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MINISTRSTVA

5579. Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja
obveznih dajatev in drugih javnofinančnih
prihodkov

Na podlagi drugega odstavka 99. člena zakona o dav-
čnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, odločba
US 35/98, 82/98, 91/98, 108/99, odločba US 37/01,
97/01), tretjega odstavka 73. člena zakona o plačilnem
prometu (Uradni list RS, št. 30/02), in 61. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02) izdaja minister za finance

P R A V I L N I K
o podračunih ter načinu plačevanja obveznih

dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(podračuni, obvezne dajatve in njihovi prejemniki)
(1) Ta pravilnik določa podračune za plačevanje obvez-

nih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, ki pripadajo
državi, občinam, Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slove-
nije in Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slo-
venije, obema za obvezni del zavarovanja, ter drugim pre-
jemnikom. Podračuni so na podlagi zakona, ki ureja javne
finance, in zakona, ki ureja plačilni promet, odprti kot podra-
čuni v sistemih enotnih zakladniških računov države ali ob-
čin pri Banki Slovenije. Na te podračune se plačujejo obvez-
ne dajatve in drugi javnofinančni prihodki (v nadaljevanju:
dajatve) samo v denarni enoti Republike Slovenije.

(2) Ta pravilnik v skladu z zakonom, ki ureja plačilni
promet, določa tudi podatke, ki morajo biti vpisani na pla-
čilne naloge, s katerimi se plačujejo dajatve. Podatki, ki
morajo biti vpisani v predpolje in v polje sklicevanja na
številko odobritve na plačilnih nalogih, so navedeni v Prilo-
gi »SŠO«, ki je sestavni del tega pravilnika. V Prilogi »SŠO«
so za vsak podračun, ki je določen v tem pravilniku, nave-
deni bodisi podatki sklicevanja na številko odobritve po
modelu 11 (v nadaljevanju: model 11), bodisi podatki skli-
cevanja na številko odobritve po modelu 19 (v nadaljeva-
nju: model 19).

(3) Določba drugega odstavka tega člena ne velja, če
se plača dajatev s posebno položnico, ki jo je izdal pristojni
organ in na kateri so vsi predpisani podatki že vpisani.

II. PLAČEVANJE DAJATEV, KI PRIPADAJO
PRORAČUNOM IN VEČ PREJEMNIKOM

A) Davki, carine, takse in pristojbine

2. člen
(davek od dobička, posebni davek na določene prejemke,

davek na izplačane plače)
(1) Davek od dobička pravnih oseb se plačuje:
1. na podračun št. 01100-1001105314 – davek od

dobička pravnih oseb;
2. na podračun št. 01100-1000170234 – zamudne

obresti od davka od dobička pravnih oseb.
(2) Posebni davek na določene prejemke se plačuje:
1. na podračun št. 01100-1001106963 – posebni

davek na določene prejemke;
2. na podračun št. 01100-1000176539 – zamudne

obresti od posebnega davka na določene prejemke.
(3) Davek na izplačane plače se plačuje:
1. na podračun št. 01100-1001110261- davek na

izplačane plače;
2. na podračun št. 01100-1000178673 – zamudne

obresti od davka na izplačane plače.
(4) Na plačilne naloge za plačila dajatev na podračune

določene v tem členu morajo biti vpisani podatki določeni z
modelom 19.

3. člen
(dohodnina in podvrste dohodnine)

(1) Dohodnina se plačuje:
1. na podračun št. 01100-8442603777 – dohodnina

– letni poračun;
2. na podračun št. 01100-8441224825 – akontacija

dohodnine – od plač in drugih osebnih prejemkov iz delov-
nega razmerja;

3. na podračun št. 01100-8441226959 – akontacija
dohodnine – od pokojnin;

4. na podračun št. 01100-8441403402 – akontacija
dohodnine – od prejemkov, doseženih na podlagi pogodbe
o delu;

5. na podračun št. 01100-8441406021 – akontacija
dohodnine – od drugih prejemkov, vključno z nagradami in
podobnimi prejemki;

6. na podračun št. 01100-8440131247 – akontacija
dohodnine – od dohodka iz kmetijstva, ki se obračunava od
katastrskega dohodka kmetijskih zemljišč;

7. na podračun št. 01100-8440130762 – akontacija
dohodnine – od dohodka iz kmetijstva, ki se obračunava od
katastrskega dohodka gozdnih zemljišč;
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8. na podračun št. 01100-8441493127 – akontacija
dohodnine – od dohodka iz dejavnosti;

9. na podračun št. 01100-8441494776 – akontacija
dohodnine – od dohodka iz dejavnosti od vsakega posa-
meznega prejemka;

10. na podračun št. 01100-8442551009 – akontaci-
ja dohodnine – od dobička iz kapitala od nepremičnin;

11. na podračun št. 01100-8442553143 – akontaci-
ja dohodnine – od dobička iz kapitala od vrednostnih papir-
jev ter drugih deležev v kapitalu;

12. na podračun št. 01100-8442584668 – akontaci-
ja dohodnine – od dohodkov, doseženih z udeležbo pri
dobičku;

13. na podračun št. 01100-8442585153 – akontaci-
ja dohodnine – od obresti na posojila, dana fizičnim in
pravnim osebam;

14. na podračun št. 01100-8442580497 – akontaci-
ja dohodnine – od dohodkov iz premoženja, doseženih z
oddajanjem zemljišč, stanovanjskih ali poslovnih prostorov,
garaž in prostorov za počitek oziroma rekreacijo;

15. na podračun št. 01100-8440145021 – akontaci-
ja dohodnine – od dohodkov iz premoženjskih pravic – od
avtorskih pravic;

16. na podračun št. 01100-8440146670 – akontaci-
ja dohodnine – od dohodkov iz premoženjskih pravic – od
izumov, znakov razlikovanja in tehničnih izboljšav;

17. na podračun št. 01100-8440171890 – zamudne
obresti od dohodnine.

(2) Na plačilne naloge za plačila dajatev na podračune
določene v tem členu morajo biti vpisani podatki določeni z
modelom 19.

4. člen
(davek od prometa blaga in storitev, davek na dodano

vrednost)
(1) Davek od prometa blaga ali storitev se plačuje, ko je

z odločbo Davčne uprave Republike Slovenije (v nadaljeva-
nju: davčni organ) ugotovljena katerakoli obveznost plačila
davka od prometa blaga ali storitev po predpisih, ki so do
uveljavitve zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, dolo-
čali obveznost plačila davkov od prometa blaga in storitev,
izvoznih storitev, alkoholnih pijač in cigaret:

1. na podračun št. 01100-1000201080 – davek od
prometa blaga ali storitev;

2. na podračun št. 01100-1000294491 – zamudne
obresti od davka od prometa blaga ali storitev.

(2) Davek na dodano vrednost se plačuje:
1. na podračun št. 01100-1008305527 – davek na

dodano vrednost po obračunu.
(3) Davki na motorna vozila se plačujejo:
1. na podračun št. 01100-1008313093 – davek od

novih motornih vozil;
2. na podračun št. 01100-1008314645- zamudne

obresti od davka od novih motornih vozil;
3. na podračun št. 01100-1008315130 – davek na

promet rabljenih motornih vozil,
4. na podračun št. 01100-1008316779 – zamudne

obresti od davka na promet rabljenih motornih vozil;
(4) Davki od iger na srečo se plačujejo:
1. na podračun št. 01100-1008319398 – davek od

klasičnih iger na srečo;
2. na podračun št. 01100-1008320077 – zamudne

obresti od davka od klasičnih iger na srečo;
3. na podračun št. 01100-1008322114 – davek od

posebnih iger na srečo;
4. na podračun št. 01100-1008323763 – zamudne

obresti od davka od posebnih iger na srečo.

5. na podračun št. 01100-1000238813 – posebni
prometni davek od posebnih iger na srečo;

6. na podračun št. 01100-1000298662 – zamudne
obresti od posebnega prometnega davka od posebnih iger
na srečo.

(5) Davek od prometa zavarovalnih poslov se plačuje:
1. na podračun št. 01100-1008317264 – davek od

prometa zavarovalnih poslov;
2. na podračun št. 01100-1008318816 – zamudne

obresti od davka od prometa zavarovalnih poslov.
(6) Na plačilne naloge za plačila dajatev na podračune

določene v tem členu morajo biti vpisani podatki določeni z
modelom 19.

5. člen
(davek na promet nepremičnin, davek na bilančno vsoto

bank)
(1) Podračuni za plačevanje dajatev, ki pripadajo obči-

nam, so navedeni v Prilogi »RPO«, ki je sestavni del te
odredbe. Podračun za posamezno dajatev je v Prilogi »RPO«
na preseku vrstice pod ustrezno zaporedno številko (v nada-
ljevanju: pod zap. št.) in stolpca ustrezne občine.

(2) Davek na promet nepremičnin se plačuje:
1. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod

zap. št. 1. – davek od prometa nepremičnin od pravnih
oseb;

2. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod
zap. št. 2. – davek od prometa nepremičnin od fizičnih
oseb;

3. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod
zap. št. 3. – davek od prometa nepremičnin od pravnih in
fizičnih oseb,ki nimajo sedeža oziroma stalnega prebivališča
v Republiki Sloveniji;

4. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod
zap. št. 4. – zamudne obresti davka od prometa nepremič-
nin.

(3) Posebni davek na bilančno vsoto bank in hranilnic
se plačuje:

1. na podračun št. 01100-1000600429 – posebni
davek na bilančno vsoto bank in hranilnic;

2. na podračun št. 01100-1000191089 – posebni
davek na bilančno vsoto bank in hranilnic -zamudne obresti.

(4) Na plačilne naloge za plačila dajatev na podračune
določene v tem členu morajo biti vpisani podatki določeni z
modelom 19.

6. člen
(davki občanov)

(1) Davki občanov, ki so: davek od premoženja, davek
na dediščine in darila ter davek na dobitke od iger na srečo,
se plačujejo:

1. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod
zap. št. 5. – davek od premoženja od stavb;

2. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod
zap. št. 6. – davek od premoženja od prostorov za počitek
oziroma rekreacijo;

3. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap.
št. 7. – davek od premoženja na posest plovnih objektov;

4. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod
zap. št. 8. – davek na dediščine in darila;

5. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod
zap. št. 9. – davek na dobitke od iger na srečo;

6. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod
zap. št. 10. – zamudne obresti davkov občanov.

(2) Na plačilne naloge za plačila dajatev na podračune
določene v tem členu morajo biti vpisani podatki določeni z
modelom 19.
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7. člen
(carine in druge uvozne dajatve, trošarine)

(1) Dajatve, ki jih odmerja in pobira Carinska uprava
Republike Slovenije (v nadaljevanju: carinski organ), se pla-
čujejo na podračune carinskih organov.

(2) Na podračune iz prejšnjega odstavka se plačujejo:
1. carine in druge uvozne dajatve;
2. davek na dodano vrednost od uvoženega blaga in

storitev;
3. trošarine, zaračunane ob uvozu;
4. taksa za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega

dioksida, zaračunana ob uvozu in po obračunu trošarinskih
izdelkov;

5. taksa za obremenjevanje okolja zaradi uporabe ma-
zalnih olj in tekočin;

6. taksa za razgradnjo izrabljenih motornih vozil;
7. davek od novih motornih vozil;
8. povračila za uporabo cest za tuja motorna vozila;
9. carinske takse zaračunane s carinsko deklaracijo;
10. denarne kazni za carinske prekrške;
11. denarna sredstva od prodanega blaga;
12. povprečnine na podlagi zakona o prekrških;
13. drugi prihodki države;
14. pozneje vplačane ukinjene uvozne dajatve;
15. zamudne in kompenzacijske obresti;
16. stroški (pečatenje kotlov, hišno carinjenje, labora-

torijske ananlize itd.).
(3) Carinski organi razporedijo plačane dajatve s svo-

jih podračunov in v dobro podračunov določenih s to odred-
bo ter:

1. na podračun št. 01100-1000410697 – carina od
pravnih oseb;

2. na podračun št. 01100-1000412734 – carina od
fizičnih oseb in zasebnikov;

3. na podračun št. 01100-1000420203 – pozneje
vplačane ukinjene uvozne dajatve;

4. na podračun št. 01100-1000430970 – posebne
davščine pri uvozu kmetijskih proizvodov in živil;

5. na podračun št. 01100-1000174405 – zamudne
in kompenzacijske obresti;

6. na podračun št. 01100-1008306012 – davek na
dodano vrednost od uvoženega blaga in storitev;

7. na podračun št. 01100-1008307661 – zamudne
obresti od davka na dodano vrednost od uvoženega blaga in
storitve.

(4) Trošarine se plačujejo:
1. na podračun št. račun 01100-1008308146 – tro-

šarina od mineralnih olj in plina;
2. na podračun št. 01100-1008309795 – trošarina

od alkohola in alkoholnih pijač;
3. na podračun št. 01100-1008310474 – trošarina

od tobačnih izdelkov;
4. na podračun št. 01100-1008312511 – zamudne

obresti od trošarine.
(5) Plačilni nalogi za plačila dajatev, določenih v dru-

gem odstavku tega člena, morajo biti izpolnjeni v dobro
podračuna carinskega organa in na njih morajo biti vpisani v
predpolje in polje sklicevanje na številko odobritve podatki,
ki jih je določil carinski organ.

(6) Na plačilne naloge za plačila dajatev na podračune
določene v četrtem odstavku tega členu morajo biti vpisani
podatki določeni z modelom 19.

8. člen
(takse)

(1) Sodne takse se plačujejo
1. na podračun št. 01100-1000339014 – sodne tak-

se od pravnih oseb;

2. na podračun št. 01100-1000338529 – sodne tak-
se od fizičnih oseb in zasebnikov.

(2) Upravne takse se plačujejo:
1. na podračun št. 01100-1000315637 – državne

upravne takse (tarifna številka, v nadaljevanju: tar. št. 1-10
in tar. št. 96.a-98 iz taksne tarife zakona o upravnih taksah
(Uradni list RS, št. 8/00, 44/00 in 81/00; v nadaljevanju:
ZUT);

2. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod
zap. št. 11. – občinske upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št.
96.a-98 iz ZUT);

3. na podračun št. 01100-1000343476 – državne
upravne takse s področja notranjih in splošnih upravnih za-
dev (tar. št. 11-26 iz ZUT);

4. na podračun št. 01100-1000345513 – državne
upravne takse s področja prometa in zvez (tar. št. 28-34 iz
ZUT);

5. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod
zap. št. 12. – občinske upravne takse s področja prometa in
zvez (tar. št. 30, 1. in 2. točka iz ZUT);

6. na podračun št. 01100-1000346095 – državne
gradbene upravne takse (tar. št. 35-42 iz ZUT);

7. na podračun št. 01100-1000310981 – carinske
takse in takse s področja trošarin (tar. št. 43-50a iz ZUT);

8. na podračun št. 01100-1000347647 državne
upravne takse za ugotovitev zdravstvene neoporečnosti živil
in predmetov splošne rabe (tar. št. 51 iz ZUT);

9. na podračun št. 01100-1003185091 – državne
upravne takse za preglede pošiljk vina in drugih proizvodov
iz grozdja in vina v zunanjetrgovinskem prometu (tar. št.
62.a. iz ZUT) ter posebne takse na področju zdravstvenega
varstva rastlin;

10. na podračun št. 01100-1000349781 – državne
upravne takse s področja prometa s kemikalijami (tar. št. 63
in 64 iz ZUT);

11. na podračun št. 01100-1000350460 – državne
upravne takse na področju varstva konkurence (tar. št. 65 iz
ZUT);

12. na podračun št. 01100-1000352594 – državne
upravne takse v zvezi z zastopanjem na področju pravic
intelektualne lastnine (tar. št. 66 iz ZUT);

13. na podračun št. 01100-1003194112 – državne
upravne takse za pridobitev in vzdrževanje akreditacije (tar.
št. 67 iz ZUT);

14. na podračun št. 01100-1000304482 – državne
upravne takse s področja homologacije vozil (tar. št. 68 in
69 iz ZUT);

15. na podračun št. 01100-1008321629 – državne
upravne takse za preskuse odobritve tipov meril, overovitve
etalonov in meril ter preskušanje in žigosanje predmetov iz
plemenitih kovin (tar. št. 70 in 71 iz ZUT);

16. na podračun št. 01100-1000353079 – državne
upravne takse na področju varstva pri delu (tar. št. 72 iz
ZUT);

17. na podračun št. 01100-1000314085 – konzular-
ne takse (tar. št. 73-96 iz ZUT).

(3) Taksni zavezanec, ki mora hkrati plačati državno ali
občinsko upravno takso za vlogo (tar. št. 1 iz ZUT) in držav-
no ali občinsko takso za samo dejanje ali za spis (tar. št. 11
– 71 iz ZUT), plača obe taksi, tako za vlogo, kot za samo
dejanje ali za spis, na podračun, ki je s to odredbo določen
za državno ali občinsko upravno takso za dejanje ali za spis
(tar. št. 11-71 ZUT).

(4) Državne in občinske upravne takse plačane v kolkih
se plačujejo:

1. na podračun št. 01100-8440342998 – upravne
takse, plačane v kolkih.
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(5) Ne glede na določilo predpisa o finančnem poslo-
vanju upravnih enot ter uprav, uradov in inšpektoratov, ki so
upravni organi v sestavi ministrstev in imajo svoje enote na
lokalnih ravneh, se plačila upravnih taks od prodanih kolkov
plačujejo na račun določen v prejšnjem odstavku.

(6) Taksa za postopek revizije javnega naročanja se
plačuje:

1. na podračun št. 01100-1000358802 – taksa za
postopek revizije javnega naročanja.

(7) Komunalne takse se plačujejo:
1. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod

zap. št. 13. – turistična taksa;
2. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod

zap. št. 14. – komunalne takse za druge taksam zavezane
predmete od pravnih oseb;

3. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod
zap. št. 15. – komunalne takse za druge taksam zavezane
predmete od fizičnih oseb in zasebnikov;

4. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod
zap. št. 16. – ostale komunalne takse.

(8) Požarne takse:
1. na podračun št. 01100-1000332224 – požarna

taksa.
(9) Posebna taksa na igralne avtomate:
1. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod

zap. št. 17. – posebna taksa na igralne avtomate.
(10) Takse za obremenjevanje vode:
1. na podračun št. 01100-1003208371 – taksa za

obremenjevanje vode;
2. na podračun št. 01100-1003209923 – zamudne

obresti od takse za obremenjevanje vode;
3. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod

zap. št. 18. – taksa za obremenjevanje vode (kot prihodek
občine);

4. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod
zap. št. 19. – zamudne obresti od takse za obremenjevanje
vode (kot prihodek občine).

(11) Takse za obremenjevanje zraka z emisijo ogljiko-
vega dioksida:

1. na podračun št. 01100-1003210602 – taksa za
obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida od te-
kočih goriv;

2. na podračun št. 01100-1003211184 – taksa za
obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida od pli-
nastih goriv;

3. na podračun št. 01100-1003212736 – taksa za
obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida od tr-
dih goriv;

4. na podračun št. 01100-1003213221 – zamudne
obresti od taks za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikove-
ga dioksida;

5. na podračun št. 01100-1008326382 – taksa za
obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida od upo-
rabe gorljivih organskih snovi.

(12) Takse za obremenjevanje okolja:
1. na podračun št. 01100-1008328419 – taksa za

obremenjevanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin;
2. na podračun št. 01100-1008331232 – taksa za

obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov;
3. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod

zap. št. 20. – taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaga-
nja odpadkov (kot prihodek občine).

4. na podračun št. 01100-1008345685 – taksa za
razgradnjo izrabljenih motornih vozil.

(13) Na plačilnem nalogu za plačilo taks določenih v
tem členu, razen za takse iz četrtega in štirinajstega odstav-
ka tega člena, morajo biti vpisani podatki določeni z mode-
lom 11.

(14) Na plačilnih nalogih za plačila turističnih, komunal-
nih, požarnih taks, posebnih taks na igralne avtomate ter
taks za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida
in za obremenjevanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in
tekočin morajo biti vpisani podatki določeni z modelom 19.

9. člen
(povračila za uporabo cest in pristojbine)

(1) Povračila za uporabo cest se plačujejo:
1. na podračun št. 01100-1000327374 – letna po-

vračila za uporabo cest;
2. na podračun št. 01100-1003252215 – povračila

za uporabo cest za tuja motorna vozila.
(2) Pristojbine se plačujejo:
1. na podračun št. 01100-1003273070 – pristojbine

od registrskih tablic po posebnem naročilu;
2. na podračun št. 01100-1000307004 – pristojbina

za varstvo industrijske lastnine;
3. na podračun št. 01100-1003019027 – tarifa za

varnost plovbe;
4. na podračun št. 01100-1000302348 – pristojbina

za pregled zrakoplova;
5. na podračun št. 01100-1000300214 – pristojbine

za preverjanje strokovne usposobljenosti letalskega osebja;
6. na podračun št. 01100-8440320591 – pristojbina

za vzdrževanje gozdnih cest;
7. na podračun št. 01100-1008302908 – pristojbine

s področja telekomunikacij;
8. na podračun št. 01100-1000194775 – zamudne

obresti od pristojbin s področja telekomunikacij;
9. na podračun št. 01100-1008303490 – pristojbina

in stroški za varstvo novih sort rastlin in vzdrževanje žlahtni-
teljske pravice rastlin;

10. na podračun št. 01100-1000318256 – pristojbi-
na za veterinarsko spričevalo;

11. na podračun št. 01100-1000321069 – pristojbi-
na za veterinarsko potrdilo;

12. na podračun št. 01100-1003192075 – pristojbi-
na za veterinarski pregled;

13. na podračun št. 01100-1008322017 – pristojbi-
na za razširjanje programskih vsebin;

14. na podračun št. 01100-1008322502 – pristojbi-
na za športni in rekreacijski ribolov na morju.

(3) Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest odmerjajo in
pobirajo davčni organi, ki plačane pristojbine praznijo s svojih
podračunov na podračun določen v prejšnjem odstavku.

(4) Na plačilnih nalogih za plačila povračil in pristojbin
določenih v tem členu, razen pristojbine za vzdrževanje goz-
dnih cest, morajo biti vpisani podatki določeni z modelom 11.

B) Prispevki za socialno varnost

10. člen
(prispevki in drugi prihodki za zaposlovanje)

(1) Prispevki zaposlenih za zaposlovanje se plačujejo:
1. na podračun št. 01100-1000076823 – prispevek

za zaposlovanje od zaposlenih pri pravnih osebah;
2. na podračun št. 01100-1000078957 – prispevek

za zaposlovanje od zaposlenih pri fizičnih osebah, ki oprav-
ljajo dejavnost.

(2) Prispevki delodajalcev za zaposlovanje se plačujejo:
1. na podračun št. 01100-1000074786 – prispevek

za zaposlovanje za zaposlene pri pravnih osebah;
2. na podračun št. 01100-1000078957 – prispevek

za zaposlovanje za zaposlene pri fizičnih osebah, ki opravlja-
jo dejavnost.
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(3) Prispevki samozaposlenih za zaposlovanje se pla-
čujejo:

1. na podračun št. 01100-1000124256 – prispevek
za zaposlovanje od fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost, od
zavarovalne osnove;

2. na podračun št. 01100-1000125808 – prispevek
za zaposlovanje od fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost, iz
zavarovalne osnove.

(4) Ostali prispevki za zaposlovanje se plačujejo:
1. na podračun št. 01100-1000958165 – zamudne

obresti iz naslova prispevkov za zaposlovanje;
2. na podračun št. 01100-1000984937 – pozneje

plačani ukinjeni prispevki za zaposlovanje;
3. na podračun št. 01100-1001502626 – prispevek

delojemalca za zaposlovanje od starševskih nadomestil;
4. na podračun št. 01100-1001503111 – prispevek

delojemalca za zaposlovanje od nadomestil zaradi bolezen-
ske odsotnosti, ki jih Zavod za zdravstveno zavarovanje Slo-
venije neposredno izplačuje upravičencem;

5. na podračun št. 01100-1001504760 – prispevek
delojemalca za zaposlovanje od nadomestil za čas brezpo-
selnosti;

6. na podračun št. 01100-1001505245 – prispevek
delojemalca za zaposlovanje od nadomestil iz invalidskega
zavarovanja, ki jih Zavod za pokojninsko in invalidsko zava-
rovanje Slovenije neposredno izplačuje upravičencem.

(5) Drugi prihodki za zaposlovanje se plačujejo:
a) iz državnega proračuna:
1. na podračun št. 01100-1001511744 – prejeta

sredstva iz naslova prispevka delodajalca za zaposlovanje
od starševskih nadomestil;

2. na podračun št. 01100-1001513878 – prejeta
sredstva iz naslova prispevka delodajalca za zaposlovanje
od nadomestil za čas brezposelnosti;

b) iz skladov socialnega zavarovanja:
1. na podračun št. 01100-1001515915 – prejeta

sredstva iz naslova prispevka delodajalca za zaposlovanje
od nadomestil zaradi bolezenske odsotnosti, ki jih Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije neposredno izplačuje
upravičencem;

2. na podračun št. 01100-1001518534 – prejeta
sredstva iz naslova prispevka delodajalca za zaposlovanje
od nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki jih Zavod za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije neposredno
izplačuje upravičencem.

(6) Na plačilne naloge za plačila dajatev na podračune
določene v tem členu morajo biti vpisani podatki določeni z
modelom 19.

11. člen
(prispevki in drugi prihodki za starševsko varstvo)
(1) Prispevki zaposlenih za starševsko varstvo se pla-

čujejo:
1. na podračun št. 01100-1000701794 – prispevek

za starševsko varstvo od zaposlenih pri pravnih osebah;
2. na podračun št. 01100-1000703831 – prispevek

za starševsko varstvo od zaposlenih pri fizičnih osebah, ki
opravljajo dejavnost.

(2) Prispevki delodajalcev za starševsko varstvo se pla-
čujejo:

1. na podračun št. 01100-1000700145 – prispevek
za starševsko varstvo za zaposlene pri pravnih osebah;

2. na podračun št. 01100-1000703831- prispevek za
starševsko varstvo za zaposlene pri fizičnih osebah, ki oprav-
ljajo dejavnost.

(3) Prispevki samozaposlenih za starševsko varstvo se
plačujejo:

1. na podračun št. 01100-1000702279 – prispevek
za starševsko varstvo od fizičnih oseb, ki opravljajo dejav-
nost (iz zavarovalne osnove in od nje).

(4) Ostali prispevki za starševsko varstvo se plačujejo:
1. na podračun št. 01100-1000960493 – zamudne

obresti iz naslova prispevkov za starševsko varstvo;
2. na podračun št. 01100-1001506894 – prispevek

delojemalca za starševsko varstvo od starševskih nadome-
stil;

3. na podračun št. 01100-1001507379 – prispevek
delojemalca za starševsko varstvo od nadomestil zaradi bo-
lezenske odsotnosti, ki jih Zavod za zdravstveno zavarovanje
neposredno izplačuje upravičencem;

4. na podračun št. 01100-1001508931 – prispevek
delojemalca za starševsko varstvo od nadomestil za čas
brezposelnosti;

5. na podračun št. 01100-1001509416 – prispevek
delojemalca za starševsko varstvo od nadomestil iz invalid-
skega zavarovanja, ki jih Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije neposredno izplačuje upravičencem.

(5) Drugi prihodki za starševsko varstvo se plačujejo:
a) iz državnega proračuna:
1. na podračun št. 01100-1001512229 – prejeta

sredstva iz naslova prispevka delodajalca za starševsko var-
stvo od starševskih nadomestil;

2. na podračun št. 01100-1001514363 – prejeta
sredstva iz naslova prispevka delodajalca za starševsko var-
stvo od nadomestil za čas brezposelnosti;

b) iz skladov socialnega varstva:
1. na podračun št. 01100-1001516497 – prejeta

sredstva iz naslova prispevka delodajalca za starševsko var-
stvo od nadomestil zaradi bolezenske odsotnosti, ki jih Za-
vod za zdravstveno zavarovanje Slovenije neposredno izpla-
čuje upravičencem;

2. na podračun št. 01100-1001519019 – prejeta
sredstva iz naslova prispevka delodajalca za starševsko var-
stvo od nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki jih Zavod
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije neposre-
dno izplačuje upravičencem.

(6) Na plačilne naloge za plačila dajatev na podračune
določene v tem členu morajo biti vpisani podatki določeni z
modelom 19.

C) Dajatve po posebnih predpisih

12. člen
(denarne kazni, povprečnine, posebni prispevki)
(1) Denarne kazni in povprečnine za kršitve državnih in

občinskih predpisov, razen denarnih kazni za kazniva deja-
nja in povprečnin kazenskega postopka, se plačujejo na
podračune organov, ki so pristojni za izrekanje denarnih
kazni in povprečnin (v nadaljevanju: organi). Plačana dajatve
iz tega naslova organi praznijo s svojih podračunov in:

1. na podračun št. 01100-1000511965 – denarne
kazni za kazniva dejanja in gospodarske prestopke;

2. na podračun št. 01100-1000500713- denarne kaz-
ni za prekrške;

3. na podračun št. 01100-1000518755 – druge de-
narne kazni;

4. na podračun št. 01100-1000503332 – denarne
kazni v upravni izvršbi na ravni države;

5. na podračun št. 01100-1000510316 – denarne
kazni za carinske prekrške in denarna sredstva od prodane-
ga blaga;

6. na podračun št. 01100-1005008594 – povprečni-
ne, ki jih izterjujejo državni organi na podlagi zakona o
prekrških;



Stran 14590 / Št. 114 / 24. 12. 2002 Uradni list Republike Slovenije

7. na podračun št. 01100-1005009079 – povprečni-
ne kazenskega postopka;

8. na podračun št. 01100-1005010825 – povprečni-
ne postopka o prekršku.

(2) Denarne kazni za kršitve občinskih predpisov praz-
nijo organi s svojih podračunov in:

1. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod
zap. št. 21. – denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo
predpisi občine;

2. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod
zap. št. 22. – denarne kazni v upravni izvršbi na ravni občine.

(3) Na plačilnih nalogih za plačila denarnih kazni in
povprečnin določenih v prvem in drugem odstavku tega
člena v dobro podračunov organov morajo biti vpisani po-
datki, kot so jih določili organi. Na plačilnih nalogih za plači-
la denarnih kazni in povprečnin, ki se plačujejo neposredno
na podračune iz prvega in drugega odstavka tega člena,
morajo biti vpisani podatki določeni z modelom 11.

(4) Posebni prispevki se plačujejo:
1. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod

zap. št. 23. – nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo
prostora;

2. na podračun št. 01100-1008301356 – posebni
prispevek za obnovo Posočja;

3. na podračun št. 01100-1000193126 – zamudne
obresti od posebnega prispevka za obnovo Posočja.

(5) Na plačilnem nalogu za plačilo na podračun nado-
mestila za degradacijo in uzurpacijo prostora morajo biti
vpisani podatki določeni z modelom 11.

(6) Na plačilnih nalogih za plačila dajatev določenih v
2. in 3. točki četrtega odstavka tega člena morajo biti vpisa-
ni podatki določeni z modelom 19.

(7) Prihodki od podeljenih koncesij se plačujejo:
1. na podračun št. 01100-1006229630 – prihodki iz

naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo državi;
2. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod

zap. št. 24. – prihodki iz naslova podeljenih koncesij, ki
pripadajo občini;

3. na podračun št. 01100-1006234577 – prihodki
od podeljenih koncesij za rudarsko pravico (ki pripadajo
državi);

4. na podračun št. 01100-1006237584 – prihodki
od podeljenih koncesij za vodno pravico (ki pripadajo drža-
vi).

(8) Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo in
zamudne obresti od koncesijskih dajatev od posebnih iger
na srečo se plačujejo:

1. na podračune določene v 2. delu Priloge “RPO”, ki
so odprti za posamezna zaokrožena turistična območja.

(9) Na plačilnih nalogih za plačila na podračun prihod-
kov od koncesij določenih v sedmem odstavku tega člena
morajo biti vpisani podatki določeni z modelom 11, za plači-
la na podračun koncesijske dajatve določene v osmem od-
stavku tega člena pa podatki določeni z modelom 19.

(10) Sredstva za vzdrževanje melioracijskih sistemov
se plačujejo na podračune davčnih organov, ki plačana
sredstva praznijo:

1. na podračun št. 01100-1008330747 – sredstva za
vzdrževanje melioracijskih sistemov.

Č) Prihodki upravnih organov in drugi prihodki

13. člen
(prihodki upravnih organov, drugi prihodki)

(1) Prihodki upravnih organov se plačujejo na podraču-
ne upravnih organov ali neposredno na podračune za izvr-

ševanje proračunov države ali občin. Upravni organi določijo
podračun, na katere se morajo plačati obvezne dajatve, ter
podatke, ki morajo biti vpisani na plačilne naloge v predpolje
in v polje sklicevanja na številko odobritve.

(2) Prihodki upravnih organov se tudi plačujejo:
1. na podračun št. 01100-1000611681 – prihodki

državnih organov;
2. na podračun št. 01100-1000616337 – prihodki

Geodetske uprave RS;
3. na podračun št. 01100-1006101202 – prihodki

Uprave RS za civilno letalstvo od plačil za prelete letal;
4. na podračun št. 01100-1000618471 – prihodki s

področja telekomunikacij;
5. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod

zap. št. 25. – prihodki občinskih organov in občinske
uprave.

(3) Na plačilnih nalogih za plačila dajatev na podračune
iz prejšnjega odstavka morajo biti vpisani podatki določeni z
modelom 11.

(4) Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se
plačuje, kot je določeno v odmerni odločbi – na podračun
davčnega organa ali pa:

1. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod
zap. št. 26. – nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
od pravnih oseb;

2. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod
zap. št. 27. – nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
od fizičnih oseb;

3. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod
zap. št. 28. – zamudne obresti iz naslova nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča.

(3) Na plačilnih nalogih za plačila nadomestil iz prej-
šnjega odstavka na podračun davčnega organa morajo biti
vpisani podatki v predpolje in v polje sklicevanja na številko
odobritve, kot jih je določil davčni organ. V primeru neposre-
dnih plačil na podračune iz prejšnjega odstavka pa morajo
biti na plačilne naloge vpisani podatki določeni z modelom
19.

(4) Odškodnine za spremembo namembnosti kmetij-
skega zemljišča in gozda se plačujejo:

1. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod
zap. št. 29. – odškodnina za spremembo namembnosti
kmetijskega zemljišča in gozda;

2. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod
zap. št. 30. – posebna odškodnina za spremembo namem-
bnosti kmetijskega zemljišča in gozda občini;

3. na podračun št. 01100-1006231958 – posebna
odškodnina za spremembo namembnosti kmetijskega zem-
ljišča in gozda državi;

4. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod
zap. št. 31. – zamudne obresti iz naslova odškodnine za
spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča in gozda.

(5) Prihodki od komunalnih prispevkov se plačujejo:
1. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod

zap. št. 32. – prihodki od komunalnih prispevkov;
2. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod

zap. št. 33. – zamudne obresti od komunalnih prispevkov.
(6) Vodna povračila se plačujejo:
1. na podračun št. 01100-1006225459 – vodna po-

vračila;
2. na podračun št. 01100-1006227593 – zamudne

obresti od vodnih povračil.
(7) Na plačilnih nalogih za plačila odškodnin določenih

četrtem odstavku, komunalnih prispevkov določenih v pet-
em odstavku in za plačila vodnih povračil določenih v šest-
em odstavku tega člena morajo biti vpisani podatki določeni
z modelom 11.
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(8) Drugi prihodki državnega in občinskih proračunov,
ki niso posebej določeni s tem pravilnikom, in se na podlagi
posebnih predpisov ne plačujejo neposredno na podračune
državnega in občinskih proračunov, se plačujejo:

1. na podračun št. 01100-1000621284 – drugi ne-
davčni prihodki države;

2. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod
zap. št. 34. – drugi nedavčni prihodki občin;

3. na podračun št. 01100-1006211685 – odpravljeni
proračunski prihodki države;

4. na podračun št. 01100-1000628074 – plačilo stro-
škov prisilne izterjave.

(9) Na plačilnih nalogih za plačila drugih prihodkov
morajo biti vpisani podatki določeni z modelom 11, razen za
plačilo stroškov prisilne izterjave, ko morajo biti vpisani po-
datki določeni z modelom 19.

(10) Sredstva od prodaje stanovanj se vplačujejo:
1. na podračun št. 01100-8446215863 – drugi ne-

davčni prihodki države – odkup vojaških stanovanj.
(11) Na plačilnem nalogu za plačilo sredstev od prodaje

stanovanj morajo biti vpisani podatki določeni z modelom 11.

III. PLAČEVANJE DAJATEV ZA ZDRAVSTVENO TER ZA
POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

A) Zdravstveno zavarovanje

14. člen
(prispevki in drugi prihodki za zdravstveno zavarovanje)

(1) Prispevki zaposlenih za zdravstveno zavarovanje se
plačujejo:

1. na podračun št. 01100-3000370762 – prispevek
za zdravstveno zavarovanje od zaposlenih pri pravnih ose-
bah;

2. na podračun št. 01100-3008643116 – prispevek
za zdravstveno zavarovanje od zaposlenih pri fizičnih ose-
bah, ki opravljajo dejavnost;

3. na podračun št. 01100-3000163279 – prispevek
za zdravstveno zavarovanje od zaposlenih pri tujem deloda-
jalcu.

(2) Prispevki delodajalcev za zdravstveno zavarovanje
se plačujejo:

1. na podračun št. 01100-3000160660 – prispevek
za zdravstveno zavarovanje za zaposlene pri pravnih ose-
bah;

2. na podračun št. 01100-3001397604 – prispevek
za zdravstveno zavarovanje za zaposlene pri fizičnih osebah,
ki opravljajo dejavnost;

3. na podračun št. 01100-3000167450 – prispevek
za poškodbe pri delu in poklicne bolezni za zavarovance
(razen kmetov).

(3) Prispevki samozaposlenih za zdravstveno zavarova-
nje se plačujejo:

1. na podračun št. 01100-3000581349 – prispevek
za zdravstveno zavarovanje kmetov, članov njihovih gospo-
dinjstev in drugih oseb, ki plačujejo prispevek od katastrske-
ga dohodka;

2. na podračun št. 01100-3000582998 – prispevek
za zdravstveno zavarovanje kmetov, ki plačujejo prispevek
od osnove za pokojninsko invalidsko zavarovanje;

3. na podračun št. 01100-3008642631 – prispevek
za zdravstveno zavarovanje oseb, ki plačujejo prispevek v
pavšalu;

4. na podračun št. 01100-3000166965 – prispevek
za zdravstveno zavarovanje oseb, ki niso zavarovane iz dru-
gih naslovov;

5. na podračun št. 01100-3000583483 – prispevek
za poškodbe pri delu in poklicna obolenja kmetov;

6. na podračun št. 01100-3008640594 – pavšal za
poškodbe pri delu in poklicne bolezni;

7. na podračun št. 01100-3008644765 – prispevek
za zdravstveno zavarovanje oseb, ki samostojno opravljajo
gospodarsko ali poklicno dejavnost od zavarovalne osnove;

8. na podračun št. 01100-3001398186 – prispevek
za zdravstveno zavarovanje oseb, ki samostojno opravljajo
gospodarsko ali poklicno dejavnost iz zavarovalne osnove.

(4) Drugi prispevki za zdravstveno zavarovanje se pla-
čujejo:

1. na podračun št. 01100-3000955575 – zamudne
obresti iz naslova prispevkov za zdravstveno zavarovanje;

2. na podračun št. 01100-3000982832 – pozneje
vplačani ukinjeni prispevki za zdravstveno zavarovanje;

3. na podračun št. 01100-3001521376 – prispevek
delojemalca za zdravstveno zavarovanje od starševskih na-
domestil;

4. na podračun št. 01100-3001520891 – prispevek
delojemalca za zdravstveno zavarovanje od nadomestil zara-
di bolezenske odsotnosti, ki jih Zavod za zdravstveno zava-
rovanje Slovenije neposredno izplačuje upravičencem;

5. na podračun št. 01100-3001007761 – prispevek
delojemalca za zdravstveno zavarovanje od nadomestil za
čas brezposelnosti;

6. na podračun št. 01100-3001522928 – prispevek
delojemalca za zdravstveno zavarovanje od nadomestil iz
invalidskega zavarovanja, ki jih Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije neposredno izplačuje upra-
vičencem,

7. na podračun št. 01100-3001399738 – prispevek
delojemalca za zdravstveno zavarovanje vojaških obvezni-
kov, ki služijo vojaški rok.

(5) Drugi prihodki se plačujejo:
a) iz državnega proračuna:
1. na podračun št. 01100-3000164831 – prejeta

sredstva iz državnega proračuna iz naslova prispevka za
zdravstveno zavarovanje določenih oseb;

2. na podračun št. 01100-3001523413 – prejeta
sredstva iz naslova prispevka delodajalca za zdravstveno
zavarovanje od starševskih nadomestil;

3. na podračun št. 01100-3001525547 – prejeta
sredstva iz naslova prispevka delodajalca za zdravstveno
zavarovanje od nadomestil za čas brezposelnosti;

4. na podračun št. 01100-3008908508 – prejeta
sredstva iz naslova delodajalca za zdravstveno zavarovanje
vojaških obveznikov, ki služijo vojaški rok;

5. na podračun št. 01100-3001405558 – prejeta
sredstva iz naslova prispevka delodajalca za poškodbe pri
delu in poklicne bolezni za vojaške obveznike, ki služijo
vojaški rok;

b) iz proračunov lokalnih skupnosti:
1. na podračun št. 01100-3000165316 – prejeta

sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti iz naslova prispev-
ka za zdravstveno zavarovanje določenih oseb;

c) iz skladov socialnega zavarovanja:
1. na podračun št. 01100-3001902586 – prejeta sred-

stva iz Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slove-
nije oziroma iz drugih zavodov iz naslova prispevka za zdrav-
stveno zavarovanje za upokojence ter od oseb, ki prejemajo
pokojnino od tujega nosilca pokojninskega zavarovanja;

2. na podračun št. 01100-3001526032 – prejeta
sredstva iz naslova prispevka delodajalca za zdravstveno
zavarovanje od nadomestil zaradi bolezenske odsotnosti, ki
jih Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije neposredno
izplačuje upravičencem;
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3. na podračun št. 01100-3001527681 – prejeta
sredstva iz naslova prispevka delodajalca za zdravstveno
zavarovanje od nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki jih
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
neposredno izplačuje upravičencem.

(6) Na plačilnih nalogih za plačilo prispevkov in drugih
prihodkov za zdravstveno zavarovanje morajo biti vpisani
podatki določeni z modelom 19.

B) Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

15. člen
(prispevki in drugi prihodki za pokojninsko in invalidsko

zavarovanje)
(1) Prispevki zaposlenih za pokojninsko in invalidsko

zavarovanje se plačujejo:
1. na podračun št. 01100-2000014903 – prispevek

za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od zaposlenih pri
pravnih osebah;

2. na podračun št. 01100-2000020335 – prispevek
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od zaposlenih pri
fizičnih osebah, ki samostojno opravljajo dejavnost.

(2) Prispevki delodajalcev za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje se plačujejo:

1. na podračun št. 01100-2000012866 – prispevek
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zaposlene pri
pravnih osebah;

2. na podračun št. 01100-2000203180 – prispevek
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zaposlene pri
fizičnih osebah, ki samostojno opravljajo dejavnost;

3. na podračun št. 01100-2008902237 – prispevek
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zaposlene pri
lastnikih kmetijskih zemljišč;

4. na podračun št. 01100-2008906408 – prispevek
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za učence v učnem
razmerju;

5. na podračun št. 01100-2001385998 – posebni
prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zava-
rovalno dobo s povečanjem za zaposlene pri pravnih ose-
bah;

6. na podračun št. 01100-2001392982 – pavšalni
prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za pose-
bne primere zavarovanja;

7. na podračun št. 01100-2001395504 – prispevki
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za posebne prime-
re zavarovanja iz drugih pravnih razmerij;

8. na podračun št. 01100-2008909027 – prispevek
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oseb zaposlenih
pri tujem delodajalcu.

(3) Prispevki samozaposlenih za pokojninsko in invalid-
sko zavarovanje se plačujejo:

1. na podračun št. 01100-2000018007 – prispevek
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oseb, ki samostoj-
no opravljajo dejavnost od zavarovalne osnove;

2. na podračun št. 01100-2001808045 – prispevek
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oseb, ki samostoj-
no opravljajo dejavnost iz zavarovalne osnove;

3. na podračun št. 01100-2000089011 – prispevek
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje kmetov – lastnikov
kmetijskih zemljišč;

4. na podračun št. 01100-2001391333 – posebni
prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zava-
rovalno dobo s povečanjem od oseb, ki opravljajo dejavnost
in pri njih zaposlenih.

(4) Ostali prispevki za pokojninsko in invalidsko zavaro-
vanje se plačujejo:

1. na podračun št. 01100-2000957646 – zamudne
obresti iz naslova prispevkov za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje;

2. na podračun št. 01100-2000983351 – pozneje
plačani ukinjeni prispevki za pokojninsko in invalidsko zava-
rovanje;

3. na podračun št. 01100-2001396086 – pozneje
plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz
preteklih let;

4. na podračun št. 01100-2001529752 – prispevek
delojemalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od
starševskih nadomestil.

5. na podračun št. 01100-2001528103 – prispevek
delojemalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od
nadomestil zaradi bolezenske odsotnosti, ki jih Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije neposredno izplačuje
upravičencem;

6. na podračun št. 01100-2000011217 – prispevek
delojemalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od
nadomestil za čas brezposelnosti;

7. na podračun št. 01100-2000149248 – prispevek
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zavarovancev pro-
stovoljnega zavarovanja.

(5) Drugi prihodki za pokojninsko in invalidsko zavaro-
vanje se plačujejo:

a) iz državnega proračuna:
1. na podračun št. 01100-2001530431 – prejeta

sredstva iz naslova prispevka delodajalca za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje od starševskih nadomestil;

2. na podračun št. 01100-2001532565 – prejeta
sredstva iz naslova prispevka delodajalca za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje od nadomestil za čas brezposelnosti;

b) iz skladov socialnega zavarovanja:
1. na podračun št. 01100-2001533050 – prejeta

sredstva iz naslova prispevka delodajalca za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje od nadomestil zaradi bolezenske od-
sotnosti, ki jih Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
neposredno izplačuje upravičencem.

(6) Na plačilnih nalogih za plačilo prispevkov in drugih
prihodkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje morajo
biti vpisani podatki določeni z modelom 19.

IV. PLAČEVANJE DAJATEV DRUGIM PREJEMNIKOM

16. člen
(prihodki občin in krajevnih skupnosti iz samoprispevkov,

drugi prihodki krajevnih skupnosti)
(1) Sredstva iz naslova samoprispevka na ravni občine,

prihodki krajevnih skupnosti, krajevni samoprispevki in drugi
prihodki krajevnih skupnosti se plačujejo:

1. na podračune navedene v Prilogi “842 ” – občinski
in krajevni samoprispevki ter prihodki krajevnih skupnosti.

(2) Priloga “842 ” je sestavni del te odredbe.

