. 2002 sprejel

P R A V I L N I K
o subvencioniranju dela obrestne mere za

pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v
Občini Ig

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopek za

subvencioniranje dela obrestne mere iz sredstev občinske-
ga proračuna za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v
Občini Ig.

2. člen
Sredstva za razvoj obrti in podjetništva se zagotavljajo v

proračunu Občine Ig v višini, ki je določena z odlokom o
proračunu Občine Ig za posamezno leto.

Pomoč v obliki subvencioniranja dela obrestne mere
se lahko dodeli samo v primeru, kadar ta predstavlja spod-
budo za izvedbo projekta oziroma je zanj nujno potrebna.
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3. člen
Za subvencijo dela obrestne mere lahko zaprosijo go-

spodarske  družbe, ustanovljene v skladu z zakonom o
gospodarskih  družbah (v nadaljevanju:  družbe), ki morajo
izpolnjevati pogoje iz 6. člena uredbe o namenih in pogojih
za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih mini-
strstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči
(Uradni list RS, št. 59/00).

Za subvencijo lahko zaprosijo tudi samostojni podjetni-
ki pri katerih se gornji pogoji smiselno upoštevajo.

Za subvencijo dela obrestne mere lahko zaprosijo tudi
občani, ki so pri pristojnem organu vložili vlogo za priglasitev
statusa samostojnega podjetnika ali  družbe, ki so na pristoj-
nem sodišču vložile zahtevo za vpis v sodni register.

Do pomoči po tem pravilniku niso upravičene  družbe,
ki so likvidno nesposobne, v postopku prisilne poravnave, v
stečaju ali likvidaciji.

Sedež podjetja in kraj investicije morata biti na obmo-
čju Občine Ig.

V primeru, da višina razpisanih sredstev ni porabljena v
celoti, se sredstva lahko dodelijo tudi prosilcem, ki nimajo
sedeža v Občini Ig, imajo pa v Občini Ig podružnico ali
prostore v najemu v katerih opravljajo svojo dejavnost.

4. člen
Sredstva so namenjena  družbam in podjetnikom, ki

bodo v skladu s posojilno pogodbo banke, pridobljena sred-
stva vložili v tekočem letu, v razvoj in razširitev poslovanja v
Občini Ig, in sicer za naslednje namene:

– nakup, urejanje in opremljanje zemljišč in pridobiva-
nje projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prosto-
rov,

– nakup, graditev ali investicijsko vzdrževanje poslov-
nih prostorov,

– nakup nove ali generalno obnovljene opreme,
– nematerialne investicije (nakup patentov, licenc,

know-how, nepatentirano tehnično znanje),
– spremembe proizvodnega procesa.

II. POGOJI ZA DODELITEV SUBVENCIJE

5. člen
Sredstva se prednostno dodeljujejo prosilcem, ki po-

leg pogojev poslovne banke, v večji meri izpolnjujejo nasled-
nje kriterije:

– zagotavljajo nova delovna mesta,
– vlagajo v dejavnosti, ki so energetsko varčne in ne

onesnažujejo okolja,
– vlagajo v dejavnosti, ki omogočajo razvoj turizma,
– vlagajo v deficitarne dejavnosti,
– dopolnjujejo proizvodne programe ostalega gospo-

darstva v občini,
– vlagajo v razvoj obrtnih in osebnih storitev,
– vlagajo v razvoj dopolnilne dejavnosti na kmetijah,
– vlagajo v izboljšanje oskrbe in dvig kvalitete storitev

občanom in turistom.

6. člen
Predlog za dodelitev kreditov pripravi banka v skladu s

pogodbo o subvencioniranju obrestne mere kredita iz pove-
zanega posla in merili ter postopki za odobravanje naložb.

7. člen
Višina pomoči ne sme presegati 55% upravičenih stro-

škov investicije.
Upravičeni stroški so:

– strošek nakupa, urejanja in opremljanja zemljišča,
ter pridobivanja dokumentacije za gradnjo poslovnih prosto-
rov,

– stroški nakupa, graditve ali investicijskega vzdrževa-
nja prostorov namenjenih za poslovno dejavnost,

– strošek nakupa opreme,
– stroški nematerialnih investicij.
Zgornja višina intenzivnosti pomoči ne sme biti prese-

žena ne glede na to iz katerih javnih virov je pomoč dodelje-
na.

Prejemnik sredstev poda izjavo, da za določen namen
ni dobil državne pomoči oziroma če jo je, kolikšen delež je
za isti namen že dobil iz drugih virov.

8. člen
Iz sredstev občinskega proračuna se subvencionira del

realne obrestne mere, ki znaša največ 50%, glede na spre-
jeta sredstva v proračunu in število prosilcev. Višina subven-
cije se določi na podlagi amortizacijskega načrta.

Subvencija dela obrestne mere iz občinskega proraču-
na se lahko vloži za bančna posojila, ki ne presegajo 35%
predračunske vrednosti investicije prosilca. Prosilec mora
podati izjavo, da ima najmanj 30% zagotovljenih lastnih sred-
stev in druge vire za preostali znesek investicije.

9. člen
Prosilec lahko zaprosi za subvencijo dela obrestne

mere za posojila, katerih vrednost naložbe ne presega 40
mio SIT, ki jih odobrijo pristojne bančne institucije in
ustrezajo namenom iz tega pravilnika, z rokom vračanja
največ 5 let.

10. člen
Sredstva za subvencioniranje dela obrestne mere se

zagotovijo iz sredstev občinskega proračuna, ki so name-
njena razvoju podjetništva v občini, tako da se del obrestne
mere nadomesti banki z enkratnim vplačilom.

