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PRILOGA 1

Tarifna
oznaka
1
3209
3209 10 00
3209 90 00
7214
7214 10 00
7214 20 00
7214 30 00
7214 91
7214 91 10
7214 91 90
7214 99
7214 99 10
7214 99 31
7214 99 39
7214 99 50
7214 99 71
7214 99 79
7214 99 95
7410

Poimenovanje
2
Premazna sredstva (barve in laki) na osnovi sintetičnih polimerov ali kemično modificiranih naravnih
polimerov, dispergiranih ali raztopljenih v vodi
– Na osnovi akrilnih ali vinilnih polimerov
– Drugo
Palice iz železa ali nelegiranega jekla, kovane, toplo valjane, toplo vlečene ali toplo iztiskane, brez nadaljne
obdelave, vključno s tistimi, ki so spiralno zvite po valjanju
– Kovane
– Z vtiski, rebri, žlebovi ali drugimi deformacijami, povzročenimi med valjanjem ali spiralno zvite po
valjanju
– Druge, iz avtomatnega jekla
– Druge:
– – s pravokotnim (razen kvadratnim) prerezom:
– – – ki vsebujejo manj kot 0,25 mas.% ogljika
– – – ki vsebujejo 0,25 mas.% ogljika ali več
– – druge:
– – – ki vsebujejo manj kot 0,25 mas.% ogljika:
– – – – iz tipov, ki se uporabljajo za armiranje betona
– – – – druge, s krožnim prečnim prerezom in s premerom:
– – – – – 80 mm ali več
– – – – – manj kot 80 mm
– – – – druge
– – – druge, ki vsebujejo 0,25 mas.% in več ogljika:
– – – – druge, s krožnim prečnim prerezom in s premerom:
– – – – – 80 mm ali več
– – – – – manj kot 80 mm
– – – – druge

7410 21 00
7410 22 00

Bakrene folije (tudi tiskane ali s podlago iz papirja, kartona, plastične mase ali podobnih podložnih
materialov), debeline do vključno 0,15 mm (brez vštete podlage)
– Brez podlage:
– – iz rafiniranega bakra
– – iz bakrovih zlitin
– S podlago:
– – iz rafiniranega bakra
– – iz bakrovih zlitin

7614
7614 10 00
7614 90 00

Vpredena žica, vrvi, pleteni trakovi ipd. iz aluminija, električno neizolirani
– Z jeklenim jedrom
– Drugo

8409

Deli, ki so primerni izključno ali pretežno za motorje iz tar. št. 8407 ali 8408
– Drugi:
– – primerni izključno ali pretežno za batne motorje z notranjim zgorevanjem na vžig s svečko
– – drugi

7410 11 00
7410 12 00

8409 91 00
8409 99 00
8413
8413 30
8413 30 99
8413 50
8413 50 90
8413 60
8413 60 30
8413 60 90

Črpalke za tekočine, z merilnimi napravami ali brez njih, elevatorji za tekočine
– Črpalke za gorivo, mazalne in hladilne medije batnih motorjev z notranjim zgorevanjem:
– – druge:
– – – druge
– Druge tlačne črpalke z izmeničnim gibanjem:
– – druge:
– – – druge:
– – – – druge
– Druge tlačne črpalke z rotacijskim gibanjem:
– – druge:
– – – hidravlične enote
– – – druge:
– – – – druge
– Druge črpalke; elevatorji za tekočine:
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Tarifna
oznaka
1
8413 82 00
8413 91
8413 91 90
8414
8414 10
8414 10 80
8415
8415 81
8415 81 90
8415 82
8415 82 80
8415 83
8415 83 90
8415 90
8415 90 90
8421
8421 31
8421 31 90
8425
8425 11
8425 11 90
8425 19
8425 19 91
8425 19 99
8425 20 00
8425 31
8425 31 90
8425 39
8425 39 91
8425 39 99
8425 41 00
8425 42
8425 42 90
8425 49
8425 49 90
8431
8431 49
8431 49 80
8481
8481 30
8481 30 99
8481 40
8481 40 90
8481 90 00
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Poimenovanje
2
– – elevatorji za tekočine
– Deli:
– – črpalk:
– – – drugi
Zračne ali vakuumske črpalke, zračni ali plinski kompresorji in ventilatorji; ventilacijske ali recirkulacijske
nape z vgrajenim ventilatorjem, vključno s tistimi, ki imajo filtre
– Vakuumske črpalke:
– – druge:
– – – druge:
– – – – druge
Klimatske naprave z ventilatorjem na motorni pogon in elementi za spreminjanje temperature in vlažnosti,
vključno s stroji, pri katerih vlažnosti ni mogoče posebej regulirati
– Drugo:
– – z vgrajeno hladilno enoto in regulacijskim ventilom za hlajenje ali gretje (povratna toplotna črpalka):
– – – drugo
– – drugo, z vgrajeno hladilno enoto:
– – – drugo
– – brez vgrajene hladilne enote:
– – – drugo
– Deli:
– – drugi
Centrifuge, vključno sušilne centrifuge; naprave in aparati za filtriranje in čiščenje tekočin ali plinov
– Naprave in aparati za filtriranje in čiščenje plinov:
– – filtri za vsesani zrak za motorje z notranjim zgorevanjem:
– – – drugi
Škripčevja in škripci; vodoravni in navpični vitli; dvigala za velike tovore z majhno dvižno višino
– Škripčevja in škripci:
– – na električni pogon:
– – – drugi
– – drugi:
– – – drugi:
– – – – ročno vodeni verižni škripci
– – – – drugi
– Izvozne naprave za jaške; vitli, specialno izdelani za uporabo pod zemljo
– Drugi vitli:
– – na električni pogon:
– – – drugi
– – drugi:
– – – drugi:
– – – – na pogon z batnimi motorji z notranjim izgorevanjem
– – – – drugi
– Dvigala za velike tovore z majhno dvižno višino; dvigala za dviganje vozil:
– – nepremična dvigala za vgraditev v delavnicah za popravilo cestnih vozil
– – druga dvigala, hidravlična:
– – – druga
– – druga:
– – – druga
Deli, primerni za uporabo izključno ali pretežno s stroji iz tar. št. 8425 do 8430
– Za stroje iz tar. št. 8426, 8429 in 8430:
– – drugi:
– – – drugi
Pipe, ventili in podobne naprave za cevovode, kotle, rezervoarje, velike posode in podobno, vključno z
redukcijskimi ventili in termostatsko krmiljenimi ventili
– Nepovratni ventili:
– – drugi
– Varnostni ventili:
– – drugi
– Deli
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oznaka
1

8483

8483 10
8483 10 57
8483 10 80
8483 90
8483 90 98
8504
8504 21 00
8504 31
8504 31 90
8504 40

8504 40 93
8504 40 94
8504 50
8504 50 80
8504 90
8504 90 99
8531
8531 10
8531 10 20
8531 10 30
8531 10 80
8531 80
8531 80 80
8535
8535 10 00
8535 21 00
8535 29 00
8535 30
8535 30 10
8535 90 00
8536
8536 10
8536 10 10
8536 10 50
8536 10 90
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Transmisijske gredi (vključno odmične gredi in kolenaste gredi) in ročice; ohišja za ležaje in drsni ležaji;
zobniki, zobniški in frikcijski prenosniki; navojna vretena s kroglicami ali valji; menjalniki in drugi prenosi
hitrosti, vključno pretvorniki navora; vztrajniki, jermenice in vrvenice (vključno s tistimi za škripčevja);
sklopke in gredne vezi (vključno križni in kardanski zglobi)
– Transmisijske gredi (vključno odmične gredi in kolenaste gredi) in ročice:
– – druge:
– – – odmične in kolenaste gredi in ročice:
– – – – druge
– – – druge
– Zobata kolesja, zobniki za verige in drugi elementi prenosov prikazani ločeno; deli:
– – drugi:
– – – drugi:
– – – – drugi
Električni transformatorji, statični pretvorniki (npr. usmerniki) in indukcijske tuljave
– Transformatorji s tekočim dielektrikom:
– – s prenosno močjo do vključno 650 kVA
– Drugi transformatorji:
– – s prenosno močjo do vključno 1 kVA:
– – – drugi:
– – – – drugi
– Statični pretvorniki:
– – drugi:
– – – drugi:
– – – – drugi:
– – – – – polnilniki akumulatorjev
– – – – – drugi:
– – – – – – usmerniki
– Druge indukcijske tuljave:
– – druge:
– – – druge
– Deli:
– – statičnih pretvornikov:
– – – drugo
Električni aparati za zvočno ali vizualno signalizacijo (npr.: zvonci, sirene, indikatorske table, alarmni
aparati proti tatvini ali požaru), razen tistih iz tar. št. 8512 ali 8530
– Alarmni aparati proti tatvini ali požaru in podobni aparati:
– – drugi:
– – – namenjeni za motorna vozila
– – – namenjeni za zgradbe
– – – drugi
– Drugi aparati:
– – drugi:
– – – drugi
Električni aparati za vklapljanje, izklapljanje ali zaščito električnih tokokrogov ali za povezavo z električnimi
tokokrogi ali znotraj njih (npr.: stikala, varovalke, prenapetostni odvodniki, omejevalniki napetosti, dušilni
elementi motečih valov, priključne razdelilne priprave in stikalne omare), za napetost nad 1.000 V
– Varovalke
– Avtomatski odklopniki tokokrogov:
– – za napetost, manjšo od 72,5 kV
– – drugi
– Ločilniki in vklopno - izklopna stikala:
– – za napetosti manjšo od 72,5 kV
– Drugo
Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali za zaščito električnih tokokrogov ali za povezavo z
električnimi tokokrogi ali znotraj njih (npr.: stikala, releji, varovalke, dušilni elementi motečih valov, vtiči in
vtičnice, okovi žarnic in razdelilne omarice), za napetosti do vključno 1.000 V
– Varovalke:
– – za tokove do vključno 10 A
– – za tokove od 10 A do vključno 63 A
– – za tokove nad 63 A
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Tarifna
oznaka
1
8536 20
8536 20 10
8536 20 90
8536 30
8536 30 10
8536 30 30
8536 30 90
8536 41
8536 41 10
8536 41 90
8536 50
8536 50 11
8536 50 15
8536 50 19
8536 50 80
8536 61
8536 61 10
8536 61 90
8536 69
8536 69 90
8536 90
8536 90 01
8537
8537 10
8537 10 10
8537 20
8537 20 91
8537 20 99
8539
8539 10
8539 10 10
8539 10 90
8539 21
8539 21 30
8539 21 92
8539 21 98
8539 22
8539 22 10
8539 22 90
8539 29
8539 29 30
8539 29 92
8539 29 98
8539 31
8539 31 90
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– Avtomatski odklopniki tokokrogov:
– – za tokove do vključno 63 A
– – za tokove nad 63 A
– Drugi aparati za zaščito električnih tokokrogov:
– – za tokove do vključno 16 A
– – za tokove od 16 A do vključno 125 A
– – za tokove nad 125 A
– Releji :
– – za napetost do vključno 60 V:
– – – za tokove do vključno 2 A
– – – za tokove nad 2 A
– Druga stikala:
– – druga:
– – – za napetosti do vključno 60 V:
– – – – pritisna stikala
– – – – vrtljiva stikala
– – – – druga
– – – druga
– Okovi žarnic, vtiči in vtičnice:
– – okovi žarnic:
– – – z Edisonovim navojem
– – – drugi
– – drugi:
– – – drugi
– Drugi aparati:
– – predpripravljeni elementi za električna vezja
Table, plošče, pulti, mize, omare in druge osnove, opremljene z dvema ali več izdelki iz tar. št. 8535 ali
8536, za električno krmiljenje ali razdeljevanje električnega toka, vključno s tistimi z vgrajenimi instrumenti
in aparati iz 90. poglavja in aparati za numerično krmiljenje, razen telefonskih central iz tar. št. 8517
– Za napetost do vključno 1.000 V:
– – numerične upravljalne plošče, omare, pulti, table, mize z vgrajenimi napravami za avtomatsko obdelavo
podatkov
– Za napetost nad 1.000 V:
– – za napetosti od 1.000 V do vključno 72,5 kV
– – za napetosti nad 72,5 kV
Električne žarnice z nitko in električne žarnice na razelektrenje, vključno zaprte reflektorske žarnice z
naparjenim zrcalom, ultravijolične in infrardeče žarnice; obločnice
– Zaprte reflektorske žarnice z naparjenim zrcalom (sealed beam lamp units):
– – za uporabo v civilnem letalstvu
– – druge
– Druge žarnice z nitko, brez ultravijoličnih in infrardečih žarnic:
– – volframove halogenske:
– – – ki se uporabljajo za motorna kolesa ali druga motorna vozila
– – – druge, za napetosti:
– – – – nad 100 V
– – – – do vključno 100 V
– – druge, z močjo do vključno 200 W in za napetosti nad 100 V:
– – – reflektorske svetilke
– – – druge
– – druge:
– – – ki se uporabljajo za motorna kolesa ali druga motorna vozila
– – – druge, za napetosti:
– – – – nad 100 V
– – – – do vključno 100 V
– Žarnice na razelektrenje, razen ultravijoličnih žarnic:
– – fluorescenčne, s termokatodo:
– – – druge
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Tarifna
oznaka
1

8539 32
8539 32 50
8539 39 00
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Poimenovanje
2

8539 41 00
8539 49
8539 49 10
8539 49 30
8539 90
8539 90 90

– – žarnice, napolnjene s parami živega srebra ali natrija in kovinsko - halogenske žarnice:
– – – napolnjene s parami natrija
– – druge
– Ultravijolične in infrardeče žarnice; obločnice:
– – obločnice
– – druge
– – – ultravijolične žarnice
– – – infrardeče žarnice
– Deli:
– – drugo

8601
8601 10 00
8601 20 00

Tirne lokomotive, napajane iz zunanjega vira električne energije ali iz električnega akumulatorja
– Napajane iz zunanjega vira električne energije
– Napajane iz električnih akumulatorjev

8602
8602 10 00
8602 90 00

Druge tirne lokomotive; lokomotive z zalogovnikom
– Električne dieselske lokomotive
– Druge

8603
8603 10 00
8603 90 00

Samovozni železniški in tramvajski potniški in tovorni vagoni, razen tistih iz tar. št. 8604
– Napajani iz zunanjega vira električne energije
– Drugi

8604 00 00

Železniška in tramvajska vozila za vzdrževanje ali servisiranje, vključno samovozna (na primer vagonidelavnice, vagoni-dvigala, vagoni-podbijalniki tolčenca, vagoni-ravnalniki tirov, poskusno-preskusni vagoni
in progovna inšpekcijska vozila)

8605 00 00

Železniški in tramvajski potniški vagoni, nesamovozni; prtljažni vagoni, poštni vagoni in drugi železniški in
tramvajski vagoni za specialne namene, nesamovozni (razen tistih iz tar. št. 8604)
Železniški in tramvajski tovorni vagoni, nesamovozni
– Vagoni cisterne in podobno
– Vagoni z izolacijo ali hlajenjem, razen tistih iz tar. podšt. 8606 10
– Samopraznilni vagoni, razen tistih iz tar. podšt. 8606 10 in 8606 20
– Drugi:
– – s streho in zaprti:
– – – drugi
– – odprti, s fiksnimi stranicami, visokimi več kot 60 cm
– – drugi

8606
8606 10 00
8606 20 00
8606 30 00
8606 91
8606 91 90
8606 92 00
8606 99 00
8607
8607 11 00
8607 12 00
8607 19
8607 19 01
8607 19 11
8607 19 18
8607 19 91
8607 19 99
8607 21
8607 21 10
8607 21 90
8607 29
8607 29 10
8607 29 90
8607 30
8607 30 01

Deli tirnih vozil ali vrtljivih podstavkov
– Podstavni vozički, osi, kolesa in njihovi deli:
– – pogonski podstavni vozički
– – drugi podstavni vozički
– – drugo, vključno z deli:
– – – osi, sestavljene ali nesestavljene; kolesa in njihovi deli:
– – – – iz litega železa ali litega jekla
– – – – iz zaprto utopno kovanega jekla
– – – – drugo
– – – deli tovornih tirnih vozil, tovornih podstavkov itd.:
– – – – iz litega železa ali litega jekla
– – – – drugi
– Zavore in njihovi deli:
– – zračne zavore in njihovi deli:
– – – iz litega železa ali litega jekla
– – – drugo
– – drugo:
– – – iz litega železa ali litega jekla
– – – drugo
– Vlečne naprave (s kavljem in drugo), odbojniki in njihovi deli:
– – iz litega železa ali litega jekla
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1
8607 30 99
8607 91
8607 91 10
8607 91 91
8607 99
8607 99 10
8607 99 30
8607 99 50
8607 99 90
8608 00
8608 00 10
8608 00 30
8608 00 90
8609 00
8609 00 90
8709

8709 11
8709 11 90
8709 19
8709 19 90
8709 90 00
9030

9030 39
9030 39 91
9030 39 99

Št.

129 / 22. 12. 2003 / Stran 17867

Poimenovanje
2
– – druge
– Drugi:
– – za lokomotive:
– – – ohišja osi in njihovi deli
– – – drugi:
– – – – iz litega železa ali litega jekla
– – drugi:
– – – ohišja osi in njihovi deli
– – – karoserije in njihovi deli
– – – šasije in njihovi deli
– – – drugi
Železniški in tramvajski tirni sklopi in pribor; mehanska (vključno elektromehanska) oprema za
signalizacijo, varnost, nadzor in upravljanje prometa v železniškem, tramvajskem in cestnem prometu,
prometu na notranjih vodnih poteh, parkiriščih, lukah ali letališčih; njihovi deli
– Oprema za železnice in tramvajske proge
– Druga oprema
– Deli
Zabojniki (vključno z zabojniki za transport tekočin), specialno konstruirani in opremljeni za enega ali več
načinov prevoza
– Drugi
Samovozni delovni vozički, brez naprav za dviganje ali manipuliranje, ki se uporabljajo v tovarnah,
skladiščih, lukah ali na letališčih za prevoz blaga na kratkih razdaljah; vlečna vozila ki se uporabljajo na
peronih železniških postaj; deli navedenih vozil
– Vozila:
– – električna:
– – – druga
– – druga:
– – – druga
– Deli
Osciloskopi, spektralni analizatorji in drugi instrumenti in aparati za merjenje ali kontrolo električnih veličin,
razen merilnikov iz tar. št. 9028; instrumenti in aparati za merjenje ali odkrivanje alfa, beta, gama,
rentgenskih, kozmičnih ali drugih ionizirajočih sevanj
– Drugi instrumenti in aparati za merjenje in kontrolo napetosti, jakosti toka, upornosti ali moči, brez naprav
za registriranje:
– – drugi:
– – – drugi:
– – – – drugi:
– – – – – voltmetri
– – – – – drugi
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4009
4009 12
4009 12 10
4009 22
4009 22 10
4009 32
4009 32 10
4009 42
4009 42 10
4017 00
4017 00 90
4823
4823 90
4823 90 10
6812
6812 90
6812 90 10
7007
7007 21
7007 21 10
7304
7304 59
7304 59 50
7306
7306 30
7306 30 10
7306 60
7306 60 10
7312
7312 10
7312 10 10

Poimenovanje
2
Cevi iz vulkaniziranega kavčuka (gume), razen iz trde gume, s priborom ali brez njega (npr.
spojnice, kolena, prirobnice)
– Neojačene in nekombinirane z drugimi materiali:
– – S priborom:
– – – ustrezne za prenos plinov ali tekočin, za uporabo v civilnem letalstvu
– Ojačene ali kombinirane samo s kovino:
– – S priborom:
– – – ustrezne za prenos plinov ali tekočin, za uporabo v civilnem letalstvu
– Ojačene ali kombinirane samo s tekstilnimi materiali:
– – S priborom:
– – – ustrezne za prenos plinov ali tekočin, za uporabo v civilnem letalstvu
– Ojačene ali kombinirane z drugimi materiali:
– – S priborom:
– – – ustrezne za prenos plinov ali tekočin, za uporabo v civilnem letalstvu
Trdi vulkaniziran kavčuk(guma) (npr.: ebonit) v vseh oblikah, vključno z odpadki in ostanki;
izdelki iz trdega vulkaniziranega kavčuka (gume)
– Izdelki iz trde gume
Drug papir, karton, celulozna vata ter listi in trakovi iz celuloznih vlaken, razrezani v določene
velikosti ali oblike; drugi izdelki iz celuloze, papirja, kartona, celulozne vate ali listov ali trakov
iz celuloznih vlaken
– Drugo:
– – tesnila in podobni predmeti za uporabo v civilnem letalstvu
Predelana azbestna vlakna; mešanice na osnovi azbesta ali na osnovi azbesta in magnezijevega
karbonata; izdelki iz teh mešanic ali iz azbesta (npr. preja, tkanine, oblačila, pokrivala, obutev,
tesnila), ojačeni ali neojačeni, razen izdelkov iz tar. št. 6811 in 6813
– Drugo:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
Varnostno steklo iz kaljenega ali plastnega stekla
– Plastno varnostno steklo:
– – velikosti in oblik, primernih za vgraditev v vozila, zrakoplove, vesoljske ladje ali plovila:
– – – vetrobranska stekla, neuokvirjena, za uporabo v civilnem letalstvu
Cevi in votli profili, brezšivni, iz železa (razen litega železa) ali jekla
– Drugi, s krožnim prečnim prerezom, iz drugega legiranega jekla:
– – drugi:
– – – drugi:
– – – – opremljeni s priborom(fitingi), ustrezni za pretok plina ali tekočine za uporabo v civilnem
letalstvu
Druge cevi in votli profili (npr. z odprtimi spoji, varjeni, kovičeni ali zaprti na podoben način), iz
železa ali jekla
– Drugi, varjeni, s krožnim prečnim prerezom, iz železa ali nelegiranega jekla:
– – opremljeni s priborom (fiting), ustrezni za pretok plina ali tekočine, za uporabo v civilnem
letalstvu
– Drugi, varjeni, ki nimajo krožnega prečnega prereza:
– – opremljeni s priborom (fiting), ustrezni za pretok plina ali tekočine, za uporabo v civilnem
letalstvu
Vpredena žica, vrvi in kabli, pleteni trakovi ipd., iz železa ali jekla, ki niso električno izolirani
– Vpredena žica, vrvi in kabli:
– – opremljeni s priborom (fitingi) ali predelani v izdelke za uporabo v civilnem letalstvu
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7312 90
7312 90 10

– Drugo:
– – opremljeno s priborom (fitingi) ali predelano v izdelke za uporabo v civilnem letalstvu

7322

7322 90
7322 90 10

Radiatorji za centralno ogrevanje, ki se ne ogrevajo z električno energijo, in njihovi deli iz železa
ali jekla; grelniki na topli zrak in distributorji toplega zraka (vključno z razdelilci, ki lahko
oddajajo tudi svež ali obnovljen zrak), ki se ne ogrevajo z električno energijo, z vgrajenim
eletričnim ventilatorjem, in njihovi deli iz železa ali jekla
– Drugo:
– – grelci zraka in razdelilci toplega zraka (brez njihovih delov), za uporabo v civilnem letalstvu

7324
7324 10
7324 10 10
7324 90
7324 90 10

Sanitarni predmeti in njihovi deli, iz železa ali jekla
– Pomivalna korita in umivalniki, iz nerjavnega jekla:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
– Drugo, vključno z deli:
– – sanitarna oprema (brez njihovih delov) za uporabo v civilnem letalstvu

7326
7326 20
7326 20 10

Drugi železni ali jekleni izdelki
– Izdelki iz železne ali jeklene žice:
– – za uporabo v civilnem letalstvu

7413 00
7413 00 10

Vpredena žica, vrvi, pleteni trakovi ipd., iz bakra, električno neizolirani
– Opremljeni s priborom (fitingi), za uporabo v civilnem letalstvu

7608
7608 10
7608 10 10

Aluminijaste cevi
– Iz nelegiranega aluminija:
– – opremljene s priborom (fitingi), ustrezne za pretok plina ali tekočine, za uporabo v civilnem
letalstvu
– Iz aluminijevih zlitin:
– – opremljene s priborom (fitingi), ustrezne za pretok plina ali tekočine, za uporabo v civilnem
letalstvu

7608 20
7608 20 10
8302

8302 42
8302 42 10
8302 49
8302 49 10
8302 60
8302 60 10

Okovje, pribor (fitingi) in podobni izdelki iz navadnih kovin, za pohištvo, vrata, stopnišča, okna,
rolete, karoserije, sedlarsko blago, kovčke, skrinje, škatle in podobno; obešalniki za klobuke,
konzole ipd.; koleščki (za pohištvo ipd.), s pritrdilnimi elementi iz navadnih kovin; avtomatična
zapirala za vrata, iz navadnih kovin
– Koleščki (za pohištvo ipd.):
– – za uporabo v civilnem letalstvu
– Drugo okovje, pribor (fitingi) in podobni izdelki:
– – drugi, za pohištvo:
– – – za uporabo v civilnem letalstvu
– – drugi:
– – – za uporabo v civilnem letalstvu
– Avtomatična zapirala za vrata:
– – za uporabo v civilnem letalstvu

8307
8307 10
8307 10 10
8307 90
8307 90 10

Upogljive cevi iz navadnih kovin, s priborom ali brez njega
– Iz železa ali jekla:
– – opremljene s priborom (fitingi), za uporabo v civilnem letalstvu
– Iz drugih navadnih kovin:
– – opremljene s priborom (fitingi), za uporabo v civilnem letalstvu

8408
8408 90
8408 90 10

Batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s kompresijo (dieselski ali poldieselski motorji)
– Drugi motorji:
– – za uporabo v civilnem letalstvu