V. DAJATVE, KI JIH ODMERJAJO, POBIRAJO
IN IZTERJUJEJO DAVČNI ORGANI

17. člen
(dajatve, ki jih odmerjajo, pobirajo in izterjujejo davčni

organi)
(1) Dajatve, ki jih odmerjajo, pobirajo in izterjujejo dav-

čni organi, se plačujejo:
1. na podračune navedene v Prilogi “846”– podračuni

davčnih organov.
(2) Priloga “846” je sestavni del te odredbe.
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(3) Na plačilnih nalogih za plačilo dajatev na podračune
iz prvega odstavka tega člena morajo biti vpisani podatki,
kot jih določijo davčni organi.

(4) Davčni organi v primeru prisilne izterjave dajatev, ki
niso bile plačane, v sklepu o prisilni izterjavi navedejo podra-
čune, na katere morajo biti dajatve plačane, ter podatke
določene z modelom 19.

(5) Na podračune iz prvega odstavka tega člena se
plačujejo:

1. dohodnina – letni poračun (izterjava);
2. akontacija dohodnine – od plač in drugih osebnih

prejemkov iz delovnega razmerja zaposlenih pri zasebnikih;
3. akontacija dohodnine – od pokojnin, od pokojnin iz

tujine;
4. akontacija dohodnine – od prejemkov, doseženih

na podlagi pogodbe o delu, delovršne pogodbe oziroma od
prevzema opravljanja storitev in poslov na drugi podlagi, od
osebnih prejemkov iz tujine, od prejemkov doseženih z
opravljanjem storitev tujim pravnim in fizičnim osebam;

5. akontacija dohodnine od drugih prejemkov, vključ-
no z nagradami in podobnimi prejemki;

6. akontacija dohodnine – od dohodka iz kmetijstva, ki
se obračunava od katastrskega dohodka kmetijskih zem-
ljišč;

7. akontacija dohodnine – od dohodka iz kmetijstva, ki
se obračunava od katastrskega dohodka gozdnih zemljišč;

8. akontacija dohodnine – od dohodka iz dejavnosti;
9. akontacija dohodnine – od dohodkov iz dejavnosti

od vsakega posameznega prejemka;
10. akontacija dohodnine – od dobička iz kapitala od

nepremičnin, od vrednostnih papirjev ter drugih deležev v
kapitalu;

11. akontacija dohodnine – od dohodkov iz premože-
nja, od dohodkov, doseženih z udeležbo pri dobičku, od
obresti na posojila, dana fizičnim in pravnim osebam, od
dohodkov, doseženih z oddajanjem premoženja v najem;

12. akontacija dohodnine – od dohodkov iz premo-
ženjskih pravic, od avtorskih pravic, od izumov, znakov razli-
kovanja in tehničnih izboljšav;

13. davek od premoženja, od stavb, od prostorov za
počitek oziroma rekreacijo, na posest plovnih objektov;

14. davek na dobitke od iger na srečo;
15. davek na dediščine in darila;
16. davek od prometa blaga ali storitev;
17. davek na promet nepremičnin, od pravnih oseb,

od fizičnih oseb, od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sede-
ža oziroma stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji;

18. sredstva za vzdrževanje melioracijskih sistemov;
19. prispevek za zdravstveno zavarovanje kmetov, čla-

nov njihovih gospodinjstev in drugih oseb, ki plačujejo pri-
spevek od katastrskega dohodka kmetijskih in gozdnih po-
vršin;

20. prispevek za zdravstveno zavarovanje kmetov, ki
plačujejo prispevek od osnove za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje;

21. prispevek za zdravstveno zavarovanje oseb zapo-
slenih pri tujem delodajalcu;

22. prispevek za zdravstveno zavarovanje oseb, ki sa-
mostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost od
zavarovalne osnove in iz nje;

23. prispevek za zdravstveno zavarovanje zaposlenih
pri osebah, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklic-
no dejavnost in pri drugih osebah;

24. prispevek za zdravstveno zavarovanje oseb, ki pla-
čujejo prispevek v pavšalu;

25. prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
za zavarovance (razen kmetov);

26. prispevek za poškodbe pri delu in poklicna obole-
nja kmetov;

27. pavšal za poškodbe pri delu in poklicne bolezni;
28. prispevek za zdravstveno zavarovanje oseb, ki niso

zavarovane iz drugih naslovov;
29. prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

kmetov – lastnikov kmetijskih zemljišč;
30. prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

fizičnih oseb zaposlenih pri lastnikih kmetijskih zemljišč;
31. prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

oseb, ki samostojno opravljajo dejavnost, od zavarovalne
osnove in iz nje;

32. prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
za zaposlene in od zaposlenih pri osebah, ki samostojno
opravljajo dejavnost;

33. prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
za posebne primere zavarovanja iz drugih pravnih razmerij;

34. prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
zavarovancev prostovoljnega zavarovanja;

35. posebni prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje za zavarovalno dobo s povečanjem od oseb, ki
samostojno opravljajo dejavnost, in od zaposlenih pri njih;

36. prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
oseb zaposlenih pri tujem delodajalcu;

37. prispevek za starševsko varstvo, od zaposlenih in
za zaposlene pri fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost, in
od fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost (iz zavarovalne osno-
ve in od nje);

38. prispevek za zaposlovanje od zaposlenih in za
zaposlene pri fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost, in od
fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost (iz zavarovalne osnove
in od nje);

39. nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča;
40. samoprispevek od zavezancev davka od dohodka

iz kmetijstva;
41. samoprispevek od drugih zavezancev;
42. takse;
43. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest;
44. stroški prisilne izterjave;
45. drugi prihodki;
46. odpravljeni prihodki;
47. zamudne obresti.
(6) Na podračune iz prvega odstavka tega člena se

lahko plačujejo tudi dajatve, ki niso navedene v prejšnjem
odstavku tega člena v soglasju s pristojnim davčnim orga-
nom.

VI. KONČNE DOLOČBE

18. člen
(končna določba)

Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati odredba o
računih in načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih jav-
nofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 49/02).

19. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2003.

Št. 27224/02
Ljubljana, dne 5. decembra 2002.

mag. Anton Rop l. r.
Minister

za finance
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Priloga »SŠO« 
 
OBVEZNO VPISOVANJE PODATKOV V PREDPOLJE (MODEL) IN V POLJE SKLICEVANJA 
NA ŠTEVILKO ODOBRITVE 
 
Zaradi prepoznave plačnika ali proračunskega uporabnika in vrste dajatve so s pravilnikom, 
katerega sestavni del je ta priloga, predpisani podatki, ki morajo biti pri plačilu dajatve vpisani v 
predpolje in v polje sklicevanja na številko odobritve na plačilnem nalogu, sicer banka plačilnega 
naloga ne sme sprejeti. Na bančnem plačilnem nalogu BN-01 sta predpolje in polje sklicevanja na 
številko odobritve poimenovana kot »referenca prejemnika«. 
 
Za vpisovanje podatkov se pri plačevanju dajatev uporabljata modela 11 in 19. Model 19 je po 
sestavi enak modelu 11, kjer sta podatka P1 in P2 s kontrolnima številkama po modulu 11, P3 pa 
je brez kontrolne številke. 
 
Model 11 je bil predpisan z navodilom o obliki, vsebini in uporabi obrazcev za opravljanje 
plačilnega prometa prek Agencije Republike Slovenije za plačilni promet in se mora uporabljati za 
plačevanje obveznih dajatev, kjer je to določeno v pravilniku, katerega sestavni del je ta priloga. 
 
Model 19 se mora uporabljati pri plačevanju dajatev, kjer je to določeno s pravilnikom, katerega 
sestavni del je ta priloga ( v nadaljevanju: pravilnik). 
 
Za plačilo dajatve na podračun pristojnega organa določi pristojni organ podračun ter podatke za 
predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve ali referenco prejemnika na BN-01, ki morajo biti  
vpisani na plačilnem nalogu. 
 
Davčni, carinski ali drug organ lahko za plačilo dajatev pošlje posebno položnico.  
 
Kadar je posebna položnica namenjena plačilu dajatve na prehodni podračun organa ali na drug 
podračun, ki ga ne nadzoruje davčni organ, se podatek iz polja sklicevanja na številko odobritve na 
posebni položnici (12+k) lahko prepiše v celoti na drug plačilni nalog kot P1 (12+k) tako, da se kot 
model vpiše 12.  
 
Na posebni položnici, ki jo pošlje davčni organ za plačilo dajatev, za katere je v pravilniku 
določeno, da morajo biti vpisani podatki določeni z modelom 19, so podatki  polja sklicevanja na 
številko odobritve uporabljeni tako, da je v polju sklicevanja na številko odobritve na posebni 
položnici: prvih osem mest  - podatek P1 - davčna številka (7 + k), na naslednjih štirih mestih - 
podatek P2: šifra obveznosti in to samo prva štiri mesta brez kontrolne števke in na koncu teh 
dvanajstih števk je na trinajstem mestu kontrolna števka, izračunana po modulu 11 prek vseh 
dvanajstih števk.  
 
V primeru, ko se ne uporabi posebne položnice iz prejšnjega odstavka, podatke v polju sklicevanja 
na številko pa se z nje prepisuje, mora biti v plačilni nalog vpisan za podatkom P1 podatek P2, kot 
je določen v tej prilogi, pri tem se pa zanemari kontrolna števka na trinajstem mestu polja 
sklicevanja na številko posebne položnice. 
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1. Model 11 
 
1.1. SPLOŠNO O OBVEZNEM VPISOVANJU PODATKOV  MODELA 11 
 
Za plačevanje obveznih dajatev, kjer je treba obvezno vpisati podatke določene z modelom 11, so 
ti podatki: 
 

- model 11, 
- P1: šifra proračunskega uporabnika (4+k), 
- P2: številka podkonta (6+k). 
- P3: številka računa ali drugega dokumenta in oznaka leta (6 +2) 

 
Med P1 in P2 ter med P2 in P3 se obvezno vpiše vezaj. 
 
Šifra proračunskega uporabnika je številka (4 mesta in kontrolna števka po modulu 11) iz 
seznama neposrednih in posrednih uporabnikov proračunov. Pri plačevanju obveznih dajatev, za 
katere je določeno obvezno vpisovanje podatkov po modelu 11, se vpiše šifra proračunskega 
uporabnika državnega ali občinskega organa, ki vodi ali je vodil postopek, za katerega se mora 
plačati taksa, pristojbina ali druga obvezna dajatev. Državni ali občinski organ, ki vodi ali je vodil 
postopek, sam sporoči stranki v postopku svojo šifro proračunskega uporabnika. 
 
Številka podkonta je številka predpisana v enotnem kontnem načrtu, ki je kot priloga I sestavni 
del pravilnika, ki ureja kontni načrt za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 
prava. Za potrebe pravilnega vpisovanja podatkov v plačilne naloge so za podkonte javnofinančnih 
prihodkov  v tej prilogi dodane kontrolne števke po modulu 11. 
 
Številko računa ali drugega dokumenta in oznako leta se vpiše le, če je ta podatek sporočil 
proračunski uporabnik, ki vodi ali  je vodil postopek, za katerega je potrebno plačati dajatev. 
 
 
1.2.  DAJATVE, ZA KATERE SE PRI PLAČILU MORA UPORABITI MODEL 11 
 
V naslednjem seznamu so po podračunih iz posameznega člena pravilnika določene dajatve, za 
katere se pri plačilu mora uporabiti model 11 pri plačilu.  
 
8. člen pravilnika: 
 
Zap. 
št. 

Podračun Naziv  dajatve Številka podkonta 
s kontrolno števko 

1. 01100-1000339014 sodne  takse od pravnih oseb  7110006 
2. 01100-1000338529 sodne  takse od fizičnih oseb in 

zasebnikov
7110006 
 

3. 01100-1000315637 državne upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. 
št. 96a-98 iz ZUT)                       

7111002 

4. zap. št. 11. v 1. delu 
Priloge »RPO« 

občinske upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. 
št. 96a-98 iz ZUT)  

7111002 

5. 01100-1000343476 državne upravne takse s področja 
notranjih in splošnih upravnih zadev (tar. 
št. 11-26 iz ZUT)           

7111010 

6. 01100-1000345513 državne upravne takse s področja prometa 
in zvez (tar. št. 28-34 iz ZUT) 

7111207 

7. zap. št. 12. v 1. delu 
Priloge “RPO” 

občinske upravne takse s področja 
prometa in zvez (tar. št. 30, 1. in 2. točka 
iz ZUT) 

7111207                       
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Zap. 
št. 

Podračun Naziv  dajatve Številka podkonta 
s kontrolno števko 

8. 01100-1000346095 državne gradbene upravne takse (tar. št. 
35-42 iz ZUT)                                      

7111215 

9. 01100-1000310981 carinske takse in takse s področja trošarin 
(tar. št. 43-50a iz ZUT) 

7111029                       

10. 01100-1000347647 državne upravne takse za ugotovitev 
zdravstvene neoporečnosti živil in 
predmetov splošne rabe (tar. št. 51 iz 
ZUT) 

7111266 

11. 01100-1003185091 državne upravne takse za preglede pošiljk 
vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina 
v zunanjetrgovinskem prometu (tar. št. 62a 
iz ZUT) ter posebne takse na področju 
zdravstvenega varstva rastlin 

7111088 

12. 01100-0000349781   
 

državne upravne takse s področja prometa 
s kemikalijami (tar. št. 63 in 64 iz ZUT) 

7111223 

13. 01100-1000350460   
 

državne upravne takse na področju 
varstva konkurence (tar. št. 65 iz ZUT) 

7111231                       

14. 01100-1000352594   
 
 

državne upravne takse v zvezi z 
zastopanjem na področju pravic 
intelektualne lastnine (tar. št. 66 iz ZUT) 

7111240 

15. 01100-1003194112  
 

državne upravne takse za pridobitev in 
vzdrževanje akreditacije (tar. št. 67 iz 
ZUT) 

7111150 

16. 01100-1000304482  
 
 

državne upravne takse s področja 
homologacije vozil (tar. št. 68 in 69 iz ZUT)

7111142 

17. 01100-1008321629   
 
 

državne upravne takse za preskuse 
odobritve tipov meril, overovitve etalonov 
in meril ter preskušanje in žigosanje 
predmetov iz plemenitih kovin (tar. št. 70 
in 71 iz ZUT) 

7111193 

18. 01100-1000353079  državne upravne takse na področju 
varstva pri delu (tar. št. 72 iz ZUT) 

7111258 

19. 01100-1000314085  konzularne takse (tar. št. 73-96 iz ZUT) 7111037 
20. 01100-1000358802 taksa za postopek revizije javnega 

naročanja 
7111290 

21. 01100-1003208371 taksa  za obremenjevanje vode 7047002 
22. 01100-1003209923 zamudne  obresti od takse za 

obremenjevanje vode 
7047010 

23. zap. št. 18. v 1. delu 
Priloge »RPO« 

taksa za obremenjevanje vode kot 
prihodek občine 

7047002 

24. zap. št. 19. v 1. delu 
Priloge »RPO« 

zamudne obresti od takse za 
obremenjevanje vode kot prihodek občine 

7047010 

25. 01100-1008331232 taksa za obremenjevanje okolja zaradi 
odlaganja odpadkov 

7047193 

26. zap. št. 20. v 1. delu 
Priloge »RPO« 

taksa za obremenjevanje okolja zaradi 
odlaganja odpadkov kot prihodek občine 

7047193 

27. 01100-1008345685 taksa za razgradnjo izrabljenih motornih 
vozil 

7047207 
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9. člen pravilnika:  
 . 
Zap. 
št. 

Podračun Naziv dajatve Številka podkonta 
s kontrolno števko 

1. 01100-1000327374  letna povračila za uporabo cest 7046006 
2. 01100-1003252215  povračila za uporabo cest za tuja motorna 

vozil 
7046022 

3. 01100-1003273070 
 

pristojbine od registrskih tablic po 
posebnem naročilu 

7046030 

4. 01100-1000307004 pristojbina za varstvo industrijske lastnine 7111045 
5. 01100-1003019027  tarifa za varnost plovbe 7111053 
6. 01100-1000302348  pristojbina za pregled zrakoplova 7111061 
7. 01100-1000300214  

 
pristojbine za preverjanje strokovne 
usposobljenosti letalskega osebja 

7111134 

8. 01100-1008302908  pristojbine na področju telekomunikacij 7111177 
9. 01100-1000194775  

 
zamudne obresti od pristojbin na področju 
telekomunikacij 

7111177 

10. 01100-1008303490 pristojbine in stroški za varstvo novih sort 
rastlin in vzdrževanje žlahtniteljske pravice 
rastlin    

7111185 

11. 01100-1000318256 pristojbina za veterinarsko spričevalo 7111096 
12. 01100-1000321069 pristojbina za veterinarsko potrdilo 7111100 
13. 01100-1003192075 pristojbina za veterinarski pregled 7111118 
14. 01100-1008322017 pristojbina za razširjanje programskih 

vsebin 
7111282 

15. 01100-1008322502 pristojbina za športni in rekreacijski ribolov 
na morju 

7111304 

 
 
12. člen pravilnika: 
 
Zap. 
št. 

Podračun Naziv dajatve Številka podkonta 
s kontrolno števko 

1. 01100-1000511965 denarne kazni za kazniva dejanja in 
gospodarske prestopke 

7120001 

2. 01100-1000500713 denarne kazni za prekrške 7120010 
3. 01100-1000518755 druge denarne kazni 7120036 
4. 01100-1000503332 denarne kazni v upravni izvršbi na ravni 

države 
7120052 

5. 01100-1000510316 denarne kazni za carinske prekrške in 
denarna sredstva od prodanega blaga  

7120044 

6. 01100-1005008594 povprečnine, ki jih izterjujejo državni 
organi na podlagi zakona o prekrških 

7120087 

7. 01100-1005009079 povprečnine kazenskega postopka 7120095 
8. 01100-1005010825 povprečnine postopka o prekršku 7120109 
9. zap. št. 21. v 1. delu 

Priloge “RPO” 
denarne kazni za prekrške, s katerimi se 
kršijo predpisi občine 

7120010 

10. zap. št. 22. v 1. delu 
Priloge “RPO” 

denarne kazni v upravni izvršbi na ravni 
občin 

7120052 

11. zap. št. 23. v 1. delu 
Priloge “RPO” 

nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo 
prostora 

7120079 

12. 01100-1006229630 prihodki iz naslova podeljenih koncesij, ki 
pripadajo državi

7103069 



Stran 14598 / Št. 114 / 24. 12. 2002  Uradni list Republike Slovenije 
 
 
 

Zap. 
št. 

Podračun Naziv dajatve Številka podkonta 
s kontrolno števko 

13. zap. št. 24. v 1. delu 
Priloge “RPO” 

prihodki iz naslova podeljenih koncesij, ki 
pripadajo občini

7103069 

14. 01100-1006234577 prihodki od podeljenih koncesij za 
rudarsko pravico (ki pripadajo državi) 

7103115 

15. 01100-1006237584 prihodki od podeljenih koncesij za vodno 
pravico (ki pripadajo državi) 

7103123 

    
13. člen pravilnika: 
 
Zap. 
št. 

Podračun Naziv dajatve Številka podkonta s 
kontrolno števko 

1. 01100-1000611681 prihodki državnih organov 7130007 
2. 01100-1000616337   prihodki Geodetske uprave RS 7130007 
3. 01100-1006101202   prihodki Uprave RS za civilno letalstvo od 

plačil za prelete letal 
7141009 

4. 01100-1000618471 prihodki s področja telekomunikacij 7130007 
5. zap. št. 25. v 1. delu 

Priloge “RPO” 
prihodki občinskih organov in občinske 
uprave 

7130007 

6. zap. št. 29. v 1. delu 
Priloge “RPO” 

odškodnina za spremembo namembnosti 
kmetijskega zemljišča in gozda 

7047100 

7. zap. št. 30. v 1. delu 
Priloge “RPO” 

posebna odškodnina za spremembo 
namembnosti kmetijskega zemljišča in 
gozda občini 

7047100 

8. 01100-1006231958  posebna odškodnina za spremembo 
namembnosti kmetijskega zemljišča in 
gozda državi 

7047100 

9. zap. št. 31. v 1.delu 
Priloge “RPO” 

zamudne obresti iz naslova odškodnine za 
spremembo namembnosti kmetijskega 
zemljišča in gozda 

7047118 

10. zap. št. 32. v 1. delu 
Priloge “RPO” 

prihodki od komunalnih prispevkov 7141050 

11. zap. št. 33. v 1. delu 
Priloge “RPO” 

zamudne obresti od komunalnih 
prispevkov 

7141106 

12. 01100-1006225459 vodna povračila 7047029 
13. 01100-1006227593 zamudne obresti od vodnih povračil 7047037 
14. 01100-1000621284 drugi nedavčni prihodki države 7141009 
15. zap. št. 34. v 1. delu 

Priloge “RPO” 
drugi nedavčni občinski prihodki 7141009 

16. 01100-1006211685 odpravljeni proračunski prihodki države 7060017 
17. 01100-8446215863 drugi nedavčni prihodki - odkup vojaških 

stanovanj 
7141009 
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2. Model 19 
 
2.1. SPLOŠNO O OBVEZNEM VPISOVANJU PODATKOV MODELA 19 
 
Podatki, ki morajo biti vpisani na plačilnih nalogih, ko se plačujejo dajatve, za katere je s 
pravilnikom določeno, da morajo biti vpisani podatki določeni z modelom 19, so: 
 

- model: 19; 
- P1: davčna številka zavezanca (7+k); 
- P2: šifra dajatve (4+k); 
- P3: kot ta podatek se vpiše številka le v primeru, ko jo je določil pristojni davčni ali carinski 

organ (številka odločbe, sklepa ali drugega akta). 
 
Med P1 in P2 je vezaj, med P2 in P3 pa je vezaj le takrat, ko mora zavezanec vpisati številko, ki 
mu jo je določil davčni ali carinski organ. 
  
 
2.2. DAJATVE, KI JIH POBIRATA DAVČNA IN CARINSKA UPRAVA RS IN KI SE PLAČUJEJO 
NEPOSREDNO NA PODRAČUNE 
 
Šifra dajatve, ki mora biti vpisana kot P2, ko se pri plačilu dajatve ne uporabi posebne položnice in 
se plačuje neposredno na podračune dajatev, kot so določeni s pravilnikom, je za te podračune po 
posameznih členih pravilnika naslednja: 
 
2. člen pravilnika: 
 
Zap. 
št. 

Podračun in podkonto 
iz kontnega načrta 

Naziv dajatve Šifra 
dajatve 

1. 01100-1001105314 
7001002 

davek od dobička pravnih oseb 06149 

2. 01100-1000170234 
7001010 

zamudne obresti od davka od dobička 
pravnih oseb 

06157 

3. 01100-1001106963 
7021003 

posebni davek na določene prejemke 06742 

4. 01100-1000176539  
7021011 

zamudne obresti od posebnega davka na 
določene prejemke 

06750 

5. 01100-1001110261 
7020007 

davek na izplačane plače 06726 

6. 01100-1000178673  
7020015 

zamudne obresti od davka na izplačane 
plače 

06734 

 
3. člen pravilnika: 
 
Zap. 
št. 

Podračun in podkonto 
iz kontnega načrta 

Naziv dajatve  Šifra 
dajatve 

1. 01100-8442603777 
7000014  

dohodnina - letni poračun 05975 

2. 01100-8441224825  
7000022 

akontacija dohodnine – od plač in drugih 
osebnih prejemkov iz delovnega razmerja 

05983 

3. 01100-8441226959 
7000030  

akontacija dohodnine – od pokojnin 05991 

4. 01100-8441403402 
7000049 

akontacija dohodnine – od prejemkov, 
doseženih na podlagi pogodbe o delu  

06009 
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Zap. 
št. 

Podračun in podkonto 
iz kontnega načrta 

Naziv dajatve  Šifra 
dajatve 

5. 01100-8441406021 
7000057 

akontacija dohodnine - od drugih 
prejemkov vključno z nagradami in 
podobnimi prejemki 

06017 

6. 01100-8440131247 
7000065 

akontacija dohodnine - od dohodka iz 
kmetijstva, ki se obračunava od 
katastrskega dohodka kmetijskih zemljišč 

06025 

7. 01100-8440130762 
7000073 

akontacija dohodnine - od dohodka iz 
kmetijstva, ki se obračunava od 
katastrskega dohodka gozdnih zemljišč 

06033 

8. 01100-8441493127 
7000081 

akontacija dohodnine - od dohodka iz 
dejavnosti  

06041 

9. 01100-8441494776 
7000090 

akontacija dohodnine - od dohodka iz 
dejavnosti od vsakega posameznega 
prejemka 

06050 

10. 01100-8442551009 
7000103 

akontacija dohodnine - od dobička iz 
kapitala od nepremičnin 

06068 

11. 01100-8442553143 
7000111 

akontacija dohodnine - od dobička iz 
kapitala od vrednostnih papirjev ter drugih 
deležev v kapitalu 

06076 

12. 01100-8442584668 
7000120 

akontacija dohodnine - od dohodkov, 
doseženih z udeležbo pri dobičku 

06084 

13. 01100-8442585153 
7000138 

akontacija dohodnine - od obresti na 
posojila, dana fizičnim in pravnim osebam 

06092 

14. 01100-8442580497 
7000146 

akontacija dohodnine - od dohodkov iz 
premoženja, doseženih z oddajanjem 
zemljišč, stanovanjskih ali poslovnih 
prostorov, garaž in prostorov za počitek 
oziroma rekreacijo 

06106 

15. 01100-8440145021 
7000154 

akontacija dohodnine - od dohodkov iz 
premoženjskih pravic - od avtorskih pravic 

06114 

16. 01100-8440146670 
7000162 

akontacija dohodnine - od dohodkov iz 
premoženjskih pravic - od izumov, znakov 
razlikovanja in tehničnih izboljšav 

06122 

17. 01100-8440171890 
7000170 

zamudne obresti od dohodnine 06130 

 
4. člen pravilnika: 
 
Zap. 
št. 

Podračun in podkonto 
iz kontnega načrta 

Naziv dajatve Šifra  
dajatve 

1. 01100-1000201080 
7040105 

davek od prometa blaga ali storitev 06904 

2. 01100-1000294491 
7040270 

zamudne obresti od davka od prometa 
blaga ali storitev 

06912 

3. 01100-1008305527 
7040008 

davek na dodano vrednost po obračunu 05967 

4. 01100-1008313093 
7048009 

davek od novih motornih vozil 07200 

5. 01100-1008314645 
7048017 

zamudne obresti od davka od novih 
motornih vozil 

07218 

6. 01100-1008315130 davek na promet rabljenih motornih vozil 07226 
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Zap. 
št. 

Podračun in podkonto 
iz kontnega načrta 

Naziv dajatve Šifra  
dajatve 

7048025 
7. 01100-1008316779 

7048033 
zamudne obresti od davka na promet 
rabljenih motornih vozil 

07234 

8. 01100-1008319398 
7044062 

davek od klasičnih iger na srečo 07021 

9. 01100-1008320077 
7044070 

zamudne obresti od davka od klasičnih 
iger na srečo 

07030 

10. 01100-1008322114 
7044089 

davek od posebnih iger na srečo 07048 

11. 01100-1008323763 
7044097 

zamudne obresti od davka od posebnih 
iger na srečo 

07056 

12. 01100-1000238813 
7044003 

posebni prometni davek od posebnih iger 
na srečo 

06971 

13. 01100-1000298662 
7044020 

zamudne obresti od posebnega 
prometnega davka od posebnih iger na 
srečo 

06980 

14. 01100-1008317264  
7044100 

davek od prometa zavarovalnih poslov 07064 

15. 01100-1008318816  
7044119 

zamudne obresti od davka od prometa 
zavarovalnih poslov 

07072 

 
5. člen pravilnika: 
 
Zap. 
št. 

Podračun in podkonto 
iz kontnega načrta 

Naziv dajatve Šifra 
dajatve 

1. zap. št. 1. v 1. delu 
Priloge “RPO” 
7033001 

davek od prometa nepremičnin od pravnih 
oseb 

06840 

2. zap. št. 2. v 1. delu 
Priloge “RPO” 
7033010 

davek od prometa nepremičnin od fizičnih 
oseb 

06858 

3. zap. št. 3. v 1. delu 
Priloge “RPO” 
7033028 

davek od prometa nepremičnin od pravnih 
in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oziroma 
stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji 

06866 

4. zap. št. 4. v 1. delu 
Priloge “RPO” 
7033036 

zamudne obresti davka od prometa 
nepremičnin 

06874 

5. 01100-1000600429 
7033044 

posebni davek na bilančno vsoto bank in 
hranilnic 

06882 

6. 01100-1000191089 
7033052 

posebni davek na bilančno vsoto bank in 
hranilnic -zamudne obresti 

06890 

 
6. člen pravilnika: 
 
Zap. 
št. 

Podračun in podkonto 
iz kontega načrta 

Naziv dajatve Šifra 
dajatve 

1. zap. št. 5. v 1. delu 
Priloge “RPO” 
7030002 

davek od premoženja od stavb 06769 

2. zap. št. 6. v 1. delu 
Priloge “RPO” 
7030010 

davek od premoženja od prostorov za 
počitek oziroma rekreacijo 
 

06777 
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Zap. 
št. 

Podračun in podkonto 
iz kontega načrta 

Naziv dajatve Šifra 
dajatve 

3. zap. št. 7. v 1. delu 
Priloge “RPO” 
7031009 

davek od premoženja na posest plovnih 
objektov 

06815 

4. zap. št. 8. v 1. delu 
Priloge “RPO” 
7032005 

davek na dediščine in darila 06823 

5. zap. št. 9. v 1. delu 
Priloge “RPO” 
7044038 

davek na dobitke od iger na srečo 06998 

6. zap. št. 10. v 1. delu 
Priloge “RPO” 
7032013 

zamudne obresti davkov  občanov 06831 

 
7. člen pravilnika: 
 
Zap. 
št. 

Podračun in podkonto 
iz kontnega načrta 

Naziv dajatve Šifra 
dajatve 

1. 01100-1008308146 
7042000 

trošarina  od mineralnih olj in plina 08630 

2. 01100-1008309795 
7042019 

trošarina  od alkohola in alkoholnih pijač 08648 

3. 01100-1008310474 
7042027 

trošarina od tobačnih izdelkov 08656 

4. 01100-1008312511 
7042035 

zamudne  obresti od trošarine 08664 

 
8. člen pravilnika: 
 
Zap. 
št. 

Podračun in podkonto 
iz kontnega načrta 

Naziv dajatve Šifra  
dajatve 

1. zap. št. 13. v 1. delu 
Priloge “RPO” 
7047045 

turistična  taksa 07129 

2. zap. št. 14. v 1. delu 
Priloge “RPO” 
7047061 

komunalne  takse za druge taksam  
zavezane predmete od pravnih oseb 

07137 

3. zap. št. 15. v 1. delu 
Priloge “RPO” 
7047070  

komunalne  takse za druge taksam 
zavezane predmete od fizičnih oseb in 
zasebnikov 

07145 

4. zap. št. 16. v 1. delu 
Priloge “RPO” 
7047096 

ostale  komunalne takse 07161 

5. 01100-1000332224 
7047134  

požarna  taksa 07170 

6. zap. št. 17. v 1. delu 
Priloge “RPO” 
7044046 

posebna taksa na igralne avtomate 07005 

7. 01100-1003210602  
7041047 

taksa  za obremenjevanje zraka  
z emisijo CO2 od tekočih goriv 

06920 

8. 01100-1003211184 
7041055  

taksa  za obremenjevanje zraka  
z emisijo CO2 od plinastih goriv 

06939 
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Zap. 
št. 

Podračun in podkonto 
iz kontnega načrta 

Naziv dajatve Šifra  
dajatve 

9. 01100-1003212736  
7041063 

taksa  za obremenjevanje zraka  
z emisijo CO2 od trdih goriv 

06947 

10. 01100-1003213221 
7041071 

zamudne obresti od taks   
za obremenjevanje zraka z emisijo CO2  

06955 

11. 01100-1008326382 
7041080  

taksa  za obremenjevanje zraka  
z emisijo CO2 od uporabe gorljivih 
organskih snovi 

06963 

12. 01100-1008328419 
7047177 

taksa za obremenjevanje okolja zaradi 
uporabe mazalnih olj in tekočin 

07188 

 
10. člen pravilnika: 
 
Zap. 
št. 

Podračun in podkonto 
iz kontnega načrta 

Naziv dajatve Šifra 
dajatve 

1. 01100-1000076823   
7010001 

prispevek za zaposlovanje od zaposlenih 
pri pravnih osebah 

06165 

2. 01100-1000078957 
7010010 

prispevek za zaposlovanje od zaposlenih 
pri fizičnih osebah, ki opravljajo 
dejavnost 

06173 

3. 01100-1000074786  
7011008 

prispevek za zaposlovanje za zaposlene 
pri pravnih osebah 

06254 

4. 01100-1000078957  
7011016 

prispevek za zaposlovanje za zaposlene 
pri fizičnih osebah, ki opravljajo 
dejavnost 

06262 

5. 01100-1000124256  
7012004 

prispevek za zaposlovanje od fizičnih 
oseb, ki opravljajo dejavnost, od 
zavarovalne osnove 

06386 

6. 01100-1000125808  
7012012 

prispevek za zaposlovanje od fizičnih 
oseb, ki opravljajo dejavnost, iz 
zavarovalne osnove 

06394 

7. 01100-1000958165  
7013000 

zamudne obresti iz naslova prispevkov 
za zaposlovanje 

06521 

8. 01100-1001502626  
7013078 

prispevek delojemalca za zaposlovanje 
od starševskih nadomestil  

06580 

9. 01100-1001503111  
7013116 

prispevek delojemalca za zaposlovanje 
od nadomestil zaradi bolezenske 
odsotnosti, ki jih Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije neposredno 
izplačuje upravičencem 

06629 

10. 01100-1001504760 
7013159  

prispevek delojemalca za zaposlovanje 
od nadomestil za čas brezposelnosti 

06661 

11. 01100-1001505245  
7013191 

prispevek delojemalca za zaposlovanje 
od nadomestil iz invalidskega 
zavarovanja, ki jih Zavod za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje Slovenije 
neposredno izplačuje upravičencem 

08036 

12. 01100-1001511744  
7400080 

prejeta sredstva iz naslova prispevka 
delodajalca za zaposlovanje od 
starševskih nadomestil  

07790 

13. 01100-1001513878   
7400128 

prejeta sredstva iz naslova prispevka 
delodajalca za zaposlovanje od 
nadomestil za čas brezposelnosti 

07838 
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Zap. 
št. 

Podračun in podkonto 
iz kontnega načrta 

Naziv dajatve Šifra 
dajatve 

14. 01100-1001515915 
7402058  

prejeta sredstva iz naslova prispevka 
delodajalca za zaposlovanje od 
nadomestil zaradi bolezenske odsotnosti, 
ki jih Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije neposredno izplačuje 
upravičencem 

07897 

15. 01100-1001518534  
7402082   

prejeta sredstva iz naslova prispevka 
delodajalca za zaposlovanje od 
nadomestil iz invalidskega zavarovanja, 
ki jih Zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije neposredno 
izplačuje upravičencem 

08303 

 
11. člen pravilnika: 
 
Zap.  
št. 

Podračun in podkonto 
iz kontnega načrta 

Naziv dajatve Šifra  
dajatve 

1. 01100-1000701794 
7010028  

prispevek za starševsko varstvo od 
zaposlenih pri pravnih osebah 

06181 

2. 01100-1000703831 
7010036  

prispevek za starševsko varstvo od 
zaposlenih pri fizičnih osebah, ki 
opravljajo dejavnost 

06190 

3. 01100-1000700145  
7011024 

prispevek za starševsko varstvo za 
zaposlene pri pravnih osebah 

06270 

4. 01100-1000703831 
7011032 

prispevek za starševsko varstvo za 
zaposlene pri fizičnih osebah, ki 
opravljajo dejavnost 

06289 

5. 01100-1000702279 
7012020  

prispevek za starševsko varstvo od 
fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost (iz 
zavarovalne osnove in od nje) 

06408 

6. 01100-1000960493 
7013019  

zamudne obresti iz naslova prispevkov 
za starševsko varstvo 

06530 

7. 01100-1001506894  
7013086 

prispevek delojemalca za starševsko 
varstvo od starševskih nadomestil  

06599 

8. 01100-1001507379 
7013124   

prispevek delojemalca za starševsko 
varstvo od nadomestil zaradi bolezenske 
odsotnosti, ki jih Zavod za zdravstveno 
zavarovanje neposredno izplačuje 
upravičencem 

06637 

9. 01100-1001508931 
7013167   

prispevek delojemalca za starševsko 
varstvo od nadomestil za čas 
brezposelnosti 

06670 

10. 01100-1001509416 
7013213  

prispevek delojemalca za starševsko 
varstvo od nadomestil iz invalidskega 
zavarovanja, ki jih Zavod za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje Slovenije 
neposredno izplačuje upravičencem 

08052 

11. 01100-1001512229 
7400098   

prejeta sredstva iz naslova prispevka 
delodajalca za starševsko varstvo od 
starševskih nadomestil  

07803 
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Zap.  
št. 

Podračun in podkonto 
iz kontnega načrta 

Naziv dajatve Šifra  
dajatve 

12. 01100-1001514363 
7400136   

prejeta sredstva iz naslova prispevka 
delodajalca za starševsko varstvo od 
nadomestil za čas brezposelnosti 

07846 

13. 01100-1001516497  
7402066 

prejeta sredstva iz naslova prispevka 
delodajalca za starševsko varstvo od 
nadomestil zaradi bolezenske odsotnosti, 
ki jih Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije neposredno izplačuje 
upravičencem 

07900 

14. 01100-1001519019 
7402090    

prejeta sredstva iz naslova prispevka 
delodajalca za starševsko varstvo od 
nadomestil iz invalidskega zavarovanja, 
ki jih Zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije neposredno 
izplačuje upravičencem 

08311 

 
12. člen pravilnika: 
 
Zap. 
št. 

Podračun in podkonto 
iz kontnega načrta 

Naziv dajatve Šifra 
dajatve 

1. 01100-1008301356 
7141017  

posebni prispevek za obnovo 
Posočja 

07706 

2. 01100-1000193126  
7141025  

zamudne obresti od posebnega 
prispevka za obnovo Posočja 

07714 

3. 01100-1000628074 
7060025 

plačilo stroškov prisilne izterjave 07296 

4. preh. rač. ZTO v 2. 
delu Priloge “RPO” 
7103093 

koncesijske dajatve od posebnih iger 
na srečo 

08079 

5. preh. rač. ZTO v 2. 
delu Priloge “RPO” 
7103107 

zamudne obresti od koncesijskih 
dajatev od posebnih iger na srečo 

08087 

 
13. člen pravilnika: 
 
Zap. 
št. 

Podračun in podkonto 
iz kontnega načrta 

Naziv dajatve Šifra 
dajatve 

1. zap. št. 26. v 1. delu 
Priloge »RPO« 
7030037 

nadomestilo za uporabo stavbnega 
zemljišča od pravnih oseb 
 

06785 

2. zap. št. 27. v 1. delu 
Priloge »RPO« 
7030045 

nadomestilo za uporabo stavbnega 
zemljišča od fizičnih oseb  

06793 

3. zap. št. 28. v 1. delu 
Priloge »RPO« 
7030053 

zamudne obresti iz naslova 
nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča 

06807 

4. 01100-1000628074 
7060025 

stroški prisilne izterjave davkov in 
prispevkov 

07269 
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14. člen pravilnika:  
 
Zap. 
št 

Podračun in podkonto 
iz kontnega načrta 

Naziv dajatve Šifra 
dajatve 

1. 01100-3000370762 
7010060 

prispevek za zdravstveno 
zavarovanje od zaposlenih pri 
pravnih osebah 

06220 

2. 01100-3008643116 
7010079 

prispevek za zdravstveno 
zavarovanje od zaposlenih pri fizičnih 
osebah, ki opravljajo dejavnost 

06238 

3. 01100-3000163279 
7010087 

prispevek za zdravstveno 
zavarovanje od zaposlenih pri tujem 
delodajalcu. 

06246 

4. 01100-3000160660 
7011091 

prispevek za zdravstveno 
zavarovanje za zaposlene pri pravnih 
osebah 

06343 

5. 01100-3001397604 
7011130 

prispevek za zdravstveno 
zavarovanje za zaposlene pri fizičnih 
osebah, ki opravljajo dejavnost 

08001 

6. 01100-3000167450 
7011105 

prispevek za poškodbe pri delu in 
poklicne bolezni za zavarovance 
(razen kmetov) 

06351 

7. 01100-3000581349 
7012071 

prispevek za zdravstveno 
zavarovanje kmetov, članov njihovih 
gospodinjstev in drugih oseb, ki 
plačujejo prispevek od katastrskega 
dohodka 

06459 

8. 01100-3000582998 
7012080 

prispevek za zdravstveno 
zavarovanje kmetov, ki plačujejo 
prispevek od osnove za pokojninsko 
invalidsko zavarovanje 

06467 

9. 01100-3008642631 
7012098 

prispevek za zdravstveno 
zavarovanje oseb, ki plačujejo 
prispevek v pavšalu 

06475 

10. 01100-3000166965 
7012101 

prispevek za zdravstveno 
zavarovanje oseb, ki niso 
zavarovane iz drugih naslovov 

06483 

11. 01100-3000583483 
7012110 

prispevek za poškodbe pri delu in 
poklicna obolenja kmetov 

06491 

12. 01100-3008640594 
7012128 

pavšal za poškodbe pri delu in 
poklicne bolezni 

06505 

13. 01100-3008644765 
7012136 

prispevek za zdravstveno 
zavarovanje oseb, ki samostojno 
opravljajo gospodarsko ali poklicno 
dejavnost od zavarovalne osnove 

06513 

14. 01100-3001398186 
7012144 

prispevek za zdravstveno 
zavarovanje oseb, ki samostojno 
opravljajo gospodarsko ali poklicno 
dejavnost iz zavarovalne osnove 

08028 

15. 01100-3000955575 
7013035 

zamudne obresti iz naslova 
prispevkov za zdravstveno 
zavarovanje 

06556 

16. 01100-3000982832 
7013051 

pozneje vplačani ukinjeni prispevki 
za zdravstveno zavarovanje 

06564 
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Zap. 
št 

Podračun in podkonto 
iz kontnega načrta 

Naziv dajatve Šifra 
dajatve 

17. 01100-3001521376 
7013108  

prispevek delojemalca za 
zdravstveno zavarovanje od 
starševskih nadomestil  

06610 

18. 01100-3001520891 
7013140 

prispevek delojemalca za 
zdravstveno zavarovanje od 
nadomestil zaradi bolezenske 
odsotnosti, ki jih Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije 
neposredno izplačuje upravičencem 

06696 

19. 01100-3001007761 
7013183 

prispevek delojemalca za 
zdravstveno zavarovanje od 
nadomestil za čas brezposelnosti 

06653 

20. 01100-3001522928 
7013205 

prispevek delojemalca za 
zdravstveno zavarovanje od 
nadomestil iz invalidskega 
zavarovanja, ki jih Zavod za 
pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije neposredno 
izplačuje upravičencem 

08044 

21. 01100-3001399738 
7013221 

prispevek delojemalca za 
zdravstveno zavarovanje vojaških 
obveznikov, ki služijo vojaški rok 

08060 

22. 01100-3000164831 
7400039 

prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz naslova prispevka za 
zdravstveno zavarovanje določenih 
oseb 

07536 

23. 01100-3001523413 
7400071 

prejeta sredstva iz naslova prispevka 
delodajalca za zdravstveno 
zavarovanje od starševskih 
nadomestil  

07552 

24. 01100-3001525547 
7400110 

prejeta sredstva iz naslova prispevka 
delodajalca za zdravstveno 
zavarovanje od nadomestil za čas 
brezposelnosti 

07595 

25. 01100-3008908508 
7400144 

prejeta sredstva iz naslova 
delodajalca za zdravstveno 
zavarovanje vojaških obveznikov, ki 
služijo vojaški rok 

08273 

26. 01100-3001405558 
7400152 

prejeta sredstva iz naslova prispevka 
delodajalca za poškodbe pri delu in 
poklicne bolezni za vojaške 
obveznike, ki služijo vojaški rok 

08281 

27. 01100-3000165316 
7401027 

prejeta sredstva iz proračunov 
lokalnih skupnosti iz naslova 
prispevka za zdravstveno 
zavarovanje določenih oseb 

07633 
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Zap. 
št 

Podračun in podkonto 
iz kontnega načrta 

Naziv dajatve Šifra 
dajatve 

28. 01100-3001902586 
7402023 

prejeta sredstva iz Zavoda za 
pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije oziroma iz 
drugih zavodov iz naslova prispevka 
za zdravstveno zavarovanje za 
upokojence ter od oseb, ki prejemajo 
pokojnino od tujega nosilca 
pokojninskega zavarovanja 

07641 

29. 01100-3001526032 
7402031 

prejeta sredstva iz naslova prispevka 
delodajalca za zdravstveno 
zavarovanje od nadomestil zaradi 
bolezenske odsotnosti, ki jih Zavod 
za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije neposredno izplačuje 
upravičencem 

07668 

30. 01100-3001527681 
7402074 

prejeta sredstva iz naslova prispevka 
delodajalca za zdravstveno 
zavarovanje od nadomestil iz 
invalidskega zavarovanja, ki jih 
Zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije neposredno 
izplačuje upravičencem 

08290 

 
15. člen pravilnika: 
 
Zap. 
št. 

Podračun in podkonto 
iz kontnega načrta 

Naziv dajatve Šifra 
dajatve 

1. 01100-2000014903 
7010044 

prispevek za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje od zaposlenih 
pri pravnih osebah 

06203 

2. 01100-2000020335 
7010052 

prispevek za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje od zaposlenih 
pri fizičnih osebah, ki samostojno 
opravljajo dejavnost 

06211 

3. 01100-2000012866 
7011040 

prispevek za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje za zaposlene 
pri pravnih osebah 

06297 

4. 01100-2000203180 
7011059 

prispevek za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje za zaposlene 
pri fizičnih osebah, ki samostojno 
opravljajo dejavnost 

06300 

5. 01100-2008902237 
7011067 

prispevek za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje za zaposlene 
pri lastnikih kmetijskih zemljišč 

06319 

6. 01100-2008906408 
7011075 

prispevek za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje za učence v 
učnem razmerju 

06327 

7. 01100-2001385998 
7011083 

posebni prispevek za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje za 
zavarovalno dobo s povečanjem za 
zaposlene pri pravnih osebah 

06335 
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Zap. 
št. 