III. POSTOPEK ZA DODELITEV SUBVENCIJE

11. člen
Občina Ig vsako leto po sprejetem proračunu v skladu

s pravilnikom o subvencioniranju dela obrestne mere za
pospeševanje razvoja obrti in podjetništva objavi razpis v
občinskem glasilu oziroma na krajevno običajen način.

Rok za vložitev se šteje od dneva objave.
Razpis mora vsebovati:
1. skupen znesek sredstev, namenjenih v sprejetem

občinskem proračunu za pospeševanje razvoja obrti in po-
djetništva,

2. namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
3. subjekte, ki lahko zaprosijo za subvencijo,
4. pogoje, za pridobitev subvencije,
5. rok za vložitev vlog, ki ne sme biti krajši od 30 dni od

dneva objave in mesto, kjer se vloge vložijo,
6. obdobje, v katerem morajo biti sklenjene posojilne

pogodbe,
7. potrebno dokumentacijo za prijavo na javni razpis.

12. člen
Način opravljanja strokovnih in administrativno-tehnič-

nih del v zvezi s sprejemanjem vlog, odobritvijo sredstev,
nadzorom namenske porabe, izvajanjem določb posojilne
pogodbe, spremljanjem odplačil in izterjavo dogovorita Ob-
čina Ig in banka v pogodbi o sodelovanju.
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13. člen
Sklepanje in izvajanje posojilnih pogodb poteka pri

banki s katero Občina Ig sklene ustrezno pogodbo.

14. člen
Dodelitev sredstev potrdi komisija imenovana s strani

župana in banka v skladu z bančnimi kriteriji.
Sklep se posreduje vsem prosilcem najkasneje v os-

mih dneh po sprejemu odločitve.

15. člen
Namensko porabo sredstev pridobljenih po tem pravil-

niku in izpolnjevanju obveznosti iz posojilne pogodbe pre-
verjata banka, ki prispeva sredstva za razvoj in Občinska
uprava občine Ig.

Prejemnik subvencije mora po končanem investiranju
oziroma najkasneje v roku šestih mesecev po sklenitvi po-
godbe o subvenciji dela obrestne mere, podati pisno vse-
binsko in finančno poročilo o namenski porabi posojila,
Občinski upravi občine Ig. Finančni del mora temeljiti na
finančno-knjigovodski dokumentaciji.

V primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev je
prejemnik subvencijo dolžan vrniti skupaj s pripadajočimi
zamudnimi obrestmi.

IV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

16. člen
Župan imenuje komisijo iz 14. člena tega pravilnika v

roku 30 dni od objave pravilnika.

17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 430-03/02-03
Ig, dne 11. novembra 2002.

Župan
Občine Ig

Ciril Podržaj l. r.

JESENICE

5575. Poročilo o izidu volitev za župana

P O R O Č I L O
o izidu volitev za župana

Občinska volilna komisija občine Jesenice je na 3. seji
dne 14. 11. 2002 na podlagi zapisnikov o delu volilnih
odborov in zapisnikov volilnih odborov pri ugotavljanju izida
glasovanja za volitve članov občinskega sveta, na volitvah v
dneh od 5. do 7. novembra 2002, ter v nedeljo, 10. novem-
bra 2002 ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za
župana.

I
Na volitvah 10. novembra 2002 je bilo vpisanih v volil-

ne imenike 17.770 volivcev.
Skupaj je glasovalo je 11.615 volivcev, od tega jih je

28 glasovalo po pošti.

II
Za volitve župana je bilo oddanih 11.611 glasovnic.
Ker so bile prazne, oziroma ker so bile neveljavne iz

drugih razlogov, oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje voliv-
ca, je bilo 401 neveljavnih glasovnic.

Veljavnih glasovnic je bilo 11.210.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število gla-

sov:
1. Boris Janez Bregant 9985 glasov,
2. Sabina Trako 1225 glasov.
Občinska volilna komisija občine Jesenice je ugotovila,

da je dobil večino oddanih glasov Boris Janez Bregant ter
odločila, da je za župana Občine Jesenice izvoljen Boris
Janez Bregant, rojen: 23. 7. 1940, naslov Hrušica 136.

Št. 008-1/02
Jesenice, dne 14. novembra 2002.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Jesenice
Martina Hrovat, univ. dipl. prav. l. r.

5576. Poročilo o izidu volitev članov občinskega
sveta

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov občinskega sveta

Občinska volilna komisija občine Jesenice je na 3. seji
dne 14. 11. 2002 na podlagi zapisnikov o delu volilnih
odborov in zapisnikov volilnih odborov pri ugotavljanju izida
glasovanja za volitve članov občinskega sveta, na volitvah v
dneh od 5. do 7. novembra 2002, ter v nedeljo, 10. novem-
bra 2002 ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za
občinski svet.

I
Na volitvah 10. novembra 2002 je bilo vpisanih v volil-

ne imenike 17.770 volivcev.
Skupaj je glasovalo 11.615 volivcev, od tega jih je 28

glasovalo po pošti.

II
Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih

11.610 glasovnic.
Ker so bile prazne, oziroma ker so bile neveljavne iz

drugih razlogov, oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje voliv-
ca, je bilo 879 neveljavnih glasovnic.