8302 20
8302 20 10
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Drugi pogonski stroji in motorji
– Hidravlično gnani stroji in motorji:
– – z linearnim gibanjem (cilindri):
– – – za uporabo v civilnem letalstvu
– – drugi:
– – – za uporabo v civilnem letalstvu
– Pnevmatično gnani stroji in motorji:
– – z linearnim gibanjem (cilindri):
– – – za uporabo v civilnem letalstvu
– – drugi:
– – – za uporabo v civilnem letalstvu
– Drugi:
– – drugi:
– – – za uporabo v civilnem letalstvu
– Deli:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
Črpalke za tekočine, z merilnimi napravami ali brez njih, elevatorji za tekočine
– Črpalke z merilnimi napravami ali predvidene za delovanje z merilnimi napravami:
– – druge:
– – – za uporabo v civilnem letalstvu
– Ročne črpalke, razen črpalk iz tar. podšt. 8413 11 in 8413 19:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
– Druge tlačne črpalke z izmeničnim gibanjem:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
– Druge tlačne črpalke z rotacijskim gibanjem:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
– Druge črpalke; elevatorji za tekočine:
– – črpalke:
– – – za uporabo v civilnem letalstvu
Zračne ali vakuumske črpalke, zračni ali plinski kompresorji in ventilatorji; ventilacijske ali
recirkulacijske nape z vgrajenim ventilatorjem, vključno s tistimi, ki imajo filtre
– Kompresorji za hladilne naprave:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
– Ventilatorji:
– – namizni, talni, stenski, okenski, stropni ali strešni ventilatorji, z vgrajenim elektromotorjem
moči do vključno 125 W:
– – – za uporabo v civilnem letalstvu
– – drugi:
– – – za uporabo v civilnem letalstvu
– Drugo:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
Klimatske naprave z ventilatorjem na motorni pogon in elementi za spreminjanje temperature in
vlažnosti, vključno s stroji, pri katerih vlažnosti ni mogoče posebej regulirati
– Drugo:
– – z vgrajeno hladilno enoto in regulacijskim ventilom za hlajenje ali gretje (povratna toplotna
črpalka):
– – – za uporabo v civilnem letalstvu
– – drugo, z vgrajeno hladilno enoto:
– – – za uporabo v civilnem letalstvu
– – brez vgrajene hladilne enote:
– – – za uporabo v civilnem letalstvu
– Deli:
– – klimatizacijskih naprav iz tar. podšt. 8415 81, 8415 82 ali 8415 83, za uporabo v civilnem
letalstvu
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8418 10
8418 10 10
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8418 69
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8419 50
8419 50 10
8419 81
8419 81 10
8419 90
8419 90 10
8421
8421 19
8421 19 10
8421 21
8421 21 10
8421 23
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8421 29
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8425 11
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Hladilniki, zamrzovalniki in druge naprave za hlajenje ali zamrzovanje, električni in drugi;
toplotne črpalke, drugačne od klimatizacijskih naprav iz tar. št. 8415
– Kombinacija hladilnika in zamrzovalnika s posebnimi vrati:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
– Zamrzovalniki - skrinje, z zmogljivostjo do vključno 800 l:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
– Zamrzovalniki - vertikalni, z zmogljivostjo do vključno 900 l:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
– Druge naprave za hlajenje ali zamrzovanje; toplotne črpalke:
– – kompresorske enote za hlajenje, katerih kondenzatorji so toplotni izmenjalniki:
– – – za uporabo v civilnem letalstvu
– – druge:
– – – za uporabo v civilnem letalstvu
Stroji, naprave in laboratorijska oprema (vključno električno ogrevani) (brez peči in pečic in
druge opreme iz tar. št. 8514), za obdelavo materiala s spremembo temperature, kot je ogrevanje,
kuhanje, žganje, destilacija, rektifikacija, sterilizacija, pasterizacija, parjenje, sušenje,
izhlapevanje, vplinjevanje, kondenzacija ali hlajenje, razen gospodinjskih strojev in naprav;
pretočni in akumulacijski grelniki za vodo, neelektrični
– Toplotni izmenjalniki:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
– Drugi stroji, naprave in oprema:
– – za pripravo toplih napitkov ali za kuhanje ali gretje (pečenje) hrane:
– – – za uporabo v civilnem letalstvu
– Deli:
– – toplotnih izmenjalnikov, za uporabo v civilnem letalstvu
Centrifuge, vključno sušilne centrifuge; naprave in aparati za filtriranje in čiščenje tekočin ali
plinov
– Centrifuge, vključno centrifuge za sušenje:
– – druge:
– – – za uporabo v civilnem letalstvu
– Naprave in aparati za filtriranje in čiščenje tekočin:
– – za filtriranje in čiščenje vode:
– – – za uporabo v civilnem letalstvu
– – filtri za olje ali gorivo, za motorje z notranjim zgorevanjem:
– – – za uporabo v civilnem letalstvu
– – druge:
– – – za uporabo v civilnem letalstvu
– Naprave in aparati za filtriranje in čiščenje plinov:
– – filtri za vsesani zrak za motorje z notranjim zgorevanjem:
– – – za uporabo v civilnem letalstvu
– – druge:
– – – za uporabo v civilnem letalstvu
Mehanske naprave (na ročni pogon ali brez njega) za brizganje, razprševanje ali pršenje tekočin
ali prahu; gasilski aparati, napolnjeni ali nenapolnjeni; brizgalne pištole in podobne naprave; stroji
za brizganje pare ali peska in podobni stroji za brizganje s curkom
– Gasilski aparati, napolnjeni ali nenapolnjeni:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
Škripčevja in škripci; vodoravni in navpični vitli; dvigala za velike tovore z majhno dvižno višino
– Škripčevja in škripci:
– – na električni pogon:
– – – za uporabo v civilnem letalstvu
– – drugi:
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– – – za uporabo v civilnem letalstvu
– Drugi vitli:
– – na električni pogon:
– – – za uporabo v civilnem letalstvu
– – drugi:
– – – za uporabo v civilnem letalstvu
– Dvigala za velike tovore z majhno dvižno višino; dvigala za dviganje vozil:
– – druga dvigala, hidravlična:
– – – za uporabo v civilnem letalstvu
– – druga:
– – – za uporabo v civilnem letalstvu
Ladijski žerjavi; dvigala, vključno kabelska dvigala; portalna dvigala, luška dvigala in avto
dvigala, opremljena z dvigalom
– Druga dvigala:
– – druga:
– – – za uporabo v civilnem letalstvu
Drugi stroji za dviganje, manipulacijo, nakladanje ali razkladanje (npr.: dvigala, premične
stopnice, transporterji in žičnice)
– Dvigala in skipi:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
– Transporterji, pnevmatični:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
– Drugi transporterji, ki delujejo kontinuirano, za blago ali material:
– – drugi:
– – – za uporabo v civilnem letalstvu
Stroji in mehanske naprave s posebnimi funkcijami, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu
v tem poglavju
– Deli:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
Transmisijske gredi (vključno odmične gredi in kolenaste gredi) in ročice; ohišja za ležaje in drsni
ležaji; zobniki, zobniški in frikcijski prenosniki; navojna vretena s kroglicami ali valji; menjalniki
in drugi prenosi hitrosti, vključno pretvorniki navora; vztrajniki, jermenice in vrvenice (vključno s
tistimi za škripčevja); sklopke in gredne vezi (vključno križni in kardanski zglobi)
– Transmisijske gredi (vključno odmične gredi in kolenaste gredi) in ročice:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
– Ohišja za ležaje z vdelanimi kotalnimi ležaji:
– – ki se uporabljajo v zračnem in vesoljskem prometu
– Ohišja za ležaje brez vdelanih kotalnih ležajev; drsni ležaji:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
– Zobniki in zobniški prenosi, kolesja drugačna od zobatih, zobnikov za verige in drugih
elementov prenosov prikazanih ločeno; navojna vretena s kroglicami ali valji; menjalniki in drugi
prenosi hitrosti, vključno s pretvorniki navora:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
– Sklopke in gredne vezi (vključno križni in kardanski zglobi):
– – za uporabo v civilnem letalstvu
– Zobata kolesja, zobniki za verige in drugi elementi prenosov prikazani ločeno; deli:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
Tesnila iz kovinskih listov, kombinirana z drugim materialom, ali iz dveh ali več plasti kovine;
garniture tesnil, različne po sestavi materiala, v vrečkah, ovitkih ali podobnih pakiranjih;
mehanska tesnila
– Tesnila iz kovinskih listov, kombinirana z drugim materialom ali iz dveh ali več plasti kovine:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
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8484 90
8484 90 10

– Drugo:
– – za uporabo v civilnem letalstvu

8501
8501 20
8501 20 10

Elektromotorji in električni generatorji (razen generatorskih agregatov)
– Univerzalni motorji (na izmenični ali enosmerni tok) z izhodno močjo nad 37,5 W:
– – z izhodno močjo nad 735 W do vključno 150 kW, za uporabo v civilnem letalstvu
– Drugi motorji na enosmerni tok; generatorji enosmernega toka:
– – z izhodno močjo do vključno 750 W:
– – – motorji z izhodno močjo nad 735 W, generatorji enosmernega toka, za uporabo v civilnem
letalstvu
– – z izhodno močjo nad 750 W do vključno 75 kW
– – – za uporabo v civilnem letalstvu
– – z izhodno močjo nad 75 kW do vključno 375 kW:
– – – motorji z izhodno močjo do vključno 150 kW in generatorji za uporabo v civilnem letalstvu

8501 31
8501 31 10
8501 32
8501 32 10
8501 33
8501 33 10
8501 34
8501 34 10
8501 40
8501 40 10
8501 51
8501 51 10
8501 52
8501 52 10
8501 53
8501 53 10
8501 61
8501 61 10
8501 62
8501 62 10
8501 63
8501 63 10
8502
8502 11
8502 11 10
8502 12
8502 12 10
8502 13
8502 13 10
8502 20
8502 20 10
8502 39
8502 39 10
8502 40
8502 40 10
8504
8504 10
8504 10 10
8504 31
8504 31 10

– – z izhodno močjo nad 375 kW:
– – – generatorji za uporabo v civilnem letalstvu
– Drugi motorji na izmenični tok, enofazni:
– – z izhodno močjo nad 735 W do vključno 150 kW, za uporabo v civilnem letalstvu
– Drugi motorji na izmenični tok, večfazni:
– – z izhodno močjo do vključno 750 W:
– – – z izhodno močjo nad 735 W, za uporabo v civilnem letalstvu
– – z izhodno močjo nad 750 W do vključno 75 kW:
– – – za uporabo v civilnem letalstvu
– – z izhodno močjo nad 75 kW:
– – – z izhodno močjo do vključno 150 kW, za uporabo v civilnem letalstvu
– Generatorji izmeničnega toka (alternatorji):
– – z izhodno močjo do vključno 75 kVA:
– – – za uporabo v civilnem letalstvu
– – z izhodno močjo nad 75 kVA do vključno 375 kVA:
– – – za uporabo v civilnem letalstvu
– – z izhodno močjo nad 375 kVA do vključno 750 kVA:
– – – za uporabo v civilnem letalstvu
Električni generatorski agregati in rotacijski pretvorniki
– Generatorski agregati z batnimi motorji z notranjim zgorevanjem na vžig s kompresijo
(dieselski ali poldieselski motorji):
– – z izhodno močjo do vključno 75 kVA:
– – – za uporabo v civilnem letalstvu
– – z izhodno močjo nad 75 kVA do vključno 375 kVA:
– – – za uporabo v civilnem letalstvu
– – z izhodno močjo nad 375 kVA:
– – – za uporabo v civilnem letalstvu
– Generatorski agregati z batnimi motorji z notranjim zgorevanjem na vžig s svečkami:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
– Drugi generatorski agregati:
– – drugi:
– – – za uporabo v civilnem letalstvu
– Električni rotacijski pretvorniki:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
Električni transformatorji, statični pretvorniki (npr. usmerniki) in indukcijske tuljave
– Predstikalne naprave za žarnice na razelektrenje:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
– Drugi transformatorji:
– – s prenosno močjo do vključno 1 kVA:
– – – za uporabo v civilnem letalstvu
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8504 32
8504 32 10
8504 33
8504 33 10
8504 40
8504 40 10
8504 50
8504 50 10

– – s prenosno močjo nad 1 kVA do vključno 16 kVA:
– – – za uporabo v civilnem letalstvu
– – s prenosno močjo nad 16 kVA do vključno 500 kVA:
– – – za uporabo v civilnem letalstvu
– Statični pretvorniki:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
– Druge indukcijske tuljave:
– – za uporabo v civilnem letalstvu

8507
8507 10
8507 10 10
8507 20
8507 20 10
8507 30
8507 30 10
8507 40
8507 40 10
8507 80
8507 80 10
8507 90
8507 90 10

Električni akumulatorji, vključno s separatorji zanje, pravokotni ali ne, vključno s kvadratnimi
– Svinčevi akumulatorji za zagon batnih motorjev:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
– Drugi svinčevi akumulatorji:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
– Nikelj - kadmijevi akumulatorji:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
– Železo-nikljevi akumulatorji:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
– Drugi akumulatorji:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
– Deli:
– – za uporabo v civilnem letalstvu

8511

Električna oprema za vžiganje in zaganjanje motorjev z notranjim zgorevanjem, ki se vžigajo s
svečko ali kompresijo (npr.: vžigalni magneti, magnetna dinama, vžigalne tuljave, vžigalne
svečke, ogrevalne svečke, električni zaganjalniki); generatorji (npr. diname in alternatorji) in
regulatorji zanje
– Vžigalne svečke:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
– Vžigalni magneti; magnetna dinama; magnetni vztrajniki:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
– Razdelilniki; vžigalne tuljave:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
– Električni zaganjalniki in stroji z dvojnim namenom (električni zaganjalniki-generatorji):
– – za uporabo v civilnem letalstvu
– Drugi generatorji:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
– Druga oprema:
– – za uporabo v civilnem letalstvu

8511 10
8511 10 10
8511 20
8511 20 10
8511 30
8511 30 10
8511 40
8511 40 10
8511 50
8511 50 10
8511 80
8511 80 10
8516

8516 80
8516 80 10
8518

8518 10
8518 10 10
8518 21

Električni pretočni ali akumulacijski grelniki vode in potopni grelniki; električni aparati za
ogrevanje prostorov in električne naprave za ogrevanje tal; elektrotermični aparati za urejanje las
(npr. aparati za sušenje las, aparati za kodranje las idr.) in aparati za sušenje rok; električni
likalniki; druge gospodinjske elektrotermične naprave; električni grelni upori, razen tistih iz tar.
št. 8545
– Električni grelni upori:
– – montirani v preprosto izolirano ohišje z električnim priključkom, uporabljani za odmrzovanje
ali odtajanje, za uporabo v civilnem letalstvu
Mikrofoni in njihova stojala; zvočniki, vključno z zvočniki v zvočnih omaricah; naglavne slušalke
in ušesne slušalke, kombinirane z mikrofonom ali ne, in kompleti, ki sestojijo iz mikrofona in
enega ali več zvočnikov; avdiofrekvenčni električni ojačevalniki; električni sestavi za ojačevanje
zvoka
– Mikrofoni in njihova stojala:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
– Zvočniki, vključno z zvočniki v zvočnih omaricah:
– – zvočne omarice z enim zvočnikom:

Uradni list Republike Slovenije
Tarifna
oznaka
1
8518 21 10
8518 22
8518 22 10
8518 29
8518 29 10
8518 30
8518 30 10
8518 40
8518 40 10
8518 50
8518 50 10
8520
8520 90
8520 90 10
8521
8521 10
8521 10 10
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– – – za uporabo v civilnem letalstvu
– – zvočne omarice z več zvočniki:
– – – za uporabo v civilnem letalstvu
– – drugi:
– – – za uporabo v civilnem letalstvu
– Naglavne slušalke in ušesne slušalke, kombinirane z mikrofonom ali ne, in kompleti, ki sestojijo
iz mikrofona in enega ali več zvočnikov:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
– Avdiofrekvenčni električni ojačevalniki:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
– Kompletne električne enote za ojačevanje zvoka:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
Magnetofoni in drugi aparati za snemanje zvoka, z vgrajenimi enotami za reprodukcijo zvoka, ali
brez njih
– Drugi:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
Aparati za snemanje in reprodukcijo slike, ki imajo vgrajen videotuner (TV - sprejemno enoto) ali
ne
– Z magnetnim trakom:
– – za uporabo v civilnem letalstvu

8522
8522 90
8522 90 10

Deli in pribor uporabni predvsem ali v glavnem z aparati iz tar. št. 8519 do 8521
– Drugo:
– – sklopi in podsklopi, ki vsebujejo dva ali več medsebojno pritrjenih delov za aparate iz tar.
podšt. 8520 90, za uporabo v civilnem letalstvu

8527
8527 90
8527 90 10

Sprejemniki za radiotelefonijo, radiotelegrafijo ali radiodifuzijo, vključno s sprejemniki,
kombiniranimi v istem ohišju z aparatom za snemanje ali reprodukcijo zvoka ali z uro
– Drugi aparati:
– – za radiotelefonijo ali radiotelegrafijo, za uporabo v civilnem letalstvu

8529
8529 10
8529 10 10

Deli, ki so izključno ali pretežno namenjeni za uporabo z aparati iz tar. št. 8525 do 8528
– Antene in antenski raflektorji vseh vrst; deli, namenjeni za uporabo z njimi:
– – za uporabo v civilnem letalstvu

8531

Električni aparati za zvočno ali vizualno signalizacijo (npr.: zvonci, sirene, indikatorske table,
alarmni aparati proti tatvini ali požaru), razen tistih iz tar. št. 8512 ali 8530
– Alarmni aparati proti tatvini ali požaru in podobni aparati:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
– Drugi aparati:
– – za uporabo v civilnem letalstvu

8531 10
8531 10 10
8531 80
8531 80 10
8539
8539 10
8539 10 10
8543
8543 90
8543 90 10

Električne žarnice z nitko in električne žarnice na razelektrenje, vključno zaprte reflektorske
žarnice z naparjenim zrcalom, ultravijolične in infrardeče žarnice; obločnice
– Zaprte reflektorske žarnice z naparjenim zrcalom (sealed beam lamp units):
– – za uporabo v civilnem letalstvu
Električni stroji in aparati s posebnimi funkcijami, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu
v tem poglavju
– Deli:
– – sklopi in podsklopi iz dveh ali več delov ali kosov, ki so medsebojno pritrjeni, za
zapisovalnike poletov, za uporabo v civilnem letalstvu
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8544

8544 30
8544 30 10
8802
8802 20
8802 20 90
8802 30
8802 30 90
8802 40
8802 40 90
8802 60
8802 60 10
8802 60 90
8803
8803 10
8803 10 90
8803 20
8803 20 90
8803 90
8803 90 10
8803 90 20
8803 90 30
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Izolirana žica (vključno z lakirano žico ali elektrolitsko oksidirano žico), kabli (vključno s
koaksialnimi kabli) in drugi izolirani električni vodniki, s konektorjem ali brez njega; kabli iz
optičnih vlaken, izdelani iz posamično oplaščenih vlaken, kombinirani z električnimi vodniki ali
ne, s konektorjem ali brez njega
– Kompleti vodnikov za vžig in drugi kompleti vodnikov za vozila, zrakopolove ali ladje:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
Drugi zrakoplovi (npr. helikopterji, letala); vesoljska vozila (vključno s sateliti) in sredstva za
orbitalno ali izvenorbitalno lansiranje vesoljskih vozil
– Letala in drugi zrakoplovi, prazne neoperativne mase do vključno 2000 kg:
– – drugo
– Letala in drugi zrakoplovi, prazne neoperativne mase nad 2000 do vključno 15000 kg:
– – drugo
– Letala in drugi zrakoplovi, prazne neoperativne mase nad 15000 kg:
– – drugo
– Vesoljska vozila (vključno s sateliti) in sredstva za orbitalno ali izvenorbitalno lansiranje
vesoljskih vozil:
– – vesoljska vozila (vključno s sateliti)
– – sredstva za orbitalno ali izvenorbitalno lansiranje vesoljskih vozil

8803 90 98

Deli blaga iz tar. št. 8801 do 8802
– Propelerji in rotorji ter njihovi deli:
– – drugi
– Podvozja in njihovi deli:
– – drugi
– Drugi:
– – zmajev
– – vesoljskih vozil (vključno s sateliti)
– – sredstev za orbitalno ali izvenorbitalno lansiranje vesoljskih vozil
– – drugi:
– – – drugi

8804 00 00

Padala (vključno jadralna padala) in rotošuti; njihovi deli in pribor

8805

Oprema za lansiranje letal; krovna prestrezala letal in podobne naprave; naprave za treniranje
letenja na tleh; deli navedenih izdelkov
– Oprema za lansiranje zrakopolovov; krovna prestrezala zrakoplovov in podobne naprave ter
njihovi deli:
– – lansirne naprave za zrakoplove in njihovi deli
– – drugo
– Naprave za treniranje letenja na tleh in njihovi deli:
– – simulatorji za zračne bitke in njihovi deli
– – drugo:
– – – drugo

8805 10
8805 10 10
8805 10 90
8805 21 00
8805 29
8805 29 90
9001

9001 90
9001 90 10
9002
9002 90
9002 90 10

Optična vlakna in snopi optičnih vlaken; kabli iz optičnih vlaken, razen tistih iz tar. št. 8544; listi
in plošče iz polarizirajočega materiala; leče (vključno kontaktne leče), prizme, zrcala in drugi
optični elementi iz kakršnega koli materiala, nemontirani, razen takih optično neobdelanih
steklenih elementov
– Drugo:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
Leče, prizme, zrcala in drugi optični elmenti, iz kakršnega koli materiala, montirani, ki so deli ali
pribor instrumentov ali aparatov, razen takih optičnih neobdelanih steklenih elementov
– Drugo:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
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9014
9014 10
9014 10 10
9014 90
9014 90 10

Kompasi; drugi navigacijski instrumenti in aparati
– Kompasi, vključno navigacijski:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
– Deli in pribor:
– – instrumentov iz tar. podšt. 9014 10 in 9014 20, za uporabo v civilnem letalstvu

9020 00

Drugi dihalni aparati in plinske maske, razen varovalnih mask brez mehanskih delov in
zamenljivih filtrov
– Dihalne naprave in plinske maske (razen njihovih delov), za uporabo v civilnem letalstvu

9020 00 10
9025
9025 11
9025 11 10
9025 19
9025 19 10
9025 80
9025 80 15
9025 90
9025 90 10
9029
9029 10
9029 10 10
9029 20
9029 20 10
9029 90
9029 90 10
9030
9030 10
9030 10 10
9030 20
9030 20 10
9030 31
9030 31 10
9030 39
9030 39 10
9030 83
9030 83 10
9030 90
9030 90 10
9031
9031 80
9031 80 10
9031 90
9031 90 10

Hidrometri in podobni merilniki, termometri, pirometri, barometri, higrometri (vlagomeri) in
psihrometri, tudi kombinacije teh instrumentov, z možnostjo registriranja ali brez nje
– Termometri in pirometri, ki niso kombinirani z drugimi instrumenti:
– – tekočinski, za direktno odčitavanje:
– – – za uporabo v civilnem letalstvu
– – drugi:
– – – za uporabo v civilnem letalstvu
– Drugi instrumenti:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
– Deli in pribor:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
Števci vrtljajev, števci proizvodnje, taksimetri, kilometrski števci, števci korakov in podobno;
kazalniki hitrosti in tahometri, razen tistih, ki se uvrščajo v tar. št. 9014 in 9015; stroboskopi
– Števci vrtljajev, števci proizvodnje, taksimetri, kilometrski števci, števci korakov in podobno:
– – električni ali elektronski števci vrtljajev, za uporabo v civilnem letalstvu
– Kazalniki hitrosti in tahometri; stroboskopi:
– – kazalniki hitrosti in tahometri:
– – – za uporabo v civilnem letalstvu
– Deli in pribor:
– – za števce vrtljajev, kazalnike hitrosti in tahometre, za uporabo v civilnem letalstvu
Osciloskopi, spektralni analizatorji in drugi instrumenti in aparati za merjenje ali kontrolo
električnih veličin, razen merilnikov iz tar. št. 9028; instrumenti in aparati za merjenje ali
odkrivanje alfa, beta, gama, rentgenskih, kozmičnih ali drugih ionizirajočih sevanj
– Instrumenti in aparati za merjenje ali odkrivanje ionizirajočih sevanj:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
– Osciloskopi in oscilografi s katodno cevjo:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
– Drugi instrumenti in aparati za merjenje in kontrolo napetosti, jakosti toka, upornosti ali moči,
brez naprav za registriranje:
– – multimetri:
– – – za uporabo v civilnem letalstvu
– – drugi:
– – – za uporabo v civilnem letalstvu
– Drugi instrumenti in aparati:
– – drugi, z napravo za registriranje:
– – – za uporabo v civilnem letalstvu
– Deli in pribor:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
Instrumenti, aparati in stroji za merjenje ali kontrolo, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem
mestu v tem poglavju; projektorji profilov
– Drugi instrumenti, aparati in stroji:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
– Deli in pribor:
– – instrumentov, naprav in strojev iz tar. podšt. 9031 80, za uporabo v civilnem letalstvu
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9032
9032 10
9032 10 10
9032 20
9032 20 10
9032 81
9032 81 10
9032 89
9032 89 10
9032 90
9032 90 10
9104 00
9104 00 10
9109
9109 19
9109 19 10
9109 90
9109 90 10
9401

Uradni list Republike Slovenije
Poimenovanje
2

Instrumenti in aparati za avtomatsko regulacijo ali krmiljenje
– Termostati:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
– Manostati (regulatorji pritiska):
– – za uporabo v civilnem letalstvu
– Drugi instrumenti in aparati:
– – hidravlični ali pnevmatski:
– – – za uporabo v civilnem letalstvu
– – drugi:
– – – za uporabo v civilnem letalstvu
– Deli in pribor:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
Ure za instrumentne plošče in ure podobnega tipa za vozila, zrakoplove, vesoljska vozila ali
plovila
– Za uporabo v civilnem letalstvu
Drugi urni mehanizmi, kompletni in sestavljeni
– Električni:
– – drugi:
– – – širine ali premera do 50 mm, za uporabo v civilnem letalstvu
– Drugi:
– – širine ali premera do 50 mm, za uporabo v civilnem letalstvu

9401 10
9401 10 10
9401 90
9401 90 10

Sedeži (razen tistih iz tar. št. 94.02), vključno s tistimi, ki se lahko spremenijo v ležišča, in njihovi
deli
– Sedeži za zrakoplove:
– – neprevlečeni z usnjem, za uporabo v civilnem letalstvu
– Deli:
– – sedežev, ki se uporabljajo v zrakoplovih

9403
9403 20
9403 20 10
9403 70
9403 70 10

Drugo pohištvo in njegovi deli
– Drugo kovinsko pohištvo:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
– Pohištvo iz plastičnih mas:
– – za uporabo v civilnem letalstvu

9405

Svetilke in pribor za njih, vključno z reflektorji in njihovimi deli, ki niso navedeni in ne zajeti na
drugem mestu; osvetljeni znaki, osvetljene ploščice z imeni in podobno, s fiksiranim svetlobnim
virom, in njihovi deli, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu
– Lestenci in druga električna stropna ali stenska svetila, razen za razsvetljavo javnih odprtih
prostorov ali prometnih poti:
– – iz navadnih kovin ali plastičnih mas, za uporabo v civilnem letalstvu
– Osvetljeni znaki, osvetljene ploščice z imeni in podobno:
– – osvetljeni znaki, osvetljene ploščice z imeni in podobno, iz osnovnih kovin ali iz plastičnih
mas, za uporabo v civilnem letalstvu
– Deli:
– – iz plastičnih mas:
– – – deli proizvodov iz tar. podšt. 9405.10 ali 9405.60, za uporabo v civilnem letalstvu
– – drugi:
– – – deli proizvodov iz tar. podšt. 9405.10 ali 9405.60, iz navadnih kovin, za uporabo v civilnem
letalstvu