Podračun in podkonto 
iz kontnega načrta 

Naziv dajatve Šifra 
dajatve 

8. 01100-2001392982 
7011113 

pavšalni prispevki za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje za posebne 
primere zavarovanja 

06360 

9. 01100-2001395504 
7011121 

prispevki za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje za posebne primere 
zavarovanja iz drugih pravnih 
razmerij 

06378 

10. 01100-2008909027 
7011148 

prispevek za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje oseb 
zaposlenih pri tujem delodajalcu 

08010 

11. 01100-2000018007 
7012039 

prispevek za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje oseb, ki 
samostojno opravljajo dejavnost od 
zavarovalne osnove 

06416 

12. 01100-2001808045 
7012047 

prispevek za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje oseb, ki 
samostojno opravljajo dejavnost iz 
zavarovalne osnove 

06424 

13. 01100-2000089011 
7012055 

prispevek za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje kmetov - 
lastnikov kmetijskih zemljišč 

06432 

14. 01100-2001391333 
7012060 

posebni prispevek za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje za 
zavarovalno dobo s povečanjem od 
oseb, ki opravljajo dejavnost in pri 
njih zaposlenih 

06440 

15. 01100-2000957646 
7013035 

zamudne obresti iz naslova 
prispevkov za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje 

06548 

16. 01100-2000983351 
7013051 

pozneje plačani ukinjeni prispevki za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje

06564 

17. 01100-2001396086 
7013060 

pozneje plačani prispevki za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
iz preteklih let 

06572 

18. 01100-2001529752 
7013094 

prispevek delojemalca za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
od starševskih nadomestil  

06602 

19. 01100-2001528103 
7013132 

prispevek delojemalca za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
od nadomestil zaradi bolezenske 
odsotnosti, ki jih Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije 
neposredno izplačuje upravičencem 

06645 

20. 01100-2000011217 
7013159 

prispevek delojemalca za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
od nadomestil za čas brezposelnosti 

06688 

21. 01100-2000149248 
7140061 

prispevek za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje zavarovancev 
prostovoljnega zavarovanja 

07455 
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Zap. 
št. 

Podračun in podkonto 
iz kontnega načrta 

Naziv dajatve Šifra 
dajatve 

22. 01100-2001530431 
7400063 

prejeta sredstva iz naslova prispevka 
delodajalca za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje od starševskih 
nadomestil  

07544 

23. 01100-2001532565 
7400101 

prejeta sredstva iz naslova prispevka 
delodajalca za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje od nadomestil 
za čas brezposelnosti 

07587 

24. 01100-2001533050 
7402031 

prejeta sredstva iz naslova prispevka 
delodajalca za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje od nadomestil 
zaradi bolezenske odsotnosti, ki jih 
Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije neposredno izplačuje 
upravičencem 

07650 

 
 
2.3. DAJATVE, KI JIH DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE IZTERJUJE 
 
Kadar za določene dajatve predpisujejo zakoni, da se neplačane dajatve prisilno izterjajo, jih 
izterjajo  davčni organi po zakonu, ki ureja davčni postopek. Davčni organi v sklepu o prisilni 
izterjavi navedejo tudi številko podračuna in podatke določene z modelom 19. V nadaljevanju so 
navedeni podračuni in dajatve, ki jih davčni organi le izterjujejo. Izjeme so denarne kazni za 
kazniva dejanja in povprečnine kazenskega postopka, za katere je izterjava v pristojnosti sodišč. 
 
8. člen pravilnika: 
 
Zap. 
št. 

Podračun in 
podkonto iz 
kontnega načrta 

Naziv  dajatve Šifra 
dajatve 

1. 01100-1000339014 
7110006 

sodne  takse od pravnih oseb  07277 

2. 01100-1000338529 
7110006 

sodne  takse od fizičnih oseb in 
zasebnikov
 

07285 
 

3. 01100-1000315637 
7111002 

državne upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. 
št. 96a-98 iz ZUT)                       

07293 

4. zap. št. 11. v 1. delu 
Priloge »RPO« 
7111002 

občinske upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. 
št. 96a-98 iz ZUT)  

07315 

5. 01100-1000343476 
7111010 

državne upravne takse s področja 
notranjih in splošnih upravnih zadev (tar. 
št. 11-26 iz ZUT)           

08095 

6. 01100-1000345513 
7111207 

državne upravne takse s področja prometa 
in zvez (tar. št. 28-34 iz ZUT) 

08176 

7. zap. št. 12. v 1. delu 
Priloge “RPO” 
7111207 

občinske upravne takse s področja 
prometa in zvez (tar. št. 30, 1. in 2. točka 
iz ZUT) 

08184 

8. 01100-1000346095 
7111215 

državne gradbene upravne takse (tar. št. 
35-42 iz ZUT)                                      

08192 

9. 01100-1000310981 
7111029 

carinske takse in takse s področja trošarin 
(tar. št. 43-50a iz ZUT) 

08109 
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Zap. 
št. 

Podračun in 
podkonto iz 
kontnega načrta 

Naziv  dajatve Šifra 
dajatve 

10. 01100-1000347647 
7111266 

državne upravne takse za ugotovitev 
zdravstvene neoporečnosti živil in 
predmetov splošne rabe (tar. št. 51 iz 
ZUT) 

08249 

11. 01100-1003185091 
7111088 

državne upravne takse za preglede pošiljk 
vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina 
v zunanjetrgovinskem prometu (tar. št. 62a 
iz ZUT) ter posebne takse na področju 
zdravstvenega varstva rastlin 

08133 

12. 01100-0000349781 
7111223 
 

državne upravne takse s področja prometa 
s kemikalijami (tar. št. 63 in 64 iz ZUT) 

08206  

13. 01100-1000350460  
 7111231 

državne upravne takse na področju 
varstva konkurence (tar. št. 65 iz ZUT) 

08214 

14. 01100-1000352594  
7111240 
 

državne upravne takse v zvezi z 
zastopanjem na področju pravic 
intelektualne lastnine (tar. št. 66 iz ZUT) 

08222 

15. 01100-1003194112 
7111150 
 

državne upravne takse za pridobitev in 
vzdrževanje akreditacije (tar. št. 67 iz 
ZUT) 

08150 

16. 01100-1000304482 
7111142 
 

državne upravne takse s področja 
homologacije vozil (tar. št. 68 in 69 iz ZUT)

08141 

17. 01100-1008321629 
7111193   
 
 

državne upravne takse za preskuse 
odobritve tipov meril, overovitve etalonov 
in meril ter preskušanje in žigosanje 
predmetov iz plemenitih kovin (tar. št. 70 
in 71 iz ZUT) 

08168 

18. 01100-1000353079 
7111258  

državne upravne takse na področju 
varstva pri delu (tar. št. 72 iz ZUT) 

08230 

19. 01100-1000314085  
7111037 

konzularne takse (tar. št. 73-96 iz ZUT). 08117 

 
12. člen pravilnika: 
 
Zap. 
št. 

Podračun in 
podkonto iz 
kontnega načrta 

Naziv dajatve Šifra 
dajatve 

1. 01100-1000511965 
7120001 

denarne kazni za kazniva dejanja in 
gospodarske prestopke 

07331 

2. 01100-1000500713 
7120010 

denarne kazni za prekrške 07340 

3. 01100-1000518755 
7120036 

druge denarne kazni 07366 

4. 01100-1000503332 
7120052 

denarne kazni v upravni izvršbi na ravni 
države 

07382 

5. 01100-1000510316 
7120044 

denarne kazni za carinske prekrške in 
denarna sredstva od prodanega blaga  

07374 

6. 01100-1005008594 
7120087 

povprečnine, ki jih izterjujejo državni 
organi na podlagi zakona o prekrških 

07404 



Stran 14612 / Št. 114 / 24. 12. 2002  Uradni list Republike Slovenije 
 
 
 

Zap. 
št. 

Podračun in 
podkonto iz 
kontnega načrta 

Naziv dajatve Šifra 
dajatve 

7. 01100-1005009079 
7120095 

povprečnine kazenskega postopka 07412 

8. 01100-1005010825 
7120109 

povprečnine postopka o prekršku 07420 

9. zap. št. 21. v 1. delu 
Priloge “RPO” 
7120010 

denarne kazni za prekrške, s katerimi se 
kršijo predpisi občine 

07358 

10. zap. št. 22. v 1. delu 
Priloge “RPO” 
7120052 

denarne kazni v upravni izvršbi na ravni 
občin 

07390 
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5580. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
odredbe o obrazcih za obračun davkov po
odbitku in drugih dajatev ter načinu in rokih
predlaganja obrazcev davčnemu organu

Na podlagi prvega odstavka 115. člena zakona o dav-
čnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 82/98,
91/98, 108/99 in 97/01) in prvega odstavka 16. člena zako-
na o prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 5/96,
34/96, 3/98, 81/00 in 97/01) izdaja minister za finance

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah odredbe o

obrazcih za obračun davkov po odbitku in drugih
dajatev ter načinu in rokih predlaganja obrazcev

davčnemu organu

1. člen
V navodilu za izpolnjevanje REK-1 obrazca, ki je sestavni

del odredbe o obrazcih za obračun davkov po odbitku in drugih
dajatev ter načinu in rokih predlaganja obrazcev davčnemu
organu (Uradni list RS, št. 77/96, 5/97, 5/98, 50/99,
122/00, 31/01, 111/01, 6/02 in 81/02), se v zaporedni
številki (19) doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:

»V osnovo VI e) se vpiše osnova za prispevke delodajal-
cev v primerih, ko zaposleni prejemajo nadomestila plač za
odsotnost z dela od drugih izplačevalcev (nadomestila ne bre-
menijo pravno osebo, npr. starševski dopust, boleznine nad
30 dni), pravna oseba pa v času prejemanja nadomestila plač
za odsotnost z dela obračuna in plača prispevke delodajalca za
socialno varnost od osnove za obračun prispevkov od premij za
prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje po zakonu o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju v času, ko za zapo-
slene plačuje premije prostovoljnega dodatnega pokojninske-
ga zavarovanja, zaposlenim pa nadomestilo plače zagotavlja
drugi izplačevalec (npr. Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije).

Osnova je v primeru, ko delodajalec delno ali v celoti
plačuje premije v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarova-
nje po pokojninskem načrtu, ki ga financira delodajalec in ni
oblikovan skladno z določbami 302. do 305. člena zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, celotni znesek pla-
čanih premij.

V primeru, da je pokojninski načrt oblikovan skladno z
določbami 302. do 305. člena zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju, je osnova le znesek premij, ki prese-
ga najvišji možni znesek premij, ki se davčno prizna kot olajša-
va po 301. členu zakona o pokojninskem in invalidskem zava-
rovanju.«

V zaporedni številki (44) navodila za izpolnjevanje REK-1
obrazca se za besedo »premij« doda beseda »delodajalca«.

V navodilu za izpolnjevanje REK-1a obrazca, ki je sestavni
del odredbe o obrazcih za obračun davkov po odbitku in drugih
dajatev ter načinu in rokih predlaganja obrazcev davčnemu
organu, se doda nova zaporedna številka:

»(50) – šifra države napotitve delavca
Vpiše se numerična šifra države po šifrantu ISO 3166.

Davčnemu organu se za vsako šifro države napotitve dostavi
samostojen obrazec.«

V navodilu za izpolnjevanje REK-1b obrazca, ki je sestavni
del odredbe o obrazcih za obračun davkov po odbitku in drugih
dajatev ter načinu in rokih predlaganja obrazcev davčnemu
organu, se v drugem stavku drugega odstavka za besedilom
»Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje« doda vejico, za
njo pa doda besedo »občine«.

V navodilu za izpolnjevanje REK-2 obrazca, ki je sestavni
del odredbe o obrazcih za obračun davkov po odbitku in drugih
dajatev ter načinu in rokih predlaganja obrazcev davčnemu
organu, se doda nova zaporedna številka:

»(160a) – zmanjšanje za 51% povprečne plače v RS iz
predpreteklega meseca

V skladu z drugim odstavkom 16. člena zakona o doho-
dnini lahko študentski servisi ali mladinske organizacije, ki
opravljajo dejavnost posredovanja na podlagi pogodbe o kon-
cesiji, v skladu s predpisi na področju zaposlovanja, pri odmeri
davka od osebnih prejemkov po četrti alinei prvega odstavka
navedenega člena, zmanjšanje osnove za dohodnino po drugi
alinei 8. člena upoštevajo hkrati z zmanjšanjem po 7. členu
tega zakona. Kriterij za ugotovitev višine zmanjšanja je pov-
prečna plača zaposlenih v Republiki Sloveniji iz predpreteklega
meseca.«

2. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika začnejo veljati obrazci

REK-1, REK-1a in REK-2, ki so sestavni del tega pravilnika, in
prenehajo veljati obrazci REK-1, REK-1a, in REK-2, predpisani
z odredbo o obrazcih za obračun davkov po odbitku in drugih
dajatev ter načinu in rokih predlaganja obrazcev davčnemu
organu (Uradni list RS, št. 77/96, 5/97, 5/98, 50/99,
122/00, 31/01, 111/01, 6/02 in 81/02).

3. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2003.

Št. 27229/02
Ljubljana, 6. decembra 2002.

mag. Anton Rop l. r.
Minister za finance
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5581. Pravilnik o poslovnih knjigah in drugih
davčnih evidencah

Na podlagi 163. 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 poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določajo vrste in način vodenja

poslovnih knjig in evidenc, ki so jih dolžni voditi zasebniki, ki
opravljajo dejavnost in so vpisani v ustrezni register ali drugo
predpisano evidenco na območju Republike Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: zavezanci).

Poslovne knjige oziroma evidence vodijo, ne glede na
določbe prejšnjega odstavka, tudi zavezanci, ki dosegajo
dohodke z naslednjo dejavnostjo:

– z rejo perutnine in drugih živali, ki ni vezana na doma
pridelano krmo, ribolovom ter gojenjem rib in školjk,

– s trsničarstvom, drevesničarstvom, proizvodnjo vrt-
nin, cvetja in gob,

– z opravljanjem kmetijskih storitev drugim s kmetijsko
mehanizacijo, če ni z zakonom ali tem pravilnikom drugače
določeno.

Glede sistema vodenja poslovnih knjig, sestavljanja in
predlaganja letnih poročil, vodenja poslovnih knjig in evi-
denc, knjigovodskih listin, amortizacije, prevrednotovanja,
popisov, dostopnosti do poslovnih knjig in poročil ter preho-
dnih in končnih določb, se za zavezance iz prvega in druge-
ga odstavka tega člena uporabljajo zakon o gospodarskih
družbah, slovenski računovodski standard 39, splošni slo-
venski računovodski standardi in ta pravilnik.

Zavezanci morajo o izbranem sistemu vodenja poslov-
nih knjig (dvostavno oziroma enostavno knjigovodstvo) pi-
smeno obvestiti pristojni davčni organ najkasneje do 31.
decembra tekočega leta za naslednje odmerno leto. V pri-
meru, ko prične zavezanec poslovati med letom, mora pi-
smeno javiti izbrani sistem vodenja poslovnih knjig najkasne-
je v roku 8 dneh po pričetku poslovanja. Med letom se
izbrani sistem vodenja poslovnih knjig ne sme spremeniti.

Zavezanci morajo pri vodenju poslovnih knjig in sestav-
ljanju letnih poročil upoštevati kodeks računovodskih načel.

2. člen
Ne glede na določbe prejšnjega člena lahko vodijo

zavezanci, ki opravljajo kulturno, raziskovalno, izobraževal-
no, novinarsko, športno ter versko dejavnost, zavezanci, ki
izdelujejo izdelke domače in umetne obrti, čebelarji, zave-
zanci, ki sprejemajo goste na prenočevanje v gospodinjstvu
in v kmečkem gospodarstvu (kmečki turizem), zavezanci, ki
opravljajo prevoz oseb s plovnimi objekti in avtotaksijem,
kočijaži, zavezanci, ki opravljajo kmetijske storitve s kmetij-
sko mehanizacijo, evidenco prejetih in izdanih knjigovod-
skih listin (v nadaljnjem besedilu: evidenca).

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena
se zavezancem, ki se ukvarjajo z domačo in umetno obrtjo,
z rejo perutnine in drugih živali, ki ni vezana na doma pridela-
no krmo, ter zavezancem, ki poslujejo izključno z eno prav-
no osebo, prihodki in odhodki lahko ugotavljajo na podlagi
evidence, ki jo vodi ta pravna oseba.

3. člen
Zavezanci, ki so dolžni voditi poslovne knjige in eviden-

ce po drugih predpisih, so dolžni le-te voditi tudi za potrebe
kontrole in odmere davkov ter drugih obveznosti.

Zavezanci za davek iz dejavnosti, katerim se dobiček
ugotavlja z upoštevanjem normiranih odhodkov, morajo skla-
dno z drugim in tretjim odstavkom 4. člena tega pravilnika
voditi evidence o doseženih prihodkih pri fizičnih osebah in
pri tujih pravnih ali fizičnih osebah.

Zavezanci, ki kot fizične osebe opravljajo menjalniške
posle, so dolžni voditi evidenco denarnih sredstev na način,
kot to velja za pravne osebe.

Zavezanci, ki opravljajo gostinsko in slaščičarsko de-
javnost, so dolžni voditi tudi evidenco nabave in porabe
pijač in živil.

II. EVIDENCA PREJETIH IN IZDANIH KNJIGOVODSKIH
LISTIN

4. člen
Zavezanci iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika

vodijo evidenco, v katero vpisujejo vse prejete in izdane
knjigovodske listine.

Evidenca mora vsebovati poleg zaporedne številke listi-
ne še najmanj datum vpisa in vsebino poslovnega dogodka,
ki ga listina dokazuje (ločeno prihodki in odhodki ter drugi
poslovni dogodki).

Evidenca se vodi kronološko. Z zaporedno številko, v
katero je listina vpisana v evidenco, je zavezanec dolžan
označiti tudi listino in jo v takem vrstnem redu priložiti evi-
denci.

5. člen
Za knjigovodsko listino iz 4. člena tega pravilnika se

šteje listina, ki izpričuje poslovni dogodek in se sestavi pravi-
loma na kraju in ob času njegovega nastanka.

Evidenca prejetih in izdanih knjigovodskih listin se za-
ključuje s stanjem na dan 31. december, v primeru prene-
hanja opravljanja dejavnosti oziroma statusne spremembe
pa z dnem takšne spremembe.

Knjigovodske listine so podlaga za vnašanje podatkov
v obrazec napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejav-
nosti.

III. EVIDENCA KNJIGOVODSKIH LISTIN PRETOKOV MED
PODJETJEM IN GOSPODINJSTVOM LASTNIKA

6. člen
Zavezanci so dolžni voditi evidenco knjigovodskih listin

pretokov med podjetjem in gospodinjstvom lastnika, ki izka-
zuje transakcije (denarne in nedenarne) med podjetjem in
gospodinjstvom lastnika.

Evidenca mora vsebovati zaporedno številko knjigo-
vodske listine v evidenci, številko knjigovodske listine, da-
tum in vrednost transakcije. Evidenca se vodi kronološko.

Evidenca knjigovodskih listin pretokov med podjetjem
in gospodinjstvom lastnika se zaključuje s stanjem na dan
31. december, v primeru prenehanja opravljanja dejavno-
sti oziroma statusne spremembe pa z dnem takšne spre-
membe.

Če zavezanci zagotavljajo podatke iz evidence knjigo-
vodskih listin pretokov med podjetjem in gospodinjstvom
lastnika v poslovnih knjigah na drugačen način, jim navede-
ne evidence ni potrebno voditi.
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IV. EVIDENCA NABAVE IN PORABE PIJAČ IN ŽIVIL

7. člen
Evidenco nabave in porabe pijač in živil so dolžni voditi

zavezanci, ki opravljajo gostinsko in slaščičarsko dejavnost.
Dokument, na katerem se vodi evidenca iz prejšnjega

odstavka, mora biti overjen z žigom zavezanca.

8. člen
Evidenca nabave in porabe pijač mora biti dnevno vo-

dena in mora zagotavljati naslednje podatke:
– nazive po vrstah pijač glede na ceno in mersko enoto,
– zaporedno številko knjiženja,
– datum in številko dobavnice, računa ali druge knjigo-

vodske listine o nabavi,
– količino vsakokratne nabave,
– nabavno in prodajno ceno z označbo datumov spre-

membe cen,
– datum in količino vsakodnevne porabe v merskih

enotah.
Šteje se, da je pijača porabljena takrat, ko zavezanec

enoto izprazni.
Iz evidence mora biti razvidno začetno stanje na dan 1.

januarja, vsakodnevno stanje in končno stanje na dan 31.
decembra.

9. člen
Evidenca nabave in porabe živil se vodi samo po na-

bavni vrednosti in mora vsebovati naslednje podatke:
– zaporedno številko,
– datum in številko dobavnice, računa ali druge knjigo-

vodske listine o nabavi,
– nabavno vrednost iz knjigovodske listine.
Poraba živil se ugotavlja mesečno na podlagi popisa

zalog, podatki pa morajo biti vpisani v evidenco v osmih
dneh po preteku meseca oziroma leta.

Evidenci nabave in porabe pijač in živil morata biti
stalno v gostinskem obratu. Zavezanec mora zagotoviti, da
so evidence dostopne, tudi ko sam ni prisoten v gostinskem
obratu.

Stroški porabe živil in pijač se ugotavljajo mesečno na
način, določen s slovenskimi računovodskimi standardi.

V. PREDLAGANJE LETNEGA POROČILA IN DOSTOP DO
POSLOVNIH KNJIG IN EVIDENC

10. člen
Zavezanci sestavijo letno poročilo za tekoče leto najka-

sneje do 28. februarja naslednjega leta in ga do navedene-
ga datuma predložijo skupaj z napovedjo za odmero davka
od dohodkov iz dejavnosti pristojnemu davčnemu organu.

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena
letnega poročila ni potrebno sestaviti zavezancem iz 2. člena
in zavezancem iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika.

Poslovne knjige in evidence morajo biti dostopne na
sedežu zavezanca. Če poslovne knjige in evidence niso
dostopne za sedežu zavezanca, jih mora zavezanec na za-
htevo davčnega organa predložiti v roku in na kraju, ki ga ta
določi.

VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

11. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati

odredba o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah
(Uradni list RS, št. 77/96).

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se odredba
o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah uporablja
za davčno leto 2002.

12. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2003.

Št. 27839/02
Ljubljana, dne 18. decembra 2002.

mag. Anton Rop l. r.
Minister za finance

5582. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o izvajanju zakona o davku na
dodatno vrednost

Na podlagi 46., 53., 54., 55., 56., 57. in 66. člena
zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št.
89/98, 17/00 – odl. US, 30/01 in 67/02) izdaja minister
za finance

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika

o izvajanju zakona o davku
na dodano vrednost

1. člen
V pravilniku o izvajanju zakona o davku na dodano

vrednost (Uradni list RS, št. 79/02) se
25. člen spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za kraj opravljenega prometa storitev oddajanja

prevoznih sredstev v najem se šteje kraj, kjer ima davčni
zavezanec sedež ali poslovno enoto, iz katere je opravil
storitev oziroma stalno ali običajno bivališče, če nima sede-
ža ali poslovne enote.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se v primeru, če
davčni zavezanec s sedežem v Sloveniji oddaja prevozno
sredstvo v najem v tujini in ga najemnik tam tudi prevzame,
šteje, da je kraj opravljenega prometa tam, kjer najemnik
dejansko uporablja prevozno sredstvo.«

2. člen
Za 26. členom se dodata nova 26.a in 26.b člen, ki se

glasita:

»26.a člen
(stvarni vložki)

Če davčni zavezanec uporabi stvarni vložek, od katere-
ga ni bil obračunan DDV na podlagi drugega in tretjega
odstavka 7. člena tega pravilnika, za namene opravljanja
dejavnosti, od katere se ne obračunava in plačuje DDV,
nastane obveznost obračuna DDV v davčnem obdobju, v
katerem začne uporabljati stvarni vložek za te namene.

26.b člen
(primanjkljaj blaga)

Davčna obveznost v skladu s 15. členom tega pravilni-
ka nastane na dan, ko je primanjkljaj ugotovljen.«

3. člen
Za 33. členom se doda nov 33.a člen, ki se glasi:
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»33.a člen
(finančne storitve)

(1) Davčna osnova za obračun DDV od storitev izterjave
dolgov je vse, kar davčni zavezanec, ki opravi izterjavo,
prejme za plačilo.

(2) Davčna osnova za obračun DDV od storitev facto-
ringa (pravi in nepravi factoring) je enaka znesku (diskont,
stroški, provizija), ki ga davčni zavezanec, ki je prevzemnik
dolga (factor), zaračuna upniku, razen zamudnih obresti.

(3) Davčna osnova za obračun DDV od storitev gospo-
darjenja z vrednostnimi papirji je plačilo (provizija), ne glede
na to, na kakšen način je plačilo dogovorjeno.«

4. člen
Za 35. členom se doda nov 35.a člen, ki se glasi:

»35.a člen
(sprememba davčne osnove pri obročnem plačevanju)

Če je za opravljeno dobavo blaga v skladu s 3. točko 4.
člena ZDDV dogovorjeno plačilo v obrokih, in se davčna
osnova tekom roka odplačevanja spreminja zaradi uporabe
variabilne obrestne mere, s tem pa tudi davčna obveznost,
se skupna sprememba davčne osnove lahko ugotovi enkrat
letno, vendar najkasneje v zadnjem davčnem obdobju teko-
čega leta oziroma najkasneje v davčnem obdobju, v katerem
je zapadel v plačilo zadnji obrok.«

5. člen
V 36. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se

glasi:
»(2) V skladu z 2. točko drugega odstavka 22. člena

ZDDV se v davčno osnovo pri uvozu blaga vštevajo tisti
posredni stroški, ki jih uvozniku neposredno zaračunavajo
davčni zavezanci s sedežem na davčnem območju, katerih
vrednost je v trenutku sprejema carinske deklaracije določe-
na in dokazljiva na podlagi razpoložljivih listin.«

6. člen
V 40. členu se v prvem odstavku v 13. točki za tarifno

oznako »1201 00« postavi vejica in
doda tarifna oznaka »1206 00 91«.
V 19. točki pred besedo »čokolada« doda naslednje

besedilo:
»kakav v prahu, brez dodatka sladkorja ali drugih sladil

(tarifna oznaka: 1805 00 00) ter«
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Po 1. točki 25. člena ZDDV je obdavčena tudi

prodaja pijač in hrane prek prodajnih avtomatov (sendvičev,
čokolad, prigrizkov.), kot tudi prodaja toplih napitkov prek
prodajnih avtomatov (šifra standardne klasifikacije dejavno-
sti: G/52.63), razen alkoholnih pijač in izdelkov, ki vsebuje-
jo več kot 0,5 volumenskega odstotka alkohola na maso
izdelka.«

7. člen
V 42. členu se v prvem odstavku v 10. točki za besedo

»kanile« doda naslednje besedilo: »in aspiracijski katetri«

8. člen
V 49. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) V skladu s 14. točko 25. člena ZDDV se DDV

obračunava od uporabe športnih objektov, ki jih upravljavec
športnega objekta (lastnega ali najetega) proti plačilu oddaja
v uporabo končnim potrošnikom – osebam, ki objekt upo-
rabljajo za ukvarjanje s športom.

Drugi odstavek, ki postane nov tretji odstavek, se spre-
meni tako, da se glasi:

(3) Če se športni objekti iz prvega odstavka tega člena
dajejo v najem in upravljanje z njimi (šifra standardne klasifi-
kacije: K/70.2), se ta promet obravnava kot oproščen pro-
met v skladu z 2. točko prvega odstavka 27. člena ZDDV ali
kot obdavčen promet v skladu z drugim odstavkom
27. člena ZDDV.«

9. člen
V 50. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Za dejavnosti, ki niso navedene v prejšnjem od-

stavku, uvrščajo pa se v šifro standardne klasifikacije
0/93.030, se uporabi splošna stopnja DDV.«

Dosedanji drugi odstavek postane nov tretji odstavek.

10. člen
V 54. členu se v drugi alinei šifra »N/33.10« nadome-

sti s šifro »D/33.10«.

11. člen
V 58. členu se v prvem odstavku prva alinea spremeni

tako, da se glasi:
»– osnovnošolskega splošnega izobraževanja pod ši-

fro standardne klasifikacije dejavnosti: M/80.102, vključno
z osnovnim glasbenim izobraževanjem, organiziranim v okvi-
ru javne mreže;«

Peta alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– višjega strokovnega, visokega strokovnega in uni-

verzitetnega izobraževanja pod šifro standardne klasifikacije
dejavnosti: M/80.30, vključno z izobraževanjem v glasbe-
nih akademijah, organiziranim v okviru javne mreže.«

12. člen
Za 62. členom se doda nov 62.a člen, ki se glasi:

»62.a člen
(drugi odstavek 26. člena ZDDV)

Promet storitev ali blaga po 1., 6., 7., 8., 11., 12. in
13. točki prvega odstavka 26. člena ZDDV je oproščen
plačila DDV tudi, če ga opravijo davčni zavezanci, ki niso
omenjeni v prvem odstavku 26. člena ZDDV, če je izpolnjen
eden ali več pogojev, navedenih v drugem odstavku
26. člena ZDDV.«

13. člen
V 63. členu se črta drugi odstavek.

14. člen
v 65. členu se doda nov drugi, tretji in četrti odstavek,

ki se glasijo:
»(2) Izročitev nadomestnih stvari v skladu s posojilno

pogodbo ne šteje za storitev iz 4.a točke prvega odstavka
27. člena ZDDV, ne glede na to ali posojilojemalec vrne
izposojene stvari ali denarni znesek, ki ustreza njihovi vre-
dnosti v času in kraju, ki sta v pogodbi določena za vrnitev.

(3) Za storitev upravljanja kreditov oziroma posojil v
denarni obliki se šteje tudi odkup kreditov.

(4) V skladu s 4.b točko prvega odstavka 27. člena
ZDDV je plačila DDV oproščeno izdajanje kreditnih garancij
in drugih jamstev za denarne obveznosti, ne glede na to,
kdo opravi storitev, ter upravljanje kreditnih garancij, kadar
te storitve opravlja kreditodajalec.«

15. člen
V 67. členu se v prvem odstavku doda nov stavek, ki se

glasi:
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»Tečajne razlike, ugotovljene iz preračuna stanj, ki so
posledica obveznega preračunavanja tuje v domačo valuto,
ne predstavljajo plačila za opravljeno storitev in niso pred-
met DDV.«

V drugem odstavku se za besedo »točko« doda besedi
»prvega odstavka«.

Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Donos iz vrednostnega papirja (dividende, obresti,

kapitalski dobički), ki ne predstavlja plačila za opravljen pro-
met, ni predmet DDV.«

16. člen
Za 67. členom se doda nov 67.a člen, ki se glasi:

»67.a člen
(stavbna zemljišča)

Za stavbna zemljišča iz 8. točke prvega odstavka
27. člena ZDDV se štejejo nezazidana stavbna zemljišča.«

17. člen
V 69. členu se v petem odstavku prva alinea spremeni

tako, da se glasi:
»– potrdilo, ki ga izda odhodna carinska izpostava,

potem ko je prejela potrdilo izstopne carinske izpostave, da
je blago zapustilo carinsko območje Slovenije in ji je bila
dostavljena vloga za potrditev izstopa blaga iz Slovenije na
kateri je navedena številka in datum tranzitne listine, s katero
je blago zapustilo carinsko območje Slovenije, skupaj s
fakturo, iz katere je razvidno, da je bilo blago prodano v
tujino, ali«

18. člen
Za 75. členom se doda nov 75.a člen, ki se glasi:

»75.a
(podatki na računu, ki ga izda davčni zavezanec iz 45.

člena ZDDV)
(1) Davčni zavezanec iz 45. člena ZDDV, mora na

računu navesti najmanj naslednje podatke:
– kraj in datum izdaje ter zaporedno številko računa;
– svojo firmo oziroma ime in sedež oziroma stalno pre-

bivališče ter svojo davčno številko z navedbo, da ni registri-
ran za namene DDV;

– prodajno ceno blaga oziroma storitve (brez DDV) in
– skupno vrednost prodanega blaga oziroma opravlje-

ne storitve (brez DDV).«
(2) Če davčni zavezanec iz prejšnjega odstavka izda

račun drugemu davčnemu zavezancu, mora na računu na-
vesti tudi podatek o vrsti in količini dobavljenega blaga oziro-
ma storitev.«

19. člen
V 76. členu pravilnika se prvi odstavek spremeni tako,

da se glasi:
»(1) Obveznost izdajanja računov v skladu s 35. čle-

nom ZDDV se ne nanaša na davčne zavezance iz drugega
odstavka 45. člena ZDDV, kadar opravljajo promet kmetij-
skih in gozdarskih izdelkov in storitev končnemu potrošniku,
na tržnici ali za lastno rabo.«

20. člen
V 79. členu se dodajo novi tretji, četrti in peti odstavek,

ki se glasijo:
»(3) Če davčni zavezanec še ni izdal računa za prejeto

predplačilo, vendar je do zadnjega dne davčnega obdobja,
v katerem je prejel predplačilo, izdal račun za opravljeno

dobavo blaga ali storitve, mu ni treba izdati računa za pred-
plačilo.

(4) Če davčni zavezanec prejme predplačilo za dobavo
blaga, od katere obračunava in plačuje DDV od dosežene
razlike v ceni, na računu za prejeto predplačilo obračuna
DDV od davčne osnove, ki je enaka razliki med prodajno
ceno, ki jo bo zaračunal za navedeno blago in nabavno
ceno tega blaga (kalkulativna razlika v ceni).

(5) Če se predplačilo nanaša na oproščen promet, se
DDV od predplačila ne obračuna.«

Dosedanji tretji odstavek postane nov šesti odstavek.

21. člen
V 90. členu se v drugem odstavku v drugem stavku črta

pika in doda naslednje besedilo:
»oziroma dokaže, da tega zneska ni upošteval in ga

tudi ne bo upošteval kot odbitek vstopnega DDV.«

22. člen
V 93. členu se v petem odstavku številka »119« nado-

mesti s številko »116«.

23. člen
V 103. členu se v prvem odstavku namesto pike posta-

vi vejica in doda naslednje besedilo:
»odbitek vstopnega DDV pa se popravi.«

24. člen
V 107. členu se v drugem odstavku v zadnji alinei pika

nadomesti s podpičjem in dodata novi alinei, ki se glasita:
»– podatke o popravku vstopnega DDV v skladu z

42. členom ZDDV;
– podatke o vstopnem in o obračunanem DDV po dav-

čnih stopnjah iz 142.b člena tega pravilnika.«

25. člen
V 108. členu se v prvem odstavku v 5. točki se v zadnji

alinei pod ii besedilo »vsoti med presežkom DDV« nadome-
sti z besedilom »vsoti presežka DDV«.

26. člen
V 116. členu se v sedmem odstavku za besedo »števil-

ko« doda besedi »in datum«.

27. člen
V 117. členu se v petem odstavku letnica »2001«

nadomesti z letnico »2002«.

28. člen
V 135. členu se v prvem odstavku v deveti alinei pred

podpičjem doda naslednje besedilo: »(1. in 4. točka prvega
odstavka 31. člena ZDDV)«.

Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Davčni zavezanec, ki proda vrednostni papir, v

knjigo izdanih računov vpiše prodajno vrednost vrednostne-
ga papirja. Če davčni zavezanec prodaja vrednostni papir v
tujem imenu in za tuj račun, v knjigo izdanih računov vpiše le
znesek, ki ga je zaračunal za opravljen promet posredovanja
pri prodaji vrednostnega papirja. Če davčni zavezanec ku-
puje vrednostni papir v tujem imenu in za tuj račun, v knjigo
izdanih računov vpiše znesek, ki ga je zaračunal za opravljen
promet posredovanja pri nakupu vrednostnega papirja.«

29. člen
Za 135. členom se doda nov 135.a člen, ki se glasi:
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»135.a člen
(posebnosti pri evidentiranju izvoza blaga v knjigi izdanih

računov)
(1) V knjigo izdanih računov se ne vpisuje:
– tranzita blaga,
– začasnega izvoza blaga na oplemenitenje,
– začasnega izvoza blaga z ATA zvezkom,
– izvoza blaga, ki je namenjeno, da bo ponovno uvože-

no v skladu s 167. členom CZ,
– iznosa domačega blaga iz carinskega območja Re-

publike Slovenije z namenom, da bo ponovno prepeljano na
slovensko carinsko območje, preko tujega carinskega ob-
močja (126. člen CZ),

– storitev popravila blaga v garancijskem roku.
(2) Ne glede na prejšnji stavek, se v knjigo izdanih

računov vpisuje vrednost po računih, izdanih tujemu kupcu,
če se v času, ko je blago pod carinskim nadzorom, opravi
promet s tem blagom v smislu 4. do 6. člena ZDDV, vendar
je ta promet oproščen plačila DDV v skladu z 31. členom
ZDDV.«

30. člen
V 136. členu se v sedmi alineni prvega odstavka črta

besedilo:
»in dobavitelja, ki v skladu s 45. členom ZDDV ni

dolžan obračunavati DDV«
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Davčni zavezanec, ki kupi vrednostni papir, v knji-

go prejetih računov vpiše nabavno vrednost vrednostnega
papirja. Če davčni zavezanec kupi vrednostni papir v tujem
imenu za tuj račun, tega prometa ne vpisuje v knjigo prejetih
računov.«

31. člen
137. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V posebno evidenco o vstopnem DDV pri uvozu

blaga (E-UVOZ) se vpisujejo podatki, kot sledi:
– v stolpec 1 se vpiše zaporedna številka vpisa carin-

ske deklaracije, potrdila o plačilu dajatev ali odločbe carin-
skega organa (v nadaljevanju: uvozna listina);

– v stolpec 2 se vpiše datum vpisa prejete uvozne
listine;

– v stolpec 3 se vpiše datum, ko je davčni zavezanec
prejel uvozno listino;

– v stolpec 4 se vpiše dvomestna šifra carinskega po-
stopka, določena v skladu s carinskimi predpisi;

– v stolpec 5 se vpiše številka, ki je razvidna iz uvozne
listine, to je zaporedna številka, pod katero je deklaracija
knjižena v kontrolnik carinskega organa ali druga številka, ki
omogoča identifikacijo uvozne listine;

– v stolpec 6 se vpiše datum sprejema carinske dekla-
racije oziroma datum izdaje druge uvozne listine;

– v stolpec 7 se vpiše davčna osnova pri uvozu blaga,
od katerega je bil obračunan DDV;

– v stolpec 8 se vpiše vrednost (davčna osnova) iz
listine pri uvozu blaga, ki je oproščeno plačila DDV v skladu
z 28. in 29. členom ZDDV;

– v stolpec 9 se vpiše skupni znesek uvoznega DDV, ki
se sme odbiti v skladu s 40. členom ZDDV; ta znesek se
razporeja v stolpca 11 in 12.

Če davčni zavezanec v skladu z 41. členom ZDDV
ugotavlja odbitek vstopnega DDV z odbitnim deležem, v ta
stolpec vpiše tisti znesek uvoznega DDV, ki ga sme odbiti
glede na uporabljeni odbitni delež;

– v stolpec 10 se vpiše skupni znesek DDV, ki se ne
sme odbiti v skladu s 40. členom ZDDV.

Če davčni zavezanec v skladu z 41. členom ZDDV
ugotavlja odbitek vstopnega DDV z odbitnim deležem, v ta
stolpec vpiše tisti znesek uvoznega DDV, ki ga ne sme odbiti
glede na uporabljeni odbitni delež;

– v stolpec 11 se vpiše znesek vstopnega DDV, ki je
zaračunan pri uvozu blaga po 8,5% stopnji in ki se sme
odbiti;

– v stolpec 12 se vpiše znesek vstopnega DDV, ki je
zaračunan pri uvozu blaga po 20% stopnji in ki se sme
odbiti.

(2) Če je z odločbo carinskega organa naknadno spre-
menjen znesek DDV, obračunan ob uvozu blaga, se podatki
iz odločbe vpišejo v obrazec E-UVOZ samo, če je:

– carinski organ ugotovil, da je bil prvotno zaračunan
nižji znesek DDV od zakonsko dolgovanega in je z odločbo v
skladu s 154. členom CZ naložil zavezancu, da doplača
razliko premalo obračunanega DDV ali, če je

– carinski organ ugotovil, da je bil prvotno zaračunan
višji znesek DDV od zakonsko dolgovanega in je izdal odloč-
bo o odpustu oziroma povračilu preveč plačanega dolga v
skladu s 158. členom CZ, davčni zavezanec pa je na podla-
gi te odločbe znižal že uveljavljeni odbitek vstopnega davka
oziroma je uveljavljal le z odločbo določeni nižji odbitek
vstopnega DDV, ali če je

– carinski organ izdal odločbo v skladu s 158. členom
CZ in dejansko vrnil davčnemu zavezancu preveč plačani
znesek DDV od uvoza blaga oziroma mu odpustil plačilo
preveč obračunanega zneska DDV, ker davčni zavezanec v
skladu s 40. členom ZDDV tega zneska DDV ni uveljavil kot
odbitek vstopnega davka ali ga ni uveljavil kot odbitek v
celoti.

(3) Pri vpisu podatkov o naknadnih popravkih davčne
obveznosti pri uvozu blaga v obrazec E-UVOZ mora biti
znesek DDV od uvoza blaga vpisan v tistem znesku, v kate-
rem je bil dejansko plačan. Spremembo davčne obveznosti
v skladu s prejšnjim odstavkom davčni zavezanec v obrazcu
E-UVOZ evidentira na enega od naslednjih načinov:

– če je pred izdajo odločbe v obrazec E-UVOZ že
vpisal dokument, na podlagi katerega je bil prvotno obraču-
nan DDV od uvoza blaga:

– stornira ta vpis in vpiše podatke iz odločbe carinske-
ga organa

ali
– pusti prvotni vpis nespremenjen, posebej pa vpiše le

podatke iz odločbe carinskega organa, ki se nanašajo le na
razliko obračunanega DDV. Če se vpisujejo podatki o zma-
njšanju davčne obveznosti, se podatek v stolpcih 9, 10 in
11 oziroma 12 vpiše s predznakom minus (-);

– če pred izdajo odločbe ni ničesar vpisoval v obrazec
E-UVOZ, vpiše le podatke iz odločbe, podatkov iz prvotnega
dokumenta pa ne vpisuje.

32. člen
Za 142. členom se dodata nova 142.a in 142.b člen,

ki se glasita:

»142. a člen
(plačilo, izvršeno v celoti ali deloma pred 1. 10. 2002)

(1) Davčni zavezanec, ki je pred 1. 10. 2002 prejel
celotno plačilo za promet blaga oziroma storitev, za katere-
ga so se spremenile davčne stopnje oziroma pogoji za ob-
davčitev in bo v celoti opravljen po tem datumom, ob dobavi
blaga oziroma storitev oziroma izdaji računa obračuna DDV
po predpisih, ki so veljali pred 1. 10. 2002.

(2) Davčni zavezanec, ki je pred 1. 10. 2002 prejel
delno plačilo za promet blaga oziroma storitev, za katerega
so se spremenile davčne stopnje oziroma pogoji za obdavči-
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tev in bo v celoti opravljen po tem datumom, ob dobavi blaga in
storitev oziroma izdaji računa obračuna DDV po predpisih, ki
so veljali pred 1. 10. 2002 od zneska prejetega predplačila,
od preostalega plačila pa obračuna DDV po predpisih, ki so v
veljavi po tem datumu.

142.b člen
(popravek davčne osnove)

Davčni zavezanec, ki popravi davčno osnovo v skladu z
desetim in enajstim odstavkom 21. člena ZDDV od prometa
blaga oziroma storitev, ki je bil opravljen pred 1. 1. 2002,
uporabi davčno stopnjo, ki je izkazana na računih oziroma
drugih dokumentih, ki služijo kot račun, na katere se popravek
nanaša, ne glede na to, kdaj so oziroma bodo listine za popra-
vek davčne osnove izdane.«

33. člen
V prilogi VII – Obrazec DDV-VP se v točki 4.1 in 4.2

beseda »carinarnice« nadomesti z besedama »carinskega or-
gana«.

34. člen
V prilogi IX – Obrazec I-RAČ se nad stolpcema 15 in

16 stopnja »8%« nadomesti s stopnjo »8,5%«.

35. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2003.

Št. 27866/02
Ljubljana, dne 18. decembra 2002.

Minister za finance
mag. Anton Rop l. r.

5583. Pravilnik o določitvi odpravnin zaradi
prenehanja delovnega razmerja iz operativnih
razlogov za namene izvajanja zakona o
dohodnini in zakona o prispevkih za socialno
varnost

Na podlagi 74. člena zakona o državni upravi (Uradni list
RS, št. 52/02) in v zvezi s 19. členom zakona o dohodnini
(Uradni list RS, št. 71/93, 7/95, 44/96) ter tretjim odstavkom
3. člena zakona o prispevkih za socialno varnost (Uradni list
RS, št. 5/96, 34/96, 3/98, 81/00 in 97/01) izdaja minister
za finance

P R A V I L N I K
o določitvi odpravnin zaradi prenehanja

delovnega razmerja iz operativnih razlogov
za namene izvajanja zakona o dohodnini in

zakona o prispevkih za socialno varnost

1. člen
Ta pravilnik določa, katere odpravnine, določene z zako-

nom o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02, v nadalj-
njem besedilu: ZDR), se v skladu s prvo alineo 3. točke 19.
člena zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93, 7/95,
44/96) in tretjim odstavkom 3. člena zakona o prispevkih za
socialno varnost varnost (Uradni list RS, št. 5/96, 34/96,
3/98, 81/00 in 97/01) štejejo za odpravnine, izplačane zaradi
prenehanja delovnega razmerja iz operativnih razlogov po pred-
pisih o delovnih razmerjih.

Ta pravilnik določa tudi, katere enkratne solidarnostne
pomoči, ki jih izplača sindikat, se v skladu s peto alineo 4.
točke 19. člena zakona o dohodnini štejejo za enkratne denar-
ne pomoči po posebnih predpisih.

2. člen
Za odpravnine iz prejšnjega člena se štejejo odpravnine,

ki so delavcem izplačane zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi
s strani delodajalca:

1. iz poslovnih razlogov (prva alinea prvega odstavka
88.člena ZDR),

2. v stečajnem postopku ali v postopku likvidacije, ki jo
izvede sodišče (103. člen ZDR),

3. v primeru potrjene prisilne poravnave (106. člen ZDR)
ali

4. v drugih primerih začetega postopka za prenehanje
delodajalca (108. člen ZDR),

če so izplačane pod pogoji, ki jih določa zakon o delovnih
razmerjih.

Za odpravnine iz prejšnjega člena se štejejo tudi odprav-
nine delavcem, ki imajo v skladu z tretjim odstavkom 73. člena
ZDR pravico do odpravnine, kot če pogodbo o zaposlitvi odpo-
ve delodajalec iz poslovnih razlogov.

3. člen
Za enkratne denarne pomoči po posebnih predpisih se

štejejo tudi enkratne solidarnostne pomoči, ki jih izplača sindi-
kat svojim članom z namenom nudenja materialne pomoči v
primerih socialne ogroženosti ter v primerih reševanja izjemnih
razmer (kot so smrt, elementarne in druge nezgode), če so
izplačane pod pogoji, ki so določeni z aktom, ki ga sprejme
sindikat dejavnosti.

4. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2003.

Št. 27837/02
Ljubljana, dne 18. decembra 2002.

mag. Anton Rop l. r.
Minister za finance

5584. Pravilnik za izpolnjevanje enotne carinske listine

Na podlagi 115., 126. in 127. člena uredbe za izvajanje
carinskega zakona (Uradni list RS, št. 107/02) izdaja minister
za finance

P R A V I L N I K
za izpolnjevanje enotne carinske listine

1. člen
Enotna carinska listina (v nadaljevanju: ECL) se izpolnjuje

v skladu z navodili, ki so v prilogi 1 tega pravilnika, ki je njegov
sestavni del.

2. člen
Kodeks šifer za izpolnjevanje ECL je v prilogi 2 tega

pravilnika, ki je njegov sestavni del.