Veljavnih glasovnic je bilo 10.731.
Posamezne liste kandidatov so prejele v Občini Jeseni-

ce naslednje število glasov:

Lista Ime liste Št. glas. %
1 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS 815 7,6
2 SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA, SNS 460 4,3
3 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE,

SDS 1359 12,7
4 ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV,

ZLSD 2081 19,4
5 NAPREJ SLOVENIJA, NPS 163 1,5
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Lista Ime liste Št. glas. %
6 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS 2806 26,1
7 STRANKA MLADIH SLOVENIJE, SMS 759 7,1
8 STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE SLOVENIJE,

SDAS 623 5,8
9 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA

STRANKA, NSI 638 5,9
10 BLAŽ RAČIČ IN SKUPINA VOLIVCEV 400 3,7
11 STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE, SEG 78 0,7
12 DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV

SLOVENIJE, DESUS 549 5,1

III
Na podlagi 15. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni

list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02)
je bilo v vseh volilnih enotah skupaj listam kandidatov direk-
tno podeljeno 10 mandatov.

Po posameznih volilnih enotah pa so listam kandidatov
glede na dobljeno število glasov in izračunan volilni količnik
v volilni enoti pripadali naslednji mandati in bili skladno z 84.
členom zakona o lokalnih volitvah izvoljeni naslednji kandi-
dati:

Pregled mandatov za občinski svet v volilni enoti

VOLILNA ENOTA 1 število mandatov v volilni enoti 6
količnik: 387.000000

Glasov % gl. MA % ostan. Št. Ime liste

202 8.7 0 52.2 1. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
318 13.7 0 82.2 3. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

SLOVENIJE, SDS
593 25.5 1 53.2 4. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH

DEMOKRATOV, ZLSD
38 1.6 0 9.8 5. NAPREJ SLOVENIJA, NPS
542 23.3 1 40.1 6. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE,

LDS
184 7.9 0 47.5 7. STRANKA MLADIH SLOVENIJE, SMS
69 3.0 0 17.8 8. STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

SLOVENIJE, SDAS
154 6.6 0 39.8 9. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA

LJUDSKA STRANKA, NSI
59 2.5 0 15.2 10. BLAŽ RAČIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
46 2.0 0 11.9 11. STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ

SLOVENIJE, SEG
117 5.0 0 30.2 12. DEMOKRATIČNA STRANKA

UPOKOJENCEV SLOVENIJE, DESUS
2322 2 SKUPAJ

VOLILNA ENOTA 2 število mandatov v volilni enoti 7
količnik: 374.142857

Glasov % gl. MA % ostan. Št. Ime liste

159 6.1 0 42.5 1. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
156 6.0 0 41.7 2. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA,

SNS
314 12.0 0 83.9 3. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

SLOVENIJE, SDS
441 16.8 1 17.9 4. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH

DEMOKRATOV, ZLSD
38 1.5 0 10.2 5. NAPREJ SLOVENIJA, NPS
714 27.3 1 90.8 6. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE,

LDS
198 7.6 0 52.9 7. STRANKA MLADIH SLOVENIJE, SMS
227 8.7 0 60.7 8. STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

SLOVENIJE, SDAS

Glasov % gl. MA % ostan. Št. Ime liste

109 4.2 0 29.1 9. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA
LJUDSKA STRANKA, NSI

137 5.2 0 36.6 10. BLAŽ RAČIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
126 4.8 0 33.7 12. DEMOKRATIČNA STRANKA

UPOKOJENCEV SLOVENIJE, DESUS
2619 2 SKUPAJ

VOLILNA ENOTA 3 število mandatov v volilni enoti 7
količnik: 380.285714

Glasov % gl. MA % ostan. Št. Ime liste
163 6.1 0 42.9 1. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
143 5.4 0 37.6 2. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA,

SNS
292 11.0 0 76.8 3. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

SLOVENIJE, SDS
528 19.8 1 38.8 4. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH

DEMOKRATOV, ZLSD
46 1.7 0 12.1 5. NAPREJ SLOVENIJA, NPS
718 27.0 1 88.8 6. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE,

LDS
166 6.2 0 43.7 7. STRANKA MLADIH SLOVENIJE, SMS
201 7.6 0 52.9 8. STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

SLOVENIJE, SDAS
144 5.4 0 37.9 9. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA

LJUDSKA STRANKA, NSI
96 3.6 0 25.2 10. BLAŽ RAČIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
32 1.2 0 8.4 11. STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ

SLOVENIJE, SEG
133 5.0 0 35.0 12. DEMOKRATIČNA STRANKA

UPOKOJENCEV SLOVENIJE, DESUS
2662 2 SKUPAJ

VOLILNA ENOTA 4 število mandatov v volilni enoti 8
količnik: 391.000000

Glasov % gl. MA % ostan. Št. Ime liste

291 9.3 0 74.4 1. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
161 5.1 0 41.2 2. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA,

SNS
435 13.9 1 11.3 3. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA

SLOVENIJE, SDS
519 16.6 1 32.7 4. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH

DEMOKRATOV, ZLSD
41 1.3 0 10.5 5. NAPREJ SLOVENIJA, NPS
832 26.6 2 12.8 6. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE,

LDS
211 6.7 0 54.0 7. STRANKA MLADIH SLOVENIJE, SMS
126 4.0 0 32.2 8. STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

SLOVENIJE, SDAS
231 7.4 0 59.1 9. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA

LJUDSKA STRANKA, NSI
108 3.5 0 27.6 10. BLAŽ RAČIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
173 5.5 0 44.2 12. DEMOKRATIČNA STRANKA

UPOKOJENCEV SLOVENIJE, DESUS
3128 4 SKUPAJ

V skladu s 16. členom zakona o lokalnih volitvah se
preostalih 18 mandatov, ki niso bili razdeljeni v volilnih eno-
tah razdeli na ravni občine na podlagi seštevka glasov, od-
danih za istoimenske liste v vseh 4 volilnih enotah.

Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimen-
ske liste v vseh štirih volilnih enotah, po d’Hondtovem siste-
mu, je zaporedje najvišjih 33 količnikov naslednje:
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Prvih 33 količnikov po d’Hondtu na glasovih list

Število mandatov v občini: 28
1 2806.00 6 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
2 2081.00 4 ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV,ZLSD
3 1403.00 6 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
4 1359.00 3 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE,SDS
5 1040.50 4 ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV,ZLSD
6 935.33 6 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
7 815.00 1 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
8 759.00 7 STRANKA MLADIH SLOVENIJE, SMS
9 701.50 6 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
10 693.67 4 ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV,ZLSD
11 679.50 3 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE,SDS
12 638.00 9 NOVA SLOVENIJA –

KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, NSI
13 623.00 8 STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE SLOVENIJE,

SDAS
14 561.20 6 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
15 549.00 12 DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV

SLOVENIJE, DESUS
16 520.25 4 ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV,ZLSD
17 467.67 6 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
18 460.00 2 SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA,SNS
19 453.00 3 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE,SDS
20 416.20 4 ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV,ZLSD
21 407.50 1 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
22 400.86 6 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
23 400.00 10 BLAŽ RAČIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
24 379.50 7 STRANKA MLADIH SLOVENIJE, SMS
25 350.75 6 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
26 346.83 4 ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV,ZLSD
27 339.75 3 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE,SDS
28 319.00 9 NOVA SLOVENIJA –

KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, NSI
29 311.78 6 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
30 311.50 8 STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE SLOVENIJE,

SDAS
31 297.29 4 ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV,ZLSD
32 280.60 6 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
33 274.50 12 DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV

SLOVENIJE, DESUS

Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni
Občine Jesenice dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razli-
ka med številom mandatov izračunanih po prej navedenem
sistemu in številom mandatov, ki so jih istoimenske liste že
dobile v volilnih enotah.

Ti mandati se dodelijo listam v tistih volilnih enotah, ki
imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika v
volilni enoti.

Na ta način so dobile mandate še naslednje liste po
posameznih volilnih enotah in bili izvoljeni kandidati na teh
listah:

Po en mandat v 1. volilni enoti so še dobile naslednje
stranke:

1 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
3 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE,

SDS
4 ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD
7 STRANKA MLADIH SLOVENIJE, SMS

Po en mandat v 2. volilni enoti so še dobile naslednje
stranke:

2 SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA, SNS
3 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE,

SDS

6 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
8 STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE SLOVENIJE,

SDAS
10 BLAŽ RAČIČ IN SKUPINA VOLIVCEV

Po en mandat v 3. volilni enoti so še dobile naslednje
stranke:

3 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE,
SDS

4 ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV,
ZLSD

9 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA
STRANKA, NSI

Po dva mandata v 3. volilni enoti je dobila še naslednja
stranka:

6 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS

Po en mandat v 4. volilni enoti so še dobile naslednje
stranke:

1 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
7 STRANKA MLADIH SLOVENIJE, SMS
9 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA

STRANKA, NSI
12 DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLO-

VENIJE, DESUS

Člani Občinskega sveta občine Jesenice, izvoljeni na
volitvah 10. novembra 2002 so:

1. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
MATILDA KLINAR, 27. 11. 1960, PLAVŠKI ROVT 14
MARKO ZUPANČIČ, 10. 10. 1976, JAVORNIŠKI

ROVT 24 A

2. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA, SNS
SREČKO NOČ, 20. 2. 1933, JESENICE, CESTA RE-

VOLUCIJE 6

3. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SDS
ROMAN SAVINŠEK, 1. 6. 1939, PLANINA POD GOLI-

CO 55 A
Dr. BOŽIDAR BRUDAR, 3. 3. 1939, JESENICE, CE-

STA REVOLUCIJE 7
MARIJAN NIKOLAVČIČ, 11. 4. 1940, JESENICE, CE-

STA MARŠALA TITA 2
JERNEJ UDIR, 17. 6. 1945, KOROŠKA BELA, NOVA

ULICA 2

4. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD
ZORAN KRAMAR, 14. 5. 1957, HRUŠICA 120
DUŠAN LAVTAR, 17. 7. 1949, PLANINA POD GOLI-

CO 6 A
VERA PINTAR, 5. 3. 1949, JESENICE, CESTA CIRI-

LA TAVČARJA 1 A
TOMAŽ MENCINGER, 29. 3. 1956, JESENICE, UKO-

VA 5
Mag. IVO ŠČAVNIČAR, 31. 8. 1952, JESENICE, CE-

STA MARŠALA TITA 18
BORIS SMOLEJ, 28. 8. 1953, KOROŠKA BELA, ULI-

CA JANEZA ŠMIDA 28

6. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
DANIJEL KLEMENC, 27. 5. 1938, JESENICE, CE-

STA NA GOLICO 10 C
SLAVKO HUMERCA, 4. 2. 1936, JESENICE, CESTA

CIRILA TAVČARJA 1 A
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JOŽEF ZIDAR, 14. 2. 1948, JESENICE, CESTA CIRI-
LA TAVČARJA 1 B