9405 10
9405 10 10
9405 60
9405 60 10
9405 92
9405 92 10
9405 99
9405 99 10
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Uredba o spremembi uredbe o avtonomnem
ukrepu določitve carinskega kontingenta pri
uvozu določenega blaga

Na podlagi prvega odstavka 9. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 66/00) ter v zvezi z drugim
odstavkom 3. člena uredbe o natančnejših pogojih za določitev avtonomnih ukrepov znižanja ali ukinitve carinskih
stopenj (Uradni list RS, št. 120/00) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o spremembi uredbe o avtonomnem ukrepu
določitve carinskega kontingenta pri uvozu
določenega blaga
1. člen
V uredbi o avtonomnem ukrepu določitve carinskega
kontingenta pri uvozu določenega blaga (Uradni list RS, št.
107/01 in 115/02) se priloga 2 nadomesti z novo prilogo 2
k tej uredbi, ki je njen sestavni del.
2. člen
Ta uredba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. januarja 2004.
Št. 424-32/2000-5
Ljubljana, dne 18. decembra 2003.
EVA 2003-2111-0128
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
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Tarifna
oznaka
1
3208
3208 10
3208 10 10
3208 10 90
3208 20
3208 20 10
3208 20 90
3208 90
3208 90 11
3208 90 13
3208 90 19
3208 90 91
3208 90 99
3214
3214 90 00
3506

3506 91 00
3810
3810 10 00
3810 90
3810 90 10
3810 90 90
3917
3917 39
3917 39 12
3917 39 15
3917 39 19
3917 39 91
3917 39 99

Poimenovanje
2
Premazna sredstva (barve in laki) na osnovi sintetičnih polimerov ali kemično modificiranih
naravnih polimerov, dispergiranih ali raztopljenih v nevodnem mediju; raztopine, definirane v 4.
opombi v tem poglavju
– Na osnovi poliestrov:
– – raztopine, kot so določene v 4. opombi k temu poglavju
– – druge
– Na osnovi akrilnih ali vinilnih polimerov:
– – raztopine, kot so določene v 4. opombi k temu poglavju
– – druge
– Drugo:
– – raztopine, kot so določene v 4. opombi k temu poglavju:
– – – poliuretan iz 2,2'-(tert-butilamino)dietanola in iz 4,4'-metilendicikloheksil diizocianata, v
obliki raztopine v N,N-dimetilacetamida, ki vsebuje 48 mas.% ali več polimerov
– – – kopolimer parakreozola in divinilbenzena, v obliki raztopine v N,N-dimetilacetamida, ki
vsebuje 48 mas.% ali več polimerov
– – – druge
– – drugo:
– – – na osnovi sintetičnih polimerov
– – – na osnovi kemično spremenjenih naravnih polimerov
Kiti (steklarski, za cepljenje idr.), smolni ometi, druge tesnilne mase, polnila za pleskarskobarvarska dela; preparati za površinsko obdelavo fasad, notranjih zidov, tal, stropov in podobno,
ki niso ognjevarni
– Drugo
Pripravljena lepila in druga pripravljena sredstva za lepljenje, ki niso navedena in ne zajeta na
drugem mestu; proizvodi, ki so primerni za uporabo kot lepila ali sredstva za lepljenje,
pripravljeni za prodajo na drobno kot lepila in sredstva za lepljenje v pakiranjih do vključno 1 kg
neto mase
– Drugo:
– – sredstva za lepljenje na osnovi polimerov iz tar. št. od 3901 do 3913 ali na osnovi kavčuka
Preparati za dekapiranje kovinskih površin; talila in drugi pomožni preparati za spajkanje in
varjenje; praški in paste za spajkanje in varjenje, ki so sestavljeni iz kovin in drugih materialov;
preparati, ki se uporabljajo kot jedra ali obloge za elektrode ali varilne palice
– Preparati za dekapiranje kovinskih površin; praški in paste, ki so sestavljeni iz kovin in drugih
materialov, za spajkanje ali varjenje
– Drugo:
– – preparati, ki se uporabljajo kot jedra ali prevleke za varilne elektrode in palice
– – drugo
Cevi, tulci in pribor zanje (na primer: spojnice, kolena, prirobnice) iz plastičnih mas
– Druge cevi in tulci:
– – druge:
– – – brezšivne, razrezane na dolžine, ki so večje od največje dimenzije prečnega preseka,
površinsko obdelane ali neobdelane, toda drugače neobdelane:
– – – – iz proizvodov dobljenih s kondenzacijo ali preureditveno polimerizacijo, kemično
modificiranih ali nemodificiranih
– – – – iz proizvodov adicijske polimerizacije
– – – – drugo
– – – drugo:
– – – – z dodanim priborom za uporabo v civilnem letalstvu
– – – – drugo
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1
3918
3918 90 00
3920
3920 99
3920 99 21
3920 99 28
3920 99 51
3920 99 53
3920 99 55
3920 99 59
3920 99 90
3921
3921 12 00
3921 13
3921 13 10
3921 13 90
3921 90

3921 90 11
3921 90 19
3921 90 30
3921 90 41
3921 90 43
3921 90 49
3921 90 55
3921 90 60
3921 90 90
3926
3926 90
3926 90 10
3926 90 50
3926 90 91
3926 90 99
4008
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Talne obloge iz plastičnih mas, samolepilne ali ne, v zvitkih ali v ploščah; tapete za stene ali
strope, definirane z 9. opombo v tem poglavju
– Iz drugih plastičnih mas
Druge plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz plastičnih mas, ki nimajo celičaste strukture,
neojačeni, nelaminirani, brez podloge, ali ki niso kombinirani z drugimi materiali
– Iz drugih plastičnih mas:
– – iz drugih plastičnih mas:
– – – iz proizvodov dobljenih s kondenzacijo ali preureditveno polimerizacijo, kemično
modificiranih ali nemodificiranih:
– – – – poliimidni listi ali trakovi, neprevlečeni, ali pa prevlečeni ali prekriti le s plastiko
– – – – drugo
– – – iz proizvodov adicijske polimerizacije:
– – – – listi polivinilfluorida
– – – – membrane za izmenjavo ionov iz fluoriranega plastičnega materiala, namenjene za
uporabo v kloroalkalnih elektrolitskih celicah
– – – – biaksialno usmerjen film polivinilalkohola, ki vsebuje 97 mas.% ali več polivinilalkohola,
neprevlečen in debeline, ki ne presega 1 mm
– – – – drugo
– – – drugo
Druge plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz plastičnih mas
– Celičaste strukture:
– – iz polimerov viniklorida
– – iz poliuretanov:
– – – gibkih
– – – drugih
– Drugo:
– – iz proizvodov dobljenih s kondenzacijo ali preureditveno polimerizacijo, kemično
modificiranih ali nemodificiranih:
– – – iz poliestrov:
– – – – valoviti listi in plošče
– – – – drugo
– – – iz fenolnih smol
– – – iz amino smol:
– – – – laminirani:
– – – – – laminirani proizvodi, izdelani pod visokim pritiskom z dekorativno površino na eni ali
na obeh straneh
– – – – – drugi
– – – – drugi
– – – drugi
– – iz proizvodov adicijske polimerizacije
– – drugo
Drugi proizvodi iz plastičnih mas in proizvodi iz drugih materialov iz tar. št. 3901 do 3914
– Drugo:
– – za tehnične namene, za uporabo v civilnem letalstvu
– – drugo:
– – – perforirana vedra in podobni predmeti, ki se uporabljajo za precejanje (filtriranje) vode pri
dotoku v drenažo
– – – drugo:
– – – – narejeni iz plošč ali folij
– – – – drugo
Plošče, listi, trakovi, palice (debeline nad 5 mm) in profili iz vulkaniziranega kavčuka (gume),
razen iz trde gume
– Iz celularne gume:
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4008 11 00
4008 19 00
4008 21
4008 21 10
4008 21 90
4008 29
4008 29 10
4008 29 90
4009
4009 11 00
4009 12
4009 12 10
4009 12 90
4009 22
4009 22 10
4009 22 90
4009 31 00
4009 32
4009 32 10
4009 32 90
4009 42
4009 42 10
4009 42 90
4010
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– – plošče, listi in trakovi
– – drugo
– Iz necelularne gume:
– – plošče, listi in trakovi:
– – – talne obloge in predpražniki
– – – drugo
– – drugo:
– – – profili, rezani po meri, za uporabo v civilnem letalstvu
– – – drugo
Cevi iz vulkaniziranega kavčuka (gume), razen iz trde gume, s priborom ali brez njega (npr.
spojnice, kolena, prirobnice)
– Neojačene in nekombinirane z drugimi materiali:
– – Brez pribora
– – S priborom:
– – – ustrezne za prenos plinov ali tekočin, za uporabo v civilnem letalstvu
– – – druge
– Ojačene ali kombinirane samo s kovino:
– – S priborom:
– – – ustrezne za prenos plinov ali tekočin, za uporabo v civilnem letalstvu
– – – druge
– Ojačene ali kombinirane samo s tekstilnimi materiali:
– – Brez pribora
– – S priborom:
– – – ustrezne za prenos plinov ali tekočin, za uporabo v civilnem letalstvu
– – – druge
– Ojačene ali kombinirane z drugimi materiali:
– – S priborom:
– – – ustrezne za prenos plinov ali tekočin, za uporabo v civilnem letalstvu
– – – druge

4010 35 00
4010 36 00
4010 39 00

Trakovi ali jermeni iz vulkaniziranega kavčuka (gume) za transport ali transmisijo
– Transportni trakovi in jermeni:
– – ojačani zgolj s kovino
– – ojačani zgolj s tekstilnimi materiali
– – ojačani zgolj s plastičnimi materiali
– – drugi
– Transmisijski jermeni ali trakovi:
– – neskončni transmisijski jermeni trapezastega preseka (V-jermeni), V-rebrasti, obsega več kot
60 cm, vendar ne več kot 180 cm
– – neskončni transmisijski jermeni trapezastega preseka (V-jermeni), razen V-rebrastih, obsega
več kot 60 cm, vendar ne več kot 180 cm
– – neskončni transmisijski jermeni trapezastega preseka (V-jermeni), V-rebrasti, obsega več kot
180 cm, vendar ne več kot 240 cm
– – neskončni transmisijski jermeni trapezastega preseka (V-jermeni), razen V-rebrastih, obsega
več kot 180 cm, vendar ne več kot 240 cm
– – neskončni sinhroni jermeni, obsega več kot 60 cm, vendar ne več kot 150 cm
– – neskončni sinhroni jermeni, obsega več kot 150 cm, vendar ne več kot 198 cm
– – drugi

4011
4011 10 00
4011 20
4011 20 10
4011 20 90
4011 40
4011 40 20

Nove zunanje pnevmatične gume (plašči)
– Za osebne avtomobile (vključno za avtodome in dirkalne avtomobile)
– Za avtobuse ali tovornjake:
– – z indeksom obremenitve do vključno 121
– – z indeksom obremenitve nad 121
– Za motorna kolesa:
– – za kolesa s premerom platišča do vključno 33 cm

4010 11 00
4010 12 00
4010 13 00
4010 19 00
4010 31 00
4010 32 00
4010 33 00
4010 34 00
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4011 40 80

– – druge

4013
4013 10
4013 10 10
4013 10 90
4013 20 00
4013 90 00

Notranje gume (zračnice)
– Za osebne avtomobile (vključno za avtodome in dirkalne avtomobile), avtobuse in tovornjake:
– – za osebne avtomobile (vključno za avtodome in dirkalne avtomobile)
– – za tovornjake in avtobuse
– Za dvokolesa
– Druge

4016

Drugi izdelki iz vulkaniziranega kavčuka (gume), razen iz trdega vulkaniziranega kavčuka (gume)
– Drugo:
– – talne obloge, pregrinjala in predpražniki
– – tesnila:
– – – za tehnične namene, ki se uporabljajo v civilnem letalstvu
– – – drugo

4016 91 00
4016 93
4016 93 10
4016 93 90
5512
5512 11 00
5512 19
5512 19 10
5512 19 90
5512 21 00
5512 29
5512 29 10
5512 29 90
5512 91 00
5512 99
5512 99 10
5512 99 90
5515
5515 11
5515 11 10
5515 11 30
5515 11 90
5515 12
5515 12 10
5515 12 30
5515 12 90
5515 13
5515 13 11
5515 13 19
5515 13 91
5515 13 99
5515 19
5515 19 10
5515 19 30
5515 19 90
5515 21
5515 21 10

Tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali več rezanih sintetičnih vlaken
– Ki vsebujejo po masi 85 % ali več rezanih poliestrskih vlaken:
– – nebeljene ali beljene
– – druge:
– – – tiskane
– – – druge
– Ki vsebujejo po masi 85 % ali več rezanih akrilnih ali modakrilnih vlaken:
– – nebeljene ali beljene
– – druge:
– – – potiskane
– – – druge
– Druge:
– – nebeljene ali beljene
– – druge:
– – – potiskane
– – – druge
Druge tkanine iz rezanih sintetičnih vlaken
– Iz rezanih poliestrskih vlaken:
– – v mešanici pretežno ali samo z rezanimi vlakni iz viskoznega rayona:
– – – nebeljene ali beljene
– – – tiskane
– – – druge
– – v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali sintetičnimi filamenti:
– – – nebeljene ali beljene
– – – potiskane
– – – druge
– – v mešanici pretežno ali samo z volno ali fino živalsko dlako:
– – – v mešanici pretežno ali samo s mikano volno ali fino živalsko dlako (volneno):
– – – – nebeljene ali beljene
– – – – druge
– – – v mešanici pretežno ali samo s česano volno ali fino živalsko dlako (česano):
– – – – nebeljene ali beljene
– – – – druge
– – druge:
– – – nebeljene ali beljene
– – – potiskane
– – – druge
– Iz rezanih akrilnih ali modakrilnih vlaken:
– – v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali sintetičnimi filamenti:
– – – nebeljene ali beljene
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5515 21 30
5515 21 90
5515 22
5515 22 11
5515 22 19
5515 22 91
5515 22 99
5515 29
5515 29 10
5515 29 30
5515 29 90
5515 91
5515 91 10
5515 91 30
5515 91 90
5515 92
5515 92 11
5515 92 19
5515 92 91
5515 92 99
5515 99
5515 99 10
5515 99 30
5515 99 90
5516
5516 11 00
5516 12 00
5516 13 00
5516 14 00
5516 21 00
5516 22 00
5516 23
5516 23 10
5516 23 90
5516 24 00
5516 31 00
5516 32 00
5516 33 00
5516 34 00
5516 41 00
5516 42 00
5516 43 00
5516 44 00
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– – – tiskane
– – – druge
– – v mešanici pretežno ali samo z volno ali fino živalsko dlako:
– – – v mešanici pretežno ali samo s mikano volno ali fino živalsko dlako (volneno):
– – – – nebeljene ali beljene
– – – – druge
– – – v mešanici pretežno ali samo s česano volno ali fino živalsko dlako (česano):
– – – – nebeljene ali beljene
– – – – druge
– – druge:
– – – nebeljene ali beljene
– – – potiskane
– – – druge
– Druge tkanine:
– – v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali sintetičnimi filamenti:
– – – nebeljene ali beljene
– – – potiskane
– – – druge
– – v mešanici ali samo z volno ali fino živalsko dlako:
– – – v mešanici pretežno ali samo s mikano volno ali fino živalsko dlako (volneno):
– – – – nebeljene ali beljene
– – – – druge
– – – v mešanici pretežno ali samo s česano volno ali fino živalsko dlako (česano):
– – – – nebeljene ali beljene
– – – – druge
– – Druge:
– – – nebeljene ali beljene
– – – potiskane
– – – druge
Tkanine iz rezanih umetnih vlaken
– Ki vsebujejo po masi 85 % ali več rezanih umetnih vlaken:
– – nebeljene ali beljene
– – barvane
– – iz prej različnih barv
– – tiskane
– Ki vsebujejo po masi pod 85 % rezanih umetnih vlaken v mešanici pretežno ali samo z
umetnimi ali sintetičnimi filamenti:
– – nebeljene ali beljene
– – barvane
– – iz prej različnih barv:
– – – žakarske tkanine širine 140 cm ali več (blago za žimnice)
– – – druge
– – tiskane
– Ki vsebujejo po masi manj kot 85 % rezanih umetnih vlaken v mešanici pretežno ali samo z
volno ali fino živalsko dlako:
– – nebeljene ali beljene
– – barvane
– – iz prej različnih barv
– – tiskane
– Ki vsebujejo po masi manj kot 85 % rezanih umetnih vlaken v mešanici pretežno ali samo z
bombažem:
– – nebeljene ali beljene
– – barvane
– – iz prej različnih barv
– – tiskane
– Druge:
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5516 91 00
5516 92 00
5516 93 00
5516 94 00

– – nebeljene ali beljene
– – barvane
– – iz prej različnih barv
– – tiskane

5602
5602 10

Klobučevina, vključno z impregnirano, prevlečeno, prekrito ali laminirano
– Iglana klobučevina in tkanine, koprenaste vlaknovine ("stich-bonded"):
– – neimpregnirana, neprevlečena, neprekrita ali nelaminirana:
– – – iglana klobučevina:
– – – – iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken iz tar.št. 5303
– – – – iz drugih tekstilnih materialov
– – – koprenaste ("stich-bonded") vlaknovine:
– – – – iz volne ali fine živalske dlake
– – – – iz grobe živalske dlake
– – – – iz drugih tekstilnih materialov
– – impregnirana, prevlečena, prekrita ali laminirana
– Druga klobučevina, neimpregnirana, neprevlečena, neprekrita ali nelaminirana:
– – iz volne ali fine živalske dlake
– – iz drugih tekstilnih materialov:
– – – iz grobe živalske dlake
– – – iz drugih tekstilnih materialov
– Drugo

5602 10 11
5602 10 19
5602 10 31
5602 10 35
5602 10 39
5602 10 90
5602 21 00
5602 29
5602 29 10
5602 29 90
5602 90 00
5603
5603 11
5603 11 10
5603 11 90
5603 12
5603 12 10
5603 12 90
5603 13
5603 13 10
5603 13 90
5603 14
5603 14 10
5603 14 90
5603 91
5603 91 10
5603 91 90
5603 92
5603 92 10
5603 92 90
5603 93
5603 93 10
5603 93 90
5603 94
5603 94 10
5603 94 90
5801
5801 10 00
5801 21 00

Netkan tekstil, vključno impregniran, prevlečen, prekrit ali laminiran
– Iz umetnih ali sintetičnih filamentov:
– – z maso do vključno 25 g/m2:
– – – prevlečen ali prekrit
– – – drug
– – z maso več kot 25 g/m2 do vključno 70 g/m2:
– – – prevlečen ali prekrit
– – – drug
– – z maso več kot 70 g/m2 do vključno 150 g/m2:
– – – prevlečen ali prekrit
– – – drug
– – z maso več kot 150 g/m2:
– – – prevlečen ali prekrit
– – – drug
– Drug:
– – z maso do vključno 25 g/m2:
– – – prevlečen ali prekrit
– – – drug
– – z maso več kot 25 g/m2 do vključno 70 g/m2:
– – – prevlečen ali prekrit
– – – drug
– – z maso več kot 70 g/m2 do vključno 150 g/m2:
– – – prevlečen ali prekrit
– – – drug
– – z maso več kot 150 g/m2:
– – – prevlečen ali prekrit
– – – drug
Tkanine z lasasto površino in ženiljske tkanine, razen tkanin iz tar.št. 5802 ali 5806
– Iz volne ali fine živalske dlake
– Iz bombaža:
– – tkanine z nerazrezanimi zankami po votku
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5801 22 00
5801 23 00
5801 24 00
5801 25 00
5801 26 00
5801 31 00
5801 32 00
5801 33 00
5801 34 00
5801 35 00
5801 36 00
5801 90
5801 90 10
5801 90 90
5806
5806 31 00
5806 32
5806 32 10
5806 32 90
5902
5902 10
5902 10 10
5902 10 90
5902 20
5902 20 10
5902 20 90
5902 90
5902 90 10
5902 90 90
5903
5903 10
5903 10 10
5903 10 90
5903 20
5903 20 10
5903 20 90
5903 90
5903 90 10
5903 90 91
5903 90 99
6001
6001 10 00
6001 21 00
6001 22 00
6001 29
6001 29 10

Uradni list Republike Slovenije
Poimenovanje
2

– – rebrasti žamet (tkanine z razrezanimi zankami po votku)
– – druge tkanine z razrezanimi zankami po votku
– – tkanine z nerazrezanimi zankami po osnovi, epingle
– – tkanine z razrezanimi zankami po osnovi
– – ženiljske tkanine
– Iz umetnih ali sintetičnih vlaken:
– – tkanine z nerazrezanimi zankami po votku
– – rebrasti žamet (tkanine z razrezanimi zankami po votku)
– – druge tkanine z razrezanimi zankami po votku
– – tkanine z nerazrezanimi zankami po osnovi
– – tkanine z razrezanimi zankami po osnovi
– – ženiljske tkanine
– Iz drugih tekstilnih materialov:
– – iz lanu
– – druge
Ozke tkanine, razen proizvodov iz tar.št. 5807; ozki materiali, ki so sestavljeni samo iz osnove,
katere niti so med seboj zlepljene (bolduk)
– Druge ozke tkanine:
– – iz bombaža
– – iz umetnih ali sintetičnih vlaken:
– – – s pravim robom
– – – druge
Kord tkanine za avtomobilske plašče iz preje visoke trdnosti iz najlona ali drugega poliamida,
poliestra ali viskoznega rejona
– Iz najlona in drugih poliamidov:
– – impregnirane z gumo
– – druge
– Iz poliestrov:
– – impregnirane z gumo
– – druge
– Druge:
– – impregnirane z gumo
– – druge
Tekstilni materiali, impregnirani, premazani, prevlečeni ali prekriti ali laminirani s plastičnimi
masami, razen tistih iz tar.št. 5902
– S poli(vinilkloridom):
– – impregnirane
– – premazane, prevlečene ali laminirane
– S poliuretanom:
– – impregnirane
– – premazane, prevlečene ali laminirane
– Druge:
– – impregnirane
– – premazane, prevlečene ali laminirane:
– – – s celuloznimi derivati ali drugimi plastičnimi snovmi, s tkanino na pravi strani
– – – druge
Lasasti materiali, vključno dolgolasasti in materiali z zankasto površino, pleteni ali kvačkani
– Materiali z dolgolasasto površino
– Materiali z zankasto površino:
– – iz bombaža
– – iz umetnih ali sintetičnih vlaken
– – iz drugih tekstilnih materialov:
– – – iz volne ali fine živalske dlake
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6001 29 90
6001 91
6001 91 10
6001 91 30
6001 91 50
6001 91 90
6001 92
6001 92 10
6001 92 30
6001 92 50
6001 92 90
6001 99
6001 99 10
6001 99 90
6813
6813 10
6813 10 10
6813 10 90
6813 90
6813 90 10
6813 90 90
7007
7007 11
7007 11 10
7007 11 90
7007 19
7007 19 10
7007 19 20
7007 19 80
7007 21
7007 21 10
7007 21 91
7007 21 99
7007 29 00
7009
7009 10 00
7009 91 00
7009 92 00
7307
7307 22
7307 22 90
7315
7315 11
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– – – drugi
– Drugi:
– – iz bombaža:
– – – nebeljene ali beljene
– – – barvane
– – – iz prej različnih barv
– – – tiskane
– – iz umetnih ali sintetičnih vlaken:
– – – nebeljene ali beljene
– – – barvane
– – – iz prej različnih barv
– – – tiskane
– – iz drugih tekstilnih materialov:
– – – iz volne ali fine živalske dlake
– – – drugi
Frikcijski material in izdelki iz frikcijskega materiala (npr. plošče, valji, trakovi, segmenti, koluti,
podstavki, obloge), nemontirani, za zavore, sklopke ali podobno, na bazi azbesta, drugih
mineralnih materialov ali celuloze, pa tudi kombinirani s tekstilom ali drugimi materiali
– Zavorne obloge in ploščice:
– – na bazi azbesta ali drugih mineralnih substanc, za uporabo v civilnem letalstvu
– – druge
– Drugo:
– – na bazi azbesta ali drugih mineralnih substanc, za uporabo v civilnem letalstvu
– – drugo
Varnostno steklo iz kaljenega ali plastnega stekla
– Kaljeno varnostno steklo:
– – velikosti in oblik, primernih za vgraditev v vozila, zrakoplove, vesoljske ladje ali plovila:
– – – velikosti in oblike, ustrezne za vgradnjo v motorna vozila
– – – drugo
– – drugo:
– – – emajlirano
– – – barvano v masi, neprozorno, plakirano ali s plastjo za absorbcijo ali refleksijo
– – – drugo
– Plastno varnostno steklo:
– – velikosti in oblik, primernih za vgraditev v vozila, zrakoplove, vesoljske ladje ali plovila:
– – – vetrobranska stekla, neuokvirjena, za uporabo v civilnem letalstvu
– – – drugo:
– – – – velikosti in oblike, ustrezne za vgradnjo v motorna vozila
– – – – drugo
– – drugo
Steklena ogledala, z okvirom ali brez njega, vključno tudi vzvratna ogledala
– Vzvratna ogledala (ogledala za vozila)
– Drugo:
– – brez okvirja
– – v okvirju
Pribor (fitingi) za cevi (npr.: spojnice, kolena, oglavki) iz železa ali jekla
– Drug, iz nerjavnega jekla:
– – kolena, loki in oglavki z navojem:
– – – spojnice in kolena
Verige in njihovi deli, iz železa ali jekla
– Členaste verige in njihovi deli:
– – valjaste verige:
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7315 11 10
7315 11 90
7315 12 00
7315 19 00
7315 20 00
7315 81 00
7315 82
7315 82 10
7315 82 90
7315 89 00
7315 90 00
7318
7318 15
7318 15 10
7318 15 20
7318 15 30
7318 15 41
7318 15 49
7318 15 51
7318 15 59
7318 15 61
7318 15 69
7318 15 70
7318 15 81
7318 15 89
7318 15 90
7318 16
7318 16 10
7318 16 30
7318 16 50
7318 16 91
7318 16 99
7318 19 00
7318 21 00
7318 22 00
7318 23 00
7318 24 00
7318 29 00
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– – – ki se uporabljajo za kolesa in motorna kolesa
– – – druge
– – druge verige
– – deli
– Verige zoper drsenje
– Druge verige:
– – z ojačanimi členki (razponske)
– – druge, z varjenimi členki:
– – – katerih sestavni členi imajo največji prečni prerez do vključno 16 mm
– – – katerih sestavni členi imajo največji prečni prerez več kot 16 mm
– – druge
– Drugi deli
Vijaki, matice, tirni vijaki (tirfoni), vijaki s kavljem, kovice, klini za natezanje, razcepke,
podložke (vključno vzmetne podložke) in podobni izdelki, iz železa ali jekla
– Izdelki z navojem:
– – drugi vijaki, sorniki, s svojimi maticami ali podložkami ali brez njih:
– – – vijaki, izdelani s struženjem iz palic, profilov ali žice, s polnim prerezom debeline do
vključno 6 mm
– – – drugi:
– – – – za pritrjevanje sestavnega materiala na železniške tire
– – – – drugi:
– – – – – brez glave:
– – – – – – iz nerjavnega jekla
– – – – – – drugi, z natezno trdnostjo:
– – – – – – – manj kot 800 MPa
– – – – – – – 800 MPa ali več
– – – – – z glavo:
– – – – – – z ravno ali križno zarezo:
– – – – – – – iz nerjavnega jekla
– – – – – – – drugi
– – – – – – vijaki s šesterokotno glavo brez zareze:
– – – – – – – iz nerjavnega jekla
– – – – – – – drugi
– – – – – – šesterokotni sorniki:
– – – – – – – iz nerjavnega jekla
– – – – – – – drugi, z natezno trdnostjo:
– – – – – – – – manj kot 800 MPa
– – – – – – – – 800 MPa ali več
– – – – – – drugi
– – matice:
– – – izdelane s struženjem iz palic, profilov ali žice, polnega prereza, s premerom odprtine do
vključno 6 mm
– – – druge:
– – – – iz nerjavnega jekla
– – – – druge:
– – – – – samozaporne matice
– – – – – druge, z notranjim premerom:
– – – – – – do vključno 12 mm
– – – – – – več kot 12 mm
– – drugo
– Izdelki brez navoja:
– – vzmetne podložke in druge varnostne podložke
– – druge podložke
– – kovice
– – zatiči in razcepke
– – drugo
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7320
7320 10
7320 10 11
7320 10 19
7320 10 90
7320 20
7320 20 20
7320 20 81
7320 20 85
7320 20 89
7320 90
7320 90 10
7320 90 30
7320 90 90
7325
7325 99
7325 99 10
7325 99 90
7326
7326 19
7326 19 10
7326 19 90
7326 90
7326 90 10
7326 90 30
7326 90 40
7326 90 50
7326 90 60
7326 90 70
7326 90 91
7326 90 93
7326 90 95
7326 90 98
7410
7410 21 00
7616
7616 99
7616 99 10
7616 99 90
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Vzmeti in peresa, iz železa ali jekla
– Listnate vzmeti in peresa zanje:
– – toplo oblikovani:
– – – ploščate (laminirane) vzmeti in peresa zanje
– – – drugi
– – drugi
– Spiralaste vzmeti:
– – toplo oblikovane
– – druge:
– – – tlačne navite vzmeti
– – – natezne navite vzmeti
– – – druge
– Druge:
– – ploščate spiralne vzmeti
– – krožnikaste (obročne) vzmeti
– – druge
Drugi liti izdelki iz železa ali jekla
– Drugi:
– – drugi:
– – – iz tempranega litega železa
– – – drugi
Drugi železni ali jekleni izdelki
– Odkovki in stiskanci, brez nadaljnje obdelave:
– – drugi:
– – – kovani v odprti matrici
– – – drugo
– Drugi:
– – škatlice za njuhanec, cigaretnice, kozmetične škatlice in pudrnice in podobni žepni artikli
– – lestve in stopnice
– – palete in podobni podesti za prekladanje blaga
– – koluti za kable, cevi in podobno
– – nemehanični ventilatorji, žlebovi, strešniki, kljuke in podobni izdelki, ki se uporabljajo v
gradbeništvu
– – perforirana vedra in podobni izdelki iz pločevine, ki se uporabljajo za filtriranje vode pri
vstopu v drenažo
– – drugi izdelki iz železa in jekla:
– – – kovani v odprti matrici
– – – utopno kovani
– – – sintrani
– – – drugi
Bakrene folije (tudi tiskane ali s podlago iz papirja, kartona, plastične mase ali podobnih
podložnih materialov), debeline do vključno 0,15 mm (brez vštete podlage)
– S podlago:
– – iz rafiniranega bakra
Drugi izdelki iz aluminija
– Drugo:
– – drugo:
– – – vliti
– – – drugo
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8201