3. člen
Kot obrazec za pisno deklaracijo v primerih iz četrtega

odstavka 115. člena uredbe za izvajanje carinskega zakona,
se lahko uporabi tudi obrazec iz priloge 3 tega pravilnika, ki je
njegov sestavni del.

4. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2003.

Št. 22085/02
Ljubljana, dne 12. decembra 2002.

mag. Anton Rop l. r.
Minister

za finance
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PRILOGA 1 
Navodila za uporabo in izpolnjevanje polj ECL 

 
I. Uporaba setov ECL 
 
(1) ECL in dopolnilo ECL sestavljajo posamezni listi osemlistnega oziroma petlistnega 
dvonamenskega kompleta. Namenjeni so:  

− list z zaporedno številko 1 in rdečo polno črto ob desnem robu odpremnemu organu ali organu 
izvoznega carinjenja, 

− list z zaporedno številko 2 in zeleno polno črto ob desnem robu obdelavi podatkov o odpremi 
ali o izvozu, 

− list z zaporedno številko 3 in rumeno polno črto ob desnem robu pošiljatelju/izvozniku blaga, 
− list z zaporedno številko 4 in modro prekinjeno črto ob desnem robu namembnemu uradu, 
− list z zaporedno številko 5 in modro polno črto ob desnem robu potrditvi prejema blaga 

odpremnemu organu, 
− list z zaporedno številko 6 in rdečo prekinjeno črto ob desnem robu organu uvoznega 

carinjenja, 
− list z zaporedno številko 7 in zeleno prekinjeno črto ob desnem robu obdelavi podatkov o 

uvozu, 
− list z zaporedno številko 8 in rumeno prekinjeno črto ob desnem robu prejemniku/uvozniku 

blaga. 
 
(2) Vsak list dvonamenskega petlistnega kompleta ECL se lahko uporabi alternativno. Neuporabljena 
številka na listu mora biti prečrtana. 
 
(3) Deklarant lahko uporabi dodatni list ECL brez številčne oznake z obveznim diagonalno izpisanim 
tekstom "ZA INTERNO UPORABO". Tega lista organ v postopku ne overja. 
 
(4) Za istočasno deklariranje blaga v izvozni in tranzitni postopek (skupni izvozno-tranzitni postopek) 
se uporabi ECL, ki jo sestavljajo listi 1, 2, 3, 4 in 5: 

− list 1 za organ izvoznega carinjenja, 
− list 2 za obdelavo podatkov, 
− list 3 za izvoznika, 
− list 4 za namembni urad, 
− list 5 za potrditev izstopa blaga. 

Prevoznik je ob izstopu iz države dolžan lista 4 in 5 predati namembnemu uradu, ki z listom 5 potrdi 
izstop blaga odpremnemu organu. 
 
(5) Če se za izvedbo tranzitnega postopka uporabi zvezek TIR, se za izvoz blaga vloži ECL v skladu s 
šestim odstavkom I. dela te priloge. 
 
(6) Če se v postopku deklarira izvoz blaga, se uporabi za vsako izvozno pošiljko set ECL, sestavljen iz 
listov 1, 2 in 3: 

− list 1 za organ izvoznega carinjenja, 
− list 2 za obdelavo podatkov, 
− list 3 za izvoznika. 

Določba tega odstavka in določba četrtega odstavka I. dela te priloge se primerno uporabljata za vse 
vrste izvoznih carinskih postopkov. 
 
(7) Če se blago deklarira le za tranzitni postopek, se vloži za vse pošiljke na enem prevoznem sredstvu 
ena ali več ECL, sestavljenih iz listov 1, 4 in 5: 

− list 1 za urad odhoda, 
− list 4 za namembni urad, 
− list 5 za potrditev izstopa ali prejema blaga. 
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Prevoznik je dolžan lista 4 in 5 predati namembnemu uradu, ki z listom 5 potrdi prejem blaga 
odpremnemu organu. 
 
(8) ECL za postopek sprostitve blaga v prost promet, začetek postopka carinskega skladiščenja, za 
vnos blaga v PCC, za začetek postopka aktivnega oplemenitenja, postopka predelave pod carinskim 
nadzorom ali postopka začasnega uvoza sestavlja set ECL z listi 6, 7 in 8: 

− list 6 za organ uvoznega carinjenja, 
− list 7 za obdelavo podatkov o uvozu, 
− list 8 za uvoznika/prejemnika blaga. 

Določba tega odstavka se primerno uporablja za vse vrste uvoznih carinskih postopkov. 
 
II. Izpolnjevanje polj ECL 
 
(1) Polja ECL in dopolnila ECL se izpolnijo s pisalnim strojem, tiskalnikom ali izjemoma v rokopisu. 
Če so podatki izpolnjeni ročno, morajo biti izpisani s kemičnim svinčnikom in velikimi tiskanimi 
črkami. 
 
(2) Polja, označena s številko, izpolni carinski deklarant tako, kot je predpisano za zahtevani carinski 
postopek oziroma uporabo ali rabo blaga (v nadaljevanju: postopek). 
 
(3) Polja, ki so označena z velikimi črkami, izpolni carinski organ v skladu z II.3 delom te priloge. 
Drugi pristojni organi svoje zaznamke vpisujejo v zgornji del polja E in polja G. V zgornji del polja E 
pooblaščeni organi potrdijo (ne)ustreznost pošiljke; če je njihova kontrola oz. obveznost soglasja za 
izpeljavo carinskega postopka predpisana. V polju G pooblaščeni organi vpišejo zaznamke, ugotovitve 
in potrditve dogodkov med prevozom, navedenih v polju 56. 
 
(4) Šifre, ki se vpišejo v posamezna polja, so določene v kodeksu šifer v prilogi 2 tega pravilnika. 
 
(5) Če določila uredbe za izvajanje carinskega zakona v posameznih primerih predpisujejo drugačno 
uporabo posameznih polj, kot je to predpisano v II.1 in II.2 delu te priloge, se uporabijo ta določila. 
 
II. 1. Izpolnjevanje polj ECL za izvoz, ponovni izvoz, začasni izvoz in tranzit blaga 
 
(1) V ECL za skupni izvozni in tranzitni postopek v skladu s četrtim odstavkom I. dela te priloge se ne 
izpolnijo polja 4, 9, 10, 11, 12, 13, 15b, 17b, 26, 27, 28, 29, 34b, 36, 43, 45, 48 in 51. 
 
(2) V ECL za izvozni postopek v skladu s šestim odstavkom I. dela te priloge se ne izpolnijo polja 4, 
9, 10, 11, 12, 13, 15b, 17b, 18, 26, 27, 28, 29, 34b, 36, 43, 45, 48, 50, 51, 52 in 53. 
 
(3) V ECL za tranzit blaga iz sedmega odstavka I. dela te priloge se ne izpolnijo polja 2, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15a, 15b, 16, 17a, 17b, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 
45, 46, 47, 48, 49∗ , 51 in 54. 
 
(4) Polja ECL, ki niso omenjena v prvem, drugem oziroma tretjem odstavku tega dela priloge, se 
izpolnijo na naslednji način: 
 

                                                 
∗ Polje se izpolni le v primeru tranzita blaga iz carinskega ali trošarinskega skladišča oziroma začasne 
hrambe blaga. 
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Polje 1 – DEKLARACIJA 
 
Prvo podpolje ostane prazno. 
 
Drugo podpolje se izpolni s šifro: 

− 1 za izvoz blaga, 
− 2 za začasni izvoz blaga, 
− 3 za ponovni izvoz blaga, 

in sicer v skupnem in ločenem postopku izvoza in tranzita, v tranzitnem postopku pa se ne izpolni. 
 
Tretje podpolje se izpolni s oznako: 
"TSI" v tranzitu blaga in skupnem postopku izvoza in tranzita, sicer se ne izpolni. 
 
Polje 2 – POŠILJATELJ/IZVOZNIK 
 
V polje se vpišejo ime in priimek oziroma firma ter popoln naslov oz. sedež pošiljatelja/izvoznika 
blaga. 
 
Pošiljatelj/izvoznik je oseba, za račun katere se deklaracija odda in ki je v trenutku sprejema 
deklaracije lastnik blaga ali ima podobne razpolagalne pravice na blagu. 
 
Za oznako "Št." v desnem zgornjem delu polja se vpiše njegova osemmestna davčna številka iz 
registra Davčne uprave Republike Slovenije. 
 
Za določene skupine oseb se lahko uporabijo posebne osemmestne šifre iz kodeksa šifer. 
 
Če se z izvozom blaga začenja ali zaključuje postopek z ekonomskim učinkom, mora biti v tem polju 
naveden imetnik dovoljenja za tak postopek. 
 
Polje 3 – OBRAZCI 
 
V prvo podpolje, dolžine dveh mest, se vpiše zaporedna številka seta ali dopolnilnega seta ECL. 
 
V drugo podpolje, dolžine dveh mest, se vpiše skupno število vseh setov, ki sestavljajo deklaracijo. 
 
V primeru, ko se deklarira blago iz ene tarifne oznake kombinirane nomenklature ali uporabi 
nakladnice, se polje ne izpolni. 
 
Polje 4 – NAKLADNICE 
 
V polje, dolžine petih mest, se vpiše število nakladnic, ki so priložene ECL. 
 
Polje 5 – POSTAVKE 
 
V polje se vpiše dvomestno skupno število postavk v ECL, dopolnilih ECL ali postavk v priloženih 
nakladnicah. 
 
Polje 6 – ŠTEVILO TOVORKOV 
 
V polje, dolžine šestih mest, se vpiše skupno število tovorkov v pošiljki, ne glede na njihovo vrsto. Če 
je pošiljka v razsutem stanju, se vpiše 1. 
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Polje 7 – OPRAVILNA ŠTEVILKA 
 
Polje se prosto uporablja za identifikacijske podatke deklaranta, v primeru računalniške izmenjave 
podatkov pa se vpiše v to polje referenčna številka na način, določen v dovoljenju iz 135. člena uredbe 
za izvajanje carinskega zakona. 
 
Polje 8 – PREJEMNIK 
 
V polju se navedejo osebno ime oziroma firma ter popoln naslov oziroma sedež osebe, ki se ji blago 
dobavlja. 
 
V primeru tranzitnega postopka se vpišeta firma in sedež oziroma osebno ime in naslov prejemnika 
blaga, vendar le v primeru, če ima prejemnik blaga sedež oziroma stalno prebivališče na carinskem 
območju. V izvoznih carinskih postopkih izpolnitev polja ni obvezna. 
 
Polje 14 – DEKLARANT/ZASTOPNIK 
 
V polje se vpišeta osebno ime oziroma firma ter popoln naslov oziroma sedež deklaranta (deklaranta v 
smislu 11. točke 3. člena carinskega zakona, v nadaljevanju CZ). 
 
Če je deklarant istočasno pošiljatelj blaga iz polja 2 ECL, se navede POŠILJATELJ/IZVOZNIK, v 
desni zgornji kot pa se vpiše njegova davčna številka. 
 
V primeru zastopanja (4.a člen CZ) je potrebno dodatno navesti pooblaščenca in obliko zastopanja 
(npr.: "družba A, zastopana po špediciji B" - pri neposrednem zastopanju; v desni zgornji kot se vpiše 
davčna številka družbe A; "špedicija B za račun družbe A" - pri posrednem zastopanju, v desni zgornji 
kot se vpiše davčna številka špedicije B). 
 
Za določene skupine oseb se lahko uporabijo posebne osemmestne šifre iz kodeksa šifer. 
 
Polje 15 – DRŽAVA ODPREME/IZVOZA 
 
V polje se vpiše ime države, iz katere se blago pošilja/izvaža, oz. države, iz katere je bilo blago 
odposlano (država pošiljateljica). 
 
Pri blagu, ki je prispelo iz tujine in na carinskem območju ni sproščeno v prost promet, temveč 
carinsko območje samo tranzitira, se v polje 15 ne vpiše "Slovenija"; vpiše se ime države, iz katere je 
bilo blago odposlano v Slovenijo. 
 
Če je bilo blago pred prispetjem na carinsko območje Slovenije na carinskem območju ene ali več 
držav predmet zadrževanj ali pravnih poslov, ki niso povezani s prevozom, velja za državo 
odpreme/izvoza zadnja država takega zadrževanja blaga ali pravnega posla. 
 
Če ni drugih razpoložljivih informacij, se kot država odpreme/izvoza šteje država porekla. 
 
Polji 15a in 15b – ŠIFRA DRŽAVE ODPREME/IZVOZA 
 
V polje 15 a se vpiše šifra države iz polja 15, iz kodeksa šifer. 
 
Polje 15b se ne izpolni. 
 
Polje 16 – DRŽAVA POREKLA 
 
Polje je predvideno le za blago, ki ni slovenskega porekla. V polje 16 se vpiše ime tuje države porekla, 
njena šifra iz kodeksa šifer se vpiše v polje 34a. 
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Polje 17 – NAMEMBNA DRŽAVA 
 
Navesti je treba državo, v kateri naj bi se blago uporabilo ali porabilo, obdelalo ali predelalo. V ostalih 
primerih velja za namembno državo zadnja znana država, v katero naj bi se blago vneslo. 
 
Polji 17a in 17b – ŠIFRA NAMEMBNE DRŽAVE 
 
V polje 17a se vpiše šifra države iz polja 17, iz kodeksa šifer. 
 
Polje 17b se ne izpolni. 
 
Polje 18 – REGISTRACIJA IN DRŽAVA PREVOZNEGA SREDSTVA OB ODHODU 
 
Polje se obvezno izpolni le v tranzitnem carinskem postopku. V skupnem postopku izvoza in tranzita 
se izpolni le, če se prevozni sredstvi iz tega polja in polja 21 razlikujeta. 
 
V polje se vpišejo podatki o prevoznem sredstvu, na katerem je blago neposredno naloženo. Če je 
blago naloženo na tovornem vozilu, ki se prevaža od urada odhoda do namembnega urada na 
železniškem prevoznem sredstvu, se vpišejo podatki o tovornem vozilu. 
 
Za pošiljke v cestnem prometu se v prvo podpolje vpišeta registrska številka vozila in priklopnika, če 
ga vozilo ima. V drugo podpolje, dolžine treh mest, se vpiše šifra države vozila iz kodeksa šifer. 
 
Za pošiljke v železniškem prometu se v prvo podpolje vpiše številka tovornega lista, drugo podpolje se 
ne izpolni. 
 
Za pošiljke v morskem prometu se v prvo podpolje vpiše ime plovila. V drugo podpolje se vpiše šifra 
države, pod katere zastavo plovilo pluje, iz kodeksa šifer. 
 
Za pošiljke v zračnem prometu se v prvo podpolje vpišeta oznaka leta in datum odhoda; v drugo 
podpolje se vpiše šifra države, v kateri je zračno plovilo registrirano, iz kodeksa šifer. 
 
Za pošiljke v poštnem prometu, pri prevozu blaga po različnih napeljavah (daljnovodih, cevovodih, 
plinovodih) ali za blago, ki se carini v carinskem skladišču, se polje ne izpolni. 
 
Polje 19 – ZABOJNIK 
 
V polje se vpiše ena od naslednjih šifer, glede na stanje ob izstopu iz države: 

− 1, če je blago v zabojniku, 
− 0, če blago ni v zabojniku. 

 
Če je blago v zabojniku, je potrebno njegove identifikacijske oznake vpisati v polje 31. 
 
Polje 20 – DOBAVNI POGOJI 
 
V prvo podpolje, dolžine treh mest, se vpiše šifra paritete po INCOTERMS iz kodeksa šifer. 
 
V drugo podpolje se vpiše kraj, na katerega se pariteta nanaša. 
 
V tretje podpolje, dolžine enega mesta, se vpiše šifra iz kodeksa šifer, ki določa lego kraja iz drugega 
podpolja znotraj ali zunaj carinskega območja ali na meji carinskega območja. 
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Polje 21 – REGISTRACIJA IN DRŽAVA AKTIVNEGA PREVOZNEGA SREDSTVA OB 
PREHODU MEJE 
 
V polje se vpišejo podatki o vlečnem prevoznem sredstvu. 
 
Za pošiljke v cestnem prometu se v prvo podpolje vpišeta registrska številka vozila in priklopnika, če 
ga vozilo ima. V drugo podpolje, dolžine treh mest, se vpiše šifra države vozila iz kodeksa šifer. 
 
Za pošiljke v železniškem prometu se v prvo podpolje vpiše številka tovornega lista, drugo podpolje se 
ne izpolni. 
 
Za pošiljke v pomorskem prometu se v prvo podpolje vpiše ime plovila. V drugo podpolje se vpiše 
šifra države, pod katere zastavo pluje plovilo. 
 
Za pošiljke v zračnem prometu se v prvo podpolje vpišeta oznaka leta in datum. V drugo podpolje se 
vpiše šifra države, v kateri je zračno plovilo registrirano. 
 
Za pošiljke v poštnem prometu, pri prevozu blaga po različnih napeljavah (daljnovodih, cevovodih, 
plinovodih) ali za blago, ki se carini v carinskem skladišču ali PCC, se polje ne izpolni. 
 
Polje 22 – VALUTA IN SKUPNI ZNESEK RAČUNA 
 
V prvo podpolje, dolžine treh mest, se vpiše šifra vrste valute iz kodeksa šifer. 
 
V drugo podpolje, dolžine desetih celih in dveh decimalnih mest, se vpiše skupni bruto znesek računa 
ali računov brez odštetih popustov v valuti iz prvega podpolja. 
 
V deklaraciji za pasivno oplemenitenje se v drugo podpolje vpiše vrednost blaga, ne glede na to, da 
račun ne bo izstavljen. 
 
V deklaraciji za ponovni izvoz blaga, začasno uvoženega na oplemenitenje, se v drugo podpolje vpiše 
bruto fakturna vrednost (dodana vrednost, sestavljena iz vrednosti domačega vgrajenega materiala in 
vrednosti storitve). 
 
Skupni fakturni znesek je seštevek zneskov iz polj 42 v vseh postavkah. 
 
Polje 23 – VALUTNI TEČAJ 
 
Vpiše se tečaj valute iz prvega podpolja polja 22, ki se uporablja za obračun dajatev, na dan vložitve 
ECL. Če je bilo blago izvoženo pred vložitvijo ECL v poenostavljenem postopku, se ob vložitvi 
dopolnilne carinske deklaracije vpiše tečaj, ki se je uporabljal na dan vložitve poenostavljene 
deklaracije. 
 
Če je bilo blago izvoženo pred dnevom vložitve deklaracije, blago pa je bilo fakturirano v različnih 
valutah ali je ob nastanku dolga za blago veljal različen tečaj, je potrebno za vsako valuto vložiti 
ločeno deklaracijo. 
 
Polje 24 – VRSTA POSLA 
 
V prvo podpolje tega polja se vpiše enomestna šifra vrste komercialnega posla (stolpec A), v drugo 
podpolje pa enomestna šifra iz stolpca B kodeksa šifer. 
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Polje 25 – VRSTA PREVOZA NA MEJI 
 
V polje, dolžine dveh mest, se vpiše šifra predvidene vrste vlečnega prevoznega sredstva na meji, 
vpisanega v polju 21, iz kodeksa šifer. 
 
Polje 30 – BLAGO SE NAHAJA V/NA 
 
V polje se vpiše kraj, kjer bo blago lahko pregledano, če se blago predloži v carinski postopek zunaj 
sedeža carinskega organa oziroma mesta, ki je pri carinskem organu določeno za pregled blaga. V 
polje se lahko vpišejo tudi natančnejši podatki o tem, kje leži blago v skladišču. 
 
Polje 31 – TOVORKI IN OPIS BLAGA – OZNAKE IN ŠTEVILKE, ŠTEVILKE 
ZABOJNIKOV, ŠTEVILO IN VRSTA 
 
V prvi del polja se samo v prvi postavki vpišejo oznake in številke, število in vrste tovorkov, 
identifikacijske oznake zabojnikov oziroma druge ustrezne oznake, ki zagotavljajo prepoznavanje 
pošiljke, ali beseda "RAZSUTO", če je to glede na okoliščine primerno. 
 
V nadaljevanju se v polje vseh postavk vpišeta tudi količina in običajni trgovski opis blaga s 
potrebnimi navedbami, ki omogočajo prepoznavanje blaga. 
 
Če se v ECL izpolni tudi polje 33 (tarifna oznaka), mora opis blaga zagotoviti nedvoumno uvrstitev 
blaga v kombinirano nomenklaturo in omogočiti pravilno uporabo vseh drugih predpisov, vezanih na 
vrsto blaga za zahtevani carinski postopek. 
 
Če se ECL uporablja za tranzitni postopek, mora biti opis blaga takšen, da je možno na tej podlagi 
obračunati morebitno nastali dolg. 
 
Če se pošiljka prevaža v zabojnikih, morajo biti v polju vpisane njihove identifikacijske oznake. 
 
Če se v tranzitnem postopku uporabijo nakladnice iz drugega odstavka 224. člena uredbe za izvajanje 
carinskega zakona, se v prvi del polja vpiše: "SPLOŠEN OPIS BLAGA S SKLICEVANJEM NA 
NAKLADNICO". 
 
Polje 32 – ZAPOREDNA ŠTEVILKA POSTAVKE 
 
V polje, dolžine dveh mest, se vpiše zaporedna številka postavke od skupnega števila postavk blaga, 
navedenega v polju 5. Če so ECL priložene nakladnice, se polje prečrta. 
 
Polje 33 – TARIFNA OZNAKA 
 
V prvo podpolje, dolžine osmih mest, se za blago, prijavljeno v polju 31 zadevne postavke, vpiše osem 
številk tarifne oznake blaga iz kombinirane nomenklature. 
 
V drugo podpolje, dolžine treh mest, se vpiše dvomestna dodatna oznaka iz drugih predpisov, ki se 
nanašajo na izvoz ali uvoz blaga. 
 
Tretje, četrto in peto podpolje se ne izpolnijo. 
 
V tranzitnem postopku se to polje izpolni le: 

− če izpolni tranzitno deklaracijo ista oseba sočasno s carinsko deklaracijo ali za carinsko 
deklaracijo, ki vsebuje tarifno oznako, 

ali 
− če se tranzitna deklaracija nanaša na blago s seznama občutljivega blaga iz priloge 30 k uredbi 

za izvajanje carinskega zakona. 
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Polje 34a in 34b – ŠIFRA DRŽAVE POREKLA 
 
V polje 34a, dolžine treh mest, se vpiše šifra države porekla iz kodeksa šifer. 
 
Polje 34b se ne izpolni. 
 
Polje 35 – BRUTO MASA V KG 
 
V polje, dolžine desetih celih in dveh decimalnih mest, se v prvi postavki vpiše bruto masa blaga v 
kilogramih. Če sestavlja ECL več postavk, se skupna bruto masa vpiše le v prvi postavki. 
 
Če bruto mase izjemoma ni mogoče določiti (prenos blaga po različnih napeljavah), se polje ne 
izpolni. 
 
Polje 37 – POSTOPEK 
 
V prvo podpolje, dolžine štirih mest, se vpiše šifra, sestavljena iz dvomestne šifre zahtevanega 
postopka in druge dvomestne šifre poprejšnjega postopka iz kodeksa šifer. Prva številka šifre 
zahtevanega postopka in številka v drugem podpolju polja 1 morata biti enaki. 
 
Poprejšnji postopek je carinski postopek, v katerem je bilo blago pred zahtevanim postopkom. Če ni 
bilo poprejšnjega postopka, se kot drugi del šifre uporabi šifra 00. 
 
Drugo podpolje, dolžine treh mest, se ne izpolni. 
 
Polje 38 – NETO MASA V KG 
 
V polje, dolžine desetih celih in dveh decimalnih mest, se vpiše neto teža blaga v postavki. 
 
Če neto mase izjemoma ni mogoče določiti (prenos blaga po različnih napeljavah), se polje ne izpolni. 
 
Polje 39 – UKREPI CARINSKE OBRAVNAVE BLAGA 
 
V polje se vpiše štirimestna šifra ukrepa carinske obravnave blaga po točki d), e) ali f) prvega 
odstavka 2. člena ali po 3. členu zakona o carinski tarifi (UL RS, št. 66/00), ko je v postopku 
uveljavljena takšna ugodnost. 
 
Polje 40 – SKUPNA PRIJAVA/PREDLISTINA 
 
V polje se vpišejo podatki carinske vknjižbe listine poprejšnjega carinskega postopka ali začasne 
hrambe (carinski organ, šifra postopka, šestmestna številka vknjižbe, leto, dvomestna številka 
postavke v predhodnem dokumentu in bruto masa, dolžine desetih celih in dveh decimalnih mest), ki 
se zaključuje s to deklaracijo. Šifro poprejšnjega carinskega postopka določa drugo podpolje polja 1 
poprejšnje ECL. Če je bil poprejšnji postopek postopek tranzita blaga, se vrsta postopka vpiše s črko 
T, ne glede na vrsto listine, s katero je bil tak postopek izveden (ECL, TIR zvezek, ATA zvezek, drug 
dokument). Skupna prijava se vpiše s črko S. Listine poprejšnjega carinskega postopka ni potrebno 
vpisati v primerih, ko sta evidenca in način zaključevanja tega postopka predpisana in zagotovljena na 
drug način. 
 
V primeru, če je bilo blago, v skladu z dovoljenjem, deklarirano na podlagi knjigovodskih vpisov, se 
ob vložitvi dopolnilne carinske deklaracije v polje vpišejo podatki o knjigovodskem vpisu (šifra 
nadzornega carinskega organa, "K" kot oznaka za knjigovodski vpis, šestmestna številka vknjižbe, 
leto, »00« kot številka postavke in bruto masa v dolžini desetih celih in dveh decimalnih mest). 
 
Če se tranzitni postopek začne takoj po vstopu na carinsko območje, se to polje ne izpolni. 
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V dopolnilni ali nadomestni carinski deklaraciji se v to polje vpišejo podatki o poenostavljeni carinski 
deklaraciji. 
 
Če je potrebno vpisati več podatkov, se vpiše opomba "GLEJ PRILOGO", podatki pa priložijo 
deklaraciji na posebnem listu v dvojniku. Carinski organ jih overi ob vpisu ECL v evidence. 
 
Polje 41 – POSEBNA MERSKA ENOTA 
 
V polje, dolžine desetih celih in dveh decimalnih mest, se vpiše količina blaga v merski enoti le v 
primeru, če je merska enota predpisana v kombinirani nomenklaturi za devetmestno tarifno oznako 
blaga. 
 
Polje 42 – VREDNOST POSTAVKE 
 
V polje, dolžine desetih celih in dveh decimalnih mest, se vpiše znesek v valuti iz prvega podpolja 
polja 22, ki se nanaša na to postavko. Vpiše se bruto znesek brez odštetih popustov in drugih znižanj. 
 
Pri ponovnem izvozu pridobljenih proizvodov iz začasno uvoženega blaga na oplemenitenje se vpiše 
znesek, ki je enak dodani vrednosti proizvoda (vrednosti storitve in domačega blaga, porabljenega pri 
izvajanju proizvodne operacije). 
 
Polje 44 – POSEBNI ZAZNAMKI / PREDLOŽENE LISTINE / POTRDILA IN DOVOLJENJA 
 
V polje se vpišejo podatki o vrsti in številu priloženih dokumentov, podatki o zahtevanih dovoljenjih, 
podatki za določanje carinske vrednosti blaga in podatki, ki jih zahtevajo drugi carinski predpisi. 
 
Podatki se vpišejo v šifrirani obliki, če so določeni v kodeksu šifer, sicer se lahko vpišejo z besedami. 
Če se uporabita obe možnosti, morajo biti najprej navedeni šifrirani podatki in šele nato tekstualni. 
 
Podrobnejša navodila za vpis šifriranih podatkov so navedena v kodeksu šifer. 
 
Polje 46 – STATISTIČNA VREDNOST 
 
V polje, dolžine dvanajstih celih mest, se vpiše vrednost blaga v domači valuti po pariteti "dobavljeno 
na slovenski meji". Fakturna vrednost blaga se preračuna v domačo valuto po tečaju, ki je vpisan v 
polju 23. 
 
V deklaraciji za ponovni izvoz pridobljenih proizvodov iz blaga, prepuščenega v postopek začasnega 
uvoza blaga na oplemenitenje, se v to polje vpiše skupna preračunana vrednost začasno uvoženega 
blaga, storitve in domačega blaga, porabljenega pri izvajanju proizvodnje oziroma proizvodnih 
operaciji, ter drugih stroškov, nastalih na carinskem območju Republike Slovenije. 
 
Polje 47 – OBRAČUN DAJATEV 
 
V polje se lahko vpiše največ osem različnih vrst dajatev. 
 
V prvo podpolje "Vrsta" se vpiše dvomestna šifra vrste dajatev iz kodeksa šifer. 
 
V drugo podpolje "Osnova", dolžine dvanajstih celih mest, se vpiše vrednost ali količina ali druga 
predpisana osnova za obračun dajatev. 
 
V tretje podpolje "Stopnja", dolžine treh celih in dveh decimalnih mest, se vpiše stopnja, po kateri se 
dajatve obračunajo, če se dajatve plačujejo ad valorem. 
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V četrto podpolje "Znesek", dolžine desetih celih mest, se vpiše zaokroženi znesek dajatev, če se 
takšne dajatve plačajo ali je plačilo dajatev zavarovano, sicer se to podpolje ne izpolni. 
 
V peto podpolje "Način plačila", dolžine enega mesta, se vpiše šifra načina plačila ali zavarovanja 
plačila dolga iz kodeksa šifer. 
 
Seštevek obračunanih dajatev za blago v postavki se vpiše v spodnji desni del polja. 
 
Polje se ne izpolni, če ni obveznosti plačila ali zavarovanja plačila dajatev. 
 
Polje 49 – OZNAKA SKLADIŠČA 
 
Polje se izpolni le, če je bilo blago poprej predmet postopka carinskega skladiščenja ali je bilo vneseno 
v PCC ali je bilo v režimu odloga plačila trošarine. V tem primeru se vpišejo šifra nadzornega 
carinskega organa, enomestna oznaka tipa skladišča (A, B, C, D, E, F ali Z - začasna hramba, P - 
prosta carinska prodajalna, R - prosta carinska cona, T - trošarinsko skladišče, U - oproščeni 
uporabnik, O - ostalo) in petmestna šifra skladišča, PCP, PCC, trošarinskega skladišča oziroma šifra 
oproščenega uporabnika, ki jo dodeli carinski organ v dovoljenju za odprtje carinskega skladišča, PCP, 
PCC ali trošarinskega skladišča oziroma v dovoljenju oproščenemu uporabniku. 
 
Podatke ločimo s poševno črto. 
 
Polje 50 – GLAVNI ZAVEZANEC 
 
Navedejo se ime in priimek oziroma firma ter naslov oziroma sedež glavnega zavezanca in njegova 
davčna številka ali druga identifikacijska številka v skladu s carinskimi predpisi. Če gre za primer 
zastopanja glavnega zavezanca, morajo biti navedeni še ime in priimek oziroma firma ter naslov 
oziroma sedež pooblaščenega zastopnika, ki podpisuje glavnega zavezanca. 
 
Izvod 1 ECL, ki ostane pri odhodnem organu, mora deklarant lastnoročno podpisati. Če gre za 
deklaranta, ki je pravna oseba, morajo biti poleg lastnoročnega podpisa navedeni še ime in priimek ter 
funkcija osebe v podjetju, ki je deklaracijo podpisala. 
 
Ne glede na prejšnji odstavek se lahko deklaracija, oddana z uporabo sredstev za elektronsko 
izmenjavo podatkov, podpiše v skladu z zakonom, ki ureja elektronski podpis. 
 
Polje 52 – ZAVAROVANJE 
 
V prvo vrsto prvega podpolja se vpiše: 

− številka odločbe Generalnega carinskega urada o oprostitvi zavarovanja, če je v drugem 
podpolju šifra 0; 

− številka odločbe Generalnega carinskega urada, če je v drugem podpolju šifra 1; 
− številka kupona za posamezno zavarovanje, če je v drugem podpolju šifra 4. 

 
Druga vrsta prvega podpolja ostane prazna. 
 
V drugo podpolje se vpiše šifra zavarovanja: 

− 0 za opustitev zavarovanja za tranzitni postopek; 
− 1 za skupno zavarovanje; 
− 2 za posamezno zavarovanje z izjavo garanta; 
− 3 za posamezno zavarovanje z gotovinskim pologom; 
− 4 za posamezno zavarovanje v obliki kupona; 
− 6, če se zavarovanje ne zahteva; 
− 8, če se zavarovanje ne zahteva na podlagi drugega odstavka 449. člena uredbe za izvajanje 

carinskega zakona. 



 
Uradni list Republike Slovenije št. 114 / 24. 12 2002 / Stran 14663 

 
 

Polje 53 – NAMEMBNI URAD (IN DRŽAVA) 
 
V polje se vpišeta štirimestna šifra in naziv namembnega carinskega urada iz kodeksa šifer. 
 
Polje 54 – KRAJ IN DATUM, IME IN PRIIMEK TER PODPIS 
DEKLARANTA/ZASTOPNIKA 
 
V polje se vpišeta kraj in datum vložitve deklaracije. 
 
Deklarant/zastopnik navede v polju svoje ime in priimek ter se lastnoročno podpiše. 
 
Če je deklarant/zastopnik pravna oseba, se v polju navedeta naziv in sedež firme ter odtisne žig. 
Vpišejo se še ime in priimek ter funkcija odgovorne osebe, ki se tudi lastnoročno podpiše. 
 
Ne glede na drugi in tretji odstavek se lahko deklaracija, oddana z uporabo sredstev za elektronsko 
izmenjavo podatkov, podpiše v skladu z zakonom, ki ureja elektronski podpis. 
 
Polje 55 – PRETOVOR 
 
Polje se izpolni le v primeru pretovora blaga med tranzitnim postopkom na listih 4 in 5. Podatke mora 
po pretovoru potrditi v polju F najbližji carinski organ. 
 
Polje 56 – DRUGI DOGODKI MED PREVOZOM 
 
V polje se vpišejo podatki o izrednih dogodkih, nastalih med prevozom do namembnega carinskega 
urada. 
 
Vpišeta se tudi registrska številka in šifra države pripadnosti novega vlečnega vozila polpriklopnika, 
če je bilo to zamenjano. 
 
II. 2. Izpolnjevanje polj ECL za sprostitev blaga v prost promet, začetek postopka carinskega 
skladiščenja, aktivnega oplemenitenja, predelave pod carinskim nadzorom, začasni uvoz in 
uničenje pod carinskim nadzorom 
 
(1) V ECL za sprostitev blaga v prost promet ali začetek postopka aktivnega oplemenitenja, predelavo 
pod carinskim nadzorom, začasni uvoz in uničenje pod carinskim nadzorom se ne izpolnijo polja 4, 
10, 13, 15b, 17, 17a, 17b, 18, 26, 27, 28, 29, 34b, 45, 48, 51, 52 in 53. 
 
(2) V ECL za začetek postopka carinskega skladiščenja v carinskem skladišču tipa D se ne izpolnijo 
polja 4, 9, 10, 11, 13, 15b, 17, 17a, 17b, 18, 25, 26, 27, 28, 29, 34b, 36, 39, 45, 48, 50, 51, 52 in 53. 
 
(3) V ECL za začetek postopka carinskega skladiščenja v carinskem skladišču tipov A, B, C, E ali F se 
ne izpolnijo polja 4, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15a, 15b, 16, 17, 17a, 17b, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 33, 34a, 34b, 36, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 50, 51, 52 in 53. 
 
(4) V ECL za začetek postopka carinskega skladiščenja ali vnosa blaga v PCC, namenjenega izvozu v 
nespremenjenem stanju in za katero upravičenec na podlagi vložitve te deklaracije oziroma prijave 
lahko zahteva izplačilo izvoznih spodbud ali uveljavitev oprostitve plačila DDV, se ne izpolnijo polja 
4, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15a, 15b, 16, 17, 17a, 17b, 18, 26, 27, 28, 29, 34a, 34b, 36, 43, 45, 48, 50, 51, 
52 in 53. 
 
(5) Ostala polja ECL se izpolnijo na naslednji način: 
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Polje 1 – DEKLARACIJA 
 
Prvo podpolje se ne izpolni. 
 
Drugo podpolje se izpolni s šifro: 

− 4 za sprostitev blaga v prost promet, 
− 5 za začasni uvoz ali aktivno oplemenitenje po sistemu odloga plačila carine, 
− 6 za ponovni uvoz blaga, 
− 7 za carinsko skladiščenje blaga in vnos v PCC, 
− 9 za predelavo pod carinskim nadzorom. 

 
Tretje podpolje se ne izpolni. 
 
Polje 2 – POŠILJATELJ/IZVOZNIK 
 
Izpolnitev polja ni obvezna. Če se izpolni, se navedejo ime in priimek oziroma firma ter popoln naslov 
oziroma sedež osebe, ki je dobavila blago. 
 
Polje 3 – OBRAZCI 
 
V prvo podpolje, dolžine dveh mest, se vpiše zaporedna številka seta ali dopolnilnega seta ECL. 
 
V drugo podpolje, dolžine dveh mest, se vpiše skupno število vseh setov, ki sestavljajo deklaracijo. 
 
V primeru, ko se deklarira blago iz ene tarifne oznake kombinirane nomenklature, se polje ne izpolni. 
 
Polje 5 – POSTAVKE 
 
V polje se vpiše dvomestno skupno število postavk v ECL in dopolnilih ECL, ki ustreza skupnemu 
številu deklariranih vrst blaga v poljih 32. 
 
Polje 6 – ŠTEVILO TOVORKOV 
 
V polje, dolžine šestih mest, se vpiše skupno število tovorkov v pošiljki, ne glede na njihovo vrsto. Če 
je pošiljka v razsutem stanju, se vpiše 1. 
 
Polje 7 – OPRAVILNA ŠTEVILKA 
 
Polje se prosto uporablja za identifikacijske podatke deklaranta, v primeru elektronske izmenjave 
podatkov pa se v to polje vpiše referenčna številka na način, določen v dovoljenju iz 135. člena uredbe 
za izvajanje carinskega zakona. 
 
Polje 8 – PREJEMNIK 
 
V polju se navedejo ime in priimek oziroma firma ter popoln naslov oz. sedež osebe, ki se ji blago 
pošilja, kar je razvidno iz razpoložljive dokumentacije in naročila, danega prevozniku ali špediterju. 
 
V desni zgornji del polja se za "Št." vpiše njegova osemmestna davčna številka. 
 
Za določene skupine oseb se lahko uporabijo posebne osemmestne šifre iz kodeksa šifer. 
 
Če se z uvozom blaga začenja ali zaključuje postopek z ekonomskim učinkom, mora biti v tem polju 
naveden imetnik dovoljenja za tak postopek. 
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Polje 12 – PODATKI O VREDNOSTI 
 
Polje se izpolni z enomestno črkovno šifro pravila načina določitve carinske vrednosti blaga v skladu s 
16. do 27. členom CZ. Glede na vpisano šifro morata biti ustrezno izpolnjeni polji 43 in 44. 
 
Šifre in pravila za izpolnjevanje polja so določeni v kodeksu šifer. 
 
Polje 14 – DEKLARANT/ZASTOPNIK 
 
V polje se vpišejo ime in priimek oziroma firma ter popoln naslov oz. sedež deklaranta (deklaranta v 
smislu 11. točke 3. člena CZ). 
 
Če je deklarant istočasno prejemnik blaga iz polja 8 ECL, se navede PREJEMNIK/UVOZNIK, v desni 
zgornji kot pa vpiše njegova davčna številka. 
 
V primeru zastopanja (4.a člen CZ) je potrebno dodatno navesti pooblaščenca in obliko zastopanja 
(npr.: "firma A, zastopana po špediciji B" - pri neposrednem zastopanju; v desni zgornji kot se vpiše 
davčna številka firme A; "špedicija B za račun firme A" - pri posrednem zastopanju; v desni zgornji 
kot se vpiše davčna številka špedicije B). 
 
Za določene skupine oseb se lahko uporabijo posebne osemmestne šifre iz kodeksa šifer. 
 
Polje 15 – DRŽAVA ODPREME/IZVOZA 
 
V polje se vpiše ime države, iz katere se blago pošilja/izvaža, oz. države, iz katere je bilo blago 
odposlano (država pošiljateljica). 
 
Če je bilo blago pred prispetjem na carinsko območje Slovenije na carinskem območju ene ali več 
držav predmet zadrževanj ali pravnih poslov, ki niso povezani s prevozom, velja za državo 
odpreme/izvoza zadnja država takega zadrževanja blaga ali pravnega posla. 
 
Polji 15a in 15b – ŠIFRA DRŽAVE ODPREME/IZVOZA 
 
V polje 15a se vpiše šifra države iz polja 15, iz kodeksa šifer. 
 
Polje 15b se ne izpolni. 
 
Polje 16 – DRŽAVA POREKLA 
 
Izpolni se samo, kadar je to treba prijaviti zaradi statistike zunanje trgovine; potemtakem ni treba 
izpolniti, če je v deklaraciji navedeno tako blago, za katero je treba izpolniti polje 36. 
 
1. Država porekla je država, v kateri je bilo blago v celoti pridobljeno ali proizvedeno oz. zadosti 

predelano (11.a do 14. člen CZ). 
2. Za blago, za katerega je priloženo preferencialno potrdilo o poreklu (14.a člen CZ ali uveljavljena 

mednarodna pogodba), se kot država porekla vpiše ime države ali območja, ki se v tem potrdilu 
izrecno navaja kot država porekla. 

3. Kot država porekla se navede: 
− država odpreme/izvoza: pri umetniških predmetih, zbirkah, poštnih znamkah za zbirateljske 

namene in pri starinah; 
− država, v kateri je bila proizvedena mešanica oz. zmes: pri mešanicah oz. zmeseh, sestavljenih 

v tujini iz blaga različnega porekla, če deleža blaga iz posameznih držav porekla ni mogoče 
ugotoviti; 

− država odpreme/izvoza: za blago, katerega država porekla ni znana; 



 
Stran 14666 / št. 114 / 24. 12 2002 Uradni list Republike Slovenije 

 
 

− država uvoza: za blago, ki je bilo uvoženo v neko državo, v tej državi sproščeno v prosti 
promet in takoj nato uporabljeno, tako da se lahko šteje za naturalizirano v gospodarstvu te 
države. 

 
Če deklaracija vsebuje več postavk z blagom različnega porekla, se v polje vpiše opomba "Različno", 
v polje 31 vsake postavke se vpiše ime države porekla za zadevno blago, v polje 34a pa šifra te države, 
iz kodeksa šifer". 
 
Polje 20 – DOBAVNI POGOJI 
 
V prvo podpolje, dolžine treh mest, se vpiše šifra paritete po INCOTERMS iz kodeksa šifer. 
 
V drugo podpolje se vpiše kraj, na katerega se pariteta nanaša. 
 
V tretje podpolje, dolžine enega mesta, se vpiše šifra iz kodeksa šifer, ki določa lego kraja iz drugega 
podpolja znotraj ali zunaj carinskega območja ali na meji carinskega območja. 
 
Polje 21 – REGISTRACIJA IN DRŽAVA AKTIVNEGA PREVOZNEGA SREDSTVA OB 
PREHODU MEJE 
 
V polje se vpiše podatek o vlečnem prevoznem sredstvu. 
 
Za pošiljke v cestnem prometu se v prvo podpolje vpišeta registrska številka vozila in priklopnika, če 
ga vozilo ima. V drugo podpolje, dolžine treh mest, se vpiše šifra države vozila iz kodeksa šifer. 
 
Za pošiljke v železniškem prometu se v prvo podpolje vpiše številka tovornega lista, drugo podpolje se 
ne izpolni. 
 
Za pošiljke v pomorskem prometu se v prvo podpolje vpiše ime plovila. V drugo podpolje se vpiše 
šifra države, pod katere zastavo pluje plovilo. 
 
Za pošiljke v zračnem prometu se v prvo podpolje vpišeta oznaka leta in datum. V drugo podpolje se 
vpiše šifra države, v kateri je zračno plovilo registrirano. 
 
Za pošiljke v poštnem prometu, pri transportu blaga po transportnih napeljavah (daljnovodih, 
cevovodih, plinovodih) ali za blago, ki se carini v carinskem skladišču ali v PCC, se polje ne izpolni. 
 
Polje 22 – VALUTA IN SKUPNI ZNESEK RAČUNA 
 
V prvo podpolje, dolžine treh mest, se vpiše šifra vrste valute iz kodeksa šifer. 
 
Če se prijavi carinska vrednost blaga na osnovi transakcijske vrednosti blaga, se v drugo podpolje, 
dolžine desetih celih in dveh decimalnih mest, vpiše skupni bruto znesek računa ali računov brez 
odštetih popustov, v valuti iz prvega podpolja. 
 
Če se carinska vrednost blaga ne prijavi na osnovi transakcijske vrednosti, se vpiše vrednost blaga. 
 
V deklaraciji za ponovni uvoz blaga, začasno izvoženega na oplemenitenje, se v drugo podpolje vpiše 
bruto fakturna vrednost ali bruto vrednost (dodana vrednost, sestavljena iz vrednosti tujega vgrajenega 
materiala in storitve). 
 
Skupni fakturni znesek je seštevek zneskov iz polj 42 v vseh postavkah. 
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Polje 23 – VALUTNI TEČAJ 
 
Vpiše se tečaj valute iz prvega podpolja polja 22, ki se uporablja za obračun dajatev, na dan vložitve 
ECL. Če je bilo blago uvoženo pred vložitvijo ECL v poenostavljenem postopku, se ob vložitvi 
dopolnilne carinske deklaracije vpiše tečaj, ki se je uporabljal na dan vložitve poenostavljene 
deklaracije. 
 
Če je bilo blago uvoženo ali je nastal carinski dolg pred dnevom vložitve deklaracije, blago pa je bilo 
fakturirano v različnih valutah in je ob nastanku dolga za blago veljal različen tečaj, je potrebno za 
vsako valuto vložiti ločeno deklaracijo. 
 
Polje 24 – VRSTA POSLA 
 
V prvo podpolje tega polja se vpiše enomestna šifra vrste komercialnega posla (stolpec A), v drugo 
podpolje pa enomestna šifra iz stolpca B kodeksa šifer. 
 
Polje 25 – VRSTA PREVOZA NA MEJI 
 
V polje, dolžine dveh mest, se vpiše šifra vrste vlečnega prevoznega sredstva na meji, vpisanega v 
polju 21, iz kodeksa šifer. 
 
Polje 30 – BLAGO SE NAHAJA V/NA 
 
V polje se vpiše kraj, kjer bo blago lahko pregledano, če se to predloži v carinski postopek zunaj 
sedeža carinskega organa oziroma mesta, določenega za pregled blaga. V polje se lahko vpišejo tudi 
natančnejši podatki o tem, kje leži blago v skladišču. 
 
Polje 31 – TOVORKI IN OPIS BLAGA – OZNAKE IN ŠTEVILKE, ŠTEVILKE 
ZABOJNIKOV, ŠTEVILO IN VRSTA 
 
V prvi del polja se samo v prvi postavki vpišejo oznake in številke, število in vrste tovorkov, 
identifikacijske oznake zabojnikov oziroma druge ustrezne oznake, ki zagotavljajo prepoznavanje 
pošiljke, ali beseda "RAZSUTO", če je to glede na okoliščine primerno. 
 