Dr. JERNEJ MARKEŽ, 1. 8. 1942, JESENICE, CE-
STA MARŠALA TITA 20

IBRAHIM SMAJIĆ, 19. 4. 1957, JESENICE, CESTA
1. MAJA 35

MATJAŽ PESKAR, 13. 8. 1963, JESENICE, CESTA
MARŠALA TITA 22

BRANKO NOČ, 26. 7. 1948, JESENICE, PROSVET-
NA CESTA 6

VALENTIN MARKEŽ, 30. 12. 1946, JESENICE, CE-
STA TALCEV 4 A

7. STRANKA MLADIH SLOVENIJE, SMS
ROBERT PESJAK, 14. 4. 1968, JESENICE, CESTA

MARŠALA TITA 96
KATARINA DOVŽAN, 28. 3. 1975, BLEJSKA DOBRA-

VA 96

8. STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE SLOVENIJE,
SDAS

ENES ČATAK, 11. 4. 1957, JESENICE, CESTA RE-
VOLUCIJE 2 A

9. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA
STRANKA, NSi

MIHAEL GLUHAR, 30. 5. 1984, JESENICE, CESTA
TONETA TOMŠIČA 27

ANDREJ ČERNE, 10. 9. 1953, BLEJSKA DOBRAVA 32

10. BLAŽ RAČIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
BLAŽ RAČIČ, 23. 1. 1974, JESENICE, CESTA CIRI-

LA TAVČARJA 4

12. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE, DESUS

FRANC ŠIFRER, 9. 1. 1937, LIPCE 11 A

Št. 008-1/02
Jesenice, dne 22. novembra 2002.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Jesenice
Martina Hrovat, univ. dipl. prav. l. r.

5577. Poročilo o izidu volitev članov svetov
krajevnih skupnosti na območju Občine
Jesenice

Občinska volilna komisija občine Jesenice skladno s
85. in 90. členom zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS,
št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95, 51/02) na podla-
gi zapisnikov volilnih komisij krajevnih skupnosti na območju
Občine Jesenice podaja

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti
na območju Občine Jesenice v nedeljo dne 10.

novembra 2002

1
Glasovanje za izvolitev članov svetov krajevnih skupno-

sti na območju Občine Jesenice je potekalo na 42. voliščih

v nedeljo dne 10. 11. 2002 in na volišču za predčasno
glasovanje v dneh od 5. do 7. 11. 2002. Za glasovanje po
pošti je bilo izdanih 48 volilnih kart.

2
Na podlagi preštetih glasov je izid volitev po krajevnih

skupnostih naslednji:

1. Krajevna skupnost: HRUŠICA
A) V volilne imenike je bilo vpisanih 1472 volilnih upra-

vičencev.
B) Glasovalo je 1019 volilnih upravičencev ali 69,22%.
C) V svet krajevne skupnosti so bili izvoljeni:
1. ZORAN KRAMAR, 14. 5. 1957, HRUŠICA 120
Predlagatelj: ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMO-

KRATOV JESENICE
2. JANEZ MARINČIČ, 13. 12. 1958, HRUŠICA 70
Predlagatelj: ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMO-

KRATOV JESENICE
3. MOJCA KONOBELJ, 24. 4. 1974, HRUŠICA 71 G
Predlagatelj: ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMO-

KRATOV JESENICE
4. IZTOK OCEPEK, 11. 1. 1965, HRUŠICA 50
Predlagatelj: ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMO-

KRATOV JESENICE
5. BOJANA MEŽNAREC, 26. 1. 1962, HRUŠICA 134
Predlagatelj: ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMO-

KRATOV JESENICE
6. ANKA BLAŽIČ LESKOVAR, 15. 3. 1958, HRUŠICA

71
Predlagatelj: ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMO-

KRATOV JESENICE
7. BORIS DOLŽAN, 23. 7. 1960, HRUŠICA 63 B
Predlagatelj: SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLO-

VENIJE, SDS, OBČINSKI ODBOR JESENICE

2. Krajevna skupnost: PLANINA POD GOLICO
A) V volilne imenike je bilo vpisanih 388 volilnih upravi-

čencev.
B) Glasovalo je 293 volilnih upravičencev ali 75.51%.
C) V svet krajevne skupnosti so bili izvoljeni:
1. DUŠAN LAVTAR, 17. 7. 1949, PLANINA POD GO-

LICO 6 A
Predlagatelj: ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMO-

KRATOV JESENICE
2. JANEZ TRAMTE, 18. 6. 1945, PLANINA POD GO-

LICO 69
Predlagatelj: ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMO-

KRATOV JESENICE
3. BORIS PODLOGAR, 15. 11. 1953, PLANINA POD

GOLICO 3 G
Predlagatelj: ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMO-

KRATOV JESENICE
4. FRANC SMOLEJ, 29. 9. 1946, PRIHODI 30
Predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, OB-

ČINSKI ODBOR JESENICE
5. MILAN KLINAR, 26. 5. 1956, PLAVŠKI ROVT 15
Predlagatelj: ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMO-

KRATOV JESENICE
6. HELENA RAZINGAR, 18. 8. 1963, PLAVŠKI ROVT

12 A
Predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, OB-

ČINSKI ODBOR JESENICE
7. SONJA NOČ, 24. 12. 1953, PRIHODI 23 A
Predlagatelj: ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMO-

KRATOV JESENICE
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3. Krajevna skupnost STANETA BOKALA
A) V volilne imenike je bilo vpisanih 1901 volilnih upra-

vičencev.
B) Glasovalo je 1177 volilnih upravičencev ali 61,91%.
C) V svet krajevne skupnosti so bili izvoljeni:
1. DANIJEL KLEMENC, 27. 5. 1938, JESENICE, CE-

STA NA GOLICO 10C
Predlagatelj: LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENI-