8201 10 00
8201 20 00
8201 30 00
8201 40 00
8201 50 00
8201 60 00
8201 90 00
8202
8202 10 00
8202 20 00
8202 31 00
8202 39 00
8202 40 00
8202 91 00
8202 99
8202 99 11
8202 99 19
8202 99 90
8203
8203 10 00
8203 20
8203 20 10
8203 20 90
8203 30 00
8203 40 00
8204
8204 11 00
8204 12 00
8204 20 00
8205
8205 10 00
8205 20 00
8205 30 00
8205 40 00
8205 51 00
8205 59
8205 59 10
8205 59 30
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Ročno orodje; rezače, lopate, krampi, kopače, motike, vile, grablje; sekire, vinjeki in podobno
rezilno orodje; škarje vseh vrst (razen škarij z ušesi za prste); kose, srpi, kline za travo, škarje za
živo mejo, klini za klanje debel in drugo orodje, ki se uporablja v kmetijstvu, hortikulturi ali
gozdarstvu
– Rezače in lopate
– Vile
– Krampi, kopače, motike in grablje
– Sekire, vinjeki in podobno rezilno orodje
– Škarje, ki se uporabljajo z eno roko (vključno škarje za žico)
– Škarje za živo mejo, škarje za obrezovanje vej in podobne škarje, ki se uporabljajo z obema
rokama
– Drugo ročno orodje, ki se uporablja v kmetijstvu, hortikulturi ali gozdarstvu
Ročne žage; listi za žage vseh vrst (vključno z listi za žage za vrezovanje, prerezovanje ter listi
žag brez zob)
– Ročne žage
– Listi za tračne žage
– Krožni listi za žage, vključno žagasta rezkala:
– – z delovnim delom iz jekla
– – drugo, vključno z deli
– Rezilne verige za žage
– Drugi listi za žage:
– – ravni listi za žage, za obdelavo kovin
– – drugi:
– – – z jekleno delovno površino:
– – – – za obdelavo kovin
– – – – za obdelavo drugih materialov
– – – z delovno površino iz drugih materialov
Pile, rašple, klešče (vključno klešče za rezanje); pincete, škarje za rezanje kovin, sekala za cevi,
sekala za svornike, klešče za vrtanje in podobno ročno orodje
– Pile, rašple in podobno orodje
– Klešče (vključno klešče za rezanje), pincete in podobno orodje:
– – pincete
– – drugo
– Škarje za rezanje kovin in podobno orodje
– Sekala za cevi, sekala za svornike, klešče za vrtanje in podobno orodje
Navadni in francoski ključi za vijake, ročni (vključno z momentnimi ključi); izmenljivi vložki za
ključe, z držajem ali brez njega
– Navadni in francoski ključi za vijake, ročni:
– – nenastavljivi
– – nastavljivi
– Izmenljivi vložki za ključe z držajem ali brez njega
Ročno orodje in priprave (vključno s stekloreškimi diamanti), ki niso navedeni in ne zajeti na
drugem mestu; spajkalne plamenke; primeži, vpenjala in podobno, razen pribora in delov za
obdelovalne stroje; nakovala; prenosne kovačnice; brusi s stojali na ročni ali nožni pogon
– Orodje za vrtanje, narezovanje in vrezovanje navojev
– Kladiva in kovaška kladiva
– Obliči, dleta (ravna in polkrožna) in podobno orodje za obdelavo lesa
– Izvijači
– Drugo ročno orodje in priprave (vključno s stekloreškimi diamanti):
– – priprave za gospodinjstvo
– – drugo:
– – – orodje za zidarje, cementarje, gipsarje in pleskarje
– – – orodje za zakovičenje in spenjanje (s kartušami) itd.
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8205 59 90
8205 60 00
8205 70 00
8205 80 00
8205 90 00

– – – drugo
– Spajkalne plamenke
– Primeži, vpenjala in podobno
– Nakovala; prenosne kovačnice; brusi s stojali na ročni ali nožni pogon
– Garniture predmetov iz dveh ali več prej omenjenih podštevilk

8206 00 00

Orodje iz dveh ali več tar.št. 8202 do 8205, v garniturah za prodajo na drobno

8207

Izmenljiva orodja za ročne obdelovalne priprave na mehanični pogon ali brez njega ali za
obdelovalne stroje (npr.: za stiskanje, kovanje, vtiskovanje, prerezovanje, narezovanje in
vrezovanje navojev, vrtanje, povečevanje odprtine s struganjem, prevlačenje, rezkanje), vključno
z matricami za izvlačenje ali iztiskanje kovine, in orodja za vrtanje kamna in zemlje
– Orodje za vrtanje kamna in zemlje:
– – z delovnim delom iz sintranih kovinskih karbidov
– – drugo, vključno z deli:
– – – z delovnim delom iz diamanta ali aglomeriranega diamanta
– – – drugo
– Matrice za vlečenje ali iztiskanje kovin:
– – z delovno površino iz diamanta ali aglomeriranega diamanta
– – z delovno površino iz drugih materialov
– Orodje za stiskanje, kovanje ali prebijanje (štancanje):
– – za obdelavo kovin
– – drugo
– Orodje za izdelavo notranjih in zunanjih navojev:
– – za obdelavo kovin:
– – – orodje za izdelavo notranjih navojev
– – – orodje za izdelavo zunanjih navojev
– – drugo
– Orodje za vrtanje, razen za vrtanje kamna in zemlje:
– – z delovno površino iz diamanta ali aglomeriranega diamanta
– – z delovno površino iz drugih materialov:
– – – zidarski svedri
– – – drugo:
– – – – za obdelavo kovin, z delovno površino:
– – – – – iz sintranih kovinskih karbidov
– – – – – iz hitroreznega jekla
– – – – – iz drugih materialov
– – – – drugo
– Orodje za razširjanje odprtin s povrtanjem (rajbla), grezenjem (razvrtala), s posnemanjem:
– – z delovno površino iz diamanta ali aglomeriranega diamanta
– – z delovno površino iz drugih materialov:
– – – vrtalna grezila:
– – – – za obdelavo kovin
– – – – druga
– – – posnemalna:
– – – – za obdelavo kovin
– – – – druga
– Orodje za rezkanje:
– – za obdelavo kovin, z delovno površino:
– – – iz sintranih kovinskih karbidov
– – – iz drugih materialov:
– – – – steblastega tipa
– – – – valjasto
– – – – drugo
– – drugo
– Orodje za struženje:
– – za obdelavo kovin, z delovno površino:

8207 13 00
8207 19
8207 19 10
8207 19 90
8207 20
8207 20 10
8207 20 90
8207 30
8207 30 10
8207 30 90
8207 40
8207 40 10
8207 40 30
8207 40 90
8207 50
8207 50 10
8207 50 30
8207 50 50
8207 50 60
8207 50 70
8207 50 90
8207 60
8207 60 10
8207 60 30
8207 60 50
8207 60 70
8207 60 90
8207 70
8207 70 10
8207 70 31
8207 70 35
8207 70 38
8207 70 90
8207 80
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8207 80 11
8207 80 19
8207 80 90
8207 90
8207 90 10
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8207 90 91
8207 90 99

– – – iz sintranih kovinskih karbidov
– – – iz drugih materialov
– – drugo
– Drugo izmenljivo orodje:
– – z delovno površino iz diamanta ali aglomeriranega diamanta
– – z delovno površino iz drugih materialov:
– – – izvijači
– – – orodje za rezkanje zobnikov
– – – drugo, z delovno površino:
– – – – iz sintranih kovinskih karbidov:
– – – – – za obdelavo kovin
– – – – – drugo
– – – – iz drugih materialov:
– – – – – za obdelavo kovin
– – – – – drugo

8208
8208 10 00
8208 20 00
8208 30
8208 30 10
8208 30 90
8208 40 00
8208 90 00

Noži in rezila, za stroje ali mehanične priprave
– Za obdelavo kovin
– Za obdelavo lesa
– Za kuhinjske priprave ali za stroje, ki se uporabljajo v živilski industriji:
– – krožni noži
– – drugi
– Za stroje v kmetijstvu, hortikulturi in gozdarstvu
– Drugi

8301

Žabice in ključavnice (na ključ, šifro ali električne) iz navadnih kovin; zapirala in okovje z
zapirali, ki imajo vgrajene ključavnice, iz navadnih kovin; ključi katerega koli navedenih izdelkov
iz navadnih kovin
– Ključavnice za motorna vozila

8207 90 30
8207 90 50
8207 90 71
8207 90 78

8301 20 00
8302

8302 30 00
8407
8407 10
8407 10 10
8407 10 90
8407 21
8407 21 10
8407 21 91
8407 21 99
8407 29
8407 29 20
8407 29 80
8407 31 00
8407 32
8407 32 10
8407 32 90

Okovje, pribor (fitingi) in podobni izdelki iz navadnih kovin, za pohištvo, vrata, stopnišča, okna,
rolete, karoserije, sedlarsko blago, kovčke, skrinje, škatle in podobno; obešalniki za klobuke,
konzole ipd.; koleščki (za pohištvo ipd.), s pritrdilnimi elementi iz navadnih kovin; avtomatična
zapirala za vrata, iz navadnih kovin
– Drugo okovje, pribor (fitingi) in podobni izdelki za motorna vozila
Batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s svečkami, z izmeničnim ali vrtilnim gibanjem
bata
– Letalski motorji:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
– – drugi
– Pogonski motorji za plovila:
– – izvenkrmni motorji:
– – – s prostornino do vključno 325 cm3
– – – s prostornino nad 325 cm3:
– – – – z močjo do vključno 30 kW
– – – – z močjo nad 30 kW
– – drugi:
– – – z močjo do vključno 200 KW
– – – z močjo nad 200 KW
– Batni motorji z izmeničnim gibanjem bata, za pogon vozil iz 87. poglavja:
– – s prostornino do vključno 50 cm3
– – s prostornino nad 50 do vključno 250 cm3:
– – – s prostornino nad 50 cm3, do vključno 125 cm3
– – – s prostornino nad 125 cm3, do vključno 250 cm3
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8407 33
8407 33 10
8407 33 90
8407 34
8407 34 10

8407 34 30
8407 34 91
8407 34 99
8407 90
8407 90 10
8407 90 50

8407 90 80
8407 90 90
8408
8408 10
8408 10 11
8408 10 19
8408 10 22
8408 10 24
8408 10 26
8408 10 28
8408 10 31
8408 10 39
8408 10 41
8408 10 49
8408 10 51
8408 10 59
8408 10 61
8408 10 69
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– – s prostornino nad 250 do vključno 1000 cm3:
– – – za industrijsko sestavljanje: traktorjev s pedalnim vodenjem iz tar. št. 8701 10; motornih
vozil iz tar. št. 8703, 8704 in 8705
– – – drugi
– – s prostornino nad 1000 cm3:
– – – za industrijsko sestavljanje: pedalno vodenih traktorjev iz tar. podšt. 8701 10; motornih
vozil iz tar. št. 8703; motornih vozil iz tar. št. 8704 z motorji s prostornino do vključno 2.800
cm3; motornih vozil iz tar. št. 8705
– – – drugi:
– – – – rabljeni
– – – – novi, s prostornino:
– – – – – do vključno 1.500 cm3
– – – – – nad 1.500 cm3
– Drugi motorji:
– – s prostornino do vključno 250 cm3
– – s prostornino nad 250 cm3:
– – – za industrijsko sestavljanje: pedalno vodenih traktorjev iz tar. podšt. 8701 10; motornih
vozil iz tar. št. 8703; motornih vozil iz tar. št. 8704 z motorjem prostornine do vključno 2.800
cm3; motornih vozil iz tar. št. 8705
– – – drugi:
– – – – z močjo do vključno 10 KW
– – – – z močjo nad 10 KW
Batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s kompresijo (dieselski ali poldieselski motorji)
– Pogonski motorji za plovila:
– – rabljeni:
– – – za morska plovila iz tar. številk od 8901 do 8906, vlačilce iz tar. podštevilke 8904 00 10 in
bojne ladje iz tar. podštevilke 8906 10 10 00
– – – drugi
– – novi, z močjo:
– – – do vključno 15 KW:
– – – – za morska plovila iz tar. številk od 8901 do 8906, vlačilce iz tar. podštevilke 8904 00 10 in
bojne ladje iz tar. podštevilke 8906 10 00
– – – – drugi
– – – nad 15 KW do vključno 50 KW:
– – – – za morska plovila iz tar. številk od 8901 do 8906, vlačilce iz tar. podštevilke 8904 00 10 in
bojne ladje iz tar. podštevilke 8906 10 00
– – – – drugi
– – – nad 50 KW do vključno 100 KW:
– – – – za morska plovila iz tar. številk od 8901 do 8906, vlačilce iz tar. podštevilke 8904 00 10 in
bojne ladje iz tar. podštevilke 8906 10 00
– – – – drugi
– – – nad 100 KW do vključno 200 KW:
– – – – za morska plovila iz tar. številk od 8901 do 8906, vlačilce iz tar. podštevilke 8904 00 10 in
bojne ladje iz tar. podštevilke 8906 10 00
– – – – drugi
– – – nad 200 KW do vključno 300 KW:
– – – – za morska plovila iz tar. številk od 8901 do 8906, vlačilce iz tar. podštevilke 8904 00 10 in
bojne ladje iz tar. podštevilke 8906 10 00
– – – – drugi
– – – nad 300 KW do vključno 500 KW:
– – – – za morska plovila iz tar. številk od 8901 do 8906, vlačilce iz tar. podštevilke 8904 00 10 in
bojne ladje iz tar. podštevilke 8906 10 00
– – – – drugi
– – – nad 500 KW do vključno 1000 KW:
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8408 10 71
8408 10 79
8408 10 81
8408 10 89
8408 10 91
8408 10 99
8408 20
8408 20 10

8408 20 31
8408 20 35
8408 20 37
8408 20 51
8408 20 55
8408 20 57
8408 20 99
8408 90
8408 90 10
8408 90 21
8408 90 29
8408 90 31
8408 90 33
8408 90 36
8408 90 37
8408 90 51
8408 90 55
8408 90 57
8408 90 71
8408 90 75
8408 90 99
8409
8409 10
8409 10 10
8409 10 90
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– – – – za morska plovila iz tar. številk od 8901 do 8906, vlačilce iz tar. podštevilke 8904 00 10 in
bojne ladje iz tar. podštevilke 8906 10 00
– – – – drugi
– – – nad 1000 KW do vključno 5000 KW:
– – – – za morska plovila iz tar. številk od 8901 do 8906, vlačilce iz tar. podštevilke 8904 00 10 in
bojne ladje iz tar. podštevilke 8906 10 00
– – – – drugi
– – – nad 5000 KW:
– – – – za morska plovila iz tar. številk od 8901 do 8906, vlačilce iz tar. podštevilke 8904 00 10 in
bojne ladje iz tar. podštevilke 8906 10 00
– – – – drugi
– Motorji za pogon vozil iz 87. poglavja:
– – za industrijsko sestavljanje: pedalno vodenih traktorjev iz tar. št. 8701 10; motornih vozil iz
tar. št. 8703; motornih vozil iz tar. št. 8704 z motorjem s prostornino do 2.500 cm3; motornih
vozil iz tar. št. 8705
– – drugi:
– – – za kmetijske ali gozdarske traktorje na kolesih, z močjo:
– – – – do vključno 50 kW
– – – – od 50 kW do vključno 100 kW
– – – – nad 100 kW
– – – za druga vozila iz poglavja 87, z močjo:
– – – – do vključno 50 kW
– – – – od 50 kW do vključno 100 kW
– – – – od 100 kW do vključno 200 kW
– – – – nad 200 kW
– Drugi motorji:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
– – drugi:
– – – za tirno vleko
– – – drugi:
– – – – rabljeni
– – – – novi, z močjo:
– – – – – do vključno 15 kW
– – – – – od 15 kW do vključno 30 kW
– – – – – od 30 kW do vključno 50 kW
– – – – – od 50 kW do vključno 100 kW
– – – – – od 100 kW do vključno 200 kW
– – – – – od 200 kW do vključno 300 kW
– – – – – od 300 kW do vključno 500 kW
– – – – – od 500 kW do vključno 1.000 kW
– – – – – od 1.000 kW do vključno 5.000 kW
– – – – – nad 5.000 kW

8409 91 00

Deli, ki so primerni izključno ali pretežno za motorje iz tar. št. 8407 ali 8408
– Za letalske motorje:
– – za motorje za uporabo v civilnem letalstvu
– – drugi
– Drugi:
– – primerni izključno ali pretežno za batne motorje z notranjim zgorevanjem na vžig s svečko

8409 99 00

– – drugi

8412

Drugi pogonski stroji in motorji
– Hidravlično gnani stroji in motorji:
– – z linearnim gibanjem (cilindri):
– – – drugi:
– – – – drugi

8412 21
8412 21 99
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8413
8413 19
8413 19 10
8413 19 90
8413 30
8413 30 10
8413 30 91
8413 30 99
8413 91
8413 91 90
8414
8414 40
8414 40 10
8414 40 90
8414 51
8414 51 10
8414 51 90
8414 59
8414 59 10
8414 59 30
8414 59 50
8414 59 90
8414 90
8414 90 90
8415
8415 10
8415 10 10
8415 10 90
8415 20 00
8415 81
8415 81 10
8415 81 90
8415 82
8415 82 10
8415 82 80
8415 83
8415 83 10
8415 83 90
8415 90
8415 90 10
8415 90 90

Št.

129 / 22. 12. 2003 / Stran 17895

Poimenovanje
2
Črpalke za tekočine, z merilnimi napravami ali brez njih, elevatorji za tekočine
– Črpalke z merilnimi napravami ali predvidene za delovanje z merilnimi napravami:
– – druge:
– – – za uporabo v civilnem letalstvu
– – – druge
– Črpalke za gorivo, mazalne in hladilne medije batnih motorjev z notranjim zgorevanjem:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
– – druge:
– – – črpalke za vbrizgavanje goriva
– – – druge
– Deli:
– – črpalk:
– – – drugi
Zračne ali vakuumske črpalke, zračni ali plinski kompresorji in ventilatorji; ventilacijske ali
recirkulacijske nape z vgrajenim ventilatorjem, vključno s tistimi, ki imajo filtre
– Zračni kompresorji, vgrajeni na šasiji priklopnika:
– – z zmogljivostjo do vključno 2m3/min
– – z zmogljivostjo nad 2 m3/min
– Ventilatorji:
– – namizni, talni, stenski, okenski, stropni ali strešni ventilatorji, z vgrajenim elektromotorjem
moči do vključno 125 W:
– – – za uporabo v civilnem letalstvu
– – – drugi
– – drugi:
– – – za uporabo v civilnem letalstvu
– – – drugi:
– – – – osni ventilatorji
– – – – centrifugalni ventilatorji
– – – – drugi ventilatorji
– Deli:
– – drugi
Klimatske naprave z ventilatorjem na motorni pogon in elementi za spreminjanje temperature in
vlažnosti, vključno s stroji, pri katerih vlažnosti ni mogoče posebej regulirati
– Okenski ali stenski, v enem kosu ali deljeni (split sistemi):
– – v enem kosu
– – deljeni (split sistemi)
– Vrste, ki se uprabljajo za osebno rabo, v motornih vozilih
– Drugo:
– – z vgrajeno hladilno enoto in regulacijskim ventilom za hlajenje ali gretje (povratna toplotna
črpalka):
– – – za uporabo v civilnem letalstvu
– – – drugo
– – drugo, z vgrajeno hladilno enoto:
– – – za uporabo v civilnem letalstvu
– – – drugo
– – brez vgrajene hladilne enote:
– – – za uporabo v civilnem letalstvu
– – – drugo
– Deli:
– – klimatizacijskih naprav iz tar. podšt. 8415 81, 8415 82 ali 8415 83, za uporabo v civilnem
letalstvu
– – drugi
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8419