V nadaljevanju se v polje vseh postavk vpišeta tudi količina in običajni trgovski opis blaga s 
potrebnimi navedbami, ki omogočajo prepoznavanje blaga. 
 
Če se v ECL izpolni tudi polje 33 (tarifna oznaka), mora opis blaga zagotoviti nedvoumno uvrstitev 
blaga v kombinirano nomenklaturo in omogočiti pravilno uporabo vseh drugih predpisov, vezanih na 
vrsto blaga za zahtevani carinski postopek. 
 
Če se pošiljka prevaža v zabojnikih, morajo biti v polju vpisane njihove identifikacijske oznake. 
 
Polje 32 – ZAPOREDNA ŠTEVILKA POSTAVKE 
 
V polje, dolžine dveh mest, se vpiše zaporedna številka postavke od skupnega števila postavk blaga, 
navedenega v polju 5. 
 
Polje 33 – TARIFNA OZNAKA 

V prvo podpolje, dolžine osmih mest, se za blago, prijavljeno v polju 31 zadevne postavke, vpiše osem 
številk tarifne oznake blaga iz kombinirane nomenklature. 

V drugo podpolje, dolžine treh mest, se vpiše dvomestna dodatna oznaka iz drugih predpisov,  ki se 
nanašajo na izvoz ali uvoz blaga. 

Tretje, četrto in peto podpolje se ne izpolnijo. 
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Polji 34a in 34b – ŠIFRA DRŽAVE POREKLA 
 
V polje 34a, dolžine treh mest, se vpiše šifra države porekla iz kodeksa šifer. 
 
Polje 34b se ne izpolni. 
 
Polje 35 – BRUTO MASA V KG 
 
V polje, dolžine desetih celih in dveh decimalnih mest, se v prvi postavki vpiše bruto masa blaga v 
kilogramih. Če sestavlja ECL več postavk, se skupna bruto masa vpiše le v prvi postavki. 
 
Če bruto mase izjemoma ni mogoče določiti (prenos blaga po transportnih napeljavah), se polje ne 
izpolni. 
 
Polje 36 – UGODNOSTI 
 
V polje, dolžine enega mesta, se vpiše šifra ugodnosti iz kodeksa šifer. Šifra se vpiše le, če se zahteva 
znižana carinska stopnja ali stopnjo prosto za blago: 

− po poreklu iz držav v razvoju, ki jih je določila Vlada Republike Slovenije v skladu z 
zakonom o carinski tarifi, ali 

− po poreklu iz držav, s katerimi je Republika Slovenija sklenila sporazume o prosti trgovini, ali 
− ki pri uvozu uživa ugodnosti na podlagi kontingentov. 

 
Če je za uveljavitev omenjenih ugodnosti potrebno ECL priložiti ustrezna dokazila, jih deklarant vpiše 
v polje 44 s šifro iz kodeksa šifer. 
 
Polje 37 – POSTOPEK 
 
V prvo podpolje, dolžine štirih mest, se vpiše šifra, sestavljena iz dvomestne šifre zahtevanega 
postopka in druge dvomestne šifre poprejšnjega postopka iz kodeksa šifer. Prva številka šifre 
zahtevanega postopka in številka v drugem podpolju polja 1 morata biti enaki. 
 
Poprejšnji postopek je carinski postopek, v katerem je bilo blago pred zahtevanim postopkom. Če ni 
bilo poprejšnjega postopka, se kot drugi del šifre uporabi šifra 00. 
 
Drugo podpolje, dolžine treh mest, se ne izpolni. 
 
Polje 38 – NETO MASA V KG 
 
V polje, dolžine desetih celih in dveh decimalnih mest, se vpiše neto teža blaga v postavki. 
 
Če neto mase izjemoma ni mogoče določiti (prenos blaga po različnih napeljavah), se polje ne izpolni. 
 
Polje 39 – UKREPI CARINSKE OBRAVNAVE BLAGA 
 
V polje se vpiše štirimestna šifra ukrepa carinske obravnave blaga po točki d), e) ali f) prvega 
odstavka 2. člena ali po 3. členu zakona o carinski tarifi, ko je v postopku uveljavljena takšna 
ugodnost. 
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Polje 40 – SKUPNA PRIJAVA/PREDLISTINA 
 
V polje se vpišejo podatki carinske vknjižbe listine poprejšnjega carinskega postopka ali začasne 
hrambe (carinski organ, šifra postopka, šestmestna številka vknjižbe, leto, dvomestna številka 
postavke v predhodnem dokumentu in bruto masa, dolžine desetih celih in dveh decimalnih mest), ki 
se zaključuje s to deklaracijo. Šifro poprejšnjega carinskega postopka določa drugo podpolje polja 1 
poprejšnje ECL. Če je bil poprejšnji postopek postopek tranzita blaga, se vrsta postopka vpiše s črko 
T, ne glede na vrsto listine, s katero je bil tak postopek izveden (ECL, TIR, ATA, drug dokument). 
Skupna prijava se vpiše s črko S. Listine poprejšnjega carinskega postopka ni potrebno vpisati v 
primerih, ko sta evidenca in način zaključevanja tega postopka predpisana in zagotovljena na drug 
način. 
 
V primeru, če je bilo blago, v skladu z dovoljenjem, deklarirano na podlagi knjigovodskih vpisov, se 
ob vložitvi dopolnilne carinske deklaracije v polje vpišejo tudi podatki o knjigovodskem vpisu (šifra 
nadzornega carinskega organa, "K" kot oznaka za knjigovodski vpis, šestmestna številka vknjižbe, 
leto, »00« kot številka postavke in bruto masa v dolžini desetih celih in dveh decimalnih mest). 
 
V dopolnilni ali nadomestni carinski deklaraciji se v to polje vpišejo podatki o poenostavljeni carinski 
deklaraciji. 
 
Če je potrebno vpisati več podatkov, se vpiše opomba "GLEJ PRILOGO", podatki pa priložijo 
deklaraciji na posebnem listu v dvojniku. Carinski organ jih ob vpisu ECL v evidence overi. 
 
Polje 41 – POSEBNA MERSKA ENOTA 
 
V polje, dolžine desetih celih in dveh decimalnih mest, se vpiše količina blaga v merski enoti le, če je 
merska enota predpisana v kombinirani nomenklaturi za devetmestno tarifno oznako blaga. 
 
Polje 42 – VREDNOST POSTAVKE 
 
V polje, dolžine desetih celih in dveh decimalnih mest, se vpiše znesek v valuti iz prvega podpolja 
polja 22, ki se nanaša na to postavko. Vpiše se bruto znesek brez odštetih popustov in drugih znižanj. 
 
Pri ponovnem uvozu pridobljenih proizvodov iz začasno izvoženega blaga na oplemenitenje se vpiše 
znesek, ki je enak dodani vrednosti proizvoda (vrednosti storitve in tujega blaga, porabljenega pri 
izvajanju proizvodnih operacij). 
 
Polje 43 – ŠIFRA VREDNOTENJA 
 
Polje se izpolni z enomestno črkovno ali številčno šifro v primerih in na način, kot je to navedeno v 
kodeksu šifer. 
 
Polje 44 – POSEBNI ZAZNAMKI / PREDLOŽENE LISTINE / POTRDILA IN DOVOLJENJA 
 
V polje se vpišejo podatki o vrsti in številu priloženih dokumentov, podatki o zahtevanih dovoljenjih, 
podatki za določanje carinske vrednosti blaga in podatki, ki jih zahtevajo drugi carinski predpisi. 
 
Podatki se vpišejo v šifrirani obliki, če so določeni v kodeksu šifer, sicer se lahko vpišejo z besedami. 
Če se uporabita obe možnosti, morajo biti najprej navedeni šifrirani podatki in šele nato tekstualni. 
 
Podrobnejša navodila za izpolnjevanje šifriranih polj so navedena v kodeksu šifer. 
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Polje 46 – STATISTIČNA VREDNOST 
 
V polje, dolžine dvanajstih celih mest, se vpiše vrednost blaga v domači valuti po pariteti "dobavljeno 
na slovenski meji". Fakturna vrednost blaga se preračuna v domačo valuto po tečaju, ki je vpisan v 
polju 23. 
 
Če se carini blago, ki se ponovno uvaža z začasnega izvoza na oplemenitenje, se v to polje vpiše 
skupna preračunana vrednost začasno izvoženega blaga, storitve, vgrajenega tujega materiala, kot tudi 
vrednost drugih stroškov, ki so nastali v zvezi z blagom v tujini. 
 
Polje 47 – OBRAČUN DAJATEV 
 
V polje se lahko vpiše največ osem različnih vrst dajatev. 
 
V prvo podpolje "Vrsta" se vpiše dvomestna šifra vrste dajatev iz kodeksa šifer. 
 
V drugo podpolje "Osnova", dolžine dvanajstih celih mest, se vpiše vrednost ali količina ali druga 
predpisana osnova za obračun dajatev. 
 
V tretje podpolje "Stopnja", dolžine treh celih in dveh decimalnih mest, se vpiše stopnja, po kateri se 
dajatve obračunajo, če se takšne dajatve plačuje ad valorem. 
 
V četrto podpolje "Znesek", dolžine desetih celih mest, se vpiše zaokroženi znesek dajatev, če se 
takšne dajatve plačajo ali je plačilo dajatev zavarovano, sicer se ne izpolni. 
 
V peto podpolje "Način plačila", dolžine enega mesta, se vpiše šifra načina plačila ali zavarovanja 
plačila dolga iz kodeksa šifer. 
 
Seštevek obračunanih dajatev za blago v postavki se vpiše v spodnji desni del polja. 
 
Pri obračunu trošarine se v drugo podpolje vpiše trošarinska osnova glede na vrsto trošarinskega 
izdelka, v tretje podpolje višina trošarine za predpisano trošarinsko osnovo, v četrto podpolje pa 
izračunani znesek dolgovane trošarine. Obračun trošarine za tobak in tobačne izdelke se izpolni ločeno 
za specifično in proporcionalno trošarino, tako da se: 

− pri obračunu specifične trošarine v drugo podpolje vpiše ustrezna količina v 1000 kosih ali 
kilogramih, v tretje podpolje znesek specifične trošarine za to količino, v četrto podpolje pa 
izračunani znesek specifične trošarine za prijavljeno količino v drugem podpolju; 

− pri obračunu proporcionalne trošarine v drugo podpolje vpiše osnova za obračun 
proporcionalne trošarine, v tretje podpolje ustrezni del drobnoprodajne cene, v četrto podpolje 
pa izračunani znesek proporcionalne trošarine za prijavljeno količino v drugem podpolju. 

 
Polje se ne izpolni, če obveznost plačila ali zavarovanja plačila dolga ob vložitvi ECL ni nastala. 
 
Polje 49 – OZNAKA SKLADIŠČA 
 
Polje se izpolni ob začetku postopka carinskega skladiščenja ali ob vnosu blaga v PCC ali če je bilo 
blago pred zahtevanim carinskim postopkom predmet postopka carinskega skladiščenja ali je bilo 
predhodno vneseno v PCC. V tem primeru se vpišejo šifra nadzornega carinskega organa, enomestna 
oznaka tipa skladišča (A, B, C, D, E, F ali Z - začasna hramba, P - prosta carinska prodajalna, R - 
prosta carinska cona, T - trošarinsko skladišče, U - oproščeni uporabnik, O - ostalo) in petmestna šifra 
skladišča, PCP, PCC, trošarinskega skladišča oziroma šifra oproščenega uporabnika, ki jo dodeli 
carinski organ v dovoljenju za odprtje carinskega skladišča, PCP, PCC ali trošarinskega skladišča 
oziroma v dovoljenju oproščenemu uporabniku. 
 
Podatke ločimo s poševno črto. 
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Polje 54 – KRAJ IN DATUM, IME IN PRIIMEK TER PODPIS 
DEKLARANTA/ZASTOPNIKA 
 
V polje se vpišeta kraj in datum vložitve deklaracije. 
 
Deklarant/zastopnik navede v polju svoje ime in priimek ter se lastnoročno podpiše. 
 
Če je deklarant/zastopnik pravna oseba, se v polju navedeta naziv in sedež firme ter odtisne žig. 
Vpišejo se še ime in priimek ter funkcija odgovorne osebe, ki se tudi lastnoročno podpiše. 
 
Ne glede na drugi in tretji odstavek se lahko deklaracija, oddana z uporabo sredstev za elektronsko 
izmenjavo podatkov, podpiše v skladu z zakonom, ki ureja elektronski podpis. 
 
II. 3. Izpolnjevanje črkovnih polj ECL 
 
Polja, ki so v enotni carinski listini označena z velikimi tiskanimi črkami, izpolni carinski ali drug 
pristojni organ, če je to tako določeno v predpisih. Če polje izpolnjuje carinski organ, mora carinski 
delavec v vseh primerih, ko je določeno, da se v polju podpiše, zraven odtisniti svojo imensko 
štampiljko. 
 

Izjema: Vodja izpostave lahko dovoli, da deklarant v zgornji del polja A ali C vpiše šifro in naziv 
izpostave, pri kateri bo deklaracija vložena.  

 
Polje A: ODPREMNI/IZVOZNI ORGAN (listi 1, 2, 3 ECL) 

NAMEMBNI URAD (listi 6, 7, 8 ECL) 
 

Polje je namenjeno vpisu podatkov o vknjižbi carinske deklaracije v predpisane evidence.  
 
Polje se izpolni pri: 

• uvoznih postopkih,  
• izvoznih postopkih,  
• skupnem postopku izvoza in tranzita.  

 
Pri tranzitnem postopku se polje ne izpolni. 

 
V zgornji del polja se vpišeta šifra in naziv namembnega/odpremnega/izvoznega urada/organa 
(carinski organ carinjenja). 
 
V drugo vrsto se vpišejo vrsta kontrolnika oz. evidence (K…), zaporedna številka, pod katero je 
deklaracija knjižena v kontrolnik, in datum sprejema carinske deklaracije. Podatki so ločeni s poševno 
črto. 
 

Primer izpolnitve polja A A  NAMEMBNI URAD 

   2022 Izpostava Celje 
   K4 - 2345 / 15.08.2001 

 

 
V dopolnilni ali nadomestni carinski deklaraciji iz 1. tč. prvega odstavka 59. člena CZ se v to polje 
vpišeta številka in datum sprejema poenostavljene carinske deklaracije. Podatka sta ločena s poševno 
črto. 
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Polje B: PODATKI ZA VKNJIŽBO (listi 1, 2, 3 in 6, 7, 8 ECL) 
 
Polje je namenjeno vpisu podatkov in zabeležk v zvezi z obračunom in plačilom dajatev ter 
omejitvami razpolagalnih pravic z blagom; vpisu podatkov, ki se nanašajo na elektronsko poslane 
deklaracije (RIP številka); vpisu drugih podatkov, ki jih določi Generalni carinski urad. 
 
V primerih, ko se plačilo dajatev opravi pri carinskem uradu, se v polje vpišeta zaporedna številka in 
datum iz knjige prihodkov ter podpiše carinski delavec, ki je plačilo prejel in prihodek knjižil. 
 
V polje se vpišejo zaznamki, ki so predvideni v uredbi o uveljavljanju pravice do oprostitev uvoznih 
dajatev ali drugem predpisu in se nanašajo na prepoved odtujitve oziroma razpolaganja z blagom. 
 
Carinski delavec, ki podatke vnaša v informacijski sistem, se v polje podpiše in vnese svojo šifro. Če 
računalnik ob vnosu podatkov iz ECL javlja napake, vnašalec podatkov vpiše napake v polje E ali J na 
hrbtni strani lista 1 ali 6. 
 
Carinski delavec, ki potrdi carinsko deklaracijo za status obračuna, označi v spodnjem levem delu 
polja status obračunane deklaracije s črko »O« in datumom obračuna. 
 
Polje C: URAD ODHODA (lista 4, 5 ECL) 
 
Polje se izpolni pri: 

• tranzitnem postopku, 
• skupnem postopku izvoza in tranzita.  

 
Namenjeno je vpisu podatkov o vknjižbi carinske deklaracije v predpisane evidence.  
 
Pod naslovom »URAD ODHODA« se vpišeta šifra in naziv urada odhoda. V naslednjo vrstico se 
vpišejo vrsta kontrolnika oz. evidence (K…), zaporedna številka, pod katero je deklaracija knjižena v 
kontrolnik, in datum sprejema carinske deklaracije. Podatki so ločeni s poševno črto.  
 

Primer izpolnitve polja C C   URAD ODHODA 

   2022 Izpostava Celje 
   K11 - 4009 / 15.08.2001 

 

 
 
Polje D: KONTROLA URADA ODHODA (listi 1, 2, 3, 4, 5 ECL) 
 
Polje se izpolni pri:  

• postopkih izvoza (listi 1, 2, 3 ECL), 
• tranzitnem postopku (listi 1, 4, 5 ECL),  
• skupnem postopku izvoza in tranzita (listi 1, 2, 3, 4, 5 ECL). 

 
Pod naslovom »KONTROLA URADA ODHODA« kontrolor vpiše svojo šifro in določi nadaljnji 
potek ravnanja z deklaracijo. Potek določi z oznakami, ki so opisane v nadaljevanju. Z vpisom teh 
oznak določi, ali se bo izvajalo preverjanje carinske deklaracije in na kakšen način. Kontrolor določi 
tudi carinskega delavca ali več delavcev, ki bodo preverjanje opravili, tako da vpiše ustrezno šifro 
carinskega delavca. V primeru računalniške določitve poti kontrolor vpiše svojo šifro.  
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Oznake za preverjanje se vpišejo v naslednji obliki in imajo naslednjo vsebino: 
 

P/0 – postavka ECL / – ni preverjanja 
P/1 – postavka ECL / – celovito preverjanje 
P/2 – postavka ECL / – preverjanje vseh listin (verodostojnost, usklajenost ipd.) 
P/3 – postavka ECL / – količinsko preverjanje 
P/4 – postavka ECL / – preverjanje lastnosti, vrste blaga in uvrstitve v carinsko tarifo 
P/5 – postavka ECL / – preverjanje porekla blaga 
P/6 – postavka ECL / – preverjanje carinske vrednosti 
P/7 – postavka ECL / – odvzem vzorca 
P/9 – postavka ECL / – druga preverjanja, ki jih kontrolor natančneje opredeli v polju E 

 
V primeru vpisa več postavk morajo biti te ločene z vejicami. Če postavka oz. postavke niso 
navedene, se oznaka nanaša na vse postavke v deklaraciji. 
 
Šifre P, razen šifer P0 in P2, zajemajo tako preverjanje listin kot tudi pregled blaga, če to še ni 
prepuščeno. Kaj je bilo dejansko pregledano (dokumenti, blago ali oboje) oz. na podlagi česa je 
carinski delavec ugotovil (ne)ustreznost prijavljenih podatkov v deklaraciji, mora carinski delavec 
navesti v polju E. 

 
Za oznako preverjanja se vpiše šifra carinskega delavca ali delavcev, ki bodo opravili preverjanje 
deklaracije.  

 
Primer: K/015//P/5 – 2,5/008 (Kontrolor s šifro 015 je določil, da se preveri poreklo blaga iz postavk 
2 in 5. Preverjanje bo opravil carinski delavec s šifro 008).  
 
Ugotovitev:  

Carinski delavec, ki ob preverjanju deklaracije ni ugotovil odstopanj od prijavljenih podatkov, 
ne vpiše nobenih zaznamkov. V polju E, ki se nahaja na hrbtni strani lista 1, navede, kaj je bilo 
predmet njegovega preverjanja, in izsledke preverjanja (gl. polje E).  

V primeru ugotovljenih razhajanj med prijavljenimi podatki v ECL in dejanskim stanjem ali 
priloženimi dokumenti, vpiše zaznamek "Gl. hrbtno stran!". Enak zaznamek ("Gl. hrbtno 
stran!") vpiše tudi, če npr. od deklaranta zahteva dodatne podatke (dodatne tehnične podatke, 
prospekte, kataloge…), dokumente ali če so bili odvzeti vzorci blaga. 

 
Če se deklaracija ni preverila, se v ta del polja ne vpiše ničesar. 

 
Nameščene carinske oznake, število: 

Vpišeta se vrsta nameščenih carinskih oznak (zalivke, nalepke) in število (s številko in besedo) 
le-teh. 

 
ID oznake: 

Vpišejo se identifikacijske oznake nameščenih carinskih oznak (npr. št. zalivke). 
 

Rok (zadnji dan): 
V primeru izvoza, tranzitnega postopka oz. skupnega postopka izvoza in tranzita se vpiše rok, 
do katerega je potrebno blago predložiti namembnemu uradu, v primeru pasivnega 
oplemenitenja pa rok, do katerega mora biti zaključen postopek pasivnega oplemenitenja. 
Datumski podatki se vpišejo v obliki DDMMLL (dan, mesec, leto), vključno z dodatnimi 
oznakami T, E, P. 

T: DDMMLL (datum predaje blaga namembnemu uradu) 
E: DDMMLL (datum zaključka postopka z ekonomskim učinkom) 
P: DDMMLL (datum za vložitev dopolnilne deklaracije v primerih, ko je vložena nepopolna 
deklaracija) 
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Primer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podpis:  
Podpiše se carinski delavec, ki je opravil preverjanje carinske deklaracije, namestil carinske 
oznake oz. določil datum iz prejšnjega odstavka. 

Žig:  
Odtisne se uradni žig izpostave, in sicer tako, da ne prekrije drugih podatkov in podpisov. 

 
Polje E: KONTROLA ODPREMNEGA/IZVOZNEGA ORGANA 

 
Polje se nahaja na hrbtni strani lista 1 ECL in se izpolni pri: 

• skupnem postopku izvoza in tranzita (listi 1, 2, 3, 4, 5 ECL), 
• postopkih izvoza (listi 1, 2, 3 ECL), 
• tranzitnem postopku (listi 1, 4, 5 ECL). 
 

Namenjeno je vpisu odločitev pooblaščenih organov o ustreznosti pošiljke in vpisu ugotovitev 
carinskega delavca, ki je opravil preverjanje carinske deklaracije. 
 
V zgornjem delu polja pooblaščeni organi (fitosanitarni, veterinarski, tržni, sanitarni …) potrdijo 
(ne)ustreznost pošiljke, če je njihova kontrola oz. obveznost soglasja za izpeljavo carinskega postopka 
predpisana. 

 
Spodnji del polja je namenjen vpisu raznih zaznamkov carinskih delavcev, ki so: 
 
• opombe deklarantu o zavračanju carinske deklaracije v jasni in razumljivi obliki ter vsebini; 
• zaznamki carinskega delavca, ki opravi vnos deklaracije v CIS, o ugotovljenih napakah, vključno 

s šifro carinskega delavca; če dokument še nima številke kontrolnika, se vpiše tudi na ekranu vidni 
ident vnosa, ki pri ponovnem iskanju služi povezavi med ECL in že vpisanimi podatki; 

• dodatni zaznamki kontrolorja ali računalnika za usmerjanje preverjanja carinske deklaracije; 
• zaznamki carinskega delavca, ki ga je določil kontrolor, o preverjanju deklaracije; 
 

V tem polju mora carinski delavec navesti, kaj je bilo predmet njegovega pregleda oz. 
preverjanja (listine, blago, katere listine, kateri del blaga) in argumente, na podlagi katerih je 
ugotovil, da prijavljeni podatki v ECL ne ustrezajo dejanskim. Če so ugotovljene neskladnosti 
med prijavljenimi in dejanskimi podatki takšne, da imajo neposredne ali posredne materialne 
posledice, mora carinski delavec napisati zapisnik o preverjanju carinske deklaracije, katerega 
obrazec je priloga navodila Generalnega carinskega urada. Opomba o izdanem zapisniku se 
vpiše v deklaracijo. 
 

V primeru odvzema vzorcev mora carinski delavec navesti količino in vrsto blaga, ki ga je vzel kot 
vzorec, ter postavko ECL, pod katero je blago navedeno. 
 

D KONTROLA URADA ODHODA 

Žig: 

 

Ugotovitev: Gl. hrbtno stran 

Nameščene carinske oznake, število:  1x 

ID. oznake:  451 

Rok (zadnji dan):  E 080801 

 

Podpis: 
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V primeru, da je carinski delavec zahteval od deklaranta dodatne podatke ali dokumente, mora to 
zapisati. Prav tako navede podatek, da je bil deklarant oz. njegov pooblaščenec odsoten med 
pregledom blaga, ter druge pomembne procesne dogodke. Pod svoje zaznamke se carinski 
delavec podpiše. 

 
• drugi zaznamki (npr. naknadno preverjanje). 
 
Polje F: ZAZNAMEK PRISTOJNEGA ORGANA  
 
Polje se nahaja na listih 4 in 5 ECL ter je namenjeno potrditvi podatkov o pretovoru blaga med 
tranzitom na drugo prevozno sredstvo, ki so navedeni v polju 55 ECL. 
 
Carinski delavec vpiše v polje vrsto, število in identifikacijsko oznako novonameščenih carinskih 
oznak, se podpiše in odtisne uradni žig carinskega organa. 
 
Polje G: ZAZNAMKI PRISTOJNIH ORGANOV 
 
Polje je namenjeno vpisu zaznamkov, ugotovitev pristojnih organov (npr. carine, policije …) v zvezi z 
izrednimi dogodki med prevozom, ki so navedeni v polju 56 na hrbtni strani listov 4 in 5 ECL. 
Pristojni organ potrdi svoje zaznamke z uradnim pečatom in podpisom. 
 
Polje H: NAKNADNA KONTROLA (če se kopija uporabi za ugotovitev statusa blaga v tranzitnem 

režimu EU) 
 
Polje, ki se nahaja na hrbtni strani lista 4 ECL, se zaenkrat ne izpolnjuje. 
 
Polje I: KONTROLA NAMEMBNEGA URADA (skupni tranzitni postopek) 
 
Polje se nahaja na hrbtni strani listov 4 in 5 ECL ter je razdeljeno na dva dela.  
 
V prvi del polja se vpiše: 

• datum predložitve blaga in ECL namembnemu uradu oz. pooblaščenemu prejemniku; 
• ugotovljeno stanje carinskih oznak in blaga z besedo "USTREZNO", če ni pripomb, oziroma z 

besedo "RAZLIKA", če se ugotovi razlika v količini blaga. V primeru razlike se navedejo še 
način, kako je bila ugotovljena (ob pregledu, na podlagi dokumentov), in predlagani ukrepi v 
zvezi s tem.  

 
V drugi del polja se vpiše: 

• datum potrditve uradu odhoda, 
• oznaka in zaporedna številka vknjižbe. 

 
Namembni urad svoje zaznamke potrdi z uradnim žigom in podpisom. 
 
SKUPNI TRANZITNI POSTOPEK – POTRDILO PREJEMA 
 
Na zahtevo osebe, ki je predložila blago in tranzitno deklaracijo, namembni urad oz. pooblaščeni 
prejemnik potrdi pravilno izpolnjeno potrdilo prejema (odrezek lista 5 ECL).  
 
Polje J: KONTROLA NAMEMBNEGA URADA 
 
Polje J, ki se nahaja v spodnjem delu listov 6, 7 in 8 ECL, se pri uvoznih postopkih izpolni smiselno 
enako kot polje D pri izvoznih postopkih in tranzitu. 
 
Polje J, ki se nahaja na hrbtni strani lista 6 ECL, se izpolni smiselno enako kot polje E. 
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PRILOGA 2 
(KODEKS ŠIFER ZA IZPOLNJEVANJE ECL) 

 
 
Kodeks šifer vsebuje 15 šifrantov: 
1. šifrant carinskih organov 
2. šifrant posebnih osemmestnih šifer za določene skupine oseb 
3. šifrant za podatke o vrednosti  
4. šifrant držav 
5. šifrant dobavnih pogojev po INCOTERMS-u 
6. šifrant valut 
7. šifrant vrste posla 
8. šifrant vrste prevoza 
9. šifrant ugodnosti 
10. šifrant postopkov 
11. šifrant kontingentov 
12. šifrant metod vrednotenja 
13. šifrant posebnih zaznamkov, predloženih listin, potrdil, dovoljenj …  
14. šifrant vrst dajatev 
15. šifrant načina plačila oziroma zavarovanja plačila dolga 
 
 
 

1. Šifrant carinskih organov 
 
 
Šifra Naziv carinskega organa 
  
0100 GENERALNI CARINSKI URAD 
1000 CARINSKI URAD LJUBLJANA 
1018 Izpostava Ljubljana  
1026 Izpostava Kranj 
1034 Izpostava Letališče Brnik 
1042 Izpostava Pošta Ljubljana 
1050 Izpostava Novo mesto 
1069 Izpostava ŽP Ljubljana   
1077 Izpostava Jarše  
1085 Izpostava Krško 
1115 Izpostava Metlika 
1174 Izpostava Metlika, mejni prehod Vinica 
1182 Izpostava Metlika, mejni prehod ŽP Metlika 
1123 Izpostava Obrežje 
1190 Izpostava Obrežje, mejni prehod Slovenska vas 
1131 Izpostava ŽP Dobova 
1212 Izpostava ŽP Dobova, mejni prehod Rigonce 
1220 Izpostava ŽP Dobova, mejni prehod Orešje 
1247 Izpostava Škofja Loka 
1255 Izpostava Ribnica 
1140 Izpostava Logatec, mejni prehod Babno Polje 
1158 Izpostava Ribnica, mejni prehod Podplanina 
1166 Izpostava Ribnica, mejni prehod Petrina 
1301 Izpostava Logatec 
1913 Izpostava Terminal Ljubljana  
1800 Oddelek za trošarine Ljubljana 
1850 Oddelek za trošarine Novo mesto 
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2006 CARINSKI URAD CELJE 
2014 Izpostava Velenje 
2040 Izpostava Velenje, mejni prehod Pavličevo sedlo 
2022 Izpostava Celje 
2073 Izpostava ŽP Rogatec 
2030 Izpostava ŽP Rogatec, mejni prehod Bistrica ob Sotli 
2065 Izpostava ŽP Rogatec, mejni prehod Rogatec 
2081 Izpostava ŽP Rogatec, mejni prehod Dobovec 
2103 Izpostava ŽP Rogatec, mejni prehod Imeno 
2800 Oddelek za trošarine Celje 
3002 CARINSKI URAD DRAVOGRAD 
3010 Izpostava Holmec 
3088 Izpostava Holmec, mejni prehod Mežica 
3029 Izpostava Prevalje 
3037 Izpostava Vič 
3061 Izpostava Vič, mejni prehod Libeliče 
3045 Izpostava Radelj  
3070 Izpostava Radelj, mejni prehod Muta 
3090 Izpostava Radelj, mejni prehod Kapla 
3100 Izpostava Radelj, mejni prehod Pernice 
3110 Izpostava Radelj, mejni prehod Remšnik 
3053 Izpostava Dravograd 
3800 Oddelek za trošarine Dravograd 
4009 CARINSKI URAD MURSKA SOBOTA 
4017 Izpostava Murska Sobota 
4025 Izpostava Gornja Radgona 
4033 Izpostava Kuzma 
4050 Izpostava Kuzma, mejni prehod Matjaševci 
4090 Izpostava Kuzma, mejni prehod Sotina  
4190 Izpostava Kuzma, mejni prehod Kramarovci 
4220 Izpostava Kuzma, mejni prehod Fikšinci 
4041 Izpostava Dolga vas 
4173 Izpostava Pince 
4211 Izpostava Dolga vas, mejni prehod Kobilje 
4068 Izpostava Hodoš 
4181 Izpostava Hodoš, mejni prehod Martinje  
4203 Izpostava Hodoš, mejni prehod Prosenjakovci 
4261 Izpostava ŽP Hodoš 
4310 Izpostava Hodoš, mejni prehod Čepinci 
4076 Izpostava Gederovci 
4230 Izpostava Gederovci, mejni prehod Cankova 
4240 Izpostava Gederovci, mejni prehod Korovci 
4250 Izpostava Gederovci, mejni prehod Gerlinci 
4084 Izpostava Trate 
4260 Izpostava Trate, mejni prehod Sladki Vrh 
4106 Izpostava Središče ob Dravi 
4122 Izpostava ŽP Središče ob Dravi 
4114 Izpostava Ormož 
4149 Izpostava Gibina 
4130 Izpostava Gibina, mejni prehod Razkrižje 
4157 Izpostava Petišovci 
4165 Izpostava ŽP Lendava 
4800 Oddelek za trošarine Murska Sobota 
5005 CARINSKI URAD JESENICE 
5013 Izpostava Jezersko 
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5021 Izpostava Ljubelj 
5048 Izpostava Korensko sedlo 
5056 Izpostava Rateče 
5064 Izpostava ŽP Jesenice 
5072 Izpostava Karavanke 
5080 Izpostava Plavški travnik 
5800 Oddelek za trošarine Jesenice 
6001 CARINSKI URAD KOPER 
6028 Izpostava Lazaret 
6010 Izpostava Lazaret, mejni prehod Čampore 
6070 Izpostava Lazaret, mejni prehod Kaštelir 
6036 Izpostava Koper 
6044 Izpostava Luka Koper 
6060 Izpostava Piran 
6080 Izpostava Piran, mejni prehod Izola 
6090 Izpostava Piran, mejni prehod Koper 
6052 Izpostava Škofije 
6100 Izpostava Škofije, mejni prehod Plavje 
6120 Izpostava Škofije, mejni prehod Osp 
6160 Izpostava Škofije, mejni prehod Socerb 
6117 Izpostava Sečovlje 
6170 Izpostava Sečovlje, letališče Portorož 
6125 Izpostava Dragonja 
6133 Izpostava Sočerga 
6800 Oddelek za trošarine Koper 
7008 CARINSKI URAD MARIBOR 
7024 Izpostava Šentilj 
7040 Izpostava Letališče Maribor 
7059 Izpostava Jurij 
7120 Izpostava Jurij, mejni prehod Sv. Duh na Ostrem vrhu 
7140 Izpostava Jurij, mejni prehod Gradišče 
7150 Izpostava Jurij, mejni prehod Svečina 
7160 Izpostava Jurij, mejni prehod Špičnik 
7180 Izpostava Jurij, mejni prehod Plač 
7067 Izpostava Maribor 
7075 Izpostava Gruškovje 
7083 Izpostava Gruškovje, mejni prehod Zgornji Leskovec 
7091 Izpostava Zavrč 
7113 Izpostava Ptuj 
7130 Izpostava ŽP Tezno 
7032 Izpostava ŽP Tezno, mejni prehod Maribor 
7800 Oddelek za trošarine Maribor 
8004 CARINSKI URAD NOVA GORICA 
8136 Izpostava Tolmin 
8012 Izpostava Robič, mejni prehod Predel 
8050 Izpostava Robič, mejni prehod Učeja 
8020 Izpostava Robič 
8080 Izpostava Robič, mejni prehod Most na Nadiži 
8090 Izpostava Robič, mejni prehod Livek 
8100 Izpostava Robič, mejni prehod Solarji 
8110 Izpostava Robič, mejni prehod Robidišče 
8039 Izpostava Rožna Dolina 
8150 Izpostava Rožna Dolina, mejni prehod Šempeter 
8160 Izpostava Rožna Dolina, mejni prehod Miren 
8170 Izpostava Rožna Dolina, mejni prehod Lokvica 
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8180 Izpostava Rožna Dolina, mejni prehod Solkan  
8190 Izpostava Rožna Dolina, mejni prehod Pristava 
8200 Izpostava Rožna Dolina, mejni prehod Nova Gorica  
8047 Izpostava ŽP Nova Gorica  
8063 Izpostava Neblo 
8210 Izpostava Neblo, mejni prehod Hum 
8220 Izpostava Neblo, mejni prehod Vipolže 
8230 Izpostava Neblo, mejni prehod Plešivo 
8240 Izpostava Neblo, mejni prehod Golo Brdo 
8250 Izpostava Neblo, mejni prehod Britof 
8071 Izpostava Idrija 
8128 Izpostava Vrtojba 
8144 Izpostava Ajdovščina 
8800 Oddelek za trošarine Nova Gorica 
9000 CARINSKI URAD SEŽANA 
9019 Izpostava Fernetiči 
9060 Izpostava Fernetiči, mejni prehod Repentabor 
9070 Izpostava Fernetiči, mejni prehod Gorjansko 
9080 Izpostava Fernetiči, mejni prehod Klariči 
9027 Izpostava Kozina 
9140 Izpostava ŽP Hrpelje – Kozina 
9035 Izpostava ŽP Sežana 
9043 Izpostava Terminal Sežana 
9051 Izpostava Lipica 
9116 Izpostava ŽP Ilirska Bistrica 
9124 Izpostava Jelšane 
9132 Izpostava Starod 
9159 Izpostava Ilirska Bistrica 
9800 Oddelek za trošarine Sežana 
 
 
 

2. Šifrant posebnih osemmestnih šifer za določene skupine oseb 
 
 
Šifra Skupina oseb 
  
06000037 tuja diplomatska predstavništva 
06000045 tuje fizične osebe 
05980003 druge osebe, ki nimajo davčne številke 
 
 
 

3. Šifrant za podatke o vrednosti 
 
 
V polje se vpiše: 
  
"A": če deklarant ob upoštevanju 16. do 27. člena carinskega zakona in 4. poglavja uredba za 

uvajanje carinskega zakona izjavlja:  
a) da kupec in prodajalec nista povezana in 
b) da ne obstajajo prepovedi za kupca glede prodaje ali uporabe blaga poleg: 

− prepovedi, ki jih določajo slovenski predpisi; 
− prepovedi, ki omejujejo geografsko področje prodaje blaga; 
− prepovedi, ki ne vplivajo bistveno na vrednost blaga, in 
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c) da prodaja ali cena nista podrejena pogojem ali storitvam, katerih vrednost ne 
more biti določena v odnosu na blago, ki ga je treba oceniti, in 

d) da ne obstajajo v zvezi z uvoženim blagom licenčnine, ki jih mora kupec plačati 
neposredno ali posredno, kot pogoj za prodajo, in 

e) da prodaja ni podrejena sporazumu med stranema, na podlagi katerega del 
prihodka kakršne koli nadaljnje prodaje, odstopitve ali uporabe uvoženega blaga 
pripada neposredno prodajalcu. 

Za vpis šifre A morajo biti hkrati izpolnjene vse trditve pod a, b, c, d in e. 
 
"B": če deklarant ob upoštevanju 16. do 27. člena carinskega zakona in 4. poglavja uredba za 

uvajanje carinskega zakona izjavlja: 
a) da sta kupec in prodajalec medsebojno povezana, vendar ta povezava ne vpliva 

na ceno uvoženega blaga, in 
b) da so izpolnjene trditve točk b, c, d in e šifre A. 

Za vpis šifre B morajo biti hkrati izpolnjene vse trditve pod a in b. 
 
"C": če deklarant ob upoštevanju 16. do 27. člena carinskega zakona in 4. poglavja uredba za 

uvajanje carinskega zakona izjavlja: 
a) da kupec in prodajalec nista povezana oziroma da sta kupec in prodajalec 

medsebojno povezana, vendar ta povezava ne vpliva na ceno uvoženega blaga, in 
b) da sta izpolnjeni trditvi točk b in c šifre A; 
c) da obstajajo v zvezi z uvoženim blagom licenčnine, ki jih mora kupec plačati 

neposredno ali posredno, kot pogoj za prodajo, in je znesek licenčnin naveden v 
polju 44 (šifra V37), in/ali 

d) da je prodaja podrejena sporazumu med stranema, na podlagi katerega del 
prihodka kakršne koli nadaljnje prodaje, odstopitve ali uporabe uvoženega blaga 
pripada neposredno prodajalcu in je ustrezen znesek naveden v polju 44 (šifra 
V38). 

Za vpis šifre C morata biti hkrati izpolnjeni trditvi pod a in b ter vsaj ena od trditev pod c 
ali d. 

 
"D": če deklarant ob upoštevanju 16. do 27. člena carinskega zakona in 4. poglavja uredba za 

uvajanje carinskega zakona izjavlja: 
a) da sta kupec in prodajalec medsebojno povezana in ta povezava vpliva na uvozno 

ceno blaga ali 
b) da obstajajo prepovedi za kupca glede prodaje ali uporabe blaga poleg: 

− prepovedi, ki jih določajo slovenski predpisi; 
− prepovedi, ki omejujejo geografsko področje prodaje blaga; 
− prepovedi, ki ne vplivajo bistveno na vrednost blaga, ali 

c) da sta prodaja ali cena podrejena pogojem ali storitvam, katerih vrednost ne more 
biti določena v odnosu na blago, ki ga je treba oceniti, ali 

d) da obstajajo v zvezi z uvoženim blagom licenčnine, ki jih mora kupec plačati 
neposredno ali posredno, kot pogoj za prodajo, vendar znesek licenčnin zaradi 
kakršnih koli vzrokov ni naveden v polju 44, ali 

e) da je prodaja podrejena sporazumu med stranema, na podlagi katerega del 
prihodka kakršne koli nadaljnje prodaje, odstopitve ali uporabe uvoženega blaga 
pripada neposredno prodajalcu, vendar ustrezen znesek zaradi kakršnih koli 
vzrokov ni naveden v polju 44. 

Za vpis šifre D mora biti izpolnjena ena ali več trditev pod a, b, c, d ali e. 
 
"L": če deklarant izjavlja: 

a) da je pri vrednotenju programske opreme za naprave za avtomatsko obdelavo 
podatkov ločeno prikazana vrednost podatkov in programskih navodil od 
vrednosti nosilca podatkov; 

b) da so izpolnjene trditve za vpis šifre A ali B ali C (te šifre se ne vpišejo). 
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Za vpis šifre L morata biti hkrati izpolnjena pogoja pod a in b. 
Ta šifra se lahko uporabi le pri blagu, ki se uvršča v tarifne oznake 8524 31 000, 8524 40 
000 in 8524 91 000. 
Vrednost podatkov ali programskih navodil se vpiše v polje 44/1 (šifra V51). 

 
"M": če deklarant izjavlja: 

a) da pri vrednotenju programske opreme za naprave za avtomatsko obdelavo 
podatkov na fakturi nista ločeno prikazani vrednost podatkov ali programskih 
navodil in vrednost nosilca teh podatkov (v carinsko vrednost se vštevata obe 
vrednosti); 

b) da so izpolnjene trditve za vpis šifre A ali B ali C (te šifre se ne vpišejo). 
Za vpis šifre M morata biti hkrati izpolnjena pogoja pod a in b. 
Ta šifra se lahko uporabi le pri blagu, ki se uvršča v tarifne oznake 8524 31 000, 8524 40 
000 in 8524 91 000. 

 
"N": če deklarant izjavlja, da za uvoženo blago ni in ne bo nastala obveznost plačila dajatev in 

hkrati ne gre za brezplačno pošiljko. V tem primeru mora biti izpolnjeno polje 43. 
 
"O": če deklarant izjavlja, da za celotno carinsko deklaracijo ni priloženih potrebnih 

dokumentov za vrednotenje uvoženega blaga na osnovi transakcijske vrednosti, ampak 
predlaga uporabo drugih metod vrednotenja.  
V tem primeru mora biti predlagana metoda vrednotenja vpisana v polju 43. 
 

"R": če deklarant izjavlja, da v deklaraciji z več postavkami za vse postavke ni priloženih 
potrebnih dokumentov za vrednotenje uvoženega blaga na osnovi transakcijske vrednosti, 
ampak se za posamezne postavke predlaga uporaba različnih metod vrednotenja.  
Predlagane metode je potrebno pri vsaki postavki vpisati v polje 43. 

 
 

4. Šifrant držav 
 
 
V polja 15, 16 in 17 se vpiše z besedo ime države iz te priloge, v podpolja 15 a, 17 a, 18/2 
(drugo podpolje polja 18), 21/2 in 34 a pa trimestna številčna šifra. 
Uporabljen je standard ISO 3166. 
 