JE, OBČINSKI ODBOR JESENICE
2. LJUDMILA ILENIČ, 16. 9. 1940, JESENICE, ULI-

CA STANETA BOKALA 13
Predlagatelj: ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMO-

KRATOV JESENICE
3. MILOJKA KLINAR, 20. 4. 1952, JESENICE, CE-

STA MARŠALA TITA 82
Predlagatelj: ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMO-

KRATOV JESENICE
4. STANISLAV KRIŽNAR, 17. 10. 1948, JESENICE,

CESTA MARŠALA TITA 115
Predlagatelj: ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMO-

KRATOV JESENICE
5. MARJAN TRONTELJ, 21. 8. 1934, JESENICE,

CESTA MARŠALA TITA 90
Predlagatelj: ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMO-

KRATOV JESENICE
6. MARJETA ĆIROVIĆ, 15. 6. 1947, JESENICE, CE-

STA MARŠALA TITA 96
Predlagatelj: ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMO-

KRATOV JESENICE

4. Krajevna skupnost MIRKA ROGLJA PETKA
A) V volilne imenike je bilo vpisanih 1567 volilnih upra-

vičencev.
B) Glasovalo je 975 volilnih upravičencev ali 62,22%.
C) V svet krajevne skupnosti so bili izvoljeni:
1. VINKO LAVTIŽAR, 24. 4. 1951, JESENICE, MU-

ROVA 24
Predlagatelj: ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMO-

KRATOV JESENICE
2. ANA MARIJA KOROŠEC, 31. 3. 1938, JESENICE,

CESTA MARŠALA TITA 41
Predlagatelj: ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMO-

KRATOV JESENICE
3. BARBARA SODJA, 17. 8. 1966, JESENICE, CE-

STA MARŠALA TITA 47
Predlagatelj: ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMO-

KRATOV JESENICE
4. ALOJZ CUZNAR, 7. 5. 1950, JESENICE, CESTA

MARŠALA TITA 45
Predlagatelj: BOGDAN BIZJAK IN SKUPINA VOLIV-

CEV
5. MARIJA DIVJAK, 27. 7. 1951, JESENICE, CESTA

MARŠALA TITA 41
Predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, OB-

ČINSKI ODBOR JESENICE
6. BOGOMIR TORKAR, 9. 11. 1951, JESENICE, CE-

STA MARŠALA TITA 41
Predlagatelj: SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLO-

VENIJE, SDS, OBČINSKI ODBOR JESENICE
7. IVANA PRETNAR, 30. 11. 1947, JESENICE, MU-

ROVA 28 A
Predlagatelj: ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMO-

KRATOV JESENICE

5. Krajevna skupnost CIRILA TAVČARJA
A) V volilne imenike je bilo vpisanih 3022 volilnih upra-

vičencev.

B) Glasovalo je 1850 volilnih upravičencev ali 61,26%.
C) V svet krajevne skupnosti so bili izvoljeni:
1. IVANKA ZUPANČIČ, 31. 3. 1949, JESENICE, CE-

STA REVOLUCIJE 2B
Predlagatelj: ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMO-

KRATOV JESENICE
2. JOŽEF VARL, 6. 4. 1926, JESENICE, CESTA MAR-

ŠALA TITA 87
Predlagatelj: ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMO-

KRATOV JESENICE
3. SLAVKO HUMERCA, 4. 2. 1936, JESENICE, CE-

STA CIRILA TAVČARJA 1 A
Predlagatelj: LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENI-

JE, OBČINSKI ODBOR JESENICE
4. JOŽEF ZIDAR, 14. 2. 1948, JESENICE, CESTA

CIRILA TAVČARJA 1 B
Predlagatelj: LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENI-

JE, OBČINSKI ODBOR JESENICE
5. ALBINA SERŠEN, 13. 6. 1943, JESENICE, CESTA

CIRILA TAVČARJA 3B
Predlagatelj: ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMO-

KRATOV JESENICE
6. VERA PINTAR, 5. 3. 1949, JESENICE, CESTA

CIRILA TAVČARJA 1 A
Predlagatelj: ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMO-

KRATOV JESENICE
7. ZDENKA PULEC, 6. 7. 1952, JESENICE, CESTA

MARŠALA TITA 75
Predlagatelj: ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMO-

KRATOV JESENICE

6. Krajevna skupnost SAVA
A) V volilne imenike je bilo vpisanih 3299 volilnih upra-

vičencev.
B) Glasovalo je 2089 volilnih upravičencev ali 63,32%.
C) V svet krajevne skupnosti so bili izvoljeni:
1. TOMAŽ MENCINGER, 29. 3. 1956, JESENICE,

UKOVA 5
Predlagatelj: ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMO-

KRATOV JESENICE
2. MAJDA GOMILŠEK, 5. 7. 1940, JESENICE, CE-

STA TONETA TOMŠIČA 8
Predlagatelj: ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMO-

KRATOV JESENICE
3. SREČKO KRČ, 18. 11. 1936, JESENICE, CESTA

BRATOV STRAŽIŠARJEV 13
Predlagatelj: ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMO-

KRATOV JESENICE
4. DUŠAN THALER, 1. 2. 1940, JESENICE, POD

GOZDOM 11
Predlagatelj: ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMO-

KRATOV JESENICE
5. ERIKA REPOVŽ, 28. 6. 1951, JESENICE, CESTA

TONETA TOMŠIČA 50
Predlagatelj: ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMO-

KRATOV JESENICE
6. NATAŠA TORKAR, 3. 12. 1944, JESENICE, CE-

STA TONETA TOMŠIČA 60
Predlagatelj: DARKA REBOLJ IN SKUPINA VOLIVCEV
7. IVAN FON, 25. 5. 1935, JESENICE, CESTA MAR-

ŠALA TITA 2
Predlagatelj: ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMO-

KRATOV JESENICE

7. Krajevna skupnost PODMEŽAKLA
A) V volilne imenike je bilo vpisanih 1163 volilnih upra-

vičencev.