8419 90
8419 90 80
8421
8421 21
8421 21 10
8421 21 90
8421 22 00
8421 23
8421 23 10
8421 23 90
8421 29
8421 29 10
8421 29 90
8421 31
8421 31 10
8421 31 90
8421 39
8421 39 10
8421 39 30
8421 39 51
8421 39 71
8421 39 98
8456
8456 10
8456 10 10
8456 10 90
8456 20 00
8456 30
8456 30 11
8456 30 19
8456 30 90
8456 91 00
8456 99
8456 99 10
8456 99 30
8456 99 50
8456 99 80
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Stroji, naprave in laboratorijska oprema (vključno električno ogrevani) (brez peči in pečic in
druge opreme iz tar. št. 8514), za obdelavo materiala s spremembo temperature, kot je ogrevanje,
kuhanje, žganje, destilacija, rektifikacija, sterilizacija, pasterizacija, parjenje, sušenje,
izhlapevanje, vplinjevanje, kondenzacija ali hlajenje, razen gospodinjskih strojev in naprav;
pretočni in akumulacijski grelniki za vodo, neelektrični
– Deli:
– – drugo
Centrifuge, vključno sušilne centrifuge; naprave in aparati za filtriranje in čiščenje tekočin ali
plinov
– Naprave in aparati za filtriranje in čiščenje tekočin:
– – za filtriranje in čiščenje vode:
– – – za uporabo v civilnem letalstvu
– – – druge
– – za filtriranje in čiščenje pijač, razen vode
– – filtri za olje ali gorivo, za motorje z notranjim zgorevanjem:
– – – za uporabo v civilnem letalstvu
– – – drugi
– – druge:
– – – za uporabo v civilnem letalstvu
– – – druge
– Naprave in aparati za filtriranje in čiščenje plinov:
– – filtri za vsesani zrak za motorje z notranjim zgorevanjem:
– – – za uporabo v civilnem letalstvu
– – – drugi
– – druge:
– – – za uporabo v civilnem letalstvu
– – – druge:
– – – – naprave in aparati za filtriranje ali očiščevanje zraka
– – – – naprave in aparati za filtriranje ali čiščenje drugih plinov:
– – – – – s tekočim procesom
– – – – – s katalitičnim procesom
– – – – – drugi
Stroji za obdelovanje materialov vseh vrst z odvzemanjem materiala z laserjem ali drugim
svetlobnim ali fotonskim snopom, ultrazvokom, elektroerozijo, elektrokemičnim postopkom,
elektronskim snopom, ionskim snopom ali snopom plazme (razen tistih iz tar. št. 8515)
– Z laserjem, drugim svetlobnim ali fotonskim snopom:
– – ki se uporablja v izdelavi polprevodniških rezin ali naprav
– – drugi
– Z ultrazvokom
– Z elektroerozijo:
– – numerično krmiljeni:
– – – žični
– – – drugi
– – drugi
– Drugi:
– – aparati za suho jedkanje polprevodnikov
– – drugi:
– – – stroji za odvzemanje, ki delujejo na osnovi ionskega snopa za proizvodnjo ali popravilo
mask in mrežic za oblike na polprevodniških napravah
– – – aparati za odstranjevanje ali čiščenje polprevodnikov
– – – aparati za suho jedkanje oblik na podlage prikazovalnikov iz tekočih kristalov (LCD)
– – – drugi
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8457
8457 10
8457 10 10
8457 10 90
8457 20 00
8457 30
8457 30 10
8457 30 90
8458
8458 11
8458 11 20
8458 11 41
8458 11 49
8458 11 80
8458 19
8458 19 20
8458 19 40
8458 19 80
8458 91
8458 91 20
8458 91 80
8458 99 00
8459
8459 10 00
8459 21 00
8459 29 00
8459 31 00
8459 39 00
8459 40
8459 40 10
8459 40 90
8459 51 00
8459 59 00
8459 61
8459 61 10
8459 61 90
8459 69
8459 69 10
8459 69 90
8459 70 00
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Centri za strojno obdelavo, stroji, izdelani po principu standardnih enot (z eno postajo) in
prenašalni stroji z več postajami, za obdelavo kovin
– Centri za strojno obdelavo:
– – horizontalni
– – drugi
– Stroji, izdelani po principu standardnih enot (z eno postajo)
– Prenašalni stroji z več postajami (obdelovanec se premika):
– – numerično krmiljeni
– – drugi
Stružnice (vključno stružni centri) za odstranjevanje kovin
– Horizontalne stružnice:
– – numerično krmiljene:
– – – stružni centri
– – – avtomatske stružnice:
– – – – z enim vretenom
– – – – z več vreteni
– – – druge
– – druge:
– – – stružni centri
– – – avtomatske stružnice
– – – druge
– Druge stružnice:
– – numerično krmiljene:
– – – stružni centri
– – – druge
– – druge
Obdelovalni stroji za obdelavo kovin z odvzemanjem materiala (vključno s stroji z delovnimi
enotami na vodilih), z vrtanjem, povečevanjem odprtin (s struženjem ali rezkanjem), z rezkanjem,
vrezovanjem ali narezovanjem navojev, razen stružnic iz tar. št. 8458
– Stroji z delovnimi enotami na vodilih
– Drugi stroji za vrtanje s svedrom:
– – numerično krmiljeni
– – drugi
– Drugi kombinirani stroji za obdelavo odprtin z vrtanjem in rezkanjem:
– – numerično krmiljeni
– – drugi
– Drugi stroji za povečevanje odprtin:
– – numerično krmiljeni
– – drugi
– Konzolni rezkalni stroji:
– – numerično krmiljeni
– – drugi
– Drugi rezkalni stroji:
– – numerično krmiljeni:
– – – orodni rezkalni stroji
– – – drugi
– – drugi:
– – – orodni rezkalni stroji
– – – drugi
– Drugi stroji za vrezovanje ali narezovanje navojev

Stran

17898 / Št. 129 / 22. 12. 2003
Tarifna
oznaka
1

8460

8460 11 00
8460 19 00
8460 21
8460 21 11
8460 21 15
8460 21 19
8460 21 90
8460 29
8460 29 11
8460 29 19
8460 29 90
8460 31 00
8460 39 00
8460 40
8460 40 10
8460 40 90
8460 90
8460 90 10
8460 90 90
8461

8461 20 00
8461 30
8461 30 10
8461 30 90
8461 40
8461 40 11
8461 40 19
8461 40 31
8461 40 39

8461 40 71
8461 40 79
8461 40 90
8461 50
8461 50 11
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Obdelovalni stroji za čiščenje, ostrenje, brušenje, honanje, lepanje, poliranje ali drugačno
dodelavo kovin, sintranih kovinskih karbidov ali kermetov z brusi, abrazivi ali z izdelki za
poliranje, razen strojev za izdelavo zobnikov z rezanjem, brušenjem ali dodelavo zobnikov iz tar.
št. 8461
– Stroji za ravno brušenje, pri katerih se pozicioniranje v kateri koli osi lahko nastavi s točnostjo
najmanj 0,01 mm:
– – numerično krmiljeni
– – drugi
– Drugi brusilni stroji, pri katerih se pozicioniranje v kateri koli osi lahko nastavi s točnostjo
najmanj 0,01 mm:
– – numerično krmiljeni:
– – – za cilindrične površine:
– – – – stroji za notranje brušenje
– – – – brezkonični brusilni stroji (centreless)
– – – – drugi
– – – drugi
– – drugi:
– – – za cilindrične površine:
– – – – za notranje brušenje
– – – – drugi
– – – drugi
– Stroji za ostrenje orodij ali rezil:
– – numerično krmiljeni
– – drugi
– Stroji za honanje ali lepanje:
– – numerično krmiljeni
– – drugi
– Drugi:
– – opremljeni z mikrometričnim sistemom za nastavitev, pri katerem se lega katere koli osi lahko
nastavi do natančnosti najmanj 0,01 mm
– – drugi
Obdelovalni stroji za obdelavo kovin, sintranih kovinskih karbidov ali kermetov z odvzemanjem
materiala: s skobljanjem, z izdelavo utorov, vlečenjem, rezanjem zobnikov, brušenjem zobnikov
ali dodelavo zobnikov, z žaganjem, z odrezovanjem in drugimi postopki, ki niso na drugem
mestu navedeni in ne zajeti
– Kratkogibni skobeljniki
– Stroji za posnemanje:
– – numerično krmiljeni
– – drugi
– Stroji za izdelavo zobnikov z rezanjem, brušenjem ali dodelavo zobnikov:
– – stroji za izdelavo zobnikov z rezanjem (vključno z brušenjem):
– – – za izdelavo cilindričnih zobnikov:
– – – – numerično krmiljeni
– – – – drugi
– – – za rezanje drugih zobnikov:
– – – – numerično krmiljeni
– – – – drugi
– – stroji za dodelavo zobnikov:
– – – opremljeni z mikrometričnim sistemom nastavitve, pri katerem se lahko lega katere koli osi
nastavi z natančnostjo vsaj 0,01 mm:
– – – – numerično krmiljeni
– – – – drugi
– – – drugi
– Strojne žage in drugi stroji za odrezovanje:
– – stroji za žaganje:
– – – cirkularne žage
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8461 50 19
8461 50 90
8461 90 00

– – – drugi
– – stroji za odrezovanje
– Drugi

8462

Obdelovalni stroji (vključno s stiskalnicami) za obdelavo kovin s prostim kovanjem ali kovanjem
v kalupih; obdelovalni stroji (vključno s stiskalnicami) za obdelavo kovin z upogibanjem,
prepogibanjem, ravnanjem, uravnavanjem, prerezovanjem ali izrezovanjem, za rezanje s
striženjem; stiskalnice za obdelavo kovin ali kovinskih karbidov, ki niso zgoraj navedene
– Stroji za kovanje ali kovanje v kalupih (vključno s stiskalnicami) in kladiva:
– – numerično krmiljeni
– – drugi
– Stroji za upogibanje, prepogibanje, ravnanje in poravnavanje (vključno s stiskalnicami):
– – numerično krmiljeni:
– – – drugi:
– – – – za obdelovanje ploščatih izdelkov
– – – – drugi
– – drugi:
– – – drugi:
– – – – za obdelavo ploščatih izdelkov
– – – – drugi:
– – – – – hidravlični
– – – – – drugi
– Škarje za striženje (vključno s stiskanjem), razen kombiniranih strojev za štancanje in rezanje s
striženjem:
– – numerično krmiljene
– – druge:
– – – za obdelavo ploščatih izdelkov
– – – druge:
– – – – hidravlične
– – – – druge
– Stroji za štancanje ali zarezovanje (vključno s stiskalnicami), tudi kombinirani stroji za
štancanje in rezanje s striženjem:
– – numerično krmiljeni:
– – – za obdelavo ploščatih izdelkov
– – – drugi
– – drugi:
– – – za obdelavo ploščatih izdelkov
– – – drugi
– Drugi:
– – hidravlične stiskalnice:
– – – stiskalnice za stiskanje kovinskih praškov s sintranjem ali stiskalnice za stiskanje odpadnih
kovin v bale
– – – drugi:
– – – – numerično krmiljeni
– – – – drugi
– – drugi:
– – – stiskalnice za livarske kovinske praške s sintranjem ali stiskalnice za kompresijo odpadnih
kovin v bale
– – – drugi:
– – – – numerično krmiljeni
– – – – drugi

8462 10
8462 10 10
8462 10 90
8462 21
8462 21 10
8462 21 80
8462 29
8462 29 10
8462 29 91
8462 29 98
8462 31 00
8462 39
8462 39 10
8462 39 91
8462 39 99
8462 41
8462 41 10
8462 41 90
8462 49
8462 49 10
8462 49 90
8462 91
8462 91 10
8462 91 50
8462 91 90
8462 99
8462 99 10
8462 99 50
8462 99 90
8463
8463 10
8463 10 10
8463 10 90

Drugi stroji za obdelavo kovin, sintranih kovinskih karbidov ali kermetov, brez odvzemanja
materiala
– Stroji za vlečenje palic, cevi, profilov, žic ipd.:
– – stroji za vlečenje žice
– – drugi
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8463 20 00
8463 30 00
8463 90 00

– Stroji za valjanje navojev
– Stroji za obdelavo in predelavo žice
– Drugi

8466

Deli in pribor, ki so izključno ali pretežno primerni za uporabo s stroji iz tar. št. 8456 do 8465,
vključno z držali za obdelovance in orodje, samoodpiralnimi glavami za rezanje navojev,
razdelilnimi glavami in drugimi specialnimi dodatnimi napravami za obdelovalne stroje; držala za
katero koli vrsto orodja, ki se pri delu držijo v roki
– Držala za orodje in samoodpiralne glave za rezanje navojev:
– – držala za orodje:
– – – nasadilna, elastična in cevasta držala
– – – druga:
– – – – za stružnice
– – – – druga
– – samoodpiralne glave za rezanje
– Držala za obdelovance:
– – pomožna orodja za pritrjevanje posebnih naprav; kompleti standardnih pomožnih orodij za
pritrjevanje
– – druga:
– – – za stružnice
– – – druga
– Razdelilne glave in druge specialne dodatne naprave za obdelovalne stroje
– Drugo:
– – za stroje iz tar. št. 8464:
– – – drugo:
– – – – iz litega železa ali litega jekla
– – – – drugo
– – za stroje iz tar. št. 8465:
– – – iz litega železa ali litega jekla
– – – drugo
– – za stroje iz tar. št. 8456 do 8461:
– – – drugo
– – za stroje iz tar. št. 8462 in 8463:
– – – za stroje iz tar. podšt. 8462 21 05 ali 8462 29 05
– – – drugo

8466 10
8466 10 10
8466 10 31
8466 10 39
8466 10 90
8466 20
8466 20 10
8466 20 91
8466 20 99
8466 30 00
8466 91
8466 91 20
8466 91 95
8466 92
8466 92 20
8466 92 80
8466 93
8466 93 95
8466 94
8466 94 10
8466 94 90
8477
8477 10
8477 10 10
8477 10 90
8477 20 00
8477 30 00
8477 40 00
8477 51 00
8477 59
8477 59 10
8477 59 80
8477 80
8477 80 11
8477 80 19
8477 80 91
8477 80 93

Stroji za obdelavo gume ali plastične mase ali za izdelavo izdelkov iz teh materialov, ki niso
navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju
– Stroji za brizgalno vlivanje v kalupe:
– – oprema za kapsuliranje pri sestavi polprevodniških naprav
– – drugo
– Ekstruderji
– Stroji za oblikovanje s pihanjem
– Stroji za oblikovanje z vakuumom in drugi stroji za termično oblikovanje
– Drugi stroji za oblikovanje:
– – za oblikovanje ali protektiranje plaščev ali za oblikovanje zračnic
– – drugi:
– – – drugi:
– – – – stiskalnice
– – – – drugi
– Drugi stroji:
– – stroji za proizvodnjo penastih izdelkov:
– – – stroji za proizvodnjo reaktivnih smol
– – – drugi
– – drugi:
– – – oprema za manjšanje velikosti
– – – mešalniki in mesilniki
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8477 80 95
8477 80 99
8477 90
8477 90 10
8477 90 80
8479
8479 10 00
8479 20 00
8479 30
8479 30 10
8479 30 90
8479 40 00
8479 50 00
8479 60 00
8479 81 00
8479 82 00
8479 89
8479 89 10

8479 89 30
8479 89 60
8479 89 65
8479 89 70
8479 89 73
8479 89 98
8479 90
8479 90 10
8479 90 50
8479 90 92
8479 90 97
8480
8480 49 00
8481
8481 10
8481 10 05
8481 20
8481 20 10
8481 20 90
8481 30

Št.

129 / 22. 12. 2003 / Stran 17901

Poimenovanje
2
– – – stroji za rezanje, cepljenje in lupljenje
– – – drugi
– Deli:
– – drugi:
– – – iz litega železa ali litega jekla
– – – drugi
Stroji in mehanske naprave s posebnimi funkcijami, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu
v tem poglavju
– Stroji za graditev ulic, cest, visoko in nizko gradnjo ali podobna javna dela
– Stroji za ekstrakcijo ali pripravo živalskih ali rastlinskih masti ali olj
– Stiskalnice za proizvodnjo ivernih plošč ali vlaknenih plošč iz lesa ali drugega lesnatega
materiala ter drugi stroji za obdelovanje lesa ali plute:
– – stiskalnice
– – drugi
– Stroji za izdelavo vrvi ali kablov
– Industrijski roboti, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu
– Hladilci zraka na osnovi izparevanja
– Drugi stroji in mehanske naprave:
– – za obdelovanje kovin, vključno z napravami za navijanje električne žice
– – stroji za mešanje, gnetenje, drobljenje, mletje, sejanje, rešetanje, homogeniziranje ali
emulgiranje
– – drugo:
– – – naslednji izdelki, ki se uporabljajo v civilnem letalstvu: hidropnevmatske baterije; mehanski
sprožilci za usmerjanje sile na turbini (za usmerjanje povratnega pritiska); posebno projektirane
toaletne enote; vlažilci in sušilci zraka; servo mehanizmi, neelektrični; neelektrični starter
motorji; pnevmatski starterji za turbo reaktivce, turbo propelerje in druge plinske turbine;
neelektrični brisalci vetrobranskih stekel; neelektrični regulatorji propelerja
– – – drugo:
– – – – samohodno hidravlično rudarsko stropno podporje
– – – – centralni mazalni sistemi
– – – – aparati za rast in izvlečenje monokristalov za polprevodnike
– – – – aparati za epitaksno depozicijo na polprevodnikih
– – – – aparati za mokro jedkanje, razvijanje, guljenje ali čiščenje polprevodniških rezin in podlag
prikazovalnikov na tekoče kristale
– – – – drugo
– Deli:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
– – drugi:
– – – strojev iz tar. podšt. 8479 89 65, 8479 89 70, 8479 89 73, 8479 89 77 ali 8479 89 79
– – – drugi:
– – – – iz litega železa in litega jekla
– – – – drugi
Livarski okvirji za livarne kovin; modelne plošče; modeli za kalupe, kalupi za kovino (razen
kalupov za ingote), kovinske karbide, steklo, mineralne materiale, gumo in plastične mase
– Kalupi za kovino ali kovinske karbide:
– – drugi
Pipe, ventili in podobne naprave za cevovode, kotle, rezervoarje, velike posode in podobno,
vključno z redukcijskimi ventili in termostatsko krmiljenimi ventili
– Ventili za zmanjšanje pritiska:
– – kombinirani s filtri ali naoljevalci
– Ventili za oljnohidravlične ali pnevmatske prenose:
– – ventili za upravljanje oljnohidravlično poganjanih prenosov
– – ventili za upravljanje pnevmatsko poganjanih prenosov
– Nepovratni ventili:
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8481 30 99
8481 90 00

– – drugi
– Deli

8482
8482 10
8482 10 10
8482 10 90
8482 50 00

Kotalni ležaji
– Kroglični ležaji:
– – z največjim zunanjim premerom do vključno 30 mm
– – drugi
– Drugi valjčni ležaji

8483

Transmisijske gredi (vključno odmične gredi in kolenaste gredi) in ročice; ohišja za ležaje in drsni
ležaji; zobniki, zobniški in frikcijski prenosniki; navojna vretena s kroglicami ali valji; menjalniki
in drugi prenosi hitrosti, vključno pretvorniki navora; vztrajniki, jermenice in vrvenice (vključno s
tistimi za škripčevja); sklopke in gredne vezi (vključno križni in kardanski zglobi)
– Transmisijske gredi (vključno odmične gredi in kolenaste gredi) in ročice:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
– – druge:
– – – odmične in kolenaste gredi in ročice:
– – – – iz litega železa ali litega jekla
– – – – odprto utopno kovane
– – – – druge
– – – kolenasti valji
– – – druge
– Ohišja za ležaje z vdelanimi kotalnimi ležaji:
– – ki se uporabljajo v zračnem in vesoljskem prometu
– – drugo
– Ohišja za ležaje brez vdelanih kotalnih ležajev; drsni ležaji:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
– – drugo:
– – – ohišja ležajev:
– – – – za kotalne ležaje
– – – – druga
– – – drsni ležaji
– Zobniki in zobniški prenosi, kolesja drugačna od zobatih, zobnikov za verige in drugih
elementov prenosov prikazanih ločeno; navojna vretena s kroglicami ali valji; menjalniki in drugi
prenosi hitrosti, vključno s pretvorniki navora:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
– – drugo:
– – – zobniki in zobniški prenosi (razen tornih prestav):
– – – – čelni in spiralni
– – – – stožčasti in stožčasto čelni
– – – – polžasti
– – – – drugo
– – – navojna vretena s kroglicami ali valji
– – – menjalniki in drugi prenosi hitrosti:
– – – – menjalniki
– – – – drugo
– – – drugo
– Vztrajniki, jermenice in vrvenice (vključno s tistimi za škripčevja):
– – škripci za uporabo v civilnem letalstvu
– – drugi:
– – – iz litega železa ali litega jekla
– – – drugi
– Sklopke in gredne vezi (vključno križni in kardanski zglobi):
– – za uporabo v civilnem letalstvu
– – druge:
– – – iz litega železa ali litega jekla
– – – druge

8483 10
8483 10 10
8483 10 41
8483 10 51
8483 10 57
8483 10 60
8483 10 80
8483 20
8483 20 10
8483 20 90
8483 30
8483 30 10
8483 30 31
8483 30 39
8483 30 90
8483 40
8483 40 10
8483 40 82
8483 40 83
8483 40 84
8483 40 85
8483 40 92
8483 40 94
8483 40 96
8483 40 98
8483 50
8483 50 10
8483 50 91
8483 50 99
8483 60
8483 60 10
8483 60 91
8483 60 99
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1
8483 90
8483 90 10
8483 90 30
8483 90 92
8483 90 98
8484
8484 10
8484 10 10
8484 10 90
8484 20 00
8484 90
8484 90 10
8484 90 90
8485
8485 90
8485 90 10
8485 90 30
8485 90 51
8485 90 53
8485 90 55
8485 90 59
8485 90 80
8501
8501 10
8501 10 91
8501 10 93
8501 10 99
8501 31
8501 31 90
8501 32
8501 32 91
8501 32 99
8501 40
8501 40 91
8501 40 99
8503 00
8503 00 10
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– Zobata kolesja, zobniki za verige in drugi elementi prenosov prikazani ločeno; deli:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
– – drugi:
– – – ohišij ležajev
– – – drugi:
– – – – iz litega železa ali litega jekla
– – – – drugi
Tesnila iz kovinskih listov, kombinirana z drugim materialom, ali iz dveh ali več plasti kovine;
garniture tesnil, različne po sestavi materiala, v vrečkah, ovitkih ali podobnih pakiranjih;
mehanska tesnila
– Tesnila iz kovinskih listov, kombinirana z drugim materialom ali iz dveh ali več plasti kovine:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
– – druga
– Mehanska tesnila
– Drugo:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
– – drugo
Deli strojev brez električnih priključkov, izolatorjev, tuljav, kontaktov ali drugih električnih
delov, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju
– Drugi:
– – iz nekovnega litega železa
– – iz kovnega litega železa
– – železni ali jekleni:
– – – iz litega jekla
– – – iz odprto utopno kovanega železa ali jekla
– – – iz zaprto utopno kovanega železa ali jekla
– – – drugi
– – drugi
Elektromotorji in električni generatorji (razen generatorskih agregatov)
– Motorji z izhodno močjo do 37,5 W:
– – drugi:
– – – univerzalni motorji na izmenični ali enosmerni tok
– – – motorji na izmenični tok
– – – motorji na enosmerni tok
– Drugi motorji na enosmerni tok; generatorji enosmernega toka:
– – z izhodno močjo do vključno 750 W:
– – – drugi
– – z izhodno močjo nad 750 W do vključno 75 kW
– – – drugi:
– – – – z izhodno močjo nad 750 W do vključno 7,5 kW
– – – – z izhodno močjo nad 7,5 kW do vključno 75 kW
– Drugi motorji na izmenični tok, enofazni:
– – drugi:
– – – z izhodno močjo do vključno 750 W
– – – z izhodno močjo nad 750 W

8503 00 91
8503 00 99

Deli, ki so izključno ali pretežno primerni za uporabo s stroji iz tar. št. 8501 ali 8502
– Nemagnetni varnostni obroči
– Drugo:
– – iz litega železa ali litega jekla
– – drugo

8504
8504 10

Električni transformatorji, statični pretvorniki (npr. usmerniki) in indukcijske tuljave
– Predstikalne naprave za žarnice na razelektrenje:
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8504 10 10
8504 10 91
8504 10 99
8504 21 00
8504 22
8504 22 10
8504 22 90
8504 23 00
8504 31
8504 31 10
8504 31 31
8504 31 39
8504 31 90
8504 32
8504 32 10
8504 32 30
8504 32 90
8504 33
8504 33 10
8504 33 90
8504 34 00
8504 40
8504 40 10
8504 40 20
8504 40 50
8504 40 93
8504 40 94
8504 40 96
8504 40 97
8504 40 99
8504 50
8504 50 10
8504 50 30
8504 50 80
8504 90
8504 90 05
8504 90 11
8504 90 18
8504 90 91
8504 90 99
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– – za uporabo v civilnem letalstvu
– – druge:
– – – indukcijske tuljave, povezane ali nepovezane s kondenzatorjem
– – – druge
– Transformatorji s tekočim dielektrikom:
– – s prenosno močjo do vključno 650 kVA
– – s prenosno močjo nad 650 kVA do vključno 10.000 kVA:
– – – nad 650 kVA, do vključno 1.600 kVA
– – – nad 1.600 kVA, do vključno 10.000 kVA
– – s prenosno močjo nad 10.000 kVA
– Drugi transformatorji:
– – s prenosno močjo do vključno 1 kVA:
– – – za uporabo v civilnem letalstvu
– – – drugi:
– – – – merilni transformatorji:
– – – – – za merjenje napetosti
– – – – – drugi
– – – – drugi
– – s prenosno močjo nad 1 kVA do vključno 16 kVA:
– – – za uporabo v civilnem letalstvu
– – – drugi:
– – – – merilni transformatorji
– – – – drugi
– – s prenosno močjo nad 16 kVA do vključno 500 kVA:
– – – za uporabo v civilnem letalstvu
– – – drugi
– – s prenosno močjo nad 500 kVA
– Statični pretvorniki:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
– – drugi:
– – – vrst, ki se uporabljajo skupaj s telekomunikacijskimi aparati, s stroji za avtomatsko obdelavo
podatkov in njihovimi enotami
– – – drugi:
– – – – polikristalni polprevodniški usmerniki
– – – – drugi:
– – – – – polnilniki akumulatorjev
– – – – – drugi:
– – – – – – usmerniki
– – – – – – razsmerniki:
– – – – – – – z zmogljivostjo do vključno 7,5 kVA
– – – – – – – z zmogljivostjo nad 7,5 kVA
– – – – – – drugi
– Druge indukcijske tuljave:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
– – druge:
– – – vrst, ki se uporabljajo skupaj s telekomunikacijskimi aparati in za napajanje strojev za
avtomatsko obdelavo podatkov in njihovih enot
– – – druge
– Deli:
– – transformatorjev in indukcijskih tuljav:
– – – elektronski sklopi strojev iz tar. podšt. 8504 50 30
– – – drugo:
– – – – feritna jedra
– – – – drugo
– – statičnih pretvornikov:
– – – elektronski sklopi strojev iz tar. podšt. 8504 40 20
– – – drugo
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Tarifna
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1
8505

8505 11 00
8505 19
8505 19 10
8505 19 90
8505 20 00
8505 30 00
8505 90
8505 90 10
8505 90 30
8505 90 90
8507
8507 10
8507 10 10
8507 10 31
8507 10 39
8507 10 81
8507 10 89
8507 20
8507 20 10
8507 20 31
8507 20 39
8507 20 81
8507 20 89
8511