Ime države Dvočrkovna  

šifra 
Številčna 
šifra 

   
Afganistan AF 004 
Albanija AL 008 
Alžirija DZ 012 
Ameriška Samoa AS 016 
Andora AD 020 
Angola AO 024 
Anguila AI 660 
Antarktika AQ 010 
Antigva in Barbuda AG 028 
Argentina AR 032 
Armenija AM 051 
Aruba AW 533 
Avstralija AU 036 
Avstrija AT 040 
Azerbajdžan AZ 031 
Bahami BS 044 
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Bahrajn BH 048 
Bangladeš BD 050 
Barbados BB 052 
Belgija BE 056 
Belize BZ 084 
Belorusija BY 112 
Benin BJ 204 
Bermudi BM 060 
Bocvana BW 072 
Bolgarija BG 100 
Bolivija BO 068 
Bosna in Hercegovina BA 070 
Bouvetov otok BV 074 
Božični otok CX 162 
Brazilija BR 076 
Britansko ozemlje Indijskega oceana IO 086 
Brunej Darussalam BN 096 
Burkina Faso BF 854 
Burundi BI 108 
Butan BT 064 
Centralnoafriška republika CF 140 
Ciper CY 196 
Cookovo otočje CK 184 
Čad TD 148 
Češka republika CZ 203 
Čile CL 152 
Danska DK 208 
Deviški otoki (Britanski) VG 092 
Deviški otoki (ZDA) VI 850 
Dominika DM 212 
Dominikanska republika DO 214 
Džibuti DJ 262 
Egipt EG 818 
Ekvador EC 218 
Ekvatorialna Gvineja GQ 226 
Eritreja ER 232 
Estonija EE 233 
Etiopija ET 231 
Falklandski otoki (Malvini) FK 238 
Ferski otoki FO 234 
Fidži FJ 242 
Filipini PH 608 
Finska FI 246 
Francija FR 250 
Francoska Gvajana GF 254 
Francoska Polinezija PF 258 
Francosko južno ozemlje TF 260 
Gabon GA 266 
Gambija GM 270 
Gana GH 288 
Gibraltar GI 292 
Grčija GR 300 
Grenada GD 308 
Grenlandija GL 304 
Gruzija GE 268 



 
Uradni list Republike Slovenije št. 114 / 24. 12 2002 / Stran 14683 

 
 

Guadeloupe GP 312 
Guam GU 316 
Gvajana GY 328 
Gvatemala GT 320 
Gvineja GN 324 
Gvineja Bissau GW 624 
Haiti HT 332 
Heardov otok in McDonaldovi otoki HM 334 
Honduras HN 340 
Hongkong HK 344 
Hrvaška HR 191 
Indija IN 356 
Indonezija ID 360 
Irak IQ 368 
Iran, islamska republika IR 364 
Irska IE 372 
Islandija IS 352 
Italija IT 380 
Izrael IL 376 
Jamajka JM 388 
Japonska JP 392 
Jemen YE 887 
Jordanija JO 400 
Jugoslavija YU 891 
Južna Afrika ZA 710 
Južna Georgija in otoki Južni Sandwich GS 239 
Kajmanski otoki KY 136 
Kambodža KH 116 
Kamerun CM 120 
Kanada CA 124 
Katar QA 634 
Kazahstan KZ 398 
Kenija KE 404 
Kirgizija KG 417 
Kiribati KI 296 
Kitajska CN 156 
Kokosovi (Keeling) otoki CC 166 
Kolumbija CO 170 
Komori KM 174 
Kongo, demokratična republika CD 180 
Kongo, republika CG 178 
Koreja, demokratična ljudska republika KP 408 
Koreja, republika KR 410 
Kostarika CR 188 
Kuba CU 192 
Kuvajt KW 414 
Laoška ljudska demokratična republika LA 418 
Latvija LV 428 
Lesoto LS 426 
Libanon LB 422 
Liberija LR 430 
Libijska arabska džamahirija LY 434 
Liechtenstein LI 438 
Litva LT 440 
Luksemburg LU 442 
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Macau MO 446 
Madagaskar MG 450 
Madžarska HU 348 
Makedonija, nekdanja jugoslovanska 
republika 

MK 807 

Malavi MW 454 
Maldivi MV 462 
Malezija MY 458 
Mali ML 466 
Malta MT 470 
Maroko MA 504 
Marshallovo otočje MH 584 
Martinique MQ 474 
Mavretanija MR 478 
Mauritius MU 480 
Mayotte YT 175 
Mehika MX 484 
Mikronezija (federativne države) FM 583 
Mjanmar MM 104 
Moldavija, republika MD 498 
Monako MC 492 
Mongolija MN 496 
Montserrat MS 500 
Mozambik MZ 508 
Namibija NA 516 
Nauru NR 520 
Nemčija DE 276 
Nepal NP 524 
Niger NE 562 
Nigerija NG 566 
Nikaragva NI 558 
Niue NU 570 
Nizozemska NL 528 
Nizozemski Antili AN 530 
Norfolški otok NF 574 
Norveška NO 578 
Nova Kaledonija NC 540 
Nova Zelandija NZ 554 
Oman OM 512 
Otoki Turks in Caicos TC 796 
Otoki Wallis in Futuna WF 876 
Pakistan PK 586 
Palau PW 585 
Palestinsko območje, zasedeno PS 275 
Panama PA 591 
Papua Nova Gvineja PG 598 
Paragvaj PY 600 
Peru PE 604 
Pitcairn PN 612 
Poljska PL 616 
Portoriko PR 630 
Portugalska PT 620 
Reunion RE 638 
Romunija RO 642 
Ruanda RW 646 



 
Uradni list Republike Slovenije št. 114 / 24. 12 2002 / Stran 14685 

 
 

Ruska federacija RU 643 
Sveta Helena SH 654 
Sveta Kitts in Nevis KN 659 
Sveta Lucija LC 662 
Sveta Pierre in Miquelon PM 666 
Sveta Vincent in Grenadine VC 670 
Salvador SV 222 
Samoa WS 882 
San Marino SM 674 
Sao Tome in Principe ST 678 
Savdska Arabija SA 682 
Sejšeli SC 690 
Senegal SN 686 
Severni Marianski otoki MP 580 
Sierra Leone SL 694 
Singapur SG 702 
Sirska arabska republika SY 760 
Slonokoščena obala CI 384 
Slovaška SK 703 
Slovenija SI 705 
Solomonovi otoki SB 090 
Somalija SO 706 
Stranski zunanji otoki Združenih držav UM 581 
Sudan SD 736 
Surinam SR 740 
Svalbard in Jan Mayen SJ 744 
Svazi SZ 748 
Sveti sedež (Vatikanska mestna država) VA 336 
Španija ES 724 
Šrilanka LK 144 
Švedska SE 752 
Švica CH 756 
Tadžikistan TJ 762 
Tajska TH 764 
Tajvan, provinca Kitajske TW 158 
Tanzanija, združena republika TZ 834 
Togo TG 768 
Tokelau TK 772 
Tonga TO 776 
Trinidad in Tobago TT 780 
Tunizija TN 788 
Turčija TR 792 
Turkmenistan TM 795 
Tuvalu TV 798 
Uganda UG 800 
Ukrajina UA 804 
Urugvaj UY 858 
Uzbekistan UZ 860 
Vanuatu VU 548 
Vatikan (gl. Sveti sedež)   
Venezuela VE 862 
Vietnam VN 704 
Vzhodni Timor TP 626 
Zahodna Sahara EH 732 
Zaire (gl. Kongo, demokratična republika)   
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Zambija ZM 894 
Združene države Amerike US 840 
Združeni arabski emirati AE 784 
Združeno kraljestvo Velike Britanije in 
Severne Irske 

GB 826 

Zelenortsko otočje CV 132 
Zimbabve ZW 716 
 
 

5. Šifrant dobavnih pogojev po INCOTERMS-u 
 
 
1. podpolje 
polja 20 

Vsebina šifre 2. podpolje polja 20 

   
EXW franko tovarna lokacija tovarne 
FCA franko prevoznik kraj ali sprejemna točka 
FAS franko ob ladijski bok odpremna luka 
FOB franko na ladijski krov odpremna luka 
CFR stroški in prevoznina namembna luka 
CIF stroški, zavarovanje in prevoznina namembna luka 
CPT prevoz plačan do namembni kraj 
CIP prevoz in zavarovanje plačana do namembni kraj 
DAF dobavljeno na meji kraj dobave na meji 
DES dobavljeno na ladji namembna luka 
DEQ dobavljeno na obali (ocarinjeno) namembna luka 
DDU dobavljeno neocarinjeno namembni kraj 
DDP dobavljeno ocarinjeno namembni kraj 
XXX drugi dobavni pogoji opisani dobavni pogoji po pogodbi 
 
 
 
3. podpolje 
polja 20 

Pomen šifre 

  
0 kraj iz 2. podpolja se nahaja na meji carinskega območja Republike Slovenije 
1 kraj iz 2. podpolja se nahaja znotraj carinskega območja 
2 kraj iz 2. podpolja se nahaja izven carinskega območja  
 
 

6. Šifrant valut 
 
 
V prvo podpolje polja 22 se vpiše trimestna številčna šifra. 
Uporabljen je standard ISO 4217. 
 
Številčna 
šifra 

Črkovna 
šifra 

Valuta 

   
004 AFA afgan 
008 ALL lek 
012 DZD alžirski dinar 
031 AZM azerbajdžanski manat 
032 ARS argentinski peso 
036 AUD avstralski dolar 
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044 BSD bahamski dolar 
048 BHD bahrajnski dinar 
050 BDT taka 
051 AMD armenski dram 
052 BBD barbadoški dolar 
060 BMD bermudski dolar 
064 BTN ngultrum 
068 BOB boliviano 
072 BWP pula 
084 BZD belizejski dolar 
090 SBD solomonski dolar 
096 BND brunejski dolar 
100 BGL lev 
104 MMK kiat 
108 BIF burundski frank 
116 KHR riel 
124 CAD kanadski dolar 
132 CVE kapverdski eskudo 
136 KYD kajmanski dolar 
144 LKR šrilanška rupija 
152 CLP čilski peso 
156 CNY juan 
170 COP kolumbijski peso 
174 KMF komorski frank 
188 CRC kostariški kolon 
191 HRK hrvaška kuna 
192 CUP kubanski peso 
196 CYP ciprski funt 
203 CZK češka krona 
208 DKK danska krona 
214 DOP dominikanski peso 
222 SVC salvadorski kolon 
230 ETB etiopski bir 
232 ERN nakfa 
233 EEK estonska krona 
238 FKP falklandski funt 
242 FJD fidžijski dolar 
262 DJF džibutski frank 
270 GMD dalasi 
288 GHC cedi 
292 GIP gibraltarski funt 
320 GTQ kvecal 
324 GNF gvinejski frank 
328 GYD gvajanski dolar 
332 HTG gurd 
340 HNL lempira 
344 HKD hongkonški dolar 
348 HUF forint 
352 ISK islandska krona 
356 INR indijska rupija 
360 IDR rupija 
364 IRR iranski rial 
368 IQD iraški dinar 
376 ILS šekel 
388 JMD jamajski dolar 
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392 JPY jen 
398 KZT tenge 
400 JOD jordanski dinar 
404 KES kenijski šiling 
408 KPW severnokorejski von 
410 KRW von 
414 KWD kuvajtski dinar 
417 KGS som 
418 LAK kip 
422 LBP libanonski funt 
426 LSL loti 
428 LVL latvijski lats 
430 LRD liberijski dolar 
434 LYD libijski dinar 
440 LTL litvanski litas 
446 MOP pataka 
450 MGF malgaški frank 
454 MWK kvača 
458 MYR malezijski ringit 
462 MVR rufija 
470 MTL malteška lira 
478 MRO uguija 
480 MUR mavricijska rupija 
484 MXN mehiški peso 
496 MNT tugrik 
498 MDL moldavijski lev 
504 MAD maroški dirham 
508 MZM metikal 
512 OMR omanski rial 
516 NAD namibijski dolar 
524 NPR nepalska rupija 
532 ANG nizozemski antilski gulden 
533 AWG arubski gulden 
548 VUV vatu 
554 NZD novozelandski dolar 
558 NIO kordoba oro 
566 NGN naira 
578 NOK norveška krona 
586 PKR pakistanska rupija 
590 PAB balboa 
598 PGK kina 
600 PYG gvarani 
604 PEN novi sol 
608 PHP filipinski peso 
626 TPE timorski eskudo 
634 QAR katarski rial 
642 ROL lev 
643 RUB ruski rubelj 
646 RWF ruandski frank 
654 SHP funt Svete Helene 
678 STD dobra 
682 SAR savdski rial 
690 SCR sejšelska rupija 
694 SLL leone 
702 SGD singapurski dolar 
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703 SKK slovaška krona 
704 VND dong 
705 SIT tolar 
706 SOS somalski šiling 
710 ZAR rand 
716 ZWD zimbabvejski dolar 
736 SDD sudanski dinar 
740 SRG surinamski gulden 
748 SZL lilangeni 
752 SEK švedska krona 
756 CHF švicarski frank 
760 SYP sirski funt 
764 THB bat 
776 TOP paanga 
780 TTD dolar Trinidada in Tobaga 
784 AED UAE dirham 
788 TND tunizijski dinar 
792 TRL turška lira 
795 TMM manat 
800 UGX ugandski šiling 
807 MKD denar 
810 RUR ruski rubelj 
818 EGP egiptovski funt 
826 GBP angleški funt 
834 TZS tanzanijski šiling 
840 USD ameriški dolar 
858 UYU urugvajski peso 
860 UZS uzbekistanski sum 
862 VEB bolivar 
882 WST tala 
886 YER jemenski rial 
891 YUM jugoslovanski dinar 
894 ZMK kvača 
901 TWD novi tajvanski dolar 
950 XAF CFA frank BEAC 
951 XCD vzhodnokaribski dolar 
952 XOF CFA frank BCEAO 
953 XPF CFP frank 
960 XDR SDR 
972 TJS somoni 
973 AOA kvanza 
974 BYR beloruski rubelj 
976 CDF kongški frank 
977 BAM konvertibilna marka 
975 BGN bolgarski lev 
978 EUR evro 
980 UAH hryvnia 
981 GEL lari 
985 PLN zlot 
986 BRL brazilski real 
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7. Šifrant vrste posla 
 
 
Posel je vsako dejanje, komercialno ali ne, ki povzroči premik blaga (pošiljanje ali prejem). 
 
Šifra v stolpcu A Šifra v 

polju 24 
Šifra v stolpcu B 

   
11 1 Dokončni nakup/prodaja (2) 
12 2 Blago, ki se pošilja na ogled ali 

preizkušanje, blago, ki se pošilja s 
pravico do vračila, in komisijski posli 

13 3 Kompenzacijski posli (menjalna 
trgovina) 

14 4 Prodaja tujim potnikom za njihovo 
osebno uporabo 

1 Posli z dejanskim ali 
nameravanim prenosom lastništva 
na podlagi plačila ali drugega 
nadomestila (1) 
Izjeme: posli s šiframi 21 do 23, 
71, 72, 81  

15 5 Finančni lizing (3) 
   

21 1 Vračilo blaga 
22 2 Zamenjava oz. nadomestilo za vrnjeno 

blago 

2 Vračilo blaga, ki je bilo 
predhodno že evidentirano pod 
šifro 1 (4); brezplačna zamenjava 
blaga oz. nadomestilo za blago (4) 23 3 Zamenjava oz. nadomestilo za 

nevrnjeno blago (npr. zaradi garancije) 
   

31 1 Dobave blaga na podlagi programov, ki 
jih v celoti ali delno financira Evropska 
Skupnost 

32 2 Druge dobave vladnih pomoči 
33 3 Druge dobave pomoči (s strani 

posameznikov ali nevladnih 
organizacij) 

3 Posli (ki niso začasnega značaja) s 
prenosom lastništva, vendar brez 
nadomestila (finančnega ali 
drugačnega) 

34 4 Drugi posli 
   

41 1 Oplemenitenje 
42 2 Popravilo in vzdrževanje (servisiranje) 

proti plačilu 

4 Posli z namenom oplemenitenja 
na podlagi pogodbe (5) ali z 
namenom popravila (6) 
Izjeme: posli s šiframa 71, 72 43 3 Brezplačno popravilo in vzdrževanje 

(servisiranje) 
   

51 1 Oplemenitenje 
52 2 Popravilo in vzdrževanje (servisiranje) 

proti plačilu 

5 Posli po opravljenem 
oplemenitenju na podlagi pogodbe 
(5) ali po popravilu (6) 
Izjeme: posli s šiframa 71, 72 53 3 Brezplačno popravilo in vzdrževanje 

(servisiranje) 
   

61 1 Najem, posoja, operativni lizing  6 Posli brez prenosa lastništva, npr. 
najem, posoja, operativni lizing (7) 
in druge začasne uporabe (8), razen 
oplemenitenja na podlagi pogodbe 
in popravila (dobava in vračilo) 

62 2 Druge začasne uporabe  

   
71 1 Za vojaške namene 7 Posli v zvezi s skupnimi 

obrambnimi programi ali z 
drugimi skupnimi meddržavnimi 
proizvodnimi programi 

72 2 Drugi programi 
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8 Dobava gradbenega materiala in 

opreme v okviru gradbenih oz. 
gradbenih inženiring poslov, ki so 
del splošne pogodbe (9) 

81  

   
9 Drugi posli 91  
 
 
Opombe: 
 
(1) Ta točka zajema večino izvoznih in uvoznih poslov, tj. poslov, pri katerih: 

− se lastništvo prenese z rezidenta na nerezidenta ali obratno; 
− je ali bo izvršeno plačilo ali drugo nadomestilo (kompenzacija v blagu). 

Pri tem je potrebno opozoriti, da to velja tudi za blago, ki se pošilja med enotami istega podjetja 
ali iste skupine podjetij, in za blago, ki se pošilja v/iz osrednjih distribucijskih skladišč, razen če v 
zvezi s temi posli plačilo ali drugo nadomestilo ni oz. ne bo izvršeno (v tem primeru se taki posli 
evidentirajo pod šifro 3 stolpca A). 
 
(2) Vključno z dobavami rezervnih delov in drugimi nadomestnimi dobavami proti plačilu. 
Vključno "(povratni) odkup" slovenskega blaga. 
 
(3) Vključno s finančnim lizingom: obroki se obračunajo tako, da pokrijejo vso ali skoraj vso 
vrednost blaga. Koristi in tveganja lastništva se ob sklenitvi pogodbe prenesejo na lizingojemalca. 
Po izteku pogodbe postane lizingojemalec zakoniti lastnik. 
 
(4) Vrnjene ali zamenjane oz. nadomestne pošiljke blaga, ki so bile prvotno evidentirane pod 
šiframi 3 do 9 stolpca A, je potrebno evidentirati pod ustrezne šifre. 
 
(5) Posli oplemenitenja (pod carinskim nadzorom ali ne) se evidentirajo pod šifri 4 in 5 stolpca A. 
Posli oplemenitenja za lasten račun ne spadajo pod ti šifri in jih je potrebno evidentirati pod šifro 
1 stolpca A. 
 
(6) Popravilo pomeni obnovo blaga v smislu njegove prvotne funkcije, kar lahko vključuje tudi 
nekatere strukturne spremembe ali izboljšave. 
 
(7) Operativni lizing: vse lizinške pogodbe, razen finančnega lizinga (gl. opombo 3). 
 
(8) Ta šifra zajema blago, ki se izvaža/uvaža z namenom kasnejšega ponovnega uvoza/ponovnega 
izvoza, ne da bi se pri tem spremenilo lastništvo. 
 
(9) Posli, evidentirani pod šifro 8 stolpca A, se nanašajo na pošiljko z blagom, za katero niso bili 
izdani ločeni računi, ampak je bil izdan en sam račun, ki pokriva celotno skupno vrednost. V 
nasprotnem primeru je potrebno posle evidentirati pod šifro 1 stolpca A. 
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8. Šifrant vrste prevoza 
 
 
Šifra Vrsta prevoza 
  
10 pomorski prevoz  
12 vagon na ladji 
16 cestno vozilo na ladji 
17 priklopnik ali polpriklopnik na ladji 
20 železniški pravoz 
23 oprtni vlak 
31 osebno vozilo 
32 kombi 
33 tovorno vozilo do 7500 kg največje dovoljene mase brez priklopnika 
34 tovorno vozilo nad 7500 kg največje dovoljene mase brez priklopnika 
35 tovorno vozilo s polpriklopnikom ali priklopnikom 
40 zračni prevoz 
50 poštni promet 
70 transportne napeljave (cevovodi, plinovodi, daljnovodi itd.) 
90 lastni pogon 
 
 

9. Šifrant ugodnosti 
 
 
Šifra Ugodnost 
  
G splošna shema preferencialov (SSP) 
P preferencialni status blaga na osnovi prostotrgovinskih sporazumov 
O druge preferenčne kvote, ki niso zajete v G in P 
 
 

10. Šifrant postopkov 
 
 
Štirimestna šifra je sestavljena iz dveh dvomestnih šifer: 
− prva dvomestna šifra označuje deklarirani (zahtevani) carinski postopek oz. uporabo ali 

rabo (v nadaljevanju: postopek); 
− druga dvomestna šifra označuje poprejšnji postopek. Za poprejšnji postopek se šteje 

postopek, v katerem je bilo blago pred deklariranim (zahtevanim) postopkom. Če 
poprejšnjega postopka ni bilo, se na tretjem in četrtem mestu štirimestne šifre vpiše 00. Ta 
šifra se vpiše tudi, ko je bil poprejšnji postopek tranzitni postopek. 

 
V primerih, ko je bil poprejšnji postopek postopek carinskega skladiščenja ali postopek 
začasnega uvoza ali ko gre za blago iz proste carinske cone, se ustrezna šifra tega postopka kot 
poprejšnjega vnese le, če blago pred tem postopkom ni bilo predmet kakšnega drugega postopka 
z ekonomskim učinkom.  
 
 
Šifra Postopek 
  
10 dokončni izvoz  
21 pasivno oplemenitenje 
23 začasni izvoz blaga, ki se bo vrnilo v nespremenjenem stanju 
31 ponovni izvoz blaga 



 
Uradni list Republike Slovenije št. 114 / 24. 12 2002 / Stran 14693 

 
 

40 sprostitev blaga v prost promet  
41 sprostitev v prost promet v okviru postopka uvoza blaga za proizvodnjo za izvoz 

(sistem povračila carine) 
46 sprostitev v prost promet v okviru postopka uvoza za proizvodnjo za izvoz (sistem 

povračila carine) v prostorih carinskega skladišča 
47 sprostitev v prost promet v okviru postopka uvoza blaga za proizvodnjo za izvoz 

(sistem povračila carine) v PCC 
51 uvoz blaga za proizvodnjo za izvoz (sistem odloga plačila carine) 
53 začasni uvoz blaga 
54 obračun dajatev za blago, ki se že nahaja v carinskem postopku 
55 uvoz blaga za proizvodnjo za izvoz (sistem odloga plačila carine) v prostorih 

carinskega ali trošarinskega skladišča ali v prostorih oproščenega uporabnika 
56 aktivno oplemenitenje (sistem odloga plačila carine) v PCC 
61 ponovni uvoz in sprostitev v prost promet  
63 ponovni uvoz domačega blaga (prvi odstavek 167. člena carinskega zakona) 
71 postopek carinskega skladiščenja blaga 
76 postopek carinskega skladiščenja ali vnosa blaga v PCC, namenjenega izvozu v 

nespremenjenem stanju, za katerega upravičenec na podlagi vložitve te deklaracije 
oziroma prijave lahko zahteva izplačilo izvoznih spodbud ali uveljavitve oprostitev 
plačila DDV 

78 vnos blaga v PCC, razen primerov pod šifro 76 
91 predelava blaga pod carinskim nadzorom 
93 uničenje blaga pod carinskim nadzorom 
96 vnos blaga v PCP 
 
 

11. Šifrant kontingentov 
 
 
V polje 39 se vpiše štirimestna šifra kontingenta, ki je določena s predpisom o določitvi 
kontingenta. 
 
 

12. Šifrant metod vrednotenja 
 
 
Če carinski deklarant carinski deklaraciji ne more priložiti dokumentov, na osnovi katerih bi se 
lahko carinska vrednost za vse postavke ali del postavk ugotavljala na osnovi transakcijske 
vrednosti, lahko predlaga drugo metodo vrednotenja uvoženega blaga. Za to mora predložiti tudi 
ustrezne podatke (npr. podatke, ko se je enako ali podobno blago že carinilo, cenike, 
kataloge...). 
 
Polje 43 se izpolni z enomestno črkovno ali številčno šifro le, če je v polje 12 vpisana šifra N, 
O ali R. 
 
a) Če je v polju 12 vpisana šifra "O" ali "N", se vpiše v to polje šifra: 
− 2: če deklarant predlaga vrednotenje uvoženega blaga na osnovi uporabe transakcijske 

vrednosti enakega blaga (prvi odst. 17. čl. CZ) in priloži ustrezne podatke; 
− 3: če deklarant predlaga vrednotenje uvoženega blaga na osnovi uporabe transakcijske 

vrednosti podobnega blaga (drugi odst. 17. čl. CZ) in priloži ustrezne podatke; 
− 4: če deklarant predlaga vrednotenje uvoženega blaga na osnovi uporabe deduktivne metode 

(1. alinea 1. točke prvega odst. 18. čl. CZ) in priloži ustrezne podatke; 
− 5: če deklarant predlaga vrednotenje uvoženega blaga na osnovi uporabe metode izračunane 

vrednosti (2. točka prvega odst. 18. čl. CZ) in priloži ustrezne podatke; 
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− 6: če deklarant predlaga vrednotenje uvoženega blaga na osnovi uporabe ostalih metod (19. 
čl. CZ) in priloži ustrezne podatke; 

 
b) Če je v polju 12 vpisana šifra R, se pri posamezni postavki carinske deklaracije v to polje 
vpiše ustrezna šifra:  
− A, B, C, D, L ali M, ki imajo pomen opisan pri polju 12 (uvoženo blago se vrednoti na 

osnovi transakcijske vrednosti pri vpisu šifer A, B, C, L ali M), ali  
− 2, 3, 4, 5 ali 6, ki ima pomen iz alinee a (dokumenti, na podlagi katerih bi se lahko carinska 

vrednost določila na osnovi transakcijske vrednosti, niso priloženi, zato deklarant predlaga 
drugo metodo vrednotenja in prilaga tudi ustrezne podatke). 

 
V to polje se vpiše samo ena šifra – črkovna ali številčna. 
 
 

13.  Šifrant posebnih zaznamkov, predloženih listin, potrdil, dovoljenj … 
 
 
V polje 44 se vpišejo potrebne šifre iz enajstih podatkovnih skupin, ki obravnavajo: 
− oprostitve plačila uvoznih dajatev (podatkovna skupina z oznako C), 
− davki in takse (podatkovna skupina z oznako D), 
− postopke z ekonomskim učinkom (podatkovna skupina z oznako E), 
− fakturne dokumente (podatkovna skupina z oznako F), 
− garancije (podatkovna skupina z oznako G), 
− izjave (podatkovna skupina z oznako I), 
− ostale priložene dokumente (podatkovna skupina z oznako O), 
− potrdila o poreklu in druga potrdila (podatkovna skupina z oznako P), 
− poenostavljene postopke (podatkovna skupina z oznako S), 
− trošarine (podatkovna skupina z oznako T), 
− carinsko vrednost blaga (podatkovna skupina z oznako V). 
 
Vsako posamezno podatkovno skupino je mogoče opisati v največ dveh podpoljih: 
− v podpolje 44/1 se vpiše šifra, sestavljena iz treh znakov; prvi znak je črkovna oznaka 

podatkovne skupine; 
− v podpolje 44/2, dolžine največ dvajsetih znakov, se vpišejo vsebinski podatki, ki so vezani 

na izbrano šifro (npr. zaporedne številke dokumenta, znesek prevoznih stroškov). Vsebina 
tega podpolja in način vpisa podatkov sta določena za posamezno tromestno šifro iz 
podpolja 44/1. Če vsebina ni predpisana, se vpiše le ustrezna tromestna šifra iz podpolja 
44/1. 

 
Ker je polje 44 nedeljeno, ločimo podpolja z oklepaji. Primera: 

(V20)(3451) 
Šifra pomeni, da se v konkretni postavki prijavljajo stroški dobave do vstopa na carinsko 
območje Republike Slovenije v višini 3451 SIT. 

(C12)(345/2002) 
Šifra pove, da deklarant uveljavlja oprostitev plačila uvoznih dajatev na podlagi akta 
pristojnega organa o podedovanju predmetov št. 345 iz leta 2002. 

 
V drugo podpolje je potrebno vpisati podatek skrajno levo, zato pred številko ne sme biti 
praznega mesta. 
 
V polje 44 je mogoče vpisati zadostno število šifriranih prilog. Več šifer iz ene podatkovne 
skupine se vpiše po rastočem vrstnem redu. Če šifra še ni določena, se priloga lahko vpiše tudi z 
besedami. 
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Če v deklaracijah z več kot eno postavko veljajo šifre posamezne črkovne skupine za celotno 
deklaracijo (vse postavke), jih je mogoče vpisati samo v prvi postavki. V teh primerih mora biti 
(razen za šifre črkovne skupine I, O in S, kjer to ni potrebno) v prvi postavki vpisana tudi 
dodatna šifra take črkovne skupine z oznako 00 (npr. C00, E00, P00). Primer: 

(C00)(C37)(14/2002) 
Šifra pomeni, da velja potrdilo splošnega združenja industrijske panoge št. 14 iz leta 2002 
za vse postavke ECL. 

Taka poenostavitev ne velja za šifre črkovne skupine V. 
 
Skupine šifer se uporabljajo na naslednji način: 
 
 

Seznam šifer z oznako “C” (oprostitve plačila uvoznih dajatev) 
 
Šifra v 
podpolju 
44/1 

Opis šifre Vsebina 
podpolja 
44/2 

   
C01 oprostitve plačila uvoznih dajatev po carinskem zakonu člen CZ/točka 
C04 potrdilo diplomatskega ali konzularnega predstavništva v tujini 

oz. drug dokument o delu v tujini 
 

C12 akt pristojnega organa o podedovanju predmetov štev./LLLL 
C25 dokazilo o dobrodelni oziroma človekoljubni dejavnosti štev./LLLL 
C29 potrdilo pristojnega organa o opravljanju dejavnosti oz. 

registraciji 
štev./LLLL 

C36 potrdilo pristojne komisije o usposobljenosti za opravljanje 
določene dejavnosti 

 

C37 potrdilo splošnega združenja industrijske panoge štev./LLLL 
C42 izjava o ulovu in predelavi  
C90 oprostitev plačila uvoznih dajatev v skladu z mednarodnimi 

sporazumi 
štev.Ur. l./LLLL 

C99 druge oprostitve in druga potrdila  
 
Opomba: Okrajšave v stolpcu "Vsebina podpolja 44/2" pomenijo: 
 
štev./LLLL: evidenčno številko priloge/leto; 
štev. Ur. l./LLLL: številko Uradnega lista, v katerem je bil mednarodni sporazum prvič 

objavljen, in leto objave; 
člen CZ/točka: največ trimestno številko člena CZ in dvomestno številko točke, na 

kateri temelji oprostitev. 
 
 

Seznam šifer z oznako “D” (davki in takse) 
 
Šifra v 
podpolju 
44/1 

Opis šifre Vsebina podpolja 
44/2 

   
D45 oprostitev plačila takse za obremenjevanje okolja zaradi 

uporabe mazalnih olj in tekočin 
 

D50 oprostitev plačila DDV v skladu z določili ZDDV člen ZDDV/točka 
D51 uporaba znižane stopnje DDV v skladu z določili ZDDV člen ZDDV/točka 
D90 oprostitev plačila DDV v skladu z mednarodnim 

sporazumom 
štev. Ur. l./LLLL 

D92 oprostitev davka na motorna vozila v skladu z določili ZDMV člen ZDMV/točka 
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D93 oprostitev upravne takse člen ZUT/točka 
D99 druge oprostitve  
 
Opomba: Okrajšave v stolpcu "Vsebina podpolja 44/2" pomenijo: 
 
štev. Ur. l./LLLL: številko Uradnega lista, v katerem je bil mednarodni sporazum prvič 

objavljen, in leto objave; 
člen ZDDV/točka: največ trimestno številko člena ZDDV in dvomestno številko točke, na 

kateri temelji oprostitev ali uporaba znižane stopnje DDV; 
člen ZUT/točka: največ dvomestno številko člena ZUT in dvomestno številko točke, na 

kateri temelji oprostitev plačila takse. 
 
 

Seznam šifer z oznako “E” (postopki z ekonomskim učinkom) 
 
Šifra v 
podpolju 
44/1 

Opis šifre Vsebina podpolja 
44/2 

   
E01 predhodno dovoljenje za začetek postopka aktivnega 

oplementenja 
car. org./štev./LLLL 

E05 deklaracija kot zahtevek in dovoljenje za postopek 
aktivnega oplemenitenja 

car. org./štev./LLLL 

E11 šifra gospodarskih pogojev šifra 
E21 predhodno dovoljenje za postopek predelave pod 

carinskim nadzorom 
car. org./štev./LLLL 

E25 deklaracija kot zahtevek in dovoljenje za postopek 
predelave pod carinskim nadzorom 

car. org./štev./LLLL 

E31 predhodno dovoljenje za pasivno oplemenitenje car. org./štev./LLLL 
E35 deklaracija kot zahtevek in dovoljenje za postopek 

pasivnega oplemenitenja 
car. org./štev./LLLL 

E51 predhodno dovoljenje za začasni uvoz blaga car. org./štev./LLLL 
E52 oprostitev predložitve instrumenta zavarovanja  
E55 deklaracija kot zahtevek in dovoljenje za postopek 

začasnega uvoza 
člen CZ/točka 

E99 drugi dokumenti  
 
Opomba: Okrajšave v stolpcu "Vsebina podpolja 44/2" pomenijo: 
 
car. org./štev./LLLL: šifro carinskega organa/evidenčno številko dovoljenja/leto; 
šifra: štirimestna šifra gospodarskih pogojev (51 xx), pri čemer zadnji dve 

številki (xx) pomenita številčno oznako podrobnejših meril v zvezi z 
gospodarskimi pogoji iz priloge 46 k uredbi za izvajanje carinskega 
zakona; 

člen CZ/točka: največ trimestno številko člena CZ in dvomestno številko točke, na 
kateri temelji oprostitev. 
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Seznam šifer z oznako “F” (fakturni dokumenti) 
 

Šifra v 
podpolju 
44/1 

Opis šifre Vsebina podpolja 
44/2 

   
F10 faktura štev./LLLL 
F13 proforma faktura štev./LLLL 
F20 izjava o vrednosti blaga  
F90 ECL priloženo več faktur  
F99 druge fakture  
 
Opomba: Okrajšava v stolpcu "Vsebina podpolja 44/2" pomeni: 
 
štev./LLLL: evidenčna številka fakture (do 15 mest/leto). 
 
Če je deklaraciji priloženo več faktur, se v polje 44 vpiše šifra F90. 
 
 

Seznam šifer z oznako “G” (garancije) 
 

Šifra v 
podpolju 
44/1 

Opis šifre Vsebina podpolja  
44/2 

   
G01 splošna garancija deklaranta ali njegovega zastopnika dav. štev./evid. štev. 
G99 garancija druge osebe z dovoljenjem carinskega organa dav. štev./evid. štev. 
 
 
Opomba: Okrajšava v stolpcu "Vsebina podpolja 44/2" pomeni: 
 
dav. štev./evid. štev.: davčno številko imetnika garancije/evidenčno številko vpisa splošne 

garancije v register Generalnega carinskega urada. 
 
 

Seznam šifer z oznako “I” (izjave) 
 
 

Šifra v 
podpolju 
44/1 

Opis šifre Vsebina podpolja 
44/2 

   
I14 izjava, da je blago prosto uvoznih dajatev  
I20 izjava o zahtevani uporabi datuma, drugačnega od 

datuma vknjižbe ECL 
(DD/MM/LLLL) 

I21 izjava o poenostavljenem uvrščanju blaga  
I23 izjava o sukcesivnem carinjenju (štev./LLLL) 
I24 zahtevek za odstranitev, premestitev blaga  
I25 izjava o uporabi skupne carinske stopnje  
I30 izjava o namenu uporabe goriva  
I99 druge izjave  
 
Opomba: Okrajšavi v stolpcu "Vsebina podpolja 44/2" pomenita: 
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DD/MM/LLLL: dan/mesec/leto, 
 (Uporaba prijavljenega datuma se zahteva takrat, ko datum sprejema ECL 

ni datum, na osnovi katerega se določijo višina dajatev in drugi ukrepi 
trgovinske politike.) 

štev./LLLL: evidenčno številko izjave/leto. 
 
 

Seznam šifer z oznako “O” (ostali priloženi dokumenti) 
 

Šifra v 
podpolju 
44/1 

Opis šifre Vsebina podpolja 
44/2 

   
O10 DCV  
O11 tovorni list  
O12 zavarovalna polica  
O13 ladijski tovorni list  
O14 letalski tovorni list  
O15 specifikacija blaga  
O20 potrdilo o plačanih dajatvah za registracijo motornega 

vozila 
 

O25 dodatni izvod ECL št. lista ECL 
O26 kopija ECL car. org./vrsta/št./LLLL 
O30 kopija umaknjene ECL po končanem postopku car. org./vrsta/št./LLLL 
O99 drugo  
 
Opomba: Okrajšavi v stolpcu "Vsebina podpolja 44/2" pomenita: 
 
št. lista ECL: oznako lista iz seta ECL; primer: za list št. 3 se vpiše (O25)(3); 
car. org./vrsta/št./LLLL: šifro carinskega organa/vrsta postopka iz polja 1 ECL/evidenčno 

številko deklaracije/leto. 
 
 

Seznam šifer z oznako “P” (potrdila o poreklu in druga potrdila) 
 

Šifra v 
podpolju 
44/1 

Opis šifre Vsebina 
podpolja 
44/2 

  
Dokumenti za dokazovanje porekla  

P01 potrdilo o prometu blaga EUR 1 štev./LLLL 
P02 dolgoročno potrdilo o prometu blaga EUR 1 štev./LLLL 
P03 potrdilo EUR 2 štev./LLLL 
P04 potrdilo o poreklu blaga štev./LLLL 
P05 obrazec A štev./LLLL 
P06 izjava na računu štev./LLLL 
P07 izjava pooblaščenega izvoznika na računu štev./LLLL 
P08 potrdilo o direktni pošiljki štev./LLLL 
P10 druga potrdila o poreklu štev./LLLL 
P11 drugo  
  
Druga potrdila  

P21 potrdilo, soglasje ali dovoljenje Ministrstva za finance štev./LLLL 
P22 potrdilo, soglasje ali dovoljenje  Ministrstva za gospodarstvo štev./LLLL 
P23 potrdilo, soglasje ali dovoljenje Ministrstva za notranje zadeve štev./LLLL 
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P24 potrdilo, soglasje ali dovoljenje Ministrstva za zunanje zadeve štev./LLLL 
P25 potrdilo, soglasje ali dovoljenje Ministrstva za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano 
štev./LLLL 

P26 potrdilo, soglasje ali dovoljenje Ministrstva za obrambo štev./LLLL 
P27 potrdilo, soglasje ali dovoljenje Ministrstva za delo, družino in 

socialne zadeve 
štev./LLLL 

P28 potrdilo, soglasje ali dovoljenje Ministrstva za kulturo štev./LLLL 
P29 potrdilo, soglasje ali dovoljenje Ministrstva za okolje, prostor in 

energijo 
štev./LLLL 

P30 potrdilo, soglasje ali dovoljenje Ministrstva za promet štev./LLLL 
P31 potrdilo, soglasje ali dovoljenje Ministrstva za šolstvo, znanost in 

šport 
štev./LLLL 

P32 potrdilo, soglasje ali dovoljenje Ministrstva za zdravje štev./LLLL 
P33 potrdilo, soglasje ali dovoljenje Ministrstva za pravosodje štev./LLLL 
P34 potrdilo, soglasje ali dovoljenje Ministrstva za informacijsko 

družbo 
štev./LLLL 

P35 potrdilo, soglasje ali dovoljenje GZS oziroma Obrtne zbornice 
Slovenije 

štev./LLLL 

P36 potrdilo ali odločba Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja 
(MKGP) 

štev./LLLL 

P37 potrdilo o homologaciji za uvoz motornih vozil štev./LLLL 
P40 potrdilo o dodelitvi šifre CURS za uvoz vozil in rezervnih delov po 

znižani carinski stopnji 
štev./LLLL 

P41 potrdilo Tržnega inšpektorata RS  
P42 potrdilo Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in 

ribištvo 
 

P43 potrdilo Zdravstvenega inšpektorata RS  
P44 potrdilo Veterinarske uprave (veterinarske inšpekcije)  
P45 potrdilo Inšpektorata RS za kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov 

in živil 
štev./LLLL 

P49 potrdilo o zavezujoči informaciji o uvrstitvi blaga v KN štev./LLLL 
P50 potrdilo o zavezujoči informaciji o poreklu blaga štev./LLLL 
P51 potrdilo o istovetnosti blaga štev./LLLL 
P52 potrdilo o carinskem statusu blaga štev./LLLL 
P53 potrdilo za uvoz vina v Republiko Slovenijo  
P70 odločba Ministrstva za gospodarstvo za uvoz blaga v okviru 

kvote po Tržaškem sporazumu 
štev./LLLL 

P71 odločba Ministrstva za gospodarstvo za uvoz blaga v okviru 
kvote po splošnem sporazumu o carinah in trgovini 

štev./LLLL 

P90 dovoljenje za izvoz blaga z dvojno rabo  štev./LLLL 
P99 druga potrdila  
 
Opomba: Okrajšava v stolpcu "Vsebina podpolja 44/2" pomeni: 
 
štev./LLLL: evidenčno številko potrdila ali druge priloge/leto. 
 
 

Seznam šifer z oznako “S” (poenostavljeni postopki) 
 

Šifra v 
podpolju 
44/1 

Opis šifre Vsebina podpolja 
44/2 

   
S10 pooblaščeni pošiljatelj štev. dov./LLLL 
S11 nepopolna ECL štev. dov./LLLL 
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S12 dopolnilna ECL za nepopolno ECL štev. dov./LLLL 
S13 dopolnilna ECL – poenostavljen postopek na podlagi 

komercialnega ali drugega dokumenta 
štev. dov./LLLL 

S14 dopolnilna ECL – poenostavitev na podlagi 
knjigovodskih vpisov 

štev. dov./LLLL 

S15 poenostavljen način prikazovanja normativa porabe MM/LLLL/koef. % 
S16 dopolnilna carinska deklaracija, oddana z uporabo 

računalniškega sistema za izmenjavo podatkov 
štev. dov./LLLL 

S20 predhodni postopek – tranzit od pooblaščenega 
pošiljatelja 

štev. dov./LLLL 

S40 pooblaščeni prejemnik štev. dov./LLLL 
S99 drugo  
 
Opomba: Okrajšavi v stolpcu "Vsebina podpolja 44/2" pomenita: 
 
štev. dov./LLLL: evidenčno številko dovoljenja za poenostavljen postopek/leto; 
MM/LLLL/koef. %: mesec obračuna/leto obračuna/koeficient v % z dvema celima in 

dvema decimalnima mestoma. 
 Primera:  
 (S15)(08/2000/05.65) – obračun za mesec avgust leta 2000 s 

koeficientom sprostitve 5,65 %  
 (S15)(01-03/2000/05.65) – obračunsko obdobje od januarja do 

marca 2000 
 
 

Seznam šifer z oznako “T” (trošarine) 
 

Šifra v 
podpolju 
44/1 

Opis šifre Vsebina podpolja 
44/2 

   
T01 režim odloga plačila trošarine – blago spremlja trošarinski 

dokument 
štev./LLLL 

T31 oprostitev plačila trošarine v skladu z 31. členom ZTro odstavek/točka 
T32 oprostitve plačila trošarine v skladu z 32. členom ZTro odstavek/točka 
T41 podatki za izračun proporcionalne trošarine – tobak in 

tobačni izdelki 
maloprod. cena/% 

T45 prostorninski odstotek alkohola – pivo in etilni alkohol % 
T91 znižana stopnja trošarine – prodaja v PCP % 
T99 druge oprostitve  
 
Opomba: Okrajšave v stolpcu "Vsebina podpolja 44/2" pomenijo: 
 
štev./LLLL: evidenčno številko trošarinskega dokumenta, ki spremlja blago/leto; 
odstavek/točka: največ tromestno številko odstavka/dvomestno številko točke člena 

ZTro, na kateri temelji oprostitev; 
maloprod. cena/%: ustrezno maloprodajno ceno izdelka v SIT (deset mest)/odstotek od 

maloprodajne cene (dve celi in dve decimalni mesti); 
% odstotek prostorninske vsebnosti alkohola, ki določa trošarinsko 

osnovo za pivo in etilni alkohol (šifra T45) oz. odstotek za obračun 
od predpisane trošarine (šifra T91); dve celi in dve decimalni mesti. 
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Seznam šifer z oznako “V” (carinska vrednost blaga) 
 
V polje 44 se lahko vpiše več šifer, ki se začenjajo s črko “V”, če obstaja več elementov, ki se 
prištevajo oz. odštevajo k oz. od carinske vrednosti blaga. 
 
Šifra v 
podpolju 
44/1 

Opis šifre Vsebina 
podpolja 
44/2 

 
Šifre za popuste in znižanja cen, ki se ne vštevajo v carinsko vrednost za uvoženo blago 
(če so prijavljeni v ceni blaga v polju 22, se od nje odštejejo) 

V10 popust zaradi plačila v določenem časovnem obdobju, če 
plačilo še ni bilo realizirano v trenutku carinskega 
vrednotenja 

znesek v SIT 

V11 popust zaradi plačila v določenem časovnem obdobju, če je 
bilo plačilo že realizirano v trenutku carinskega vrednotenja 

znesek v SIT 

V12 količinski popust (rabat) znesek v SIT 
V13 trgovski popust znesek v SIT 
V15 drugi popusti in znižanja cene znesek v SIT 

 
Šifre za stroške, ki se vštevajo v carinsko vrednost za uvoženo blago, če niso 
upoštevani v plačani ali plačljivi ceni za uvoženo blago 

V20 prevozni stroški izven carinskega območja RS znesek v SIT 
V21 zavarovanje znesek v SIT 
V22 stroški za embalažo znesek v SIT 
V23 stroški, nastali v zvezi z zabojniki znesek v SIT 
V24 stroški natovarjanja in pretovarjanja znesek v SIT 
V25 drugi dodatni stroški pri prevozu znesek v SIT 
V30 provizije (razen nakupnih) znesek v SIT 
V31 stroški posrednikov znesek v SIT 
V32 stroški za materiale, sestavne dele in podobno blago, ki jih je 

nudil kupec brezplačno ali po znižani ceni in jih uvoženo 
blago vsebuje 

znesek v SIT 

V33 stroški za orodja, kalupe, matrice in podobno blago, ki jih je 
nudil kupec brezplačno ali po znižani ceni in so bili 
uporabljeni pri proizvodnji uvoženega blaga 

znesek v SIT 

V34 stroški za material, ki ga je nudil kupec brezplačno ali po 
znižani ceni in je bil uporabljen pri izdelavi uvoženega blaga 

znesek v SIT 

V35 stroški za v tujini izdelane tehnologije, projekte, osnutke, 
načrte in skice, ki so bile potrebne za izdelavo uvoženega 
blaga 

znesek v SIT 

V37 licenčnine znesek v SIT 
V38 izkupiček od nadaljne prodaje, odstopa ali uporabe blaga, ki 

pripada prodajalcu 
znesek v SIT 

V40 drugi stroški, ki se vštevajo v carinsko vrednost blaga znesek v SIT 
 
Šifre za stroške, ki se ne vštevajo v carinsko vrednost blaga 
(če so že vključeni v ceni blaga v polju 22, se od nje odštejejo ob izpolnjevanju 
pogojev iz CZ in uredbe) 

V50 prevozni in drugi stroški znotraj RS znesek v SIT 
V51 vrednost podatkov ali programskih navodil, namenjenih za 

uporabo v napravah za avtomatsko obdelavo podatkov, če so 
prikazani ločeno od plačane ali plačljive cene 

znesek v SIT 

V52 nakupna provizija, če je prikazana ločeno od plačane ali 
plačljive cene za uvoženo blago 

znesek v SIT 
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V53 plačila za gradnjo, postavitev, montažo, vzdrževanje ali 
tehnično pomoč, opravljeno v RS po uvozu 

znesek v SIT 

V60 drugi odbitki v RS znesek v SIT 
 
Šifra, s katero se ob vrnitvi blaga iz postopka začasnega uvoza ali začasnega izvoza 
prijavi vrednost blaga, deklarirana ob začetku teh postopkov 

V80 vrednost začasno uvoženega ali začasno izvoženega blaga na 
oplemenitenje 

znesek v SIT 

 
Šifri za prijavo skupnih stroškov, ki služita kontroli pravilnosti izračuna statistične 
vrednosti ob izvozu blaga 

V90 skupni stroški, zvišanja ali znižanja, ki zmanjšujejo 
statistično vrednost 

znesek v SIT 

V91 skupni stroški, zvišanja ali znižanja, ki povečujejo statistično 
vrednost 

znesek v SIT 

 
Šifri za prijavo skupnih stroškov, ki služita kontroli pravilnosti izračuna DDV ob 
uvozu blaga 

V95 skupni stroški, zvišanja ali znižanja, ki zmanjšujejo osnovo 
za obračun DDV 

znesek v SIT 

V96 skupni stroški, zvišanja ali znižanja, ki povečujejo osnovo za 
obračun DDV 

znesek v SIT 

 
 

14. Šifrant vrst dajatev 
 
 
Šifra Dajatev 
  
10 uvozne dajatve 
15 sezonske uvozne dajatve 
19 antidumpinške dajatve 
21 trošarine – mineralna olja in plin 
22 trošarina – alkohol in alkoholni izdelki 
23 specifična trošarina – tobak in tobačni izdelki 
24 proporcionalna trošarina – tobak in tobačni izdelki 
25 taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2 od tekočih goriv 
26 taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2 od plinastih goriv 
27 taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2 od trdih goriv 
29 druge oblike posebnih davkov 
30 kmetijske dajatve 
45 taksa za obremenjevanje okolja zaradi uporabe mazalnih 

olj in tekočin 
46 taksa na izrabljena vozila 
50 zamudne obresti 
51 kompenzacijske obresti 
61 izvozna taksa 
85 upravne takse 
91 davek na dodano vrednost – DDV 
92 davek na motorna vozila – DMV 
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15.  Šifrant načina plačila oz. zavarovanja plačila dolga 
 
 
V polje 47/NP se piše šifra načina plačila ali zavarovanja plačila nastalega carinskega in 
drugega dolga, ki ga je potrebno v skladu z veljavnimi predpisi obračunati ob uvozu/izvozu 
blaga. Ustrezno šifro se vpiše tudi, če izbrani postopek ali carinski organ zahteva le 
zavarovanje morebiti nastalega dolga. 
 