Uradni list Republike Slovenije Št. 113 / 23. 12. 2002 / Stran 14581

B) Glasovalo je 750 volilnih upravičencev ali 64,49%.
C) V svet krajevne skupnosti so bili izvoljeni:
1. JOŽE ČOP, 20. 3. 1952, JESENICE, ULICA HE-

ROJA VERDNIKA 23 A
Predlagatelj: ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMO-

KRATOV JESENICE
2. MARIJA KALAN, 28. 3. 1944, JESENICE, ILIRSKA

CESTA 19
Predlagatelj: ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMO-

KRATOV JESENICE
3. MARTA URŠIČ ČELESNIK, 13. 1. 1951, JESENI-

CE, ILIRSKA C. 11
Predlagatelj: ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMO-

KRATOV JESENICE
4. ALOJZIJ NOČ, 11. 12. 1936, JESENICE, CESTA

1. MAJA 9
Predlagatelj: SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLO-

VENIJE, SDS, OBČINSKI ODBOR JESENICE
5. JANEZ ROBIČ, 19. 3. 1962, JESENICE, CESTA

FRANCETA PREŠERNA 21 A
Predlagatelj: SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLO-

VENIJE, SDS, OBČINSKI ODBOR JESENICE 6.
6. ALEKSANDER JERNEJC, 5. 1. 1948, JESENICE,

CESTA 1. MAJA 124
Predlagatelj: ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMO-

KRATOV JESENICE
7. ALOJZIJ TOMAŽ KALAN, 8. 3. 1938, JESENICE,

ILIRSKA CESTA 19
Predlagatelj: ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMO-

KRATOV JESENICE

8. Krajevna skupnost SLOVENSKI JAVORNIK – KO-
ROŠKA BELA

A) V volilne imenike je bilo vpisanih 3730 volilnih upra-
vičencev.

B) Glasovalo je 2470 volilnih upravičencev ali 66,22%.
C) V svet krajevne skupnosti so bili izvoljeni:
1. VALENTIN MARKEŽ, 30. 12. 1946, KOROŠKA

BELA, CESTA TALCEV 4 A
Predlagatelj: LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENI-

JE, OBČINSKI ODBOR JESENICE
2. BORIS SMOLEJ, 28. 8. 1953, KOROŠKA BELA,

ULICA JANEZA ŠMIDA 28
Predlagatelj: ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMO-

KRATOV JESENICE
3. MAJA OTOVIČ, 11. 11. 1955, SLOVENSKI JA-

VORNIK, PIONIRSKA ULICA 8
Predlagatelj: ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMO-

KRATOV JESENICE
4. BRANKA DOBERŠEK, 3. 8. 1947, SLOVENSKI

JAVORNIK, CESTA BORISA KIDRIČA 36
Predlagatelj: LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENI-

JE, OBČINSKI ODBOR JESENICE
5. CVETKO ERMAN, 26. 9. 1948, SLOVENSKI JA-

VORNIK, CESTA TONETA TOMŠIČA 109
Predlagatelj: LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENI-

JE, OBČINSKI ODBOR JESENICE
6. MARIJA ZUPANČIČ, 25. 10. 1965, JAVORNIŠKI

ROVT 29
Predlagatelj: MARIJA VENGAR IN SKUPINA VOLIV-

CEV
7. ANTON ANDREUZZI, 23. 9. 1954, POTOKI 30
Predlagatelj: LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENI-

JE, OBČINSKI ODBOR JESENICE

9. Krajevna skupnost BLEJSKA DOBRAVA
A) V volilne imenike je bilo vpisanih 1227 volilnih upra-

vičencev.

B) Glasovalo je 879 volilnih upravičencev ali 71,64%.
C) V svet krajevne skupnosti so bili izvoljeni:
1. DUŠAN VOGRINČIČ, 27. 2. 1958, BLEJSKA DO-

BRAVA 37
Predlagatelj: ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMO-

KRATOV JESENICE
2. IGOR ARH, 20. 9. 1957, BLEJSKA DOBRAVA 58
Predlagatelj: ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMO-

KRATOV JESENICE
3. PETER MUHAR, 18. 8. 1947, LIPCE 38
Predlagatelj: ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMO-

KRATOV JESENICE
4. DRAGAN FON, 25. 6. 1948, BLEJSKA DOBRAVA

139
Predlagatelj: ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMO-

KRATOV JESENICE
5. IVAN BERLOT, 12. 5. 1949, BLEJSKA DOBRAVA

135
Predlagatelj: SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLO-

VENIJE, SDS, OBČINSKI ODBOR JESENICE
6. BOJAN DORNIK, 27. 2. 1952, KOČNA 11
Predlagatelj: ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMO-

KRATOV JESENICE

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Jesenice
Martina Hrovat, univ. dipl. prav. l. r.