8511 10
8511 10 10
8511 10 90
8511 20
8511 20 10
8511 20 90
8511 30
8511 30 10
8511 30 90
8511 40
8511 40 10
8511 40 90
8511 50
8511 50 10
8511 50 90
8511 80
8511 80 10
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Elektromagneti; trajni magneti in izdelki, ki so namenjeni, da po magnetenju postanejo trajni
magneti; vpenjalne glave, vpenjalne naprave in podobna držala za obdelovance na osnovi
elektromagnetov ali trajnih magnetov; elektromagnetne sklopke in zavore; elektromagnetne
dvigalne glave
– Trajni magneti in izdelki, ki so namenjeni, da po magnetenju postanejo trajni magneti:
– – kovinski
– – drugi:
– – – trajni magneti iz aglomeriranega ferita
– – – drugi
– Elektromagnetne sklopke in zavore
– Elektromagnetne dvigalne glave
– Drugo, vključno z deli:
– – elektromagneti
– – elektromagnetna ali trajnomagnetna vpenjala, sponke in podobna držala
– – deli
Električni akumulatorji, vključno s separatorji zanje, pravokotni ali ne, vključno s kvadratnimi
– Svinčevi akumulatorji za zagon batnih motorjev:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
– – drugi:
– – – z maso do vključno 5 kg:
– – – – s tekočim elektrolitom
– – – – drugi
– – – z maso nad 5 kg:
– – – – s tekočim elektrolitom
– – – – drugi
– Drugi svinčevi akumulatorji:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
– – drugi:
– – – vlečni akumulatorji:
– – – – s tekočim elektrolitom
– – – – drugi
– – – drugi:
– – – – s tekočim elektrolitom
– – – – drugi
Električna oprema za vžiganje in zaganjanje motorjev z notranjim zgorevanjem, ki se vžigajo s
svečko ali kompresijo (npr.: vžigalni magneti, magnetna dinama, vžigalne tuljave, vžigalne
svečke, ogrevalne svečke, električni zaganjalniki); generatorji (npr. diname in alternatorji) in
regulatorji zanje
– Vžigalne svečke:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
– – druge
– Vžigalni magneti; magnetna dinama; magnetni vztrajniki:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
– – drugi
– Razdelilniki; vžigalne tuljave:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
– – drugi
– Električni zaganjalniki in stroji z dvojnim namenom (električni zaganjalniki-generatorji):
– – za uporabo v civilnem letalstvu
– – drugi
– Drugi generatorji:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
– – drugi
– Druga oprema:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
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8511 80 90
8511 90 00

– – druga
– Deli

8512

Električna oprema za razsvetljavo in signalizacijo (razen izdelkov iz tar. št. 8539), vetrobranski
brisalci, naprave za odmrznitev in naprave za razmeglitev, za dvokolesa in motorna vozila
– Oprema za razsvetljavo in vizualno signalizacijo za dvokolesa
– Druga oprema za razsvetljavo in vizualno signalizacijo
– Oprema za zvočno signalizacijo
– Vetrobranski brisalci, naprave za odmrznitev in naprave za razmeglitev
– Deli

8512 10 00
8512 20 00
8512 30 00
8512 40 00
8512 90 00
8515

8515 11 00
8515 19 00
8515 21 00
8515 29
8515 29 10
8515 29 90
8515 31 00
8515 39
8515 39 13
8515 39 18
8515 39 90
8515 80
8515 80 05
8515 80 11
8515 80 19
8515 80 91
8515 80 99
8515 90
8515 90 10
8515 90 90
8516

8516 80
8516 80 10
8516 80 91
8516 80 99

Stroji in aparati za mehko in trdo spajkanje ali varjenje, električni (vključno z električno
segrevalnim plinom), laserski ali na principu druge svetlobe ali fotonskega snopa, ultrazvoka,
elektronskega snopa, magnetnih impulzov ali plazemskega obloka, vključno s tistimi, s katerimi
se lahko reže; električni stroji in aparati za vroče brizganje kovin ali kermetov (razen tistih iz tar.
št. 8456)
– Stroji in aparati za mehko ali trdo spajkanje:
– – spajkalniki in pištole za mehko spajkanje
– – drugi
– Stroji in aparati za električno uporovno varjenje kovin:
– – avtomatski ali polavtomatski
– – drugi:
– – – za čelno varjenje
– – – drugi
– Stroji in aparati za varjenje kovin z električnim oblokom (vključno plazemski oblok):
– – avtomatski in polavtomatski
– – drugi:
– – – za ročno varjenje s prekritimi elektrodami, skupaj s priborom za rezanje ali varjenje in
dobavljeno skupaj z:
– – – – transformatorji
– – – – generatorji ali rotacijskimi pretvorniki ali statičnimi pretvorniki, usmerniki ali
usmerjevalnimi napravami
– – – drugi
– Drugi stroji in aparati:
– – vezalci žic vrst, ki se uporabljajo pri proizvodnji polprevodniških naprav
– – drugi:
– – – za obdelavo kovin:
– – – – za varjenje
– – – – drugi
– – – drugi:
– – – – za uporovno varjenje plastičnih mas
– – – – drugi
– Deli:
– – za stroje iz tar. podšt. 8515 80 05
– – drugi
Električni pretočni ali akumulacijski grelniki vode in potopni grelniki; električni aparati za
ogrevanje prostorov in električne naprave za ogrevanje tal; elektrotermični aparati za urejanje las
(npr. aparati za sušenje las, aparati za kodranje las idr.) in aparati za sušenje rok; električni
likalniki; druge gospodinjske elektrotermične naprave; električni grelni upori, razen tistih iz tar.
št. 8545
– Električni grelni upori:
– – montirani v preprosto izolirano ohišje z električnim priključkom, uporabljani za odmrzovanje
ali odtajanje, za uporabo v civilnem letalstvu
– – drugi:
– – – vgrajeni v izoliranem ohišju
– – – drugi
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Tarifna
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1
8532
8532 10 00
8532 21 00
8532 22 00
8532 23 00
8532 24 00
8532 25 00
8532 29 00
8532 30 00
8532 90 00
8533
8533 10 00
8533 21 00
8533 29 00
8533 31 00
8533 39 00
8533 40
8533 40 10
8533 40 90
8533 90 00
8534 00
8534 00 11
8534 00 19
8534 00 90
8536

8536 10
8536 10 10
8536 10 50
8536 10 90
8536 20
8536 20 10
8536 20 90
8536 30
8536 30 10
8536 30 30
8536 30 90
8536 41
8536 41 10
8536 41 90
8536 49 00
8536 50
8536 50 11
8536 50 15
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Električni kondenzatorji, konstantni, spremenljivi ali nastavljivi (vnaprej nastavljeni)
– Konstantni kondenzatorji, namenjeni za uporabo v tokokrogih s frekvenco 50/60 Hz, s
kompenzacijo jalove moči najmanj 0,5 kVAr (močnostni kondenzatorji)
– Drugi konstantni kondenzatorji:
– – tantalski
– – aluminijski elektrolitski
– – keramični, enoplastni
– – keramični, večplastni
– – s papirnim ali plastičnim dielektrikom
– – drugi
– Spremenljivi ali nastavljivi (vnaprej nastavljeni kondenzatorji)
– Deli
Električni upori (vključno z reostati in potenciometri), razen grelnih uporov
– Stalni ogljeni upori, kompozitni ali naparjeni
– Drugi stalni upori:
– – za moč do vključno 20 W
– – drugi
– Spremenljivi žični upori, vključno z reostati in potenciometri:
– – za moč do vključno 20 W
– – drugi
– Drugi spremenljivi upori, vključno z reostati in potenciometri:
– – za moč do vključno 20 W
– – drugi
– Deli
Tiskana vezja
– Ki vsebujejo le vezi in priključki:
– – večslojna tiskana vezja
– – druga
– Z drugimi pasivnimi elementi
Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali za zaščito električnih tokokrogov ali za
povezavo z električnimi tokokrogi ali znotraj njih (npr.: stikala, releji, varovalke, dušilni elementi
motečih valov, vtiči in vtičnice, okovi žarnic in razdelilne omarice), za napetosti do vključno
1.000 V
– Varovalke:
– – za tokove do vključno 10 A
– – za tokove od 10 A do vključno 63 A
– – za tokove nad 63 A
– Avtomatski odklopniki tokokrogov:
– – za tokove do vključno 63 A
– – za tokove nad 63 A
– Drugi aparati za zaščito električnih tokokrogov:
– – za tokove do vključno 16 A
– – za tokove od 16 A do vključno 125 A
– – za tokove nad 125 A
– Releji :
– – za napetost do vključno 60 V:
– – – za tokove do vključno 2 A
– – – za tokove nad 2 A
– – drugi
– Druga stikala:
– – druga:
– – – za napetosti do vključno 60 V:
– – – – pritisna stikala
– – – – vrtljiva stikala
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8536 50 19
8536 50 80
8536 61
8536 61 10
8536 61 90
8536 69
8536 69 10
8536 69 30
8536 69 90
8536 90
8536 90 01
8536 90 10
8536 90 20
8536 90 85
8538
8538 90
8538 90 11
8538 90 19
8538 90 91
8538 90 99
8539
8539 10
8539 10 10
8539 10 90
8539 21
8539 21 30
8539 21 92
8539 21 98
8539 22
8539 22 10
8539 22 90
8539 29
8539 29 30
8539 29 92
8539 29 98
8539 31
8539 31 10
8539 31 90
8539 32
8539 32 10
8539 32 50
8539 32 90
8539 39 00
8539 41 00
8539 49
8539 49 10
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– – – – druga
– – – druga
– Okovi žarnic, vtiči in vtičnice:
– – okovi žarnic:
– – – z Edisonovim navojem
– – – drugi
– – drugi:
– – – za koaksialne kable
– – – za tiskana vezja
– – – drugi
– Drugi aparati:
– – predpripravljeni elementi za električna vezja
– – vezni in kontaktni elementi za žice in kable
– – kontaktno polje za rezine
– – drugi
Deli, ki so izključno ali pretežno namenjeni za uporabo z aparati iz tar. št. 8535, 8536 ali 8537
– Drugi:
– – za rezinske sonde iz tar. podšt. 8536 90 20:
– – – elektronski sklopi
– – – drugi
– – drugi:
– – – elektronski sklopi
– – – drugi
Električne žarnice z nitko in električne žarnice na razelektrenje, vključno zaprte reflektorske
žarnice z naparjenim zrcalom, ultravijolične in infrardeče žarnice; obločnice
– Zaprte reflektorske žarnice z naparjenim zrcalom (sealed beam lamp units):
– – za uporabo v civilnem letalstvu
– – druge
– Druge žarnice z nitko, brez ultravijoličnih in infrardečih žarnic:
– – volframove halogenske:
– – – ki se uporabljajo za motorna kolesa ali druga motorna vozila
– – – druge, za napetosti:
– – – – nad 100 V
– – – – do vključno 100 V
– – druge, z močjo do vključno 200 W in za napetosti nad 100 V:
– – – reflektorske svetilke
– – – druge
– – druge:
– – – ki se uporabljajo za motorna kolesa ali druga motorna vozila
– – – druge, za napetosti:
– – – – nad 100 V
– – – – do vključno 100 V
– Žarnice na razelektrenje, razen ultravijoličnih žarnic:
– – fluorescenčne, s termokatodo:
– – – z dvojnim podnožjem
– – – druge
– – žarnice, napolnjene s parami živega srebra ali natrija in kovinsko - halogenske žarnice:
– – – napolnjene s parami živega srebra
– – – napolnjene s parami natrija
– – – kovinsko - halogenske
– – druge
– Ultravijolične in infrardeče žarnice; obločnice:
– – obločnice
– – druge
– – – ultravijolične žarnice
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8539 49 30
8539 90
8539 90 10
8539 90 90

– – – infrardeče žarnice
– Deli:
– – podnožja žarnice
– – drugo

8544

Izolirana žica (vključno z lakirano žico ali elektrolitsko oksidirano žico), kabli (vključno s
koaksialnimi kabli) in drugi izolirani električni vodniki, s konektorjem ali brez njega; kabli iz
optičnih vlaken, izdelani iz posamično oplaščenih vlaken, kombinirani z električnimi vodniki ali
ne, s konektorjem ali brez njega
– Žica za navijanje:
– – bakrena:
– – – lakirana ali emajlirana
– – – druga
– – druga:
– – – lakirana ali emajlirana
– – – druga
– Koaksialni kabli in drugi koaksialni električni vodniki
– Kompleti vodnikov za vžig in drugi kompleti vodnikov za vozila, zrakopolove ali ladje:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
– – drugi
– Drugi električni vodniki, za napetost do vključno 80 V:
– – s konektorji:
– – – ki se uporabljajo za telekomunikacije
– – – drugi
– – drugi:
– – – ki se uporabljajo za telekomunikacije
– – – drugi
– Drugi električni vodniki, za napetost nad 80 V do vključno 1000 V:
– – s konektorji:
– – – ki se uporabljajo v telekomunikacijah
– – – drugi
– – drugi:
– – – žica in kabli, s premerom posamičnega žičnega vodnika nad 0,51 mm
– – – drugi:
– – – – za nazivno napetost 1.000 V
– – – – za nazivno napetost nad 80 V, vendar manj kot 1.000 V
– Drugi električni vodniki, za napetost nad 1.000 V:
– – z bakrenimi vodniki
– – z drugimi vodniki
– Kabli iz optičnih vlaken

8544 11
8544 11 10
8544 11 90
8544 19
8544 19 10
8544 19 90
8544 20 00
8544 30
8544 30 10
8544 30 90
8544 41
8544 41 10
8544 41 90
8544 49
8544 49 20
8544 49 80
8544 51
8544 51 10
8544 51 90
8544 59
8544 59 10
8544 59 20
8544 59 80
8544 60
8544 60 10
8544 60 90
8544 70 00
8609 00
8609 00 10
8609 00 90

Zabojniki (vključno z zabojniki za transport tekočin), specialno konstruirani in opremljeni za
enega ali več načinov prevoza
– Za prevoz radioaktivnih snovi, zaščiteni s protiradiacijsko prevleko
– Drugi

8701
8701 20
8701 20 10
8701 20 90

Traktorji, (razen traktorjev iz tar. št. 8709)
– Sedlasti vlačilci za polpriklopnike:
– – novi
– – rabljeni

8702
8702 10

Motorna vozila za prevoz deset ali več oseb, vštevši voznika
– Z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s kompresijo (dieselskim ali
poldieselskim):
– – s prostornino cilindrov nad 2.500 cm3:
– – – nova

8702 10 11
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8702 10 19
8702 10 91
8702 10 99
8702 90

8702 90 11
8702 90 19
8702 90 31
8702 90 39
8702 90 90
8703
8703 10
8703 10 11
8703 10 18
8703 21
8703 21 10
8703 21 90
8703 22
8703 22 10
8703 22 90
8703 23
8703 23 11
8703 23 19
8703 23 90
8703 24
8703 24 10
8703 24 90

8703 31
8703 31 10
8703 31 90
8703 32
8703 32 11
8703 32 19
8703 32 90
8703 33
8703 33 11
8703 33 19
8703 33 90
8703 90
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– – – rabljena
– – s prostornino cilindrov do vključno 2.500 cm3:
– – – nova
– – – rabljena
– Druga:
– – z batnim motorjem z notranjim izgorevanjem in vžigom s svečko:
– – – s prostornino cilindrov nad 2.800 cm3:
– – – – nova
– – – – rabljena
– – – s prostornino cilindrov do vključno 2.800 cm3:
– – – – nova
– – – – rabljena
– – z drugimi motorji
Avtomobili in druga motorna vozila, konstruirana predvsem za prevoz ljudi (razen vozil iz tar. št.
8702), vključno z motornimi vozili za kombinirani prevoz ljudi in blaga (tipa "karavan", "kombi"
itd.) in dirkalnimi avtomobili
– Vozila, konstruirana za vožnjo po snegu; specialna vozila za prevoz ljudi na terenih za golf in
podobna vozila:
– – vozila, skonstruirana posebej za potovanje po snegu, z batnim motorjem z notranjim
zgorevanjem in vžigom s kompresijo (dieselskim in poldieselskim) ali z batnim motorjem z
notranjim izgorevanjem in z vžigom s svečko
– – druga
– Druga vozila z batnim motorjem in vžigom s svečko, razen z rotacijskimi batnimi motorji:
– – s prostornino cilindrov do vključno 1000 cm3:
– – – nova
– – – rabljena
– – s prostornino cilindrov nad 1000 cm3 do vključno 1500 cm3:
– – – nova
– – – rabljena
– – s prostornino cilindrov nad 1500 cm3 do vključno 3000 cm3:
– – – nova:
– – – – avtodomi
– – – – druga
– – – rabljena
– – s prostornino cilindrov nad 3000 cm3:
– – – nova
– – – rabljena
– Druga vozila z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s kompresijo (dieselskim ali
poldieselskim):
– – s prostornino cilindrov do vključno 1500 cm3:
– – – nova
– – – rabljena
– – s prostornino cilindrov nad 1500 cm3 do vključno 2500 cm3:
– – – nova:
– – – – avtodomi
– – – – druga
– – – rabljena
– – s prostornino cilindrov nad 2500 cm3:
– – – nova:
– – – – avtodomi
– – – – druga
– – – rabljena
– Druga:
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8703 90 10
8703 90 90

– – z električnimi motorji
– – druga

8704
8704 10
8704 10 10

Motorna vozila za prevoz blaga
– Samorazkladalna (dumperji - prekucniki), konstruirana za delo izven cestnega omrežja:
– – z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem s kompresijskim vžigom (dieselskim ali
poldieselskim) ali z vžigom s svečko
– – druga
– Druga z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s kompresijo (dieselskim ali
poldieselskim):
– – bruto mase do vključno 5 t:
– – – posebej prirejena za transport visokoradioaktivnih snovi
– – – druga:
– – – – z motorji s prostornino cilindrov nad 2.500 cm3:
– – – – – nova
– – – – – rabljena
– – – – z motorji s prostornino cilindrov do vključno 2.500 cm3:
– – – – – nova
– – – – – rabljena
– – bruto mase nad 5 do vključno 20 t:
– – – posebej prirejena za transport visokoradioaktivnih snovi
– – – druga:
– – – – nova
– – – – rabljena
– – bruto mase nad 20 t:
– – – posebej prirejena za transport visokoradioaktivnih snovi
– – – druga:
– – – – nova
– – – – rabljena
– Druga z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s svečko:
– – bruto mase do vključno 5 t:
– – – posebej prirejena za transport visoko radioaktivnih snovi
– – – druga:
– – – – z motorji s prostornino cilindrov nad 2.800 cm3:
– – – – – nova
– – – – – rabljena
– – – – z motorji s prostornino cilindrov do vključno 2.800 cm3:
– – – – – nova
– – – – – rabljena
– – bruto mase nad 5 t:
– – – posebej prirejena za transport visokoradioaktivnih snovi
– – – druga:
– – – – nova
– – – – rabljena
– Druga

8704 10 90
8704 21
8704 21 10

8704 21 31
8704 21 39
8704 21 91
8704 21 99
8704 22
8704 22 10
8704 22 91
8704 22 99
8704 23
8704 23 10
8704 23 91
8704 23 99
8704 31
8704 31 10

8704 31 31
8704 31 39
8704 31 91
8704 31 99
8704 32
8704 32 10
8704 32 91
8704 32 99
8704 90 00
8705

8705 10 00
8705 20 00
8705 30 00
8705 40 00
8705 90
8705 90 10

Motorna vozila za posebne namene (npr.: samonakladalna vozila za prevoz vozil z okvarami,
vozila z dvigali, gasilska vozila, vozila z vgrajenimi betonskimi mešalniki, vozila za čiščenje cest,
vozila za škropljenje ali posipavanje, mobilne delavnice, mobilne radiološke enote), razen
motornih vozil, ki so konstruirana predvsem za prevoz potnikov ali blaga
– Vozila z dvigali
– Mobilni vrtalni stolpi
– Gasilska vozila
– Vozila z vgrajenimi betonskimi mešalniki
– Druga:
– – samonakladalna vozila za prevoz poškodovanih vozil
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8705 90 30
8705 90 90

– – vozila z betonskimi črpalkami
– – druga

8706 00

Šasije z vgrajenimi motorji, za motorna vozila iz tar. št. 8701 do 8705
– Šasije za traktorje iz tar. št. 8701; šasije za motorna vozila iz tar. št. 8702, 8703 ali 8704, z
motorjem z notranjim zgorevanjem s kompresijskim vžigom (dieselskim ali poldieselskim), s
prostornino cilindrov nad 2.500 cm3 ali z vžigom s svečko, s prostornino cilindrov nad 2.800
cm3:
– – za vozila iz tar. št. 8702 ali 8704
– – druge
– druge:
– – za vozila iz tar. št. 8703
– – druge

8706 00 11
8706 00 19
8706 00 91
8706 00 99
8707
8707 10
8707 10 10
8707 10 90
8707 90
8707 90 10

Karoserije (vključno kabine) za motorna vozila iz tar. št. 8701 do 8705
– Za vozila iz tar. št. 8703:
– – za industrijsko sestavljanje
– – druge
– Druge:
– – za industrijsko sestavljanje: traktorjev iz tar. podštevilke 8701 10; vozil iz tar. št. 8704, z
batnim motorjem z notranjim zgorevanjem s kompresijskim vžigom (dieselskim ali
poldieselskim), s prostornino cilindrov do vključno 2.500 cm3, ali z vžigom s svečko, s
prostornino cilindrov do vključno 2.800 cm3; motornih vozil za posebne namene iz tar. št. 8705

8707 90 90

– – druge

8708
8708 10
8708 10 10

Deli in pribor za motorna vozila iz tar. št. 8701 do 8705
– Odbijači in njihovi deli:
– – za industrijsko sestavljanje: vozil iz tar. št. 8703; vozil iz tar. št. 8704, z batnim motorjem z
notranjim zgorevanjem s kompresijskim vžigom (dieselskim ali poldieselskim), s prostornino
cilindrov do vključno 2.500 cm3, ali z vžigom s svečko, s prostornino cilindrov do vključno 2.800
cm3; vozil iz tar. št. 8705
– – drugi
– Drugi deli in pribor karoserij (tudi za kabine):
– – varnostni pasovi:
– – – za industrijsko sestavljanje: vozil iz tar. št. 8703; vozil iz tar. št. 8704, z motorji z
notranjim zgorevanjem s kompresijskim vžigom (dieselskimi ali poldieselskimi), s prostornino
cilindrov do vključno 2.500 cm3, ali z vžigom s svečko, s prostornino cilindrov do vključno
2.800 cm3; vozil iz tar. št. 8705
– – – drugi
– – drugo:
– – – za industrijsko sestavljanje: traktorjev iz tar. podštevilke 8701 10; vozil iz tar. št. 8703;
vozil iz tar. št. 8704, z motorji z notranjim zgorevanjem s kompresijskim vžigom (dieselskimi ali
poldieselskimi), s prostornino cilindrov do vključno 2.500 cm3, ali z vžigom s svečko, s
prostornino cilindrov do vključno 2.800 cm3; vozil iz tar. št. 8705
– – – drugo
– Zavore in servozavore in njihovi deli:
– – montirane zavorne obloge na nosilcu:
– – – za industrijsko sestavljanje: traktorjev iz tar. podštevilke 8701 10; vozil iz tar. št. 8703; vozil
iz tar. št. 8704, z motorji z notranjim zgorevanjem s kompresijskim vžigom (dieselskimi ali
poldieselskimi), s prostornino cilindrov do vključno 2.500 cm3, ali z vžigom s svečko, s
prostornino cilindrov do vključno 2.800 cm3; vozil iz tar. št. 8705
– – – druge:
– – – – za kolutne zavore

8708 10 90
8708 21
8708 21 10

8708 21 90
8708 29
8708 29 10

8708 29 90
8708 31
8708 31 10

8708 31 91
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8708 31 99
8708 39
8708 39 10

8708 39 90
8708 40
8708 40 10

8708 40 90
8708 50
8708 50 10

8708 50 90
8708 60
8708 60 10

8708 60 91
8708 60 99
8708 70
8708 70 10

8708 70 50
8708 70 91
8708 70 99
8708 80
8708 80 10

8708 80 90
8708 91
8708 91 10

8708 91 90
8708 92
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– – – – druge
– – drugo:
– – – za industrijsko sestavljanje: traktorjev iz tar. podštevilke 8701 10; vozil iz tar. št. 8703;
vozil iz tar. št. 8704 z motorji z notranjim zgorevanjem s kompresijskim vžigom (dieselskimi ali
poldieselskimi) s prostornino cilindrov do vključno 2.500 cm3, ali z vžigom s svečko, s
prostornino cilindrov do vključno 2.800 cm3; vozil iz tar. št. 8705
– – – drugo
– Menjalniki:
– – za industrijsko sestavljanje: traktorjev iz tar. podštevilke 8701 10; vozil iz tar. št. 8703; vozil
iz tar. št. 8704, z motorji z notranjim zgorevanjem s kompresijskim vžigom (dieselskimi ali
poldieselskimi), s prostornino cilindrov do vključno 2.500 cm3, ali z vžigom s svečko, s
prostornino cilindrov do vključno 2.800 cm3; vozil iz tar. št. 8705
– – drugi
– Pogonske gredi z diferencialom, tudi tiste, ki imajo druge transmisijske komponente:
– – za industrijsko sestavljanje: vozil iz tar. št. 8703; vozil iz tar. št. 8704, z motorjem z notranjim
zgorevanjem s kompresijskim vžigom (dieselskim ali poldieselskim), s prostornino cilindrov do
vključno 2.500 cm3, ali z vžigom s svečko, s prostornino cilindrov do vključno 2.800 cm3; vozil
iz tar. št. 8705
– – druge
– Gredi (razen pogonskih) in njihovi deli:
– – za industrijsko sestavljanje: vozil iz tar. št. 8703; vozil iz tar. št. 8704, z motorjem z notranjim
zgorevanjem s kompresijskim vžigom (dieselskim ali poldieselskim), s prostornino cilindrov do
vključno 2.500 cm3, ali z vžigom s svečko, s prostornino cilindrov do vključno 2.800 cm3; vozil
iz tar. št. 8705
– – druge:
– – – iz kovanega jekla v zaprtem utopu, (angl. closed-die forged steel)
– – – druge
– Kolesa, njihovi deli in pribor:
– – za industrijsko sestavljanje: traktorjev iz tar. podštevilke 8701 10; vozil iz tar. št. 8703; vozil
iz tar. št. 8704, z motorjem z notranjim zgorevanjem s kompresijskim vžigom (dieselskim ali
poldieselskim), s prostornino cilindrov do vključno 2.500 cm3, ali z vžigom s svečko, s
prostornino cilindrov do vključno 2.800 cm3; vozil iz tar. št. 8705
– – drugo:
– – – aluminijasta kolesa; deli in pribor za kolesa, iz aluminija
– – – pesto kolesa v obliki zvezde, vlivana v celem, jeklena ali železna
– – – drugo
– Blažilniki obes:
– – za industrijsko sestavljanje: vozil iz tar. št. 8703; vozil iz tar. št. 8704, z motorjem z notranjim
zgorevanjem s kompresijskim vžigom (dieselskim ali poldieselskim) s prostornino cilindrov do
vključno 2.500 cm3, ali z vžigom s svečko, s prostornino cilindrov do vključno 2.800 cm3; vozil
iz tar. št. 8705
– – drugi
– Drugi deli in pribor:
– – hladilniki:
– – – za industrijsko sestavljanje: traktorjev iz tar. podštevilke 8701 10; vozil iz tar. št. 8703;
vozil iz tar. št. 8704, z motorjem z notranjim zgorevanjem s kompresijskim vžigom (dieselskim
ali poldieselskim), s prostornino cilindrov do vključno 2.500 cm3, ali z vžigom s svečko, s
prostornino cilindrov do vključno 2.800 cm3; vozil iz tar. št. 8705
– – – drugi
– – izpušni lonci in izpušne cevi:
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8708 92 10