Šifra Pomen šifre 
  
N ni obveznosti plačila oz. zavarovanja nastalega ali zavarovanja morebitno nastalega 

dolga 
A gotovinsko ali ekvivalentno plačilo pri carinskem uradu 
C zavarovanje plačila dolga s posameznim gotovinskim pologom 
E zavarovanje plačila dolga s posamično garancijo – certificiran ček 
G zavarovanje plačila dolga s posamično garancijo – avalirana menica 
I zavarovanje plačila dolga s posamično garancijo – bančna garancija 
K zavarovanje plačila dolga s posamično garancijo – garantno pismo 
O plačilo dolga v skladu z dovoljenjem na podlagi 59. člena CZ 
P zavarovanje plačila dolga s splošno garancijo – garantno pismo 
S zavarovanje plačila dolga s splošno garancijo – gotovinski polog 
W zavarovanje plačila dolga s splošno garancijo – bančna garancija 
U poravnava obveznosti iz preplačila umaknjene carinske deklaracije 
 
Če se v polje vpišejo šifre O, P, S ali W, mora biti v polju 44 vpisana odgovarjajoča šifra iz 
črkovne skupine "G".« 
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PRILOGA 3 
 
LIST 1 in LIST 2 se uporabljata na podlagi 115. člena uredbe za izvajanje carinskega zakona v 
primerih deklariranja blaga na podlagi knjigovodskih vpisov. 
 
LIST 1 

1. Imetnik dovoljenja 
 
 

2. Dovoljenje 

3. Carinski postopek 
 
 

4. Carinski organ 
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5585. Znesek premije in znesek davčne olajšave za
prostovoljno dodatno pokojninsko
zavarovanje

Na podlagi tretjega odstavka 301. člena zakona o po-
kojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.
106/99, 72/00, 124/00, 109/01 in 108/02) minister za
finance objavlja

Z N E S E K   P R E M I J E   I N   Z N E S E K
D A V Č N E   O L A J Š A V E

za prostovoljno dodatno pokojninsko
zavarovanje

1
Znesek premije iz prvega odstavka 301. člena zakona

o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS,
št. 106/99, 72/00, 124/00, 109/01 in 108/02) se valori-
zira in v letu 2003 znaša 4.040 tolarjev.

2
Znesek davčne olajšave iz drugega odstavka 301. čle-

na zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju se
valorizira in za leto 2003 znaša 484.828 tolarjev.

Št. 27838/02
Ljubljana, dne 18. decembra 2002.

mag. Anton Rop l. r.
Minister za finance
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5586. Pravilnik o vzdrževalni organizaciji, potrjeni po
JAR-1145

Na podlagi 38. in 197. člena zakona o letalstvu (Uradni
list RS, št. 18/01) izdaja minister za promet

P R A V I L N I K
o vzdrževalni organizaciji, potrjeni po JAR-145*

1. člen
(predmet urejanja)

Ta pravilnik določa in ureja posebne pogoje in postop-
ke za pridobitev potrdila za vzdrževanje, izvajanje sprememb
in popravil zrakoplovov, motorjev, propelerjev, delov in opre-
me na zrakoplovih (v nadaljnjem besedilu: zrakoplovov ali
komponent zrakoplovov).

2. člen
(pomen izrazov)

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo
naslednji pomen:

1. JAR-145 so Skupni letalski predpisi 145, ki vsebu-
jejo pogoje, ki jih mora izpolnjevati organizacija, ki vzdržuje
zrakoplove ali komponente zrakoplovov, ki se uporabljajo za
komercialni zračni prevoz;

2. vzdrževalna organizacija, potrjena po JAR-145
(Approved Maintenance Organisation) (v nadaljnjem be-
sedilu: JAR-145 potrjena vzdrževalna organizacija) je orga-
nizacija, ki izpolnjuje pogoje po tem pravilniku in ji Uprava
Republike Slovenije za civilno letalstvo (v nadaljnjem besedi-
lu: uprava) izda potrdilo iz 3. člena tega pravilnika;

3. zelo majhna vzdrževalna organizacija (Very Small
Maintenance Organisation) je organizacija, ki vzdržuje leta-
la z batnimi motorji z maso do 5700 kg ali helikopterje z
enim motorjem ter maso do 2730 kg in v kateri je stalno
zaposleno 1 do 5 oseb;

4. linijsko vzdrževanje (Line Maintenance) je vsako
vzdrževanje, ki mora biti izvršeno pred letom, vključno z
ugotavljanjem in odpravljanjem napak, zamenjavo kompo-
nent ter izvajanjem preizkusov, s katerimi se zagotovi, da je
zrakoplov sposoben za nameravani let; to vzdrževanje vklju-
čuje tudi načrtovane preglede, ki vsebujejo vizuelne zunanje
preglede ter preglede notranje strukture, sistemov in kom-
ponent, ki so vidni skozi dostopne odprtine in vrata; v ta dela
sodijo tudi manjša popravila in spremembe (modifikacije), ki
praviloma ne zahtevajo večjih pripravljalnih in zaključnih del
in so lahko izvedena na enostaven način;

5. vzdrževanje v bazi (Base Maintenance) je vzdrže-
vanje, ki se lahko opravlja samo v bazi, kjer so na razpolago
ustrezna sredstva in strokovnjaki, ter obsega vsa vzdrževal-
na dela, ki presegajo obseg linijskega vzdrževanja zrakoplo-
va ali komponent zrakoplova;

6. majhno popravilo (Minor Repair) je majhna spre-
memba oziroma majhno popravilo zrakoplova ali komponen-
te in predstavlja spremembo oziroma popravilo, ki samo ne
vpliva neposredno na izpolnitev ustreznih tehničnih pogojev
za plovnost, vendar pomeni odstopanje od predpisanih te-
hničnih pogojev za plovnost, če se ga ne izvede;

7. veliko popravilo (Major Repair) je velika spremem-
ba oziroma veliko popravilo zrakoplova ali komponente zra-
koplova, ki neposredno vpliva na izpolnitev zahtev iz predpi-
sov o plovnosti;

8. operator zrakoplova (Aircraft Operator) je pravna
ali fizična oseba, ki je lastnik ali uporabnik zrakoplova in
odgovorni izvajalec operacij zrakoplova, ki je dolžan izvajati
operacije zrakoplova v skladu s spričevalom letalskega pre-
voznika oziroma spričevalom / dovoljenjem za posebne na-
mene oziroma v skladu s posebnim dovoljenjem za opravlja-
nje zračnega prevoza za lastne potrebe, vse v skladu z
določbami 4. poglavja zakona o letalstvu (Uradni list RS, št.
18/01; v nadaljnjem besedilu: ZLet) in/ali v skladu z odo-
brenim priročnikom za letenje ter vzdržuje zrakoplov v skla-
du s predpisi o plovnosti.

3. člen
(izdaja in obseg potrdila)

(1) Organizaciji, ki izpolnjuje pogoje v skladu z določ-
bami tega pravilnika, izda uprava potrdilo JAR-145 vzdrže-
valne organizacije. Potrdilo se izda na predpisanem obrazcu
– JAA obrazec 3 iz priloge št. 3 tega pravilnika in sicer
praviloma za 1 leto. Po preteku tega obdobja se veljavnost
potrdila praviloma podaljša še za obdobje 12 mesecev,
vendar skupaj ne za več kot 24 mesecev, če imetnik izpol-
njuje zahteve, ki veljajo v času odločanja ter glede na nove
ugotovitve uprave v skladu z določbami ZLet in na njegovi
podlagi izdanih predpisov. Enako velja za nadaljnja poda-
ljšanja veljavnosti potrdila.

(2) Izdaja potrdila JAR-145 vzdrževalne organizacije in
zahteve v zvezi z njegovo izdajo se izvajajo v skladu s Sloven-
skimi skupnimi letalskimi predpisi o vzdrževalni organizaciji,
potrjeni po JAR-145 (v nadaljnjem besedilu: S5-JAR-145),
ki se tekoče usklajujejo s Skupnimi letalskimi predpisi JAR-
145 in so sprejeti na podlagi Dogovorov o razvoju, sprejetju
in uresničevanju Skupnih letalskih predpisov (JAR), ki so bili
sklenjeni na Cipru, 11. septembra 1990 (v nadaljnjem be-
sedilu: dogovori).

(3) Vsebina S5-JAR-145 iz prejšnjega odstavka je zaje-
ta v prilogi št. 1 – Zahteve S5-JAR-145, ki je sestavni del
tega pravilnika in zajema vsebino 1. sekcije JAR-145.

(4) Slovenski skupni letalski predpisi 145 se lahko v
posameznem delu razlikujejo od Skupnih letalskih predpi-
sov 145 tako, da so upoštevani tudi predpisi o plovnosti in
natančnejši postopki izvajanja skupnih letalskih predpisov iz
4. člena tega pravilnika. V takem primeru se posebej označi-
jo tako, da je taka določba v prilogi št. 1 tega pravilnika
navedena kot: “S5S-JAR-145”.

(5) V primeru nejasnosti glede razlage vsebine S5-JAR-
145 iz tega pravilnika se uporabi kot pomoč originalno be-
sedilo JAR-145 v angleškem jeziku, skupaj z vsebinami iz
4. člena tega pravilnika in z dodatki k navedenim vsebinam.

(6) Uprava zagotavlja tekoče ažuriranje JAR-145 in S5-
JAR-145 in o stanju obvešča zainteresirane osebe na vlogo
za ustrezno obvestilo.

(7) Uprava objavi v Zborniku letalskih predpisov spre-
jemljive načine usklajevanja, tolmačenja, dodatke ter pose-
bna začasna navodila in natančnejše postopke izvajanja sku-
pnih letalskih predpisov iz 4. člena tega pravilnika.

(8) Obrazci:
– JAA obrazec 1: JAR-145 certifikat o sprostitvi dela /

komponente / sklopa za uporabo;
– JAA obrazec 2: Vloga za JAR-145 potrdilo – za novo

potrdilo / za podaljšanje veljavnosti potrdila / za spremem-
bo potrdila;

– JAA obrazec 3: Potrdilo JAR-145 vzdrževalne orga-
nizacije;

* Ta pravilnik delno povzema vsebino uredbe sveta št.
3922/91 z dne 16. decembra 1991 o harmonizaciji tehničnih
zahtev in postopkov na področju civilnega letalstva, kot je spreme-
njena z uredbami komisije št. 2176/96, 1069/99 in 2871/00, v
delu, ki se nanaša na JAR-145 – Vzdrževalne organizacije, potrje-
ne po JAR-145 iz priloge 11. Pri tem je upoštevana 4. sprememba
JAR-145, z dne 1. novembra 2001.
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– JAA obrazec 4: Podatki o vodilnem osebju na podla-
gi zahtev različnih JAR in

– CRS obrazec: Potrdilo o sprostitvi zrakoplova v upo-
rabo

so določeni v prilogi št. 3, ki je sestavni del tega pravil-
nika.

4. člen
(sprejemljivi načini usklajevanja, tolmačenja, dodatki ter

posebna začasna navodila in natančnejši postopki za
izvajanje skupnih letalskih predpisov)

Glede JAR-145 potrjenih vzdrževalnih organizacij iz
tega pravilnika se uporabljajo skupaj s prilogo št. 1 iz tretje-
ga odstavka prejšnjega člena tudi slovenski sprejemljivi na-
čini usklajevanja (v nadaljnjem besedilu: S5-AMC-145), tol-
mačenja (v nadaljnjem besedilu: S5-IEM-145), dodatki ter
posebna začasna navodila (v nadaljnjem besedilu: TGL) in
natančnejši postopki izvajanja skupnih letalskih predpisov,
katerih okvirna vsebina je zajeta v prilogi št. 2, ki je sestavni
del tega pravilnika. Priloga št. 2 je razdeljena na sprejemljive
načine usklajevanja, tolmačenja, dodatke ter posebna zača-
sna navodila in natančnejše postopke izvajanja skupnih le-
talskih predpisov, ki se nanašajo na vsebine iz tretjega od-
stavka 3. člena tega pravilnika in iz priloge št. 1 tega pravilni-
ka.

5. člen
(vloga za izdajo potrdila)

Za pridobitev potrdila iz 3. člena tega pravilnika mora
vložnik upravi dostaviti vlogo na predpisanem obrazcu – JAA
obrazec 2, ki ji mora priložiti še izpolnjen obrazec – JAA
obrazec 4, zahtevano število izvodov priročnika vzdrževalne
organizacije in dokazila, da izpolnjuje tudi splošne pogoje za
opravljanje dejavnosti.

6. člen
(odgovornost za izvedbo del)

(1) JAR-145 potrjena vzdrževalna organizacija mora
izvajati vsa dela za določenega lastnika oziroma uporabnika
zrakoplova v skladu z določbami tega pravilnika.

(2) Operator zrakoplova, kot lastnik oziroma uporabnik
zrakoplova, mora zagotoviti varno uporabo zrakoplova,
vključno z izvedbo vsega predpisanega vzdrževanja, v skla-
du s predpisi o plovnosti. Za celovitost in ustreznost nabora
del v programu vzdrževanja odgovarja lastnik, če lastnik ne
uporablja zrakoplova, pa njegov uporabnik v skladu s po-
godbo.

(3) JAR-145 potrjena vzdrževalna organizacija lahko v
skladu s pogodbo z lastnikom oziroma uporabnikom zrako-
plova izvaja vse naloge vzdrževanja njegove flote, vendar je
lastnik oziroma uporabnik zrakoplova v vsakem primeru od-
govoren za varno uporabo zrakoplova.

(4) Izvajanje majhnih in velikih popravil v okviru nalog
vzdrževanja mora biti podrobno določeno v priročniku vzdr-
ževalne organizacije v skladu s tem pravilnikom in v skladu s
predpisi, ki urejajo postopke glede načrtovanja, certifikacije
in plovnosti zrakoplova in komponent zrakoplova.

(5) Pred izvedbo velikega popravila mora lastnik oziro-
ma uporabnik zrakoplova pridobiti tudi odobritev predvide-
nega načrta popravila v skladu s predpisi o načrtovanju,
certifikaciji in plovnosti zrakoplova in komponent zrakoplova
glede na vrsto, kategorijo in namen uporabe zrakoplova.

(6) Obseg proizvodnje za potrebe vzdrževalne dejavno-
sti mora biti podrobno določen v priročniku vzdrževalne
organizacije v skladu s posebnim začasnim navodilom št. 9
iz priloge št. 2 tega pravilnika.

7. člen
(uporaba za druge dejavnosti v zračnem prometu in za

nekomercialne aktivnosti)
Določbe priloge št. 1 tega pravilnika se v skladu s

predpisi o plovnosti uporabljajo tudi za zrakoplove in kom-
ponente zrakoplovov, ki se uporabljajo za opravljanje drugih
dejavnosti v zračnem prometu in za izvajanje nekomercialnih
aktivnosti v letalstvu. Olajšave glede izpolnjevanja pogojev iz
tega pravilnika v primerih uporabe zrakoplova za druge de-
javnosti v zračnem prometu in za nekomercialne aktivnosti
določi uprava v okviru potrdila iz 3. člena tega pravilnika v
skladu z natančnejšim postopkom izvajanja skupnih letalskih
predpisov št. 3 iz priloge št. 2 tega pravilnika in v skladu s
predpisi o plovnosti zrakoplova in komponent zrakoplova.

8. člen
(posebnosti glede certifikatov in pooblastil za certificiranje)

(1) V zvezi s certificiranjem vzdrževanja v skladu z do-
ločbo S5-JAR-145.50 iz priloge št. 1 tega pravilnika se
uporablja ustrezen certifikat o sprostitvi za uporabo, in sicer:

1. za komponente zrakoplova – JAA obrazec 1 iz prilo-
ge št. 3 tega pravilnika;

2. za zrakoplov po opravljenem vzdrževanju v bazi –
poseben obrazec o sprostitvi zrakoplova za uporabo – CRS
obrazec iz priloge št. 3 tega pravilnika;

3. za zrakoplov po opravljenem linijskem vzdrževanju in
izvedbi vzdrževalnih del odprave prisotnih napak na zrako-
plovu – obrazec v okviru sistema tehnične knjige zrakoplova
(Tehnical Log Book System), ki ga odobri uprava v skladu s
predpisi o plovnosti zrakoplova in predpisi o izpolnjevanju
pogojev za pridobitev spričevala letalskega prevoznika (v
nadaljnjem besedilu: S5-JAR-OPS).

(2) Komponenta zrakoplova, ki jo JAR-145 potrjena
organizacija vgrajuje v zrakoplov, mora biti opremljena z
ustrezno izpolnjenim obrazcem JAA obrazec 1 iz priloge št.
3 tega pravilnika. Pri tem se kot enakovreden oziroma ustre-
zen šteje tudi certifikat, ki je določen v skladu s posebnimi
začasnimi navodili št. 11, 22 in 23 iz priloge št. 2 tega
pravilnika – certifikat FAA obrazec 8130-3 oziroma certifikat
TCCA obrazec 24-0078.

(3) Certificiranje vgradnje komponente zrakoplova v
zrakoplov se izvede z:

1. vpisom v CRS obrazec – v okviru vzdrževanja zrako-
plova v bazi ali

2. vpisom v ustrezen obrazec v okviru sistema tehnične
knjige zrakoplova (Tehnical Log Book System) – v okviru
linijskega vzdrževanja.

Tak vpis certificiranja vgradnje komponente zrakoplova
v zrakoplov potrdi pooblaščena odgovorna oseba JAR-145
potrjene vzdrževalne organizacije z ustrezno izjavo v skladu
z AMC-145.50 (b) in posebnim začasnim navodilom št. 16
iz priloge št. 2 tega pravilnika. Ob potrditvi s podpisom
hkrati navede tudi ime in priimek ter osebno številko, pod
katero ga kot certificirano osebje v skladu z določbo S5-
JAR-145.35 iz priloge št. 1 tega pravilnika vodi JAR-145
potrjena vzdrževalna organizacija.

(4) Ne glede na ureditev iz prvega in tretjega odstavka
tega člena veljajo za izvedbo postopka certificiranja in za
izdajo certifikata o sprostitvi za uporabo za zrakoplov oziro-
ma za komponento zrakoplova, ki ga izvede zelo majhna
vzdrževalna organizacija, posebnosti ureditve, določene v
posebnem začasnem navodilu št. 5 iz priloge št. 2 tega
pravilnika.
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9. člen
(usposobljenost osebja)

(1) Osebje za certificiranje iz določbe S5-JAR-145.30
priloge št. 1 tega pravilnika mora biti usposobljeno v skladu
z določbami tega pravilnika in v skladu s posebnimi predpisi
o letalsko tehničnem osebju, ki opravlja:

– vzdrževanje in popravila zrakoplovov, skupaj s certifici-
ranjem oziroma potrjevanjem takih del na zrakoplovih z najve-
čjo dovoljeno vzletno maso nad 5.700 kg (S5-JAR-66),

– vzdrževanje in popravila zrakoplovov, skupaj s certifici-
ranjem oziroma potrjevanjem takih del za zrakoplove z najve-
čjo dovoljeno vzletno maso do vključno 5700 kg, oziroma

– vzdrževanje in popravila komponent zrakoplovov, sku-
paj s certificiranjem oziroma potrjevanjem takih del.

(2) Zahteve glede usposobljenosti osebja za izvajanje
pregledov brez porušitve materiala v skladu z določbo S5-
JAR-145.30 (e) in S5-JAR-145.30 (e) (1) priloge št. 1 tega
pravilnika so zajete v posebnih predpisih o usposobljenosti
takega osebja, ki opravlja posebna strokovna dela na zrako-
plovih in letalskem materialu, v skladu z ureditvijo iz sloven-
skih standardov SIST EN 473 oziroma SIST EN 4179.

(3) Zahteve glede usposobljenosti osebja, ki opravlja:
– dela s področja varjenja,
– posebno zahtevna delovna opravila, ki so določena

glede na vgrajene naprave in opremo za varno letenje ter
– dela, ki zahtevajo izvajanje drugih posebnih tehnolo-

ških postopkov pri vzdrževalnih delih,
in glede certificiranja takih del so zajete v posebnih

predpisih o usposobljenosti osebja, ki opravlja posebna stro-
kovna dela na zrakoplovih in letalskem materialu.

10. člen
(umerjanje ter zahteve glede delovnih prostorov in

skladiščenja)
(1) Umerjanje merilne opreme in orodij, ki se uporablja-

jo pri vzdrževanju zrakoplova in njegovih komponent, v skla-
du z določbami tega pravilnika in z zahtevami proizvajalca
glede vzdrževanja zrakoplova oziroma komponent zrakoplo-
va, lahko izvaja le tisti izvajalec, ki izpolnjuje pogoje za
opravljanje take dejavnosti in je akreditiran pri Slovenski
akreditaciji ali pri ustrezni tuji akreditacijski službi. Izvajalec
svojo usposobljenost dokazuje z ustrezno akreditacijsko li-
stino, ki natančno določa obseg akreditacije, v skladu s
standardom SIST EN ISO/IEC 17025 oziroma z istovetnim
standardom.

(2) Uprava sprejme akreditiranega izvajalca iz prejšnje-
ga odstavka tega člena v okviru postopka za potrditev orga-
nizacijskega priročnika iz določbe S5-JAR-145.70 priloge
št. 1 tega pravilnika.

(3) Vzdrževalna organizacija, ki želi pridobiti potrdilo
JAR-145 potrjene vzdrževalne organizacije, mora poleg splo-
šnih pogojev za opravljanje dejavnosti in posebnih pogojev
po tem pravilniku izpolnjevati tudi pogoje, ki jih določajo
predpisi o varstvu pri delu, požarni varnosti, varovanju oko-
lja, skladiščenju vnetljivih in nevarnih snovi ter drugi posebni
predpisi, glede na nameravani obseg opravljanja dejavnosti
vzdrževanja zrakoplovov oziroma komponent zrakoplovov.

11. člen
(prehodne določbe)

(1) Ne glede na določbo S5-JAR-145.3 priloge št. 1
tega pravilnika se zahteve iz S5-JAR-145 uveljavijo v šestih
mesecih od uveljavitve tega pravilnika.

(2) Ne glede na prehodno obdobje iz prejšnjega od-
stavka se glede usposobljenosti osebja za izvajanje pregle-
dov brez porušitve materiala iz določbe S5-JAR-145.30 (e)

in S5-JAR-145.30 (e) (1) v skladu z določbo S5-JAR-
145.3(g)(1) priloge št. 1 tega pravilnika, kot izhaja iz druge-
ga odstavka 9. člena tega pravilnika, lahko uporablja sloven-
ski standard SIST EN 473 do 31. 12. 2003, od tega dne
dalje pa se uporablja slovenski standard SIST EN 4179, pri
čemer se slednji lahko uporablja od dneva uveljavitve tega
pravilnika dalje.

(3) Do uveljavitve predpisov iz prvega odstavka 9. čle-
na tega pravilnika, kolikor tak predpis ne določa drugače, se
za osebje za certificiranje iz določbe S5-JAR-145.30 iz
priloge št. 1 tega pravilnika uporablja pravilnik o strokovni
izobrazbi, strokovni usposobljenosti, izpitih, dovoljenjih in
pooblastilih letalsko-tehničnega osebja in letalskega osebja
tehnične priprave (Uradni list SFRJ, št. 35/87, 12/88 in
8/89), v skladu z določbami zakona o letalstvu (Uradni list
RS, št. 18/01).

(4) Potrdila, ki so bila vzdrževalnim organizacijam, ki
vzdržujejo zrakoplove in/ali komponente zrakoplovov, izda-
na pred uveljavitvijo tega pravilnika, veljajo do izteka njihove
veljavnosti, vendar najdalj do konca prehodnega obdobja iz
prvega odstavka tega člena.

(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko
vzdrževalna organizacija, ki ji je že izdano potrdilo iz prej-
šnjega odstavka, vloži pri upravi vlogo za izdajo potrdila JAR-
145 vzdrževalne organizacije, ki se izda na podlagi tega
pravilnika.

(6) Vzdrževalne organizacije iz četrtega odstavka tega
člena morajo uskladiti svoje poslovanje z določbami tega
pravilnika najkasneje do konca prehodnega obdobja iz prve-
ga odstavka tega člena.

(7) Imetniki potrdil, izdanih vzdrževalnim organizacijam
po dosedanjih predpisih, zaprosijo za zamenjavo obstoječih
veljavnih listin za listine, ki se izdajo po tem pravilniku. Listi-
na se izda, če so izpolnjene zahteve za izdajo listin po tem
pravilniku. Popolno vlogo za izdajo potrdila JAR-145 vzdrže-
valne organizacije mora vložnik vložiti pri upravi najkasneje
dva meseca pred iztekom prehodnega obdobja iz prvega
odstavka tega člena.

(8) Ne glede na določbe 8. člena se do 1. decembra
2005 za komponente zrakoplovov, ki so izdelani v državah,
ki niso članice Združenih letalskih organov, priznavajo certi-
fikati o sprostitvi za uporabo v skladu z nacionalnimi predpisi
takih držav, kolikor predlagatelj s takim certifikatom izkaže
izpolnjevanje enakovrednih zahtev, kot so določene za izda-
jo certifikata o sprostitvi za uporabo komponente zrakoplova
v obliki JAA obrazca 1 iz priloge št. 3 tega pravilnika oziroma
obrazcev iz posebnega začasnega navodila št. 11 iz priloge
št. 2 tega pravilnika (certifikat FAA obrazec 8130-3 oziroma
certifikat TCCA obrazec 24-0078). Postopek priznavanja
takega certifikata mora biti opisan v organizacijskem priroč-
niku vzdrževalne organizacije, ki ga odobri uprava.

(9) Do vključno 31. decembra 2002 lahko izvajalec iz
prvega odstavka 10. člena tega pravilnika svojo usposoblje-
nost izkazuje po veljavnem standardu SIST EN 45001. Po
tem datumu omenjenemu standardu preneha veljavnost.

12. člen
(prenehanje veljavnosti)

(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehata
uporabljati:

– letalski standard, ki ga je določila uprava in je objav-
ljen v Zborniku letalskih predpisov kot Tehnični predpis št.
25.41/2000 o pooblaščeni organizaciji za vzdrževanje zra-
koplovov, sklopov in delov, z dne 31. januarja 2000 in

– plovnostno tehnična zahteva št. 04(S)-01 PTZ-R1 za
pooblaščeno organizacijo za vzdrževanje, z dne 16. aprila
2001.
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(2) V skladu z določbo 205. člena ZLet z dnem uvelja-
vitve tega pravilnika preneha veljati 2. točka 205. člena
istega zakona.

13. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 2630-7/2001
Ljubljana, dne 17. decembra 2002.

Minister za promet
Jakob Presečnik l. r.

Priloga št. 1 – Zahteve S5-JAR-145 1

SEKCIJA 1
S5-JAR-145.1 Splošno
(glej AMC[&IEM] 145.1)

(a) Zrakoplov, ki se uporablja v komercialnem zračnem
prevozu, ne sme leteti, dokler mu organizacija, ki je opravila
vzdrževalna dela na tem zrakoplovu ali na njegovi kompo-
nenti, ki je namenjena za vgradnjo v tak zrakoplov, ne izda
certifikata o sprostitvi za uporabo.

(b) Organizacija, ki ni potrjena v skladu z JAR-145 ali ni
odobrena alternativno v skladu z JAR-145.10(c), ne sme
izdati certifikata o sprostitvi za uporabo zrakoplova, ki se
uporablja v komercialnem zračnem prevozu. Razen izjeme,
navedene v odstavku (e), organizacija, ki ni potrjena v skladu z
JAR-145 ali ni odobrena alternativno v skladu z JAR-145.10(c)
ali ki ne dela v okviru sistema zagotavljanja kvalitete vzdrževal-
ne organizacije, ustrezno potrjene ali odobrene v skladu z
JAR-145, ne sme vzdrževati takega zrakoplova.

OPOMBA:
Za predpoletni pregled se ne zahteva potrdila JAR-

145 vzdrževalne organizacije.

(c) Organizacija, ki ni potrjena v skladu z JAR-145 ali
alternativno odobrena v skladu z JAR-145.10(c), ne sme
izdati certifikata o sprostitvi za uporabo komponente zrako-
plova, namenjene za vgradnjo v zrakoplov, ki se uporablja v
komercialnem zračnem prevozu. Razen izjeme, navedene v
odstavku (e), organizacija, ki ni potrjena v skladu z JAR-145
ali ni alternativno odobrena v skladu z JAR-145.10(c) ali ki
ne dela v okviru sistema zagotavljanja kvalitete vzdrževalne
organizacije, ustrezno potrjene ali odobrene v skladu z JAR-
145, ne sme vzdrževati take komponente zrakoplova.

(d) Vzdrževalni organizaciji se lahko izda ustrezno potr-
dilo za različne vrste vzdrževalnih del, od vzdrževanja kom-
ponent zrakoplova do vzdrževanja celotnega zrakoplova, ali
katerekoli kombinacije vzdrževalnih del.

(e) Organizacija, ki dela v okviru sistema zagotavljanja
kvalitete JAR-145 potrjene vzdrževalne organizacije, ali or-
ganizacije, ki je alternativno odobrena v skladu z JAR-
145.10(c), ima omejeno področje delovanja, dovoljeno s
postopki JAR-145.65(b), in ne sme izvajati vzdrževalnega
pregleda zrakoplova v bazi, celotnega vzdrževalnega pregle-
da v delavnici ali obnove motorja in/ali modula motorja.

S5S-JAR-145.1 Splošno
Ne glede na določbo S5-JAR-145.1 se določbe S5-JAR-

145 iz te priloge uporabljajo tudi za zrakoplove in komponente
zrakoplovov v skladu z določbo 7. člena tega pravilnika.

S5-JAR-145.3 Veljavnost
(glej IEM 145.3)
(a) Prva izdaja JAR-145 z dne 30. julija 1991 je postala

veljavna 1. januarja 1992 z izjemo JAR-145.1, ki je postal
veljaven postopoma v skladu z navedenim programom:

(1) Organizacija, ki izvaja vzdrževanje v bazi in certifici-
ra sprostitev za uporabo zrakoplovov / zračnih ladij nad
5700 kg največje dovoljene vzletne mase, mora biti usklaje-
na z JAR-145.1(b) po 30. juniju 1994.

(2) Organizacija, ki izvaja linijsko vzdrževanje in certifi-
cira sprostitev za uporabo zrakoplovov / zračnih ladij nad
5700 kg največje dovoljene vzletne mase, mora biti usklaje-
na z JAR-145.1(b) po 30. septembru 1994.

(3) Organizacija, ki izvaja vzdrževanje in certificira spro-
stitev za uporabo motorjev, mora biti usklajena z JAR-
145.1(c) po 30. septembru 1994.

(4) Organizacija, ki izvaja vzdrževanje in certificira spro-
stitev za uporabo zrakoplovov / zračnih ladij do vključno
5700 kg največje dovoljene vzletne mase in / ali helikopter-
ju katerekoli mase, mora biti usklajena z JAR-145.1(b) po
31. decembru 1994.

(5) Organizacija, ki izvaja vzdrževanje in certificira spro-
stitev komponent za uporabo v zrakoplov (izvzet je celotni
motor), pomožnih pogonskih enot ter posebna dela, mora
biti usklajena z JAR-145.1(c) po 31. decembru 1994.

(b) OPOMBA:
Besedilo določbe JAR-145.3 (b) je črtano.

(c) Zrakoplov ali komponenta zrakoplova, za katero se
zahteva program vzdrževanja v skladu z odstavkom (a), se
lahko do datumov, navedenih v odstavku (a), vzdržuje: ali s
strani potrjene ali odobrene JAR-145 vzdrževalne organiza-
cije ali v skladu z veljavnimi državnimi predpisi ali kot kombi-
nacija obojega.

(d) JAR-145 potrjena ali odobrena vzdrževalna organi-
zacija, ki izvaja ali namerava izvajati vzdrževalna dela po
svojem sistemu zagotavljanja kvalitete, vendar v drugi orga-
nizaciji, v skladu z JAR-145.1(b) ali (c), mora biti po 10.
juliju 2000 usklajena z omejitvami JAR-145.1(e).

(e) Organizacija, ki izvaja ali namerava izvajati vzdrževa-
nje zrakoplovov z največjo dovoljeno vzletno maso 5700 kg
in več, mora biti usklajena z JAR-145.30(f) in (i) po 1. juniju
2001. Pred tem datumom je lahko delno ali v celoti usklaje-
na.

(f) Organizacije morajo biti usklajene z JAR-145.35 v
skladu z dopolnilom št. 145/99/1 po 1. juniju 2001. Pred
tem datumom so lahko delno ali v celoti usklajene.

(g) Organizacije morajo biti usklajene s 3. dopolnilom
JAR-145 glede na navedene datume. Pred tem so lahko
delno ali v celoti usklajene:

(1) s spremenjenim JAR-145.30(e) po 31. 12. 2003,
(2) z ostalimi pododstavki, spremenjenimi s 3. dopolni-

lom JAR-145, po 31. 12. 2001.

OPOMBA:
Kadar se obstoječe podpoglavje spremeni, prvotna

ureditev velja do uveljavitve spremembe, pri čemer se
posamezna organizacija lahko odloči, da spremembo
uveljavi pred iztekom roka za uveljavitev spremembe.
Zato je v tem JAR še v celoti zajeto prvotno besedilo JAR-
145.3.

V tej zvezi glej S5S-JAR-145.3.

S5S-JAR-145.3 Veljavnost
Ne glede na določbo S5-JAR-145.3 veljajo glede ro-

kov iz navedene določbe roki iz 11. člena tega pravilnika.



Stran 14710 / Št. 114 / 24. 12. 2002 Uradni list Republike Slovenije

S5-JAR-145.5 Definicije
(glej IEM 145.5)
V JAR-145 se uporabljajo definicije z naslednjimi po-

meni:

“Odgovorna oseba organizacije” (Accountable ma-
nager) pomeni vodilnega delavca, ki ima pooblastila organi-
zacije, da zagotovi potrebna sredstva in izvedbo vzdrževal-
nih del, ki jih zahteva naročnik in da so dela opravljena v
skladu s predpisi o certifikaciji, plovnosti in vzdrževanju zra-
koplovov in komponent zrakoplovov.

“Zrakoplov” (Aircraft) pomeni letalo, helikopter ali
zračno ladjo.

“Komponenta zrakoplova” (Aircraft component) po-
meni katerikoli sklop / predmet / komponento / del zrako-
plova, vključno s celotnim pogonskim sistemom, in/ali kate-
rokoli operativno opremo / opremo za postopke v sili.

“Odobreno s strani uprave, polnopravne članice
JAA” (Approved by the JAA full member Authority) pome-
ni potrjeno neposredno s strani uprave, ki je polnopravna
članica JAA, ali v skladu s postopkom, ki ga je potrdila taka
uprava.

“Odobreni standard” (Approved standard) pomeni
standard za proizvodnjo/ projektiranje/ vzdrževanje/ kako-
vost ali postopek, določen v skladu s predpisi o certifikaciji,
plovnosti in vzdrževanju zrakoplovov in komponent zrako-
plovov.

“Osebje za certificiranje” (Certifying staff) pomeni
osebje, ki ga je potrjena vzdrževalna organizacija pooblastila
za certificiranje zrakoplova ali komponente zrakoplova za
sprostitev za uporabo, v skladu s postopkom, sprejemljivim
za upravo.

“Komercialni zračni prevoz” (Commercial Air Tran-
sport) pomeni prevoz potnikov / tovora / pošte proti plačilu.

“Pregled” (Inspection) pomeni preiskavo zrakoplova
/ komponente zrakoplova zaradi ugotovitve skladnosti z odo-
brenim standardom.

“JAR-145 pooblastilo za certificiranje” (JAR-145
certification authorisation) pomeni pooblastilo, ki ga izda
JAR-145 vzdrževalna organizacija osebju za certificiranje, s
katerim se temu osebju potrjuje, da lahko, v okviru omejitev,
določenih v tem pooblastilu, podpisujejo JAR-145.50 certi-
fikate o sprostitvi za uporabo.

“Kraj” (Location) pomeni lokacijo, od koder organiza-
cija opravlja oziroma želi opravljati aktivnosti vzdrževanja v
obsegu JAR-145 potrdila.

“Vzdrževanje” (Maintenance) pomeni katero koli
opravilo od obnove, popravila, pregleda, zamenjave, spre-
membe ali odprave napake ali katerekoli kombinacije le-
tega na zrakoplovu / komponenti zrakoplova.

“Podatki za vzdrževanje” (Maintenance data) so
katerikoli podatki oziroma informacije, ki so potrebne za
izvajanje vzdrževanja zrakoplova ali komponente zrakoplo-
va, na način, s katerim se zagotavlja plovnost zrakoplova ter
uporabnost in brezhibnost opreme, potrebne za delovanje
zrakoplova in opreme za postopke v sili.

“Priročnik vzdrževalne organizacije” (Maintenan-
ce Organisation Exposition) predstavljajo dokumenti, ki
vsebujejo podatke, zahtevane v JAR-145.70. Dokumenti
prikazujejo usklajenost organizacije z JAR-145.

“Sprememba” (Modification) pomeni spremembo, ki
je izvedena na zrakoplovu / komponenti zrakoplova, v skla-
du z odobrenim standardom.

“Organizacija” (Organisation) pomeni organizacijo, ki
je registrirana kot pravna oseba, ne glede na to, če je ali ni
članica JAA, ali fizično osebo. Organizacija se lahko nahaja v
enem ali na več krajih in ima lahko eno ali več JAR-145 potrdil.

“Obnova” (Overhaul) pomeni obnovitev zrakoplova /
komponente zrakoplova s pregledom in zamenjavami v skla-
du z odobrenimi standardi za podaljšanje časa uporabe.

“Predpoletni pregled” (Pre-flight inspection) je pre-
gled, ki je opravljen pred letom, z namenom zagotoviti, da je
zrakoplov sposoben za načrtovani let. Ne vključuje odprave
napak.

“Politika kvalitete” (Quality policy) pomeni celostno
usmeritev in namen delovanja organizacije na področju kva-
litete, ki je odobrena s strani odgovorne osebe organizacije.

“Popravilo” (Repair) pomeni delo na zrakoplovu /
komponenti zrakoplova, s katerim se zrakoplov / kompo-
nenta zrakoplova vrne v stanje, ki odgovarja odobrenim stan-
dardom za njegovo uporabo.

S5-JAR-145.10 Uporaba
(glej AMC&IEM 145.10)

(a) Ta JAR predpisuje zahteve za izdajanje potrdil orga-
nizacijam za vzdrževanje zrakoplovov in komponent zrako-
plovov ter splošna pravila delovanja organizacij, potrjenih za
vzdrževanje. Izdano potrdilo velja za celotno organizacijo, ki
jo vodi odgovorna oseba organizacije.

(b) Organizacijam, ki se nahajajo v celoti ali delno na
ozemlju Republike Slovenije, se lahko izda potrdilo z upoš-
tevanjem katerega koli kraja, ki se nahaja na tem območju,
če delujejo v skladu z JAR-145.

(c) Organizaciji, ki se nahaja v celoti ali delno izven
območja, navedenega v odstavku (b), bo potrdilo izdano (ob
ugotovitvi vseh delov organizacije, ki se nahajajo izven ob-
močja, definiranega v odstavku (b)) le, če uprava meni, da
obstaja potreba za izdajo takega potrdila za vzdrževanje
zrakoplovov / komponent zrakoplovov v določenem kraju, in
če organizacija deluje v skladu z JAR-145. Druga možnost
je, da uprava odobri organizacijo na osnovi potrdila uprave,
ki ni polnopravna članica JAA, pod pogojem, da organizacija
izpolnjuje določene posebne pogoje, ki jih objavijo Združeni
letalski organi (JAA), da se zagotovi skladnost z JAR-145.
Uprava lahko pred odobritvijo po takem alternativnem po-
stopku od organizacije zahteva, da izkaže potrebo za tako
obliko potrditve.

S5-JAR-145.15 Vloga in izdaja
(glej AMC 145.15)

(a) Vloga za izdajo potrdila vzdrževalni organizaciji ali za
spremembo obstoječega potrdila vzdrževalni organizaciji mo-
ra biti izpisana na predpisanem obrazcu in na tak način, da
je v skladu z določbami tega pravilnika ter predložena skupaj
z zahtevanim številom izvodov priročnika vzdrževalne organi-
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zacije ali z zahtevanim številom izvodov spremembe priroč-
nika vzdrževalne organizacije.

(b) Prosilec, ki izpolnjuje zahteve JAR-145 in ki je pla-
čal predpisane takse, pristojbine in stroške, je upravičen do
pridobitve potrdila vzdrževalne organizacije.

S5-JAR-145.20 Obseg potrdila
(glej IEM 145.20)

Potrditev organizacije se izkazuje z ustreznim potrdi-
lom, ki ga v skladu z določbo 3. člena tega pravilnika izda
uprava. V potrdilu je določen obseg pooblastil. Priročnik
JAR-145 potrjene vzdrževalne organizacije mora vsebovati
vsa dela, za katera je izdano potrdilo.

S5-JAR-145.25 Zahteve glede prostorov
(glej AMC 145.25)

(a) Zagotovljeni morajo biti ustrezni prostori za vsa na-
črtovana dela in še posebej zaščita pred vremenskimi vplivi.
Posebne delavnice in prostori morajo biti ustrezno ločeni,
da je zagotovljena kar najmanjša možnost onesnaženja oko-
lja in delovnih površin.

(b) Za vodenje in upravljanje načrtovanih del iz odstav-
ka (a), še posebej tudi za izvajanje nalog vodenja zapisov
glede zagotavljanja kvalitete, planiranja in tehničnih poročil,
morajo biti zagotovljeni ustrezni pisarniški prostori.

(c) Delovno okolje mora ustrezati izvajanju določene
naloge, pri čemer je treba zlasti upoštevati posebne zahte-
ve. Če pogoji za izvajanje posamezne naloge ne zahtevajo
drugačnega okolja, delovno okolje ne sme zmanjševati de-
lovne učinkovitosti osebja.

(d) Za komponente zrakoplovov, opremo, orodje in
material morajo biti zagotovljeni ustrezno zavarovani skladi-
ščni prostori. Pogoji skladiščenja morajo biti usklajeni z
navodili proizvajalca, tako da je zagotovljena varnost ter
ločitev med uporabnimi in neuporabnimi komponentami zra-
koplovov, opremo, orodjem in materialom, in da je prepre-
čena možnost poslabšanja lastnosti ali poškodovanja uskla-
diščenih predmetov. Dostop do skladiščnih prostorov sme
imeti samo pooblaščeno osebje.

S5-JAR-145.30 Zahteve glede osebja
(glej AMC 145.30)

(a) Imenovana mora biti ustrezna vodilna oseba ali sku-
pina oseb, sprejemljivih za upravo, ki so odgovorne, da
zagotovijo, da JAR-145 potrjena vzdrževalna organizacija
deluje v skladu z zahtevami JAR-145. Takšna oseba ali
osebe morajo biti neposredno odgovorne odgovorni osebi
organizacije, ki mora biti sprejemljiva za upravo.

(b) Odgovorna oseba organizacije mora imenovati gle-
de na pododstavek (a) vodilno osebo, odgovorno za sistem
zagotavljanja kvalitete JAR-145.65 (b), vključno z ustreznim
povratnim nadzornim sistemom. Vodilna oseba mora imeti
neposreden dostop do odgovorne osebe organizacije, s
čimer se zagotovi, da je odgovorna oseba pravilno informira-
na glede kvalitete in izpolnjevanja standardov.

(c) JAR-145 potrjena vzdrževalna organizacija, mora
imeti načrt delovnih ur vzdrževanja, iz katerega mora biti
razvidno, da ima organizacija zadostno število oseb za načr-
tovanje, izvajanje, nadzor, pregled del in sistem zagotavlja-
nja kvalitete vzdrževalnih del, zajetih v potrdilu. Organizacija
mora imeti določen postopek za ponovno ocenitev izvedbe
načrtovanih del za primere, ko dejansko nima na razpolago
toliko oseb, kot jih je sicer planirano za posamezno delovno
izmeno ali obdobje.

(d) Zadolžitve oziroma pristojnosti osebja, vključenega
v sistem vzdrževanja in/ali nadzor kvalitete, morajo biti vzpo-
stavljene in nadzirane v skladu s postopkom in na način, ki
je sprejemljiv za upravo.

(e) Osebje, ki izvaja in/ali nadzira pregledovanje struk-
ture zrakoplova in/ali komponent zrakoplova brez porušitve
materiala, mora biti ustrezno usposobljeno za določene pre-
iskave brez porušitve materiala, v skladu s predpisi iz druge-
ga odstavka 9. člena tega pravilnika, ki je usklajen z Evrop-
skim standardom EN 4179, ki ga upošteva kot sprejemljive-
ga JAA, z izjemo, da lahko uprava prizna kot ustrezen tudi
ekvivalenten standard za usposabljanje takega osebja, ki ga
uporablja vzdrževalna organizacija, ki je potrjena po JAR-
145, oziroma je odobrena alternativno, če se nahaja izven
območja držav polnopravnih članic JAA. Osebje, ki izvaja
druge posebne naloge, mora biti ustrezno usposobljeno v
skladu s predpisi iz 9. člena tega pravilnika.

(1) Kljub pododstavku (e) lahko osebje, ki je ustrezno
usposobljeno pred 31. 12. 2003 v skladu s predpisi iz
drugega odstavka 9. člena tega pravilnika, nemoteno izvaja
in/ali nadzira take preiskave brez porušitve materiala tudi po
31. 12. 2003. Osebje, ki za taka dela ni bilo usposobljeno
pred 31. 12. 2003, mora biti usposobljeno v skladu s
slovenskim standardom SIST EN 4179, ki je usklajen z
evropskim standardom EN 4179.

OPOMBA:
– Glede JAR-145.30 (e) in JAR-145.30 (e) (1) se v

Republiki Sloveniji uporabljata slovenska standarda SIST
EN 4179 oziroma SIST EN 473, v skladu z 9. in 11.
členom pravilnika o vzdrževalni organizaciji, potrjeni po
JAR-145.

– Glede priznanja veljavnosti tujih licenc glej tudi
55. člen zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 18/01;
ZLet).

(2) Kljub pododstavku (e) lahko osebje, določeno v
pododstavkih (f)(1) in (f)(2), ki je usposobljeno po podkate-
goriji B1 iz S5-JAR-66, izvaja in/ali nadzira preizkuse z
obarvano tekočino za odkrivanje napak.