KRANJSKA GORA

5578. Odlok o spremembah in dopolnitvah
prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Kranjska Gora

Na podlagi drugega odstavka 39. člena in 40. člena
zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list
SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter na podlagi 16. člena
statuta Občine Kranjska Gora (Uradni vestnik Gorenjske, št.
17/99, 28/00, 15/02) je Občinski svet občine Kranjska Gora
na 1. korespondenčni seji dne 13. 12. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih

ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska
Gora

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(1) S tem odlokom se sprejmejo četrte spremembe in

dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za območje Ob-
čine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 58/98, 61/99,
49/00, 58/01, 17/02 in 37/02), ki jih je izdelal URBI
d.o.o., Oblikovanje prostora, Ljubljana v letu 2002.

(2) Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih
pogojev se nanašajo na spremembe namenske rabe povr-
šin, skladno s predhodno sprejetimi sedmimi spremembami
in dopolnitvami prostorskega plana občine in na dopolnitve
z določbami glede namembnosti, dopustnih vrst posegov in
pomožnih objektov.
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(3) Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih
pogojev so prikazane tudi grafično v merilu 1:5000.

2. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih po-

gojev vsebujejo:
– besedilo odloka,
– grafični prikaz v merilu 1:5000, PKN Kranjska Gora

39, PKN Mojstrana 31;
– povzetek iz prostorskih sestavin dolgoročnega in dru-

žbenega plana,
– soglasja pristojnih organov in organizacij.

II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA

3. člen
Dopolni se tabela v 8. členu:

Naziv območja urejanja Planska Oznaka Tip ureditvenih Urejanje s
celota območja enot v PIN

urejanja območju urejanja

Kranjska Gora – Rutč KG R12

4. člen
Odlok o PUP se dopolni z novim 62.a členom, ki glasi:
Na območju za rekreacijo (KG – R12) Rutč v Kranjski

Gori velja poleg navedb v točki (10) 9. člena še:
(1) Na območju KG – R12 je dopustna ureditev nogo-

metnega igrišča in atletskih poligonov, možna pa je tudi
ureditev drugih manjših igrišč.

(2) Na zahodnem delu območju je dopustna novo-
gradnja objekta za potrebe športnega parka. Hkrati je po-
trebno urediti javno dostopne parkirne površine v obsegu
min. 30 do 50 parkirnih mest. Zagotoviti je potrebno javno
sprehajalno pot po severnem robu območja s povezavo
čez Rojco.

(3) Dejavnost gostinstva iz (10a) točke je dopustna v
obsegu gostinskih storitev točenja pijač za potrebe športne-
ga parka.

(4) Pogoji za arhitekturno oblikovanje objekta:

– arhitekturno oblikovanje naj se zgleduje po oblikov-
nih kvalitetah krajevno značilne arhitekture,

– tloris: podolgovat, razmerje stranic vsaj 1: 1,5,
– max. vertikalni gabarit P + M, kjer je pritličje pri

vhodu največ 30 cm nad terenom, kolenčni zid je lahko
visok največ 40 cm,

– naklonski kot strehe 38-45°,
– odpiranje strešin je dopustno v obliki frčad, katerih

strešine morajo imeti enak naklon kot osnovna streha (tole-
ranca 10°). Razmerje frčad mora biti usklajeno s celotno
fasado objekta. Celotna dolžina frčad na strehi ne sme
presegati ene tretjine dolžine strehe. Strešine frčad ne sme-
jo biti višje od osnovne strehe, čopi na frčadah niso dopu-
stni,

– fasadne obloge iz umetnega kamna, keramičnih plo-
ščic, fasadne opeke ali umetnih snovi ter zasteklitve s ste-
klaki niso dopustne.

III. KONČNE DOLOČBE

5. člen
Te spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih

pogojev za Občino Kranjska Gora so občanom, organizaci-
jam in skupnostim stalno na vpogled pri upravnem organu
Občine Kranjska Gora, pristojnem za urejanje prostora in na
Upravni enoti Jesenice.

6. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne

inšpekcijske službe.

7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 350/8-362/1999
Kranjska Gora, dne 13. decembra 2002.

Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav, prof. l. r.
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D Tržaškega sporazuma o maloobmejnem
prometu 13626

5552. Uredba o izvajanju srednjeevropskega
Sporazuma o prosti trgovini (CEFTA) ter
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STVARNOPRAVNI ZAKONIK (SPZ)
z uvodnimi pojasnili prof. dr. Matjaža Tratnika,
latinskimi pravnimi izreki po SPZ in stvarnim kazalom

Z začetkom leta 2003 Slovenija dobiva še en temeljni steber v svojem pravnem sistemu. Če želite
spoznati nova pravna pravila o lastninski in zastavni pravici, zemljiškem dolgu, služnosti, pravici
stvarnega bremena in stavbni pravici, vam bodo v pomoč obširna uvodna pojasnila profesorja
civilnega prava na mariborski pravni fakulteti dr. Matjaža Tratnika. Pravni laiki v njih lahko
preberemo, da jabolko, ki pade na sosedov vrt, pripada sosedu, da morajo etažni lastniki skleniti
pogodbo o medsebojnih razmerjih ali da mora imeti hiša z več kot dvema etažnima lastnikoma in
več kot osmimi posameznimi deli upravnika, pravni strokovnjaki pa podrobno razlago posameznih
členov zakona in predvsem novosti, ki jih prinaša SPZ.

Cena broširane izdaje: 5100 SIT z DDV 10600
vezane izdaje: 5751 SIT z DDV 10601

Priporočamo

N A R O Č I L N I C A Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si

Naročite po faksu: 01/425 14 18

S tem nepreklicno naročam

· STVARNOPRAVNI ZAKONIK (SPZ)

– 10600 broširana izdaja 5100 SIT z DDV Štev. izvodov

– 10601 vezana izdaja 5751 SIT z DDV Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec DA NE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe
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