8708 92 90
8708 93
8708 93 10

8708 93 90
8708 94
8708 94 10

8708 94 90
8708 99

8708 99 11
8708 99 19
8708 99 30
8708 99 50
8708 99 92
8708 99 98
8711
8711 10 00
8711 20
8711 20 10
8711 20 91
8711 20 93
8711 20 98
8711 30
8711 30 10
8711 30 90
8711 40 00
8711 50 00
8711 90 00
8714
8714 11 00
8714 19 00
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– – – za industrijsko sestavljanje: traktorjev iz tar. podštevilke 8701 10; vozil iz tar. št. 8703;
vozil iz tar. št. 8704, z motorjem z notranjim zgorevanjem s kompresijskim vžigom (dieselskim
ali poldieselskim), s prostornino cilindrov do vključno 2.500 cm3, ali z vžigom s svečko, s
prostornino cilindrov do vključno 2.800 cm3; vozil iz tar. št. 8705
– – – drugo
– – vklopno-izklopne sklopke in njihovi deli:
– – – za industrijsko sestavljanje: traktorjev iz tar. podštevilke 8701 10; vozil iz tar. št. 8703;
vozil iz tar. št. 8704, z motorjem z notranjim zgorevanjem s kompresijskim vžigom (dieselskim
ali poldieselskim), s prostornino cilindrov do vključno 2.500 cm3, ali z vžigom s svečko, s
prostornino cilindrov do vključno 2.800 cm3; vozil iz tar. št. 8705
– – – drugo
– – volani, krmilni drogovi in krmilni mehanizmi:
– – – za industrijsko sestavljanje: vozil iz tar. št. 8703; vozil is tar. št. 8704, z motorjem z
notranjim zgorevanjem s kompresijskim vžigom (dieselskim ali poldieselskim), s prostornino
cilindrov do vključno 2.500 cm3, ali z vžigom s svečko, s prostornino cilindrov do vključno
2.800 cm3; vozil iz tar. št. 8705
– – – drugi
– – drugo:
– – – za industrijsko sestavljanje: traktorjev iz tar. podštevilke 8701 10; vozil iz tar. št. 8703;
vozil iz tar. št. 8704, z motorjem z notranjim zgorevanjem s kompresijskim vžigom (dieselskim
ali poldieselskim), s prostornino cilindrov do vključno 2.500 cm3, ali z vžigom s svečko, s
prostornino cilindrov do vključno 2.800 cm3; vozil iz tar. št. 8705:
– – – – zračne blazine s sistemom za napihovanje
– – – – drugo
– – – drugo:
– – – – stabilizacijski drogovi
– – – – drugi torzijski drogovi
– – – – drugo:
– – – – – iz kovanega jekla v zaprtem utopu (kalupu), (angl. closed-die forged steel)
– – – – – drugo
Motorna kolesa (tudi mopedi), kolesa in podobna vozila s pomožnim motorjem, z bočno prikolico
ali brez nje; bočne prikolice
– Z batnim motorjem in prostornino cilindrov do vključno 50 cm3
– Z batnim motorjem in prostornino cilindrov nad 50 cm3 do vključno 250 cm3:
– – skuterji
– – drugo, s prostornino cilindrov:
– – – nad 50 cm3, do vključno 80 cm3
– – – nad 80 cm3, do vključno 125 cm3
– – – nad 125 cm3, do vključno 250 cm3
– Z batnim motorjem in prostornino cilindrov nad 250 cm3 do vključno 500 cm3:
– – s prostornino cilindrov nad 250 cm3 do vključno 380 cm3
– – s prostornino cilindrov nad 380 cm3 do vključno 500 cm3
– Z batnim motorjem in prostornino cilindrov nad 500 cm3 do vključno 800 cm3
– Z batnim motorjem in prostornino cilindrov nad 800 cm3
– Drugo
Deli in pribor vozil iz tar. št. 8711 do 8713
– Za motorna kolesa (tudi mopede):
– – sedeži
– – drugi
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8714 20 00
8714 91
8714 91 10
8714 91 30
8714 91 90
8714 92
8714 92 10
8714 92 90
8714 93
8714 93 10
8714 93 90
8714 94
8714 94 10
8714 94 30
8714 94 90
8714 95 00
8714 96
8714 96 10
8714 96 30
8714 96 90
8714 99
8714 99 10
8714 99 30
8714 99 50
8714 99 90
8716
8716 10
8716 10 10
8716 10 91
8716 10 94
8716 10 96
8716 10 99
8716 20 00
8716 31 00
8716 39
8716 39 10
8716 39 30
8716 39 51
8716 39 59
8716 39 80
8716 40 00
8716 80 00
8716 90
8716 90 10
8716 90 30
8716 90 50
8716 90 90
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– Za invalidske vozičke
– Drugi:
– – okvirji in vilice ter njihovi deli:
– – – okvirji
– – – sprednje vilice
– – – deli
– – platišča in napere koles:
– – – platišča
– – – napere
– – pesta, razen pest z zavoro in zavor za pesta, in prosta verižna kolesa:
– – – pesta brez zavornih naprav ali prostih verižnih koles
– – – prosta verižna kolesa
– – zavore, vključno pesta z zavoro in zavore za pesta, in njihovi deli:
– – – pesta z zavoro in zavore za pesta
– – – druge zavore
– – – deli
– – sedeži
– – pedala in prestave v pestu ter njihovi deli:
– – – pedala
– – – prestave v pestu
– – – deli
– – drugo:
– – – ročice
– – – prtljažniki
– – – prednje in zadnje verižne prestave ("derailleur" menjalniki)
– – – drugo; deli
Priklopniki in polpriklopniki; druga vozila, vozila brez lastnega pogona; njihovi deli
– Priklopniki in polpriklopniki za bivanje ali kampiranje:
– – zložljivi
– – drugi, z maso:
– – – do vključno 750 kg
– – – od 750 kg do vključno 1600 kg
– – – od 1600 kg do vključno 3500 kg
– – – nad 3.500 kg
– Samonakladalni ali samorazkladalni priklopniki in polpriklopniki za kmetijske namene
– Drugi priklopniki in polpriklopniki za prevoz blaga:
– – priklopniki-cisterne in polpriklopniki-cisterne za prevoz tekočin:
– – drugi:
– – – posebej prirejeni za prevoz visokoradioaktivnih snovi
– – – drugi:
– – – – novi:
– – – – – polprikolice
– – – – – drugi:
– – – – – – enoosni
– – – – – – drugi
– – – – rabljeni
– Drugi priklopniki in polpriklopniki
– Druga vozila
– Deli:
– – šasije
– – karoserije
– – osi
– – drugi deli
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9025
9025 11
9025 11 10
9025 11 91
9025 11 99
9025 19
9025 19 10
9025 19 91
9025 19 99
9025 80
9025 80 15
9025 80 20
9025 80 91
9025 80 99
9025 90
9025 90 10
9025 90 90
9026
9026 10
9026 10 10
9026 10 51
9026 10 59
9026 10 91
9026 10 99
9026 20
9026 20 10
9026 20 30
9026 20 50
9026 20 90
9026 80
9026 80 10
9026 80 91
9026 80 99
9026 90
9026 90 10
9026 90 90
9029
9029 10
9029 10 10
9029 10 90
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Hidrometri in podobni merilniki, termometri, pirometri, barometri, higrometri (vlagomeri) in
psihrometri, tudi kombinacije teh instrumentov, z možnostjo registriranja ali brez nje
– Termometri in pirometri, ki niso kombinirani z drugimi instrumenti:
– – tekočinski, za direktno odčitavanje:
– – – za uporabo v civilnem letalstvu
– – – drugi:
– – – – klinični ali veterinarski termometri
– – – – drugi
– – drugi:
– – – za uporabo v civilnem letalstvu
– – – drugi:
– – – – elektronski
– – – – drugi
– Drugi instrumenti:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
– – drugi:
– – – barometri, ki niso v sklopu z drugimi instrumenti
– – – drugi:
– – – – elektronski
– – – – drugi
– Deli in pribor:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
– – drugi
Instrumenti in aparati za merjenje ali kontrolo pretoka, nivoja, tlaka ali drugih spremenljivih
veličin pri tekočinah ali plinih (npr. merilniki pretoka, kazalniki nivoja, manometri, merilniki
količine toplote), razen instrumentov in aparatov iz tar. št. 9014, 9015, 9028 ali 9032
– Za merjenje ali kontrolo pretoka ali nivoja tekočine:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
– – drugi:
– – – elektronski:
– – – – merilniki pretoka
– – – – drugi
– – – drugi:
– – – – merilniki pretoka
– – – – drugi
– Za merjenje ali kontrolo tlaka:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
– – drugi:
– – – elektronski
– – – drugi:
– – – – spiralni ali kovinski tlačni merilniki z membrano
– – – – drugi
– Drugi instrumenti in aparati:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
– – drugi:
– – – elektronski
– – – drugi
– Deli in pribor:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
– – drugi
Števci vrtljajev, števci proizvodnje, taksimetri, kilometrski števci, števci korakov in podobno;
kazalniki hitrosti in tahometri, razen tistih, ki se uvrščajo v tar. št. 9014 in 9015; stroboskopi
– Števci vrtljajev, števci proizvodnje, taksimetri, kilometrski števci, števci korakov in podobno:
– – električni ali elektronski števci vrtljajev, za uporabo v civilnem letalstvu
– – drugi

Uradni list Republike Slovenije
Tarifna
oznaka
1
9029 20
9029 20 10
9029 20 31
9029 20 39
9029 20 90
9029 90
9029 90 10
9029 90 90
9032
9032 10
9032 10 10
9032 10 30
9032 10 91
9032 10 99
9032 20
9032 20 10
9032 20 90
9032 81
9032 81 10
9032 81 90
9032 89
9032 89 10
9032 89 90
9032 90
9032 90 10
9032 90 90
9401
9401 20 00
9401 90
9401 90 10
9401 90 30
9401 90 80
9613
9613 80 00
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Poimenovanje
2
– Kazalniki hitrosti in tahometri; stroboskopi:
– – kazalniki hitrosti in tahometri:
– – – za uporabo v civilnem letalstvu
– – – drugi:
– – – – kazalniki hitrosti za vozila
– – – – drugi
– – stroboskopi
– Deli in pribor:
– – za števce vrtljajev, kazalnike hitrosti in tahometre, za uporabo v civilnem letalstvu
– – drugi
Instrumenti in aparati za avtomatsko regulacijo ali krmiljenje
– Termostati:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
– – drugi:
– – – elektronski
– – – drugi:
– – – – z električno sprožilno napravo
– – – – drugi
– Manostati (regulatorji pritiska):
– – za uporabo v civilnem letalstvu
– – drugi
– Drugi instrumenti in aparati:
– – hidravlični ali pnevmatski:
– – – za uporabo v civilnem letalstvu
– – – drugi
– – drugi:
– – – za uporabo v civilnem letalstvu
– – – drugi
– Deli in pribor:
– – za uporabo v civilnem letalstvu
– – drugi
Sedeži (razen tistih iz tar. št. 94.02), vključno s tistimi, ki se lahko spremenijo v ležišča, in njihovi
deli
– Sedeži za motorna vozila
– Deli:
– – sedežev, ki se uporabljajo v zrakoplovih
– – drugi:
– – – iz lesa
– – – drugi
Vžigalniki za cigarete in drugi vžigalniki, vključno z mehaničnimi ali električnimi, in njihovi deli,
razen kremenov in stenjev
– Drugi vžigalniki
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Uradni list Republike Slovenije
Uredba o spremembah uredbe o določitvi
režima izvoza in uvoza določenega blaga

Na podlagi 8. člena zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju (Uradni list RS, št. 13/93, 66/93, 7/94 in 58/95),
70. in 104. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št.
18/02), 4. člena Ustavnega zakona za izvedbo temeljne
ustavne listine o neodvisnosti in samostojnosti Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I in Uradni list RS, št.
33/01), drugega odstavka 3. člena Pogodbe o neširjenju
jedrskega orožja (Uradni list SFRJ, št. 10/70), točke C.2.
Akta o notifikaciji nasledstva glede konvencij Sveta Evrope,
Ženevskih konvencij in dodatnih protokolov o zaščiti žrtev
vojne in mednarodnih sporazumov s področja kontrole oborožitve, za katere so depozitarji tri glavne jedrske sile (Uradni list RS, št. 14/92), in zakona o ratifikaciji Baselske konvencije o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja
in njihovega odstranjevanja (Uradni list RS, št. 48/93) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah uredbe o določitvi režima izvoza
in uvoza določenega blaga
1. člen
V uredbi o določitvi režima izvoza in uvoza določenega
blaga (Uradni list RS, št. 111/01, 20/02, 64/02, 116/02,
37/03 in 54/03) se prilogi 1 in 2, navedeni v drugem
odstavku 1. člena uredbe, v celoti nadomestita s prilogama
1 in 2, ki sta sestavni del te uredbe.
2. člen
V 3. členu se črta besedilo “2 – Ministrstvo za obrambo“ in “4 – Ministrstvo za gospodarstvo“.
3. člen
Ta uredba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. januarja 2004.
Št. 332-01/2000-11
Ljubljana, dne 18. decembra 2003.
EVA 2003-2111-0121
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
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PRILOGA 1
Tarifna oznaka
1

Poimenovanje
2

Režim izvoza
3

Režim uvoza
4

0101
0101 10
0101 10 10
0101 10 90

Živi konji, osli, mezge in mule
– Čistih pasem, plemenski:
– – konji
– – drugi

S5
S5

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

Živo govedo
– Čistih pasem, plemensko:
– – telice (samice goveda, ki še niso telile)
– – krave
– – drugo

S5
S5
S5

0103
0103 10 00

Živi prašiči
– Čistih pasem, plemenski

S5

0104
0104 10
0104 10 10
0104 20
0104 20 10

Žive ovce in koze
– Ovce:
– – čistih pasem, plemenske
– Koze:
– – čistih pasem, plemenske

0105

Živa perutnina, kokoši in petelini vrste Gallus domesticus, race, gosi,
purani in pegatke
– Mase do vključno 185 g:
– – kokoši in petelini vrste Gallus domesticus:
– – – kokoši iz matične jate (plemenske):
– – – – nesnice
– – – – druge
– – purani:
– – – plemenski
– – druga:
– – – gosi :
– – – – plemenske
– Druga:
– – kokoši in petelini vrste Gallus domesticus, mase ne več kot 2000
g:
– – – plemenske
– – kokoši in petelini vrste Gallus domesticus, mase več kot 2000 g:
– – – plemenske
– – druga:
– – – race:
– – – – plemenske
– – – gosi:
– – – – plemenske
– – – purani:
– – – – plemenski
– – – pegatke:
– – – – plemenske

0105 11
0105 11 11
0105 11 19
0105 12 00
iz 0105 12 00 10
0105 19
0105 19 20
iz 0105 19 20 10
0105 92 00
iz 0105 92 00 10
0105 93 00
iz 0105 93 00 10
0105 99
0105 99 10
iz 0105 99 10 10
0105 99 20
iz 0105 99 20 10
0105 99 30
iz 0105 99 30 10
0105 99 50
iz 0105 99 50 10
0106
0106 19
0106 19 10
1

Druge žive živali
– Sesalci:
– – drugi:
– – – domači kunci

Samo za živali čistih pasem, plemenske

S5
S5

S5
S5
S5
S5

S5
S5
S5
S5
S5
S5

S51
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Tarifna oznaka
1

Uradni list Republike Slovenije
Poimenovanje
2

Režim izvoza
3

0106 90 00
– Druge :
iz 0106 90 00 20 – – čebele
0208
0208 40
0208 40 10
0208 90
0208 90 55
0301
0301 91
0301 91 10
0301 91 90
0301 93 00
0407 00
0407 00 11
0407 00 19

Drugo meso in drugi užitni klavnični odpadki, sveže, ohlajeno ali
zamrznjeno
– Od kitov, delfinov in pliskavk (sesalcev reda Cetacea); od morskih
krav in dugongov (sesalcev reda Sirenia):
– – meso kitov
– Drugo:
– – meso tjulnjev

Režim uvoza
4

S5

D5

D5

D5

D5

Ribe, žive
– Druge ribe, žive:
– – postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus
clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae,
Oncorhynchus apache in Oncorhynchus chrysogaster ):
– – – vrst Oncorhynchus apache ali Oncorhynchus chrysogaster
– – – druge
– – krap

S5
S5
S5

Ptičja jajca, v lupini, sveža, konzervirana ali kuhana
– Perutnine:
– – valilna:
– – – puranja ali gosja
– – – druga

S5
S5

0511

Proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem
mestu; mrtve živali iz 1. in 3. poglavja, neuporabne za človeško
prehrano
0511 10 00
– Bikovo seme
– Drugo:
0511 99
– – drugo:
0511 99 90
– – – drugo:
iz 0511 99 90 10 – – – – seme drugih živali
1211

1211 30 00
1211 40 00
1211 90
1211 90 97

1.

S5

D3
D3

D3
D3

D31

D31

D31

D31

samo za MIPS - glej tretji del kombinirane nomenklature - seznam posebnih vrst
blaga (Ur. list RS št. 122/03)

1301
1301 90
1301 90 90

1.

Rastline in njihovi deli (vključno semena in plodovi), sveži ali
sušeni, rezani ali celi, zdrobljeni ali zmleti, vrst, ki se uporabljajo
predvsem v parfumeriji, farmaciji ali za insekticidne, fungicidne ali
podobne namene
– Listi koke
– Makova slama
– Drugo:
– – drugo

S5

Šelak, naravne gume, smole, gumijeve smole in oljne smole (na
primer: balzami)
– Drugo:
– – drugo

samo za MIPS - glej tretji del kombinirane nomenklature - seznam posebnih vrst
blaga (Ur. list RS št. 122/03)
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Tarifna oznaka
1

2612
2612 10
2612 10 10
2612 10 90
2612 20
2612 20 10
2612 20 90
2844
2844 10

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

2844 20 25
2844 20 35

2844 20 51
2844 20 59
2844 20 99
2844 30

2844 30 11
2844 30 19
2844 30 51
2844 30 55
2844 30 61
2844 30 69
2844 30 91
2844 30 99
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Poimenovanje
2

Uranove ali torijeve rude in koncentrati
– Uranove rude in koncentrati:
– – uranove rude in uranova svetlica in njihovi koncentrati, z
vsebnostjo urana nad 5% po masi
– – drugo
– Torijeve rude in koncentrati:
– – monazit; urano-torianit in druge torijeve rude in koncentrati, z
vsebnostjo torija nad 20% po masi
– – drugo
Radioaktivni kemični elementi in radioaktivni izotopi (vključno
fisijski in obogateni kemični elementi in izotopi) in njihove spojine;
mešanice in ostanki, ki vsebujejo te proizvode
– Uran, naravni in njegove spojine, zlitine, disperzije (vključno
kermete), keramični proizvodi in mešanice, ki vsebujejo naravni uran
ali spojine naravnega urana:
– – naravni uran:
– – – surov; odpadki in ostanki
– – – obdelan
– – fero-uran
– – drugo
– Uran, obogaten z U 235, in njegove spojine; plutonij in njegove
spojine; zlitine, disperzije (vključno kermete), keramični proizvodi in
mešanice, ki vsebujejo uran, obogaten z U 235, plutonij ali spojine
teh proizvodov:
– – uran, obogaten z U 235, in njegove spojine; zlitine, disperzije
(vključno kermeti), keramični proizvodi in mešanice, ki vsebujejo
uran, obogaten z U 235, ali spojine teh proizvodov:
– – – fero-uran
– – – drugo
– – plutonij in njegove spojine; zlitine, disperzije (vštevši kermete),
keramični proizvodi in zmesi, ki vsebujejo plutonij ali spojine teh
proizvodov:
– – – zmesi urana in plutonija:
– – – – fero-uran
– – – – drugo
– – – drugo
– Uran, osiromašen z U 235, in njegove spojine; torij in njegove
spojine; zlitine, disperzije (vključno kermeti), keramični proizvodi in
mešanice, ki vsebujejo uran, osiromašen z U 235, torij in spojine teh
proizvodov:
– – uran, osiromašen z U 235; zlitine, disperzije (vključno kermeti),
keramični proizvodi in mešanice, ki vsebujejo uran, osiromašen z U
235, ali spojine tega proizvoda:
– – – kermeti
– – – drugo
– – torij; zlitine, disperzije (vključno kermeti), keramični proizvodi
in mešanice, ki vsebujejo torij ali spojine tega proizvoda:
– – – kermeti
– – – drugo :
– – – – surovi, odpadki in ostanki
– – – – obdelani:
– – – – – palice, kotniki, profili in druge oblike, listi in trakovi
– – – – – drugo
– – spojine urana, osiromašenega z U 235 ali torija, v zmesi ali ne:
– – – torija ali urana, osiromašenega z U 235, v zmesi ali ne, razen
torijevih soli
– – – drugo

Režim izvoza
3

Režim uvoza
4

D8
D8

D8
D8

D8
D8

D8
D8

D8
D8
D8
D8

D8
D8
D8
D8

D8
D8

D8
D8

D8
D8
D8

D8
D8
D8

D8
D8

D8
D8

D8

D8

D8

D8

D8
D8

D8
D8

D8
D8

D8
D8
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Tarifna oznaka
1

2844 40

2844 40 20
2844 40 30
2844 40 80
2844 50 00
2845
2845 90
2845 90 90
1.

Uradni list Republike Slovenije
Poimenovanje
2

Režim izvoza
3

Režim uvoza
4

– Radioaktivni elementi in izotopi ter spojine, razen tistih iz tar.
podšt. 2844 10, 2844 20 ali 2844 30; zlitine, disperzije (vključno
kermeti), keramični proizvodi in mešanice, ki vsebujejo te elemente,
izotope ali spojine; radioaktivni ostanki:
– – drugo:
– – – umetni radioaktivni izotopi
– – – spojine umetnih radioaktivnih izotopov
– – – drugo
– Izrabljeno (izsevano) gorivo (polnjenja) jedrskih reaktorjev

D8
D8
D8
D8

D8
D8
D8
D8

Izotopi, razen izotopov iz tar. št. 2844; anorganske in organske
spojine teh izotopov, kemično določene ali nedoločene
– Drugo:
– – drugo

D81

D81

D6

D6

D6

D6

D6

D6

D6
D6
D6

D6
D6
D6

D6
D6

D6
D6

D6
D6
D6
D6
D6
D6
D6
D6
D6
D6
D6

D6
D6
D6
D6
D6
D6
D6
D6
D6
D6
D6

D6
D6
D6
D6

D6
D6
D6
D6

D6
D6

D6
D6

Za diagnostični ali terapeutske preparate, ki se uporabljajo v medicini, potreben tudi D3

2903
2903 14 00
2903 19
2903 19 10
2903 30
2903 30 33
2903 41 00
2903 42 00
2903 43 00
2903 44
2903 44 10
2903 44 90
2903 45
2903 45 10
2903 45 15
2903 45 20
2903 45 25
2903 45 30
2903 45 35
2903 45 40
2903 45 45
2903 45 50
2903 45 55
2903 45 90
2903 46
2903 46 10
2903 46 20
2903 46 90
2903 47 00
2903 49
2903 49 10
2903 49 20

Halogenirani derivati ogljikovodikov
– Nasičeni klorirani derivati acikličnih ogljikovodikov:
– – ogljikov tetraklorid
– – drugi:
– – – 1,1,1,-trikloretan (metil kloroform)
– Fluorirani, bromirani ali jodirani derivati acikličnih
ogljikovodikov:
– – bromirani:
– – – bromometan (metil bromid)
– Halogenirani derivati acikličnih ogljikovodikov, ki vsebujejo dva
ali več različnih halogenskih elementov:
– – triklorofluorometan - (CFC - 11)
– – diklordifluorometan - (CFC - 12)
– – triklrotrifluoroetani - (CFC - 113)
– – diklortetrafluoroetani in klorpentafluoretan:
– – – diklortetrafluoroetani - (CFC - 114))
– – – klorpentafluoroetan - (CFC - 115)
– – drugi perhalogenirani derivati, samo z fluorom in klorom:
– – – klorotrifluorometan - (CFC - 13)
– – – pentaklorofluoroetan - (CFC - 111)
– – – tetraklorodifluoroetani - (CFC - 112)
– – – heptaklorofluoropropani - (CFC - 211)
– – – heksaklorodifluoropropani - (CFC - 212)
– – – pentaklorotrifluoropropani - (CFC - 213)
– – – tetraklorotetrafluoropropani - (CFC - 214)
– – – trikloropentafluoropropani - (CFC - 215)
– – – dikloroheksafluoropropani - (CFC - 216)
– – – kloroheptafluoropropani - (CFC - 217)
– – – drugo
– – bromoklorodifluorometan, bromotrifluorometan in
dibromtetrafluoroetani:
– – – bromoklorodifluorometan - HALON - 1211
– – – bromotrifluorometan - HALON - 1301
– – – dibromtetrafluoroetani - HALON - 2402
– – drugi perhalogenirani derivati
– – drugi:
– – – halogenirani samo s fluorom in klorom:
– – – – iz metana, etana ali propana
– – – – drugi
– – – halogenirani samo s fluorom in bromom:
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Tarifna oznaka
1
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Poimenovanje
2

Režim izvoza
3

Režim uvoza
4

D62
D6

D62
D6

D3

D3

D33

D33

D3

D3

D3
D31

D3
D31

D3

D3

D31

D31

D32

D32

Samo za MIPS - glej tretji del kombinirane nomenklature - seznam posebnih
vrst blaga (Ur. list RS št. 122/03)
2
Samo za BSP - glej tretji del kombinirane nomenklature - seznam posebnih vrst
blaga (Ur. list RS št. 122/03)
– Aciklični amidi (vključno aciklični karbamati) in njihovi derivati;
njihove soli :
2924 11 00
– – meprobamat (INN)

D3

D3

2924 19 00

D31

D31

2903 49 30
2903 49 80
2

Samo za hidrobromofluoro-metan, -etan ali -propan

2921
2921 46 00

2921 49
2921 49 80
3

– – – – iz metana, etana in propana
– – – drugi

Spojine z amino funkcijo
– Aromatski monoamini in njihovi derivati; njihove soli:
– – Amfetamin (INN), benzfetamin (INN), deksamfetamin (INN),
etilamfetamin (INN), fenkamfamin (INN), lefetamin (INN),
lavamfetamin (INN), mefenoreks (INN) in fentermin (INN);
njihove soli
– – drugo:
– – – drugo