(f) Katera koli JAR-145 potrjena vzdrževalna organiza-
cija, ki vzdržuje zrakoplove z največjo vzletno maso 5700 kg
in več, razen v primeru iz pododstavka (i), mora imeti:

(1) v primeru linijskega vzdrževanja, za posamezen tip
zrakoplova ustrezno pooblaščeno osebje za certificiranje,
usposobljeno v skladu z določbami JAR-145.35 ter podka-
tegorijama B1 in B2 iz S5-JAR-66. JAR-145 potrjena vzdr-
ževalna organizacija lahko tudi uporablja za posamezne na-
loge primerno izurjeno osebje za certificiranje, usposoblje-
no v skladu z določbo JAR-145.35 in kategorijo A iz S5-
JAR-66, da izvaja manjši obseg del linijskega vzdrževanja in
odpravlja manjše napake in okvare. Izpolnjevanje zahtev
glede osebja za certificiranje kategorije A ne izključuje za-
htev po osebju za certificiranje iz podkategorij B1 in B2 iz
S5-JAR-66, ki pomaga osebju za certificiranje kategorije A,
razen v primeru, ko prisotnost osebja za certificiranje iz
podkategorij B1 in B2 iz S5-JAR-66 ni potrebna v linijski
bazi med izvajanjem manjšega obsega del linijskega vzdrže-
vanja in odpravljanja enostavnejših napak in okvar;

(2) v primeru vzdrževanja v bazi, za posamezen tip
zrakoplova ustrezno osebje za certificiranje, ki je usposob-
ljeno v skladu z določbami JAR-145.35 in določbami za
osebje kategorije C iz S5-JAR-66. JAR-145 potrjena vzdr-
ževalna organizacija mora imeti za posamezen tip zrakoplo-
va ustrezno osebje za certificiranje, ki je usposobljeno v
skladu z določbami JAR-145.35(b) in (e) ter določbami za
osebje podkategorij B1 in B2 iz S6-JAR-66, kot pomoč
osebju za certificiranje kategorije C. JAR-145 potrjena vzdr-



Stran 14712 / Št. 114 / 24. 12. 2002 Uradni list Republike Slovenije

ževalna organizacija mora voditi register tega dodatnega
osebja, pooblaščenega v skladu z S5-JAR-66, podkategoriji
B1 in B2;

(g) Nanaša se na osebje za certificiranje zrakoplovov
pod 5700 kg največje vzletne mase. Dokler z JAR-66 ne
bodo določene zahteve za osebje za certificiranje zrakoplo-
vov pod 5700 kg največje vzletne mase, se zahteva stalna
usklajenost z veljavnimi slovenskimi letalskimi predpisi;

(h) Nanaša se na osebje za certificiranje komponent
zrakoplovov. Dokler z JAR-66 ne bodo določene zahteve za
osebje za certificiranje komponent zrakoplovov, se zahteva
stalna usklajenost z veljavnimi slovenskimi letalskimi predpi-
si;

(i) Kljub pododstavku (f) lahko JAR-145 potrjena vzdr-
ževalna organizacija v naslednjih primerih uporabi osebje za
certificiranje, ki je usposobljeno v skladu s tem pododstav-
kom, ki izpolnjuje pogoje, določene za posamezne primere:

(1) JAR-145 potrjene vzdrževalne organizacije na ozem-
lju držav, ki niso članice JAA, ali niso polnopravne članice
JAA, in so potrjene s strani uprave, lahko uporabijo osebje
za certificiranje, usposobljeno v skladu z nacionalno letal-
sko zakonodajo države, v kateri se nahaja organizacija, pod
pogojem, da je uprava, skupaj s pooblaščeno službo JAA za
področje vzdrževanja zrakoplovov (JAA Maintenance Divi-
sion) ugotovila, da taka zakonodaja zagotavlja standardni
nivo usposobljenosti, ki je primerljiv z JAR-66. Za zagotovi-
tev skladnosti morajo biti izpolnjeni objavljeni dodatni pogoji
JAA, v skladu z zahtevami iz takih pogojev;

(2) Nanaša se na JAR-145 vzdrževalne organizacije, ki
se nahajajo na ozemlju države nečlanice JAA in so odobre-
ne s strani JAA, v skladu z JAR-145.10 (c);

(3) Za izvajanje omejenega linijskega vzdrževanja, ki ga
izvaja druga organizacija, v skladu s sistemom zagotavljanja
kvalitete JAR-145 potrjene vzdrževalne organizacije, potrje-
ne s strani uprave, v državi, ki ni članica JAA ali ni polnoprav-
na članica JAA, lahko taka druga organizacija uporablja oseb-
je za certificiranje, ki je usposobljeno v skladu z nacionalno
letalsko zakonodajo države, na katere ozemlju se nahaja,
pod pogojem, da je uprava, skupaj s pooblaščeno službo
JAA za področje vzdrževanja zrakoplovov ugotovila, da taka
zakonodaja zagotavlja standard usposobljenosti, ki je pri-
merljiv z JAR-66. Za zagotovitev skladnosti morajo biti izpol-
njeni objavljeni dodatni pogoji JAA, v skladu z zahtevami iz
takih pogojev.

(4) Za ponavljajočo se predpoletno plovnostno tehnič-
no zahtevo, ki natančno določa, da lahko pilotski del posad-
ke izvrši navedeno plovnostno tehnično zahtevo, lahko JAR-
145 potrjena vzdrževalna organizacija izda omejeno JAR-
145 pooblastilo za certificiranje vodji zrakoplova in/ali letal-
skemu inženirju, po opravljenem ustreznem praktičnem
usposabljanju, s katerim se taka oseba usposobi za izvaja-
nje take plovnostno tehnične zahteve v skladu z zahtevanim
standardom.

(5) V primeru nepredvidene prizemljitve zrakoplova v
kraju, kjer ni potrjene ali odobrene JAR-145 vzdrževalne
organizacije, lahko JAR-145 potrjena ali odobrena vzdrže-
valna organizacija, ki ima pogodbo za zagotavljanje podpore
pri vzdrževanju, izda enkratno JAR-145 pooblastilo za certi-
ficiranje osebi, ki ima najmanj 5 let delovnih izkušenj pri
vzdrževanju, ki ima veljavno ICAO licenco mehanika s poo-
blastilom za zahtevani tip zrakoplova. JAR-145 potrjena vzdr-
ževalna organizacija, ki je izdala tako enkratno potrdilo, mo-
ra pridobiti podatke in voditi evidenco o izkušnjah in licenci
take osebe, kateri je izdala tako enkratno pooblastilo. Vsi
taki primeri morajo biti javljeni upravi v roku 7 dni od izdaje
takega pooblastila. Uprava bo za vsako tako vzdrževanje, ki
lahko vpliva na varnost letenja, zahtevala, da ga JAR-145

potrjena ali odobrena vzdrževalna organizacija ponovno pre-
veri.

Nepredvideno v tem pododstavku pomeni, da operator
zrakoplova kljub potrebni skrbnosti dejansko ni mogel pred-
videti prizemljitve zrakoplova zaradi nepredvidene napake v
delovanju doslej zanesljivega sistema.

S5-JAR-145.35 Osebje za certificiranje
(glej AMC 145.35)

(a) Poleg upoštevanja pododstavkov JAR-145.30(f) do
(i), mora JAR-145 potrjena vzdrževalna organizacija pred iz-
dajo ali podaljšanjem veljavnosti JAR-145 pooblastila za certi-
ficiranje zagotoviti, da je osebje za certificiranje ustrezno uspo-
sabljeno glede poznavanja zrakoplova in/ali komponent zra-
koplova in glede predpisanih organizacijskih postopkov. Od-
govarjajoči zrakoplovi in/ali komponente zrakoplova pomenijo
tiste zrakoplove in/ali komponente zrakoplovov, ki so določe-
ne v JAR-145 pooblastilu za certificiranje.

(b) JAR-145 potrjena vzdrževalna organizacija mora
zagotoviti vsemu osebju za certificiranje zrakoplovov za spro-
stitev za uporabo, da je v kateremkoli obdobju 2 let najmanj
6 mesecev vključeno v dejansko vzdrževanje zrakoplovov.
Za ta odstavek pomeni izraz: “vključeno v dejansko vzdrže-
vanje”, da je osebje z JAR-145 pooblastilom za certificiranje
dejansko vključeno v proces vzdrževanja ter opravlja nalo-
ge, ki izhajajo iz JAR-145 pooblastila za certificiranje in/ali
dejansko izvaja vzdrževanje na vsaj nekaj sistemih določenih
tipov zrakoplovov, ki so vpisani v posamezno JAR-145 poo-
blastilo za certificiranje.

(c) JAR-145 potrjena vzdrževalna organizacija mora
celotnemu osebju za certificiranje zagotoviti zadostno stalno
usposabljanje v časovnih obdobjih 2 let, da bi bilo tako
osebje za certificiranje seznanjeno z najnovejšimi dosežki v
tovrstni tehnologiji, z organizacijskimi procesi ter vprašanji
človeškega dejavnika.

(d) JAR-145 potrjena vzdrževalna organizacija mora
izdelati in potrditi program stalnega usposabljanja in posto-
pek za zagotovitev skladnosti z JAR-145.35 kot osnovo za
izdajo JAR-145 pooblastila za certificiranje osebju za certifi-
ciranje, ter postopek za izpolnjevanje zahtev JAR-66.

(e) Vsi kandidati za osebje za certificiranje morajo biti
pred izdajo ali podaljšanjem veljavnosti JAR-145 pooblastila
za certificiranje ocenjeni s strani JAR-145 potrjene vzdrže-
valne organizacije na osnovi njihovih kompetenc, kvalifikacij
in sposobnosti za izvršitev nalog, na katera se bo izdano
pooblastilo nanašalo, v skladu s postopkom, ki je sprejemljiv
za upravo. To izjemoma ne velja za primer enkratnega poo-
blastila za certificiranje iz določbe JAR-145.30(i)(5).

(f) JAR-145 potrjena vzdrževalna organizacija mora v
vsakem JAR-145 pooblastilu osebi, ki je pooblaščena za
certificiranje, natančno določiti obseg dovoljenih del in ome-
jitve, glede na osebje, ki je v imenu organizacije imenovano
kot osebje za certificiranje. To napravi potem, ko je ugotovi-
la, da taka oseba izpolnjuje zahteve, navedene v odstavkih
(a), (c) in (e) ter (b). Stalna veljavnost JAR-145 pooblastila za
certificiranje je odvisna od stalne usklajenosti s predpisi, kot
je navedeno v odstavkih (a), (c) in (b).

(g) Direktor ali oseba, ki je odgovorna za sistem zago-
tavljanja kvalitete, mora biti prav tako odgovorna s strani
JAR-145 potrjene vzdrževalne organizacije za izdajo JAR-
145 pooblastil za certificiranje osebju za certificiranje. Ime-
novani direktor ali oseba lahko imenuje drugo osebo, da
izda JAR-145 pooblastila za certificiranje in to v skladu s
postopkom, ki ga potrdi uprava.

(h) JAR-145 potrjena vzdrževalna organizacija mora o
vsem osebju za certificiranje hraniti zapise, ki morajo za



Uradni list Republike Slovenije Št. 114 / 24. 12. 2002 / Stran 14713

vsakega nosilca dokumenta, ki se izda v skladu z JAR-66 za
vzdrževanje zrakoplovov, vsebovati vse podatke o vseh nje-
govih usposabljanjih ter o obsegu njegovega JAR-145 poo-
blastila za certificiranje. Zapisi morajo vsebovati tudi enkrat-
na ali JAR-145 pooblastila za certificiranje z omejitvami.

(i) Osebje za certificiranje mora imeti kopijo svojega
JAR-145 pooblastila za certificiranje. Kopija je lahko v obliki
pisnega dokumenta ali v elektronski obliki.

(j) Pooblaščeno osebje mora dostaviti svoje JAR-145
pooblastilo za certificiranje katerikoli pooblaščeni osebi v
razumnem času.

S5-JAR-145.40 Oprema, orodje in material
(glej AMC 145.40)

(a) JAR-145 potrjena vzdrževalna organizacija mora
imeti potrebno opremo, orodje in material za izvajanje del,
navedenih v potrdilu.

(b) Kjer je potrebno, mora biti orodje, oprema in še
posebej preizkusna (testna) oprema kontrolirana in umerje-
na v skladu s predpisi o certifikaciji, plovnosti in vzdrževanju
zrakoplovov in komponent zrakoplovov, pri čemer je potre-
bno izvajati kontroliranja in umerjanja tako pogosto, da sta
zagotovljeni uporabnost in natančnost orodja in opreme.
JAR-145 potrjena vzdrževalna organizacija mora hraniti za-
pise o takih umerjanjih in standardih, ki so se pri tem upo-
rabljali.

S5-JAR-145.45 Podatki za vzdrževanje
(glej AMC 145.45)

(a) JAR-145 potrjena vzdrževalna organizacija mora
imeti in uporabljati najnovejše uporabne podatke za vzdrže-
vanje pri izvajanju vzdrževanja, vključno s spremembami in
popravili. Za potrebe JAR-145 pomeni, da so uporabni po-
datki tisti podatki, ki se nanašajo na katerikoli zrakoplov,
komponento zrakoplova ali postopek, ki je specificiran v
potrdilu JAR-145 vzdrževalne organizacije po seznamu odo-
brenih del glede na razred in dejavnosti.

(b) Za potrebe JAR-145 so uporabni podatki za vzdrže-
vanje, kot sledi:

(1) Katerakoli uporabna zahteva, postopek, plovnostno
tehnična zahteva, plovnostno operativna zahteva ali informa-
cija, ki jo izda ali JAA ali uprava oziroma jo izda druga uprava,
polnopravna članica JAA in tako certifikacijo prizna uprava, v
skladu z določbami o izdelavi, vzdrževanju, spremembah in
popravilih iz 38. in 39. člena ZLet ter v skladu z JAR-21.

(2) Katerakoli uporabna plovnostno tehnična zahteva,
ki jo izda uprava, nečlanica JAA ali ne-polnopravna članica
JAA, kjer je navedena uprava izdajatelj originalnega certifika-
ta tipa in tako certifikacijo prizna uprava, v skladu z določba-
mi o izdelavi, vzdrževanju, spremembah in popravilih iz 38.
in 39. člena ZLet ter v skladu z JAR-21.

(3) Katerikoli uporabni podatki, vendar ne omejeni sa-
mo na podatke iz priročnikov za vzdrževanje in priročnikov o
popravilih, ki jih je izdala organizacija, potrjena s strani upra-
ve oziroma druge uprave polnopravne članice JAA, vključno
s podatki, ki jih objavijo imetniki certifikata tipa in dopolnilnih
certifikatov oziroma katerakoli druga organizacija, ki jo za
objavljanje takih podatkov pooblasti katerakoli od navedenih
uprav in tako certifikacijo prizna uprava, v skladu z določba-
mi o izdelavi, vzdrževanju, spremembah in popravilih iz 38.
in 39. člena ZLet ter v skladu z JAR-21.

(4) Katerikoli uporabni podatki (pri čemer taki podatki
niso omejeni samo na priročnike o vzdrževanju ter priročni-
ke o popravilu), ki jih izda organizacija iz pristojnosti uprave
ne-polnopravne članice oziroma uprave, ki ni članica JAA,

pod pogojem, da je navedena uprava izdajatelj originalnega
certifikata tipa, in tako certifikacijo prizna uprava, v skladu z
določbami o izdelavi, vzdrževanju, spremembah in popravi-
lih iz 38. in 39. člena ZLet ter v skladu z JAR-21.

(5) Katerikoli uporabni standardi, kot na primer stan-
dardni vzdrževalni postopki, ki jih izda pristojni letalski or-
gan, inštitut ali organizacija in jih prizna uprava, polnopravna
članica JAA, kot dobre oziroma primerne standarde za vzdr-
ževanje ter jih prizna uprava, v skladu z določbami o izdelavi,
vzdrževanju, spremembah in popravilih iz 38. in 39. člena
ZLet ter v skladu z JAR-21.

(6) Katerikoli uporabni podatki, ki so izdani v skladu z
odstavkom (c) in ki jih prizna uprava, v skladu z določbami o
izdelavi, vzdrževanju, spremembah in popravilih iz 38. in 39.
člena ZLet ter v skladu z JAR-21.

(c) JAR-145 potrjena vzdrževalna organizacija sme
spreminjati navodila o vzdrževanju samo v okviru postopkov,
ki so določeni v priročniku vzdrževalne organizacije in iz
katerega je razvidno, da taka spremenjena navodila o vzdr-
ževanju pomenijo enakovreden ali izboljšan obstoječi stan-
dard vzdrževanja in pod pogojem, da o taki spremembi
obvesti tudi nosilca certifikata tipa. Navodilo o vzdrževanju v
tem odstavku pomeni navodilo, kako opraviti posamezno
delo v okviru vzdrževanja. JAR-145 potrjena vzdrževalna
organizacija ne sme sama izdelovati projektne dokumentaci-
je za popravila in spremembe v skladu s tem odstavkom (c).

(d) JAR-145 potrjena vzdrževalna organizacija mora biti
tudi ustrezno potrjena, kot to zahteva JAR-21, Podpoglavje
M, da lahko oceni oziroma razvrsti popravila na majhna
oziroma velika in da odobri projektno dokumentacijo za
majhna popravila. Takšno potrdilo ni potrebno za JAR-145
potrjeno vzdrževalno organizacijo, ki izvaja popravila samo v
skladu z odobrenimi in objavljenimi podatki za popravila
nosilca certifikata tipa zrakoplova oziroma v skladu s podatki
za popravila, ki jih je že potrdila katerakoli druga uprava,
polnopravna članica JAA in ki jih prizna uprava, v skladu z
določbami o izdelavi, vzdrževanju, spremembah in popravi-
lih iz 38. in 39. člena ZLet ter v skladu z JAR-21. Ne glede
na to, če je JAR-145 potrjena vzdrževalna organizacija potr-
jena v skladu s tem odstavkom, mora izdelati postopek za
zagotovitev izvedbe ustreznih aktivnosti v primeru postopkov
za ugotavljanje poškodb in hkrati zagotoviti, da se za tak
primer uporabi samo odobrena dokumentacija za popravilo.

(e) JAR-145 potrjena vzdrževalna organizacija mora
zagotoviti, razen v primeru iz pododstavka (e)(1), skupni
sistem delovnih kartic oziroma delovnih listov za uporabo v
posameznih delih organizacije in mora ali točno prepisati
vzdrževalne podatke, vsebovane v podpoglavjih (b), (c) in (d)
na takšne delovne kartice oziroma delovne liste ali pa nare-
diti natančne povezave do določenih vzdrževalnih nalog,
vsebovanih v takšnih vzdrževalnih podatkih. Delovne kartice
in delovni listi so lahko računalniško izdelani in hranjeni v
elektronski bazi podatkov pod pogojem, da je zagotovljeno
ustrezno zavarovanje pred nepooblaščenimi spremembami
in da je zagotovljena rezervna varnostna kopija podatkov
najkasneje v roku 24 ur po zadnjem vnosu podatkov v glav-
no elektronsko bazo podatkov.

(1) Kjer JAR-145 potrjena vzdrževalna organizacija za-
gotavlja vzdrževanje letalskemu prevozniku, ki zahteva, da
se uporablja njegov sistem delovnih kartic ali delovnih listov,
se sme uporabljati takšen sistem. JAR-145 potrjena vzdrže-
valna organizacija mora v takem primeru uvesti postopek, ki
zagotavlja pravilno izpolnjevanje delovnih kartic oziroma de-
lovnih listov letalskega prevoznika.

(f) JAR-145 potrjena vzdrževalna organizacija mora za-
gotoviti, da so vsi vzdrževalni podatki takoj na razpolago, ko
jih potrebuje vzdrževalno osebje.
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(g) JAR-145 potrjena vzdrževalna organizacija mora
zagotoviti tekoče ažuriranje svojih podatkov za vzdrževanje.
V primeru, da letalski prevoznik/stranka kontrolira in zago-
tavlja podatke za vzdrževanje, mora JAR-145 potrjena vzdr-
ževalna organizacija izkazati, da ima ali pisno potrdilo letal-
skega prevoznika/stranke, da so vsi taki podatki za vzdrže-
vanje tekoče ažurirani ali pa, da ima delovne naloge, ki
določajo status dopolnil podatkov za vzdrževanje, ki se mo-
rajo uporabljati ali da lahko izkaže, da je na listi sprememb
podatkov za vzdrževanje letalskega prevoznika/stranke.

S5-JAR-145.50 Certificiranje vzdrževanja
(glej AMC 145.50)

(a) Certifikat o sprostitvi za uporabo v imenu JAR-145
potrjene vzdrževalne organizacije izda ustrezno pooblašče-
no osebje za certificiranje (razen v primerih, navedenih v
odstavkih (d), (e) in (f)), potem ko se prepriča, da je celotno
vzdrževanje, ki ga je zahtevala stranka na zrakoplovu ali na
komponenti zrakoplova, opravila JAR-145 potrjena vzdrže-
valna organizacija pravilno in v skladu s postopki, specifici-
ranimi v priročniku vzdrževalne organizacije iz določbe JAR-
145.70, pri čemer upošteva dostopnost in uporabo podat-
kov za vzdrževanje, ki so specificirani v določbi JAR-145.45.

OPOMBA:
Za komponento zrakoplova, na kateri so bila oprav-

ljena vzdrževalna dela, medtem ko je bila sneta z zrako-
plova, je potrebno izdati certifikat o sprostitvi za uporabo,
ki zagotavlja, da je bila komponenta zrakoplova pravilno
vzdrževana in še certifikat o sprostitvi za uporabo, ki
potrjuje, da je bila tudi pravilno vgrajena na zrakoplov.

(b) Certifikat o sprostitvi za uporabo mora vsebovati
osnovne podatke o opravljenih vzdrževalnih delih, datum
zaključka teh del in identifikacijske podatke, vključno z refe-
renčnimi oznakami potrdila JAR-145 vzdrževalne organiza-
cije in o osebju za certificiranje, ki je izdalo tak certifikat.

(c) OPOMBA:
Besedilo določbe JAR-145.50 (c) je črtano.

(d) Ne glede na pododstavek (a) mora JAR-145 vzdrže-
valna organizacija, potrjena za vzdrževanje zrakoplovov, ki
ne more zaključiti vseh vzdrževalnih del, ki jih je zahtevala
stranka, ki je operator zrakoplova, v okviru omejitev opera-
torja, tako dejstvo vpisati v certifikat o sprostitvi za uporabo
zrakoplova, preden se tak certifikat izda.

(e) Ne glede na pododstavek (a) je v primeru, da je
zrakoplov prizemljen na mestu, ki ni lokacija za linijsko vzdr-
ževanje, in na katerem ni na razpolago komponente zrako-
plova z ustreznim certifikatom o sprostitvi za uporabo, dovo-
ljeno komponento zrakoplova brez ustreznega certifikata o
sprostitvi za uporabo začasno vgraditi v zrakoplov za največ
30 ur letenja ali dokler zrakoplov ne prileti do lokacije za
linijsko vzdrževanje (main line station) ali do lokacije za
vzdrževanje v bazi (main maintenance base), karkoli je
prej, če se operator zrakoplova s tem strinja. Pri tem mora
biti komponenta zrakoplova opremljena z ustreznim doku-
mentom za vgradnjo – kartico o ustreznosti za vgradnjo in
mora ustrezati tudi vsem drugim zahtevam iz JAR-OPS-1 ali
3, podpoglavje M in JAR-145. Takšna komponenta zrako-
plova mora biti v predpisanem času odstranjena, razen če
se v vmesnem obdobju pridobi ustrezen certifikat o sprosti-
tvi za uporabo.

(f) Ne glede na pododstavke (a), (c), (d) in (e), certifikat
o sprostitvi za uporabo ne sme biti izdan v primeru katerega-

koli odstopanja, za katerega JAR-145 potrjena vzdrževalna
organizacija ve in ki bi lahko ogrozilo varnost letenja.

S5-JAR-145.55 Zapisi o vzdrževanju
(glej AMC & IEM 145.55)

(a) JAR-145 potrjena vzdrževalna organizacija mora
zapisati vse podrobnosti o opravljenih delih v obliki, ki je
sprejemljiva za upravo.

(b) JAR-145 potrjena vzdrževalna organizacija mora
operatorju zrakoplova izročiti en izvod vsakega certifikata o
sprostitvi za uporabo, skupaj z izvodi vseh uporabnih podat-
kov, ki jih je uporabila pri izvajanju popravil/modifikacij.

(c) JAR-145 potrjena vzdrževalna organizacija mora
hraniti izvode vseh podrobnih zapisov o vzdrževanju in vseh
podatkov o plovnosti, ki so povezani z vzdrževanjem, še dve
leti potem, ko je, po izdaji certifikata o sprostitvi za uporabo,
predala zrakoplov ali komponento zrakoplova, na katerem/i
so bila opravljena vzdrževalna dela.

OPOMBA:
Če je operator zrakoplova s pogodbo zadolžil JAR-

145 potrjeno vzdrževalno organizacijo za shranjevanje
certifikatov o sprostitvi za uporabo svojih zrakoplovov, in
vseh s tem povezanih podatkov, velja čas shranjevanja
teh dokumentov, ki se zahteva v JAR-OPS-1 (3), podpo-
glavje M, in ne čas shranjevanja, ki je naveden v JAR-
145.55 (c). Do polne uveljavitve JAR-OPS 1 (3) mora JAR-
145 potrjena vzdrževalna organizacija delovati v skladu z
veljavnimi letalskimi predpisi države, v kateri je uprava
operatorja zrakoplova.

S5-JAR-145.60 Poročanje o neplovnosti
(glej IEM 145.60)

(a) JAR-145 potrjena vzdrževalna organizacija mora
upravi in nosilcu certifikata tipa poročati o vsakem stanju
zrakoplova ali komponente zrakoplova, ki ga je ugotovila in
ki bi lahko resno ogrozilo varno uporabo zrakoplova.

(b) Poročila morajo biti pripravljena na obrazcu (obra-
zec SDR – Service Difficulty Report) in na način, ki ga
določi uprava in morajo vsebovati vse ustrezne podatke o
stanju, ki je znano JAR-145 potrjeni vzdrževalni organizaci-
ji.

(c) Če je JAR-OPS potrjeni operator zrakoplova pogod-
beno obvezal JAR-145 potrjeno vzdrževalno organizacijo za
izvajanje vzdrževanja, potem mora JAR-145 potrjena vzdrže-
valna organizacija poročati tudi JAR-OPS potrjenemu opera-
torju zrakoplova o vsakem takem stanju zrakoplova ali kom-
ponente zrakoplova (op.: iz tč. (a)).

(d) Poročila morajo biti pripravljena v najkrajšem mož-
nem času, najkasneje pa v roku treh dni po tem, ko je JAR-
145 potrjena vzdrževalna organizacija ugotovila stanje, na
katerega se poročilo nanaša.

S5-JAR-145.65 Postopki vzdrževanja in sistem za-
gotavljanja kvalitete

(glej AMC & IEM 145.65)

(a) JAR-145 potrjena vzdrževalna organizacija mora
uvesti politiko zagotavljanja kvalitete v organizaciji in jo vklju-
čiti v priročnik vzdrževalne organizacije iz določbe JAR-
145.70.

(b) JAR-145 potrjena vzdrževalna organizacija mora za
zagotovitev primernega vzdrževanja in usklajenosti z vsemi
ustreznimi zahtevami JAR-145 uvesti postopke, sprejemljive
za upravo, vključno z delovnim nalogom ali pogodbo tako,
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da se lahko zrakoplov in komponenta zrakoplova vrneta v
uporabo v skladu z določbo JAR 145.50.

(c) JAR-145 potrjena vzdrževalna organizacija mora
uvesti sistem zagotavljanja kvalitete, ki vključuje:

(1) neodvisna preverjanja zaradi spremljanja usklajeno-
sti z zahtevanimi standardi za zrakoplove/komponente zra-
koplovov in primernosti postopkov za zagotavljanje ustrez-
nega vzdrževanja ter plovnosti zrakoplovov in komponent
zrakoplovov. V zelo majhnih organizacijah je lahko neodvisni
nadzor v okviru sistema zagotavljanja kvalitete zaupan drugi
JAR-145 potrjeni vzdrževalni organizaciji ali osebi z ustrez-
nim tehničnim znanjem in dokazanimi izkušnjami pri nadzo-
ru, ki je sprejemljiva za upravo, in;

(2) sistem povratnega poročanja o kvaliteti osebi ali
skupini oseb, ki so navedene v določbi JAR 145.30 (a), in v
končni fazi odgovorni osebi organizacije, da bi se na ta
način zagotovilo ustrezno in časovno primerno ukrepanje, ki
je potrebno na osnovi ugotovitev iz poročil neodvisnih pre-
verjanj, ki se izvajajo zaradi izpolnjevanja določbe JAR
145.65(c)(1).

S5-JAR-145.70 Priročnik vzdrževalne organizacije
(glej IEM 145.70)

(a) JAR-145 potrjena vzdrževalna organizacija mora za
lastno uporabo pripraviti priročnik vzdrževalne organizacije,
ki mora vsebovati naslednje podatke:

(1) Izjavo, podpisano s strani odgovorne osebe organiza-
cije, s katero ta potrjuje, da priročnik vzdrževalne organizacije
in vsi z njim povezani priročniki, določajo usklajenost JAR-145
potrjene vzdrževalne organizacije z JAR-145 in da bo taka
usklajenost stalno zagotovljena. V primeru, da odgovorna ose-
ba organizacije ni dejanski vodja JAR-145 potrjene vzdrževalne
organizacije, mora dejanski vodja tako izjavo sopodpisati.

(2) Politiko zagotavljanja kvalitete vzdrževalne organiza-
cije v skladu z določbo JAR-145.65 (a).

(3) Naziv(e) in ime(na) vodilne(ih) oseb(e), ki jo/jih je
potrdila uprava v skladu z določbo JAR-145.30 (a).

(4) Dolžnosti in odgovornosti vodilne/ih oseb(e), nave-
dene/ih v pododstavku (3), vključno z zadevami, v katerih
lahko te osebe v imenu JAR-145 potrjene vzdrževalne orga-
nizacije neposredno sodelujejo z upravo, polnopravno člani-
co JAA.

(5) Organizacijsko shemo, na kateri so prikazane pove-
zane vrste odgovornosti vodilne/ih odgovorne/ih oseb/e,
navedene/ih v pododstavku (3).

(6) Seznam osebja za certificiranje.
(7) Splošen opis razpoložljive delovne sile.
(8) Splošen opis prostorov, ki se nahajajo na vseh

naslovih, navedenih v potrdilu JAR-145 potrjene vzdrževal-
ne organizacije.

(9) Natančen seznam del JAR-145 potrjene vzdrževal-
ne organizacije, ki mora ustrezati obsegu del, navedenem v
potrdilu.

(10) Postopek obveščanja o spremembah, navedenih
v določbi JAR-145.85, ki nastanejo v JAR-145 potrjeni
vzdrževalni organizaciji.

(11) Postopek dopolnjevanja priročnika vzdrževalne or-
ganizacije.

OPOMBA:
Pododstavki od (1) do vključno (11) predstavljajo

vodstveno-upravni organizacijski del priročnika vzdrže-
valne organizacije.

(12) Postopke izvajanja vzdrževanja in sistem zagotav-
ljanja kvalitete v JAR-145 potrjeni vzdrževalni organizaciji,

kot se zahteva v določbah od JAR-145.25 do vključno JAR-
145.95.

(13) Seznam JAR-OPS operatorjev (letalskih prevozni-
kov), za katere organizacija za vzdrževanje, potrjena v skla-
du z JAR-145, izvaja vzdrževanje zrakoplovov.

(14) Seznam organizacij iz določbe JAR-145.75 (b).
(15) Seznam lokacij za izvajanje linijskega vzdrževanja

iz določbe JAR-145.75 (d), če obstajajo.
(16) Seznam pogodbenih JAR-145 potrjenih vzdrže-

valnih organizacij.
(b) Informacije, ki so zajete v točki (6) in točkah od (12)

do (16), ki so del priročnika vzdrževalne organizacije, se
lahko oblikujejo kot posebni dokumenti ali pa se lahko shra-
nijo v posebni datoteki v elektronski obliki, pod pogojem, da
vodstveno-upravni organizacijski del priročnika vzdrževalne
organizacije vključuje jasne in ustrezne navedbe ter poveza-
ve do takšnih dokumentov.

(c) Priročnik vzdrževalne organizacije in vse njegove
kasnejše spremembe in dopolnila potrdi uprava.

S5-JAR-145.75 Pravice potrjene vzdrževalne or-
ganizacije

JAR-145 potrjena vzdrževalna organizacija lahko oprav-
lja samo dela, ki so navedena v potrjenem priročniku vzdrže-
valne organizacije in ki jih izvaja v skladu s takim priročni-
kom, in sicer:

(a) Vzdržuje katerikoli zrakoplov ali komponento zrako-
plova, za katero je potrjena, na krajih, navedenih v potrdilu
in/ali v priročniku JAR-145 potrjene vzdrževalne organizaci-
je.

(b) Organizira vzdrževanje katerega koli zrakoplova ali
komponente zrakoplova v skladu z omejitvami, navedenimi v
JAR-145.1(e), za katerega je potrjena pri drugi organizaciji,
ki deluje pod nadzorom sistema zagotavljanja kvalitete JAR-
145 potrjene vzdrževalne organizacije.

(c) Vzdržuje katerikoli zrakoplov ali komponento zrako-
plova, za katerega je potrjena, na kateremkoli kraju, če je
potreba po takšnem vzdrževanju nastala ali zaradi napake na
zrakoplovu ali zaradi potrebe po podpori občasnemu linij-
skemu vzdrževanju, v skladu s pogoji, ki so navedeni v
postopku, sprejemljivem za upravo, in ki so vsebovani v
priročniku JAR-145 potrjene vzdrževalne organizacije.

(d) Vzdržuje katerikoli zrakoplov ali komponento zrako-
plova, za katere je pooblaščena, na lokaciji za izvajanje
linijskega vzdrževanja, kjer se lahko opravijo manjša vzdrže-
valna dela. To je dovoljeno samo v primeru, da priročnik
JAR-145 potrjene vzdrževalne organizacije dovoljuje takšno
dejavnost in vsebuje seznam takšnih lokacij.

(e) Po končanem vzdrževanju izda certifikat o sprostitvi
za uporabo, ob upoštevanju določb (a) do (d) in v skladu z
določbo JAR-145.50.

S5-JAR-145.80 Omejitve potrjene vzdrževalne or-
ganizacije

(glej IEM 145.80)

JAR-145 potrjena vzdrževalna organizacija lahko oprav-
lja vzdrževalna dela le na zrakoplovu ali komponenti zrako-
plova, za katerega je potrjena, če razpolaga z vsemi potre-
bnimi prostori, opremo, orodjem, materialom, odobrenimi
tehničnimi podatki za vzdrževanje in pooblaščenim oseb-
jem.

S5-JAR-145.85 Spremembe v potrjeni vzdrževalni
organizaciji

(glej IEM 145.85)
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(a) JAR-145 potrjena vzdrževalna organizacija, mora
v najkrajšem možnem času obvestiti upravo o vsakem
predlogu za kakršnokoli od sprememb, navedenih v na-
daljevanju, še preden spremembo uveljavi, da lahko upra-
va preveri nadaljnjo usklajenost organizacije z JAR-145 in
če je potrebno, dopolni ali spremeni potrdilo. Razen v
primeru spremembe osebja, ki ni bila vnaprej znana vod-
stvu oziroma osebju iz določbe JAR 145.30 (a) in (b), je
potrebno v najkrajšem času javiti naslednje spremembe
o:

(1) imenu organizacije,
(2) kraju, kjer se nahaja organizacija,
(3) dodatnih krajih, kjer se nahaja organizacija,
(4) odgovorni osebi organizacije,
(5) katerikoli vodilni osebi, o kateri govori določba JAR

145.30 (a),
(6) prostorih, opremi, orodju, materialu, postopkih, ob-

segu del in osebju za certificiranje, kar bi lahko vplivalo na
izdano potrdilo.

(b) Uprava lahko določi pogoje, v katerih lahko deluje
JAR-145 potrjena vzdrževalna organizacija v času takih spre-
memb, razen v primeru, ko se odloči, da mora potrdilo
začasno razveljaviti.

S5-JAR-145.90 Stalna veljavnost potrdila
Če potrdilo ni bilo že poprej odvzeto, nadomeščeno,

začasno preklicano, razveljavljeno, ali če mu ni potekla ve-
ljavnost v smislu datuma veljavnosti, ki je naveden v potrdilu,
je podaljšanje njegove veljavnosti odvisno od:

(a) nadaljnje usklajenosti JAR-145 potrjene vzdrževal-
ne organizacije z JAR-145;

(b) zagotovitve dostopa uprave in Prometnega inšpek-
torata Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: inšpekto-
rat) v JAR-145 potrjeno vzdrževalno organizacijo, da lahko
ugotovi nadaljnjo usklajenost z JAR-145; in

(c) plačila vseh predpisanih taks, pristojbin in stroškov,
ki se uporabljajo glede nalog uprave. Neizpolnjevanje teh
obveznosti daje pravico upravi, da potrdila ne izda oziroma
ne vroči vložniku, ne more pa potrdilo, zaradi neplačila,
postati avtomatično neveljavno.

S5-JAR 145.95 Primer enakovredne stopnje var-
nosti

(glej IEM 145.95)

(a) Uprava lahko JAR-145 potrjeno vzdrževalno organi-
zacijo oprosti izpolnjevanja zahteve iz JAR-145, kadar ob-
stoječa situacija ni zajeta z zahtevo JAR-145 in pod pogo-
jem, da vzdrževalna organizacija deluje v skladu s katerim-
koli dodatnim pogojem, za katerega uprava ugotovi zagotav-
ljanje enakovredne varnosti. S takšnim(i) dodatnim(i)
pogojem(ji) se morajo predhodno strinjati JAA, da se zagoto-
vi priznavanje stalne veljavnosti potrdila.

(b) Uprava lahko organizaciji odobri izjemo glede izpol-
njevanja zahteve iz JAR-145 za posamezen primer samo v
primeru, če izpolnjuje dodatne pogoje, za katere uprava
ugotovi, da so potrebni za zagotovitev enakovredne varno-
sti.

S5-JAR-145.100 Razveljavitev, začasen odvzem,
omejitev ali zavrnitev podaljšanja veljavnosti JAR-145
potrdila

(glej IEM 145.100)

Uprava lahko na podlagi dejstev, ugotovljenih po izved-
bi ustreznega ugotovitvenega postopka, v skladu s pogoji, ki
so navedeni v odstavkih (a) in (b), razveljavi, začasno odvza-
me, omeji ali zavrne podaljšanje veljavnosti JAR-145 potrdi-
la, če nima zagotovila, da bo organizacija še naprej izpolnje-
vala zahteve JAR-145.

(a) Razen v primeru iz odstavka (b), mora uprava pred
razveljavitvijo, začasnim odvzemom, omejitvijo ali zavrnitvijo
podaljšanja JAR-145 potrdila, v pisni obliki sporočiti organi-
zaciji namero in razloge zanjo in ji ponuditi možnost organizi-
ranja predstavitve v roku, ki ni krajši od 28 dni, na podlagi
katere bo uprava pretehtala svojo odločitev.

(b) Če uprava ali inšpektorat ugotovi, da bi lahko bila
resno ogrožena varna uporaba zrakoplova, lahko, ne glede
na zahtevo iz odstavka (a), do nadaljnjega v celoti ali delno
začasno odvzame JAR-145 potrdilo brez predhodnega pi-
snega obvestila, dokler se v celoti ne izvede postopek,
predpisan v odstavku (a).

S5S-145.100 Odpoved JAR-145 potrdila

Če se imetnik JAR-145 potrdila enostransko odpove
takemu potrdilu, o tem pisno takoj obvesti upravo in upravi
skupaj z obvestilom vrne prejeto potrdilo.

Uprava o taki odpovedi obvesti pooblaščeno službo
JAA za področje vzdrževanja zrakoplovov.

1 OPOMBE:
1. V tej prilogi so S5-JAR-145 v besedilu posamezne

določbe v nadaljevanju navedeni brez navedbe “S5”.
2. Ta priloga je usklajena s 4. spremembo JAR-145

– Potrjene vzdrževalne organizacije z dne 1. novembra
2001, to je z dokumentom: JAR-145 Approved Mainte-
nance Organisations, Amendment 4, 1 November 2001.

3. Z izrazi: JAR-21, JAR-66, JAR-147 in JAR-OPS so v
tej prilogi mišljeni slovenski skupni letalski predpisi, in
sicer o:

– načrtovanju ter certificiranju zrakoplova in kompo-
nent zrakoplova ter o izdelavi in o plovnosti zrakoplova in
komponent zrakoplova – S5-JAR-21;

– osebju, ki opravlja vzdrževanje in popravila zrako-
plovov, skupaj s certificiranjem oziroma potrjevanjem ta-
kih del na zrakoplovih z največjo dovoljeno vzletno maso
nad 5700 kg – S5-JAR-66;

– pooblaščenih izvajalcih usposabljanj za osebje, ki
opravlja vzdrževanje in popravila zrakoplovov, skupaj s
certificiranjem oziroma potrjevanjem takih del na zrako-
plovih z največjo dovoljeno vzletno maso nad 5700 kg -
S5-JAR-147;

– izpolnjevanju pogojev za pridobitev spričevala le-
talskega prevoznika – S5-JAR-OPS.

4. Opombe, kot so navedene v tej prilogi, niso del
zahtev S5-JAR-145.
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Priloga št. 2 –

Sprejemljivi načini usklajevanja (S5-AMC-145), tolmačenja (S5-IEM-145), dodatki ter posebna začasna navo-
dila (TGL) in natančnejši postopki izvajanja skupnih letalskih predpisov

Sprejemljivi načini usklajevanja (AMC-145) in tolmačenja (IEM-145)

AMC 145.1 Splošno
IEM 145.1 Splošno
IEM 145.3 Veljavnost
IEM 145.5 Definicije
IEM 145.10 (b),(c) Področje uporabe
AMC 145.10 (c) Področje uporabe
AMC 145.15 (a) Vloga in izdaja potrdila
IEM 145.20 Obseg pooblastila
AMC 145.25(a),(b),(c),(d) Zahteve glede prostorov
AMC 145.30(a),(b),(c),(d),(e),
(f.1), (f.2) Zahteve glede osebja
AMC 145.35(a),(c),
(d), (e),(f),(h),(j) Zapis (podatki) o pooblaščenih osebah
AMC 145.40(a),(b) Oprema, orodje in material
AMC 145.45[(b),(c),(d),(e),(f) Podatki za vzdrževanje
AMC 145.50(a),(b),(c),(d),(e),(f) Certificiranje vzdrževanja
IEM 145.55(a),(b) Zapisi (evidenca) o vzdrževanju
AMC 145.55(c) Zapisi (evidenca) o vzdrževanju
IEM 145.60(a) Poročanje o neplovnosti
IEM 145.65(a) Postopki vzdrževanja in sistem zagotavljanja kvalitete
AMC145.65(a),(b),(c.1) (c.2) Postopki vzdrževanja in sistem zagotavljanja kvalitete
IEM 145.70(a) Priročnik vzdrževalne organizacije
IEM 145.80 Omejitve v delovanju potrjene vzdrževalne organizacije
IEM 145.85 Spremembe v potrjeni vzdrževalni organizaciji
IEM 145.95 (a) Primer enakovredne stopnje varnosti
IEM 145.100 Razveljavitev, začasen odvzem, omejitev ali zavrnitev podaljšanja veljavnosti JAR-145
potrdila

Dodatki
Dodatek št. 1 Sistem razredov in kategorij pooblastil vzdrževalnih organizacij
Dodatek št. 2 Priročnik vzdrževalne organizacije
Dodatek št. 3  Potrdilo o sprostitvi – dela/komponente/sklopa za uporabo (JAA obrazec 1)
Dodatek št. 4 Primeri vzdrževalnih organizacij v okviru JAR-145 letalskih predpisov
Dodatek št. 5 Primer plana izvajanja zagotavljanja kvalitete (angl.: Quality Audit Plans)
Dodatek št. 6 Organizacije, ki niso JAR-145 potrjene, vendar delajo v okviru sistema zagotavljanja kvalitete JAR-145

potrjene vzdrževalne organizacije (po pogodbi)
Dodatek št. 7 Uprave polnopravnih članic JAA
Dodatek št. 8 Informacija o primerjavi JAR-FAR letalskih predpisov

Posebna začasna navodila – TGL (Temporary Guidance Leaflets – TGL)
(op.: posebna začasna navodila, kot so določena v 3. delu 2. sekcije JAA AGM – JAA AGM Section 2: Maintenance,

Part 3: TGL)

Navodilo št. 2 JAR-145 izvajanje inšpekcije;
Navodilo št. 4 JAR-145 specialna dela;
Navodilo št. 5 Zelo majhna JAR-145 organizacija;
Navodilo št. 6 JAR-145 definicija linijskega vzdrževanja;
Navodilo št. 8 JAR-145 neodvisnost osebja preverjanja kvalitete;
Navodilo št. 9 JAR-145 prekrivanje vzdrževanja in proizvodnje;
Navodilo št. 10 Izdajanje JAA obrazca 1 ali enakovrednega dokumenta za komponente zrakoplova, ki so bile v

skladišču pred veljavnostjo JAR-145 ali so bile kot uporabne demontirane z zrakoplova;
Navodilo št. 11 JAR-145 sprejem komponent zrakoplova in letalskega materiala;
Navodilo št. 12 JAR-145 sprostitev za uporabo po nepopolnem/nedokončanem vzdrževanju;
Navodilo št. 13 JAR-145 sprostitev za uporabo s podpisom ene ali več oseb;
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Navodilo št. 15 JAR-OPS-1 in 3, podpoglavje M – vzdrževanje po pogodbi;
Navodilo št. 16 JAR-145 sprostitev za uporabo in JAR-OPS tehnični zapis;
Navodilo št. 18 JAR-145 potrditev predstavitev z razširjenimi postopki;
Navodilo št. 21 Kombinirana JAA obrazec 1 in FAR Part 43 obrazec za sprostitev za uporabo za JAA/FAA naročnika;
Navodilo št. 22 JAA sprejem ameriških vzdrževalnih organizacij;
Navodilo št. 23 JAA sprejem kanadskih potrjenih vzdrževalnih organizacij;
Navodilo št. 38 Pooblastilo, ki se izda pilotom, za izdajo certifikatov za sprostitev za uporabo za področje

vzdrževanja.

Natančnejši postopki izvajanja skupnih letalskih predpisov
(op.: natančnejši postopki izvajanja skupnih letalskih predpisov, kot so določeni v 2. delu 2. sekcije JAA AGM –

JAA AGM – Administrative & Guidance Material – Section 2: Maintenance, Part 2: Procedures)

Postopek 3: JAA politika vzdrževanja;
Postopek 6: Postopki izdaje potrdila JAR-145 vzdrževalne organizacije ali postopek spremembe tega potrdila;
Postopek 7: Postopki podaljšanja veljavnosti potrdila JAR-145 vzdrževalne organizacije;
Postopek 10: Postopki uporabe JAR-145 za vzdrževalne organizacije, ki se ne nahajajo v območju

krajevne pristojnosti polnopravnih članic JAA.

Priloga št. 3 – Obrazci

1. JAA obrazec 1: JAR-145 certifikat o sprostitvi dela / komponente / sklopa za uporabo;
2. JAA obrazec 2: Vloga za JAR-145 potrdilo – za novo potrdilo / za podaljšanje veljavnosti potrdila / za spremembo

potrdila;
3. JAA obrazec 3: Potrdilo JAR-145 vzdrževalne organizacije;
4. JAA obrazec 4: Podatki o vodilnem osebju na podlagi zahtev različnih JAR;
5. CRS obrazec: Potrdilo o sprostitvi zrakoplova v uporabo.
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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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