Samo za MIPS - glej tretji del kombinirane nomenklature - seznam posebnih
vrst blaga (Ur. list RS št. 122/03)

2922
2922 14 00
2922 31 00
2922 39 00
2922 44 00
2922 49
2922 49 95
2922 50 00

2924

Aminospojine s kisikovo funkcijo
– Aminoalkoholi in njihovi etri in estri razen tistih, ki vsebujejo več
kot eno vrsto kisikove funkcije; njihove soli:
– – dekstropropoksifen (INN) in njegove soli
– Aminoaldehidi, aminoketoni in aminokinoni, razen tistih, ki
vsebujejo več kot eno vrsto kisikove funkcije; njihove soli:
– – amfepramon (INN), metadon(INN) in normetadon(INN);
njihove soli
– – drugo
– Amino kisline in njihovi estri, razen tistih, ki vsebujejo več kot eno
vrsto kisikove funkcije; njihove soli:
– – tilidin(INN) in njegove soli
– – drugo:
– – – drugo
– Fenoli aminoalkoholov, fenoli amino-kislin in druge aminospojine
s kisikovo funkcijo
Spojine s karboksiamidno funkcijo, spojine ogljikove kisline z
amidno funkcijo

1

2924 24 00
2924 29
2924 29 95
2925
2925 12 00

– – drugo
– Ciklični amidi (vključno ciklični karbamati) in njihovi derivati;
njihove soli:
– – etinamat (INN)
– – drugo:
– – – drugo

D3

D3

D31

D31

Spojine s karboksiimidno funkcijo (vključno saharin in njegove soli)
in spojine z imino funkcijo
– Imidi in njihovi derivati; njihove soli:
– – glutetimid (INN)

D3

D3
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Tarifna oznaka
1
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Poimenovanje
2

2925 19
2925 19 95

– – drugo:
– – – drugi

2926
2926 30 00
2926 90

Spojine z nitrilno funkcijo
– fenproporeks(INN) in njegove soli; metadon (INN) vmesni
proizvod (4-ciano-2-dimetilamino-4,4-difenilbutan)
– Drugo:

2926 90 95
2932
2932 95 00
2932 99
2932 99 85
2933
2933 19
2933 19 90
2933 29
2933 29 90
2933 33 00

2933 41 00
2933 49
1

Režim izvoza
3

Režim uvoza
4

D31

D31

D3

D3

– – drugo

D31

D31

Heterociklične spojine samo s heteroatomom ali heteroatomi kisika
– Drugi:
– – tetrahidrokanabinoli (vsi izomeri)
– – drugi:
– – – drugo

D3

D3

D31

D31

D31

D31

D31

D31

D3

D3

D3

D3

D31

D31

D31

D31

D3
D31
D31

D3
D31
D31

D3

D3

Heterociklične spojine samo s heteroatomom ali heteroatomi dušika
– Spojine, ki imajo v strukturi nekondenziran pirazolov obroč
(hidrogenirane ali ne):
– – druge:
– – – drugo
– Spojine, ki imajo v strukturi nekondenziran imidazolov obroč
(hidrogenirane ali ne):
– – drugo:
– – – drugo
– Spojine, ki imajo v strukturi nekondenziran piridinov obroč
(hidrogenirane ali ne):
– – Alfentanil (INN), anileridin (INN), bezitramid (INN),
bromazepam (INN), difenoksin (INN), diphenoksilat (INN),
dipipanon (INN), fentanil (INN), ketobemidon (INN), metilfenidat
(INN), pentazocin (INN), petidin (INN), petidin (INN) posrednik A,
fenciklidin (INN) (PCP), fenoperidin (INN), pipradrol (INN),
piritramid (INN), propiram (INN) in trimeperidin (INN); njihove soli
– Spojine, ki imajo kinolinsko ali izokinolinsko obročasto strukturo
(hidrogenirane ali ne), nadalje nekondenzirane:
– – levorfanol (INN) in njegove soli
– – drugo:

Samo za MIPS - glej tretji del kombinirane nomenklature - seznam posebnih
vrst blaga (Ur. list RS št. 122/03)

2933 49 90

2933 52 00
2933 53

2933 53 10
2933 53 90
2933 54 00
2933 55 00
2933 59

– – – drugo
– Spojine, ki imajo v strukturi pirimidinski obroč (hidrogenirane ali
ne) ali piperazinski obroč:
– – malonilurea (barbiturna kislina) in njene soli
– – alobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), butalbital
(INN), butobarbital, ciklobarbital (INN), metilfenobarbital (INN),
pentobarbital (INN), fenobarbital (INN), sekbutabarbital (INN),
sekobarbital (INN) in vinilbital (INN); njihove soli:
– – – fenobarbital (INN), barbital (INN), in njune soli
– – – drugo
– – drugi derivati maloniluree (barbiturne kisline); njihove soli
– – loprazolam (INN), meklokvalon (INN), metakvalone (INN) in
zipeprol (INN); njihove soli
– – drugo:

Uradni list Republike Slovenije
Tarifna oznaka
1

2933 59 95
2933 72 00
2933 79 00
2933 91

2933 91 90
2933 99
2933 99 90
2934
2934 91 00

2934 99
2934 99 90
2939
2939 11 00

2939 19 00
1
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Poimenovanje
2

– – – drugo
– Laktami:
– – klobazam(INN) in metiprilon(INN)
– – drugi laktami
– Drugo:
– – alprazolam (INN), kamazepam (INN), klordiazepoksid (INN),
klonazepam (INN), klorazepat, delorazepam (INN), diazepam (INN),
estazolam (INN), etil loflazepat (INN), fludiazepam (INN),
flunitrazepam (INN), flurazepam (INN), halazepam (INN),
lorazepam (INN), lormetazepam (INN), mazindol (INN),
medazepam (INN), midazolam (INN), nimetazepam (INN),
nitrazepam (INN), nordazepam (INN), oksazepam (INN), pinazepam
(INN), prazepam (INN), pirovaleron (INN), temazepam (INN),
tetrazepam (INN) in triazolam (INN); njihove soli :
– – – drugo
– – drugo:
– – – drugo

Režim izvoza
3

Režim uvoza
4

D31

D31

D3
D31

D3
D31

D31

D31

D31

D31

Nukleinske kisline in njihove soli, kemično določene ali nedoločene;
druge heterociklične spojine
– Drugo:
– – aminoreks (INN), brotizolam (INN), klotiazepam (INN),
kloksazolam (INN), dekstromoramid (INN), haloksazolam (INN),
ketazolam (INN), mezokarb (INN), oksazolam (INN), pemolin
(INN), fendimetrazin (INN), fenmetrazin (INN) and sufentanil
(INN); njihove soli
– – drugo:
– – – drugo

D3

D3

D31

D31

Rastlinski alkaloidi, naravni ali sintetični, njihove soli, etri, estri in
drugi derivati
– Alkaloidi opija in njihovi derivati; njihove soli:
– – koncentrati makove slame; buprenorfin (INN), kodeine,
dihidrokodeine (INN), etilmorfin, etorfin (INN), heroin, hidrokodon
(INN), hidromorfon (INN), morfin, nikomorfin (INN), oksikodone
(INN), oksimorfon (INN), folkodine (INN), tebakon (INN) and
tebain; njihove soli
– – drugo

D3
D31

D3
D31

D3

D3

D3
D31

D3
D31

D31

D31

Samo za MIPS - glej tretji del kombinirane nomenklature - seznam posebnih
vrst blaga (Ur. list RS št. 122/03)

2939 43 00
2939 51 00
2939 59 00
2939 91
2939 91 90

– Efedrini in njihove soli:
– – katin (INN) in njegove soli
– Teofilin in aminofilin (teofilin-etilendiamin) in njuni derivati;
njune soli:
– – fenetilin (INN) in njegove soli
– – drugo
– Drugo:
– – kokain, ekgonin, levometamfetamin, metamfetamin (INN),
metamfetamin racemat; njihove soli, estri in drugi derivati:
– – – drugo
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2939 99 00
1
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– – drugo

Režim izvoza
3

D31

Režim uvoza
4

D31

Samo za MIPS - glej tretji del kombinirane nomenklature - seznam posebnih
vrst blaga (Ur. list RS št. 122/03)

3215

Tiskarska črnila barve, tuši in črnila za pisanje ali risanje in druga
črnila, vključno nekoncentrirana ali v trdnem stanju
– Tiskarska črnila in barve:
3215 19 00
– – druge:
iz 3215 19 00 10 – – – zaščitene barve za tiskanje mednarodnih papirjev, dokumentov
ipd. (barve, ki se spreminjajo pod UV svetlobo)
3813 00 00

2.

3814 00 90

3824 71 00
3824 79 00
3824 90

3824 90 99

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

Pripravljena vezivna sredstva za livarske modele in livarska jedra,
kemični proizvodi in preparati kemijske industrije in sorodnih
industrij (vključno tudi tisti, ki so sestavljeni iz mešanic naravnih
proizvodov), ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu
– Mešanice, ki vsebujejo perhalogenirane derivate acikličnih
ogljikovodikov, ki vsebujejo dva ali več različnih halogenov:
– – ki vsebujejo aciklične ogljikovodike, ki so perhalogenirani zgolj
s fluorom in klorom
– – drugi
– Drugo:
– – drugo:
– – – drugi:
– – – – drugo

D63

D63

D6
D6

D6
D6

D64

D64

D31

D31

Samo za mešanice delno halogeniranih acikličnih ogljikovodikov

3913

Naravni polimeri (npr.: alginska kislina) in modificirani naravni
polimeri (npr.: utrjene beljakovine, kemični derivati naravnega
kavčuka), ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu, v primarnih
oblikah

3913 10 00

– Alginska kislina, njene soli in estri

1.

D62

Če vsebuje kloro-, fluoro- ali bromo- ogljikovodike

3824

4.

D62

Če so napolnjeni s haloni

3814 00

3.

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

D1

Samo za levamfetamin alginat

6101

6101 10
6101 10 10

Plašči, površniki, šoferski jopiči, pelerine, vetrovke s kapuco tipa
anorak (vključno smučarske bunde), vetrni jopiči, vetrovke in
podobni izdelki za moške ali dečke, pleteni ali kvačkani, razen
izdelkov iz tar.št. 6103
– Iz volne ali fine živalske dlake:
– – plašči, površniki, šoferski jopiči, pelerine in podobni izdelki

K9

Uradni list Republike Slovenije
Tarifna oznaka
1

6101 10 90
6101 20
6101 20 10
6101 20 90
6101 30
6101 30 10
6101 30 90
6101 90
6101 90 10
6101 90 90
6102

6102 10
6102 10 10
6102 10 90
6102 20
6102 20 10
6102 20 90
6102 30
6102 30 10
6102 30 90
6102 90
6102 90 10
6102 90 90
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– – vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno smučarske bunde),
vetrni jopiči, vetrovke in podobni izdelki
– Iz bombaža:
– – plašči, površniki, šoferski jopiči, pelerine in podobni izdelki
– – vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno smučarske bunde),
vetrni jopiči, vetrovke in podobni izdelki
– Iz umetnih ali sintetičnih vlaken:
– – plašči, površniki, šoferski jopiči, pelerine in podobni izdelki
– – vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno smučarske bunde),
vetrni jopiči, vetrovke in podobni izdelki
– Iz drugih tekstilnih materialov:
– – plašči, površniki, šoferski jopiči, pelerine in podobni izdelki
– – vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno smučarske bunde),
vetrni jopiči, vetrovke in podobni izdelki
Plašči, površniki, šoferski jopiči, pelerine, vetrovke s kapuco tipa
anorak (vključno smučarske bunde), vetrni jopiči, vetrovke in
podobni izdelki za ženske ali deklice, pleteni ali kvačkani, razen
izdelkov iz tar.št. 6104
– Iz volne ali fine živalske dlake:
– – plašči, površniki, šoferski jopiči, pelerine in podobni izdelki
– – vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno smučarske bunde),
vetrni jopiči, vetrovke in podobni izdelki
– Iz bombaža:
– – plašči, površniki, šoferski jopiči, pelerine in podobni izdelki
– – vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno smučarske bunde),
vetrni jopiči, vetrovke in podobni izdelki
– Iz umetnih ali sintetičnih vlaken:
– – plašči, površniki, šoferski jopiči, pelerine in podobni izdelki
– – vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno smučarske bunde),
vetrni jopiči, vetrovke in podobni izdelki
– Iz drugih tekstilnih materialov:
– – plašči, površniki, šoferski jopiči, pelerine in podobni izdelki
– – vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno smučarske bunde),
vetrni jopiči, vetrovke in podobni izdelki

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

Srajce za moške ali dečke, pletene ali kvačkane
– Iz bombaža
– Iz umetnih ali sintetičnih vlaken:
– – iz sintetičnih vlaken
– – iz umetnih vlaken
– Iz drugih tekstilnih materialov:
– – iz volne ali fine živalske dlake
– – iz drugih tekstilnih materialov

6106

Bluze, srajce in srajčne bluze, za ženske ali deklice, pletene ali
kvačkane
– Iz bombaža
– Iz umetnih ali sintetičnih vlaken
– Iz drugih tekstilnih materialov:
– – iz volne ali fine živalske dlake
– – iz svile ali svilenih odpadkov
– – iz lanu ali ramije
– – iz drugih tekstilnih materialov

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

Režim izvoza
3

Režim uvoza
4

K9
K9
K9
K9
K9
K9
K9

K9
K9
K9
K9
K9
K9
K9
K9
K9
K9
K9
K9
K9

K9
K9
K9
K9
K9
K9
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6109

Uradni list Republike Slovenije
Poimenovanje
2

6109 10 00
6109 90

T-majice, spodnje majice brez rokavov in druge majice, pletene ali
kvačkane
– Iz bombaža
– Iz drugih tekstilnih materialov:

6109 90 10
6109 90 30
6109 90 90

– – iz volne ali fine živalske dlake
– – iz sintetičnih ali umetnih vlaken
– – druge

6110

Jope, puloverji, brezrokavniki, telovniki in podobni izdelki, pleteni
ali kvačkani
– Iz volne ali fine živalske dlake:
– – iz volne:
– – – jope in puloverji, ki po masi vsebujejo vsaj 50% volne in
tehtajo 600 g ali več po kosu
– – – iz drugih tekstilnih materialov:
– – – – moški ali deški
– – – – ženski ali dekliški
– – iz dlake kašmirskih koz:
– – – moški ali deški
– – – ženski ali dekliški
– – drugo:
– – – moški ali deški
– – – ženski ali dekliški
– Iz bombaža:
– – lahki, fino pleteni puloverji s puli ovratnikom, polo ovratnikom
ali želvjim izrezom
– – drugo:
– – – moški ali deški
– – – za ženske ali deklice
– Iz umetnih ali sintetičnih vlaken:
– – lahki, fino pleteni puloverji s puli ovratnikom, polo ovratnikom
ali želvjim izrezom
– – drugo:
– – – za moške ali dečke
– – – za ženske ali deklice

6110 11
6110 11 10
6110 11 30
6110 11 90
6110 12
6110 12 10
6110 12 90
6110 19
6110 19 10
6110 19 90
6110 20
6110 20 10
6110 20 91
6110 20 99
6110 30
6110 30 10
6110 30 91
6110 30 99
6203

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

Obleke, kompleti, suknjiči, blazerji, hlače, hlače z naprsnikom in
naramnicami, jahalne hlače in kratke hlače (razen kopalk), za moške
ali dečke
– Hlače, hlače z naprsnikom in naramnicami, jahalne hlače in kratke
hlače:
– – iz volne ali fine živalske dlake:
– – – hlače in jahalne hlače (pumparice)
– – – hlače z naprsnikom in naramnicami
– – – druge
– – iz bombaža:
– – – druge
– – iz sintetičnih vlaken:
– – – druge
– – iz drugih tekstilnih materialov:
– – – drugo
Kostimi, kompleti, jakne in blazerji, obleke, krila, hlačna krila, hlače,
hlače z naprsnikom in naramnicami in kratke hlače (razen kopalk),
za ženske ali deklice
– Hlače, hlače z naprsnikom in naramnicami, jahalne hlače
(pumparice) in kratke hlače:

Režim izvoza
3

Režim uvoza
4

K9
K9
K9
K9

K9
K9
K9
K9
K9
K9
K9
K9
K9
K9
K9
K9
K9

K9
K9
K9
K9
K9
K9

Uradni list Republike Slovenije
Tarifna oznaka
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6204 61
6204 61 10
6204 61 80
6204 61 90
6204 62
6204 62 90
6204 63
6204 63 90
6204 69
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Režim izvoza
3

Režim uvoza
4

6204 69 39
6204 69 90

– – iz volne ali fine živalske dlake:
– – – hlače in jahalne hlače (pumparice)
– – – hlače z oprsnikom in naramnicami
– – – druge
– – iz bombaža:
– – – druge
– – iz sintetičnih vlaken:
– – – druge
– – iz drugih tekstilnih materialov:
– – – iz umetnih vlaken:
– – – – hlače in jahalne hlače (pumparice):
– – – – – druge
– – – – hlače z naprsnikom in naramnicami:
– – – – – druge
– – – drugo

6205
6205 10 00
6205 20 00
6205 30 00

Srajce za moške ali dečke
– Iz volne ali fine živalske dlake
– Iz bombaža
– Iz umetnih ali sintetičnih vlaken

K9
K9
K9

6206
6206 20 00
6206 30 00
6206 40 00

Bluze, srajce in srajčne bluze za ženske ali deklice
– Iz volne ali fine živalske dlake
– Iz bombaža
– Iz umetnih ali sintetičnih vlaken

K9
K9
K9

6302
6302 60 00

Posteljno, namizno, toaletno in kuhinjsko perilo
– Toaletno in kuhinjsko perilo, iz frotirja ali podobnih frotirnih
tkanin, bombažno

K9

8112

Berilij, krom, germanij, vanadij, galij, hafnij, indij, niobij (kolumbij),
renij in talij ter izdelki iz teh kovin, vključno z odpadki in ostanki
– Berilij:
– – surov; prah
– – drugo

D8
D8

6204 69 18

8112 12 00
8112 19 00
9701

K9
K9
K9
K9
K9

K9
K9
K9

9701 10 00
9701 90 00

Slike, risbe in pasteli, v celoti ročno izdelani, razen risb iz tar. št.
4906 in ročno poslikanih ali okrašenih izdelkov množične
proizvodnje; kolaži in sorodne dekorativne plošče
– Slike, risbe in pasteli
– Drugo

D7
D7

9702 00 00

Izvirna grafična dela, odtisi in litografije

D7

9703 00 00

Izvirne plastike in kipi, iz kakršnega koli materiala

D7

9704 00 00

Poštne znamke in kolki, priložnostni pisemski ovitki, priložnostni
pisemski ovitki prvega dne, natisnjene frankirane pisemske pošiljke
in podobno, rabljeni ali ne razen tistih iz tar. št. 4907

D7

Zbirke in zbirateljski predmeti, ki imajo zoološki, botanični,
mineraloški, anatomski, zgodovinski, arheološki, paleontološki,
etnografski ali numizmatični pomen

D61

Starine, stare več kot 100 let

D73

9705 00 00

9706 00 00
1
2
3

V primeru da gre za zbirke in primerke, ki imajo zgodovinski, arheološki,
paleontološki, etnografski in numizmatični pomen, je potreben D7
Samo za zbirke in primerke, ki imajo mineraloški, anatomski in paleontološki
pomen.
Razen tistih iz tar.št. 9701 – 9705

D62
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PRILOGA 2

a)

Osnovni in posebni cepljivi material
Režim uvoza

2844
1.1.

Osnovni material .....................................................................…………………………….... D8
Izraz "osnovni material" pomeni uran, ki vsebuje mešanico izotopov, ki se pojavljajo v naravi,
uran osiromašen z izotopom 235 in torij, vsi v obliki zlitine, kovine, kemijske spojine ali
koncentrata.

1.2

Posebni cepljivi material ........................................................ ………………...…………….. D8
i)

Izraz "posebni cepljivi material" pomeni plutonij-239, uran-233, uran obogaten z izotopi
235 in 233, in vsak material, ki vsebuje eno ali več naštetih prvin; ne vključuje pa
osnovnega materiala.

ii)

Izraz "uran obogaten z izotopi 235 in 233" pomeni uran, ki vsebuje izotopa 235 ali 233
ali oba hkrati v količinah, kjer je razmerje med vsoto njunih mas in maso izotopa 238 večje
od masnega razmerja med izotopoma 235 in 238 v naravi.

Vendar pa pri tem v posebni cepljivi material ni vključen material, naveden pod Točko (a)
spodaj in količine izvoženega osnovnega in posebnega cepljivega materiala v državo uvoznico
v obdobju 12 mesecev, pod mejami, ki so podane v Točki (b) spodaj:
(a) Plutonij s koncentracijo izotopa 238, ki presega 80%.
Posebni cepljivi material, ko se uporablja v gramskih ali manjših količinah kot
komponenta zaznaval v inštrumentih;
Osnovni material, za katerega vlada meni, da se lahko uporablja le pri nejedrskih
aktivnostih, kot so npr. izdelava zlitin ali keramike.
(b) Posebni cepljivi material .............. 50

gramov;

Naravni uran............................... 500

kilogramov;

Osiromašeni uran ..................... 1000

kilogramov;

Torij.......................................... 1000

kilogramov.
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b)
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Oprema in nejedrski materiali
Režim uvoza

1.

REAKTORJI IN NJIHOVA OPREMA

8401
1.1.

Celotni jedrski reaktorji.......................................................... ………………………………. D8
Jedrski reaktorji, ki so sposobni vzdrževati nadzorovano, samostojno verižno jedrsko reakcijo;
izključeni so reaktorji z nično energijo - to so reaktorji, ki so konstruirani tako, da pri polni
obremenitvi ne proizvedejo več kot 100 gramov plutonija na leto.

1.2.

Reaktorske tlačne posode ....................................................... ………………………………. D8
Kovinske posode, kot celote ali njihovi glavni sestavni deli, ki so posebej konstruirani na način,
da lahko vsebujejo sredico jedrskega reaktorja, kot ga določa Točka 1.1. in so sposobne
prenašati delovni tlak primarnega hladila.

8426
8428 90
1.3.

Naprave za polnjenje in praznenje reaktorskega goriva......... ………………………………. D8
Oprema, ki je posebej konstruirana ali izdelana za vnašanje ali odstranjevanje goriva v jedrskem
reaktorju, kot ga definira Točka 1.1., in omogoča posege med obratovanjem reaktorja ali
omogoča tehnično zahtevno postavljanje in vstavljanje predmetov in dovoljuje obsežno
zamenjavo goriva pri ustavljenem reaktorju, v primerih, ko ni neposredne vizualne kontrole in
pristopa do jedrskega goriva.

8401
1.4.

Reaktorske kontrolne palice ................................................... ………………………………. D8
Palice, ki so posebej konstruirane ali izdelane za nadzor in krmiljenje hitrosti jedrske reakcije v
reaktorjih, kot jih določa Točka 1.1.

8401 30 00
1.5.

Gorilni elementi, neobsevani.................................................. ………………………………. D8
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7304 - (30, 40, 50, 90)
uvoza
7305 - (30, 90) 7306 - (30, 40, 50, 60, 90)
8401
1.6.

Režim

Reaktorske tlačne cevi............................................................ ………………………………. D8
Cevi, ki so posebej konstruirane ali izdelane za vstavitev gorilnih elementov in primarnega
hladila v reaktorjih, kot jih določa Točka 1.1. pri delovnem tlaku, ki presega 5.1 MPa.

8109 90
8401
1.7.

Cirkonijeve cevi ..................................................................... ………………………………. D8
Čisti cirkonij in cirkonij v zlitinah v obliki cevi ali snopov cevi v količinah, ki presegajo promet
nad 500 kg v 12 mesecih, in ki so posebej konstruirane ali izdelane za uporabo v jedrskih
reaktorjih, kot jih določa

Točka 1.1., in kjer je razmerje mas med hafnijem in cirkonijem manjše od 1:500.

8413 81
8414 80
1.8.

Črpalke primarnega hladila .................................................... ………………………………. D8
Črpalke, ki so posebej konstruirane ali izdelane za poganjanje krogotoka primarnega hladila v
jedrskih reaktorjih, kot jih določa Točka 1.1.

8401 40 00
1.9.

Notranji deli jedrskega reaktorja ............................................ ………………………………. D8
"Notranji deli jedrskega reaktorja", posebej konstruirani ali izdelani za uporabo v jedrskem
reaktorju, kot je ta opredeljen v odstavku 1.1 zgoraj, vključno s podpornimi stolpi za sredico,
kanali za gorivo, toplotnimi ščiti, ločilniki (tesnilkami), mrežnimi ploščami za sredico in
difuzorskimi ploščami.

8419 50 90
1.10. Toplotni izmenjevalci............................................................. ………………………………. D8
Toplotni izmenjevalci (generatorji pare), posebej konstruirani ali izdelani za uporabo v
tokokrogu primarnega hladila jedrskega reaktorja, kot je ta definiran v odstavku 1.1 zgoraj.
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1.11. Instrumenti za detekcijo nevtronov in merilni instrumenti .... ………………………………. D8
Posebej konstruirani ali izdelani instrumenti za detekcijo nevtronov in merilni instrumenti za
določanje ravni fluksa nevtronov v notranjosti sredice reaktorja, opredeljenega v odstavku 1.1
zgoraj.

2.

NEJEDRSKI MATERIALI ZA REAKTORJE

2845
2.1.

Devterij in težka voda ............................................................ ………………………………. D8
Devterij, težka voda (devterijev oksid-D2O) in katerakoli druga devterijeva spojina, v kateri je
razmerje med številom devterijevih in vodikovih atomov večje od 1:5000, namenjena za
uporabo v jedrskih reaktorjih, kot jih določa Točka 1.1., v količinah, ki presegajo 200
kilogramov devterijevih atomov za katerokoli državo uvoznico v časovnem obdobju 12
mesecev.

3801 10
2.2.

Grafit jedrske kakovosti ......................................................... ………………………………. D8
Grafit, s čistočo, ki je boljša od 5 ppm ekvivalentov bora in z gostoto, ki je večja od 1.5 g/cm3,
za uporabo v jedrskih reaktorjih, kot jih določa Točka 1.1., v količinah, ki presegajo 30
metričnih ton (3x104 kg) za katerokoli državo uvoznico v časovnem obdobju 12 mesecev.

3.

OBRATI ZA PREDELAVO OBSEVANIH JEDRSKIH GORIVNIH ELEMENTOV IN
OPREMA, KI JE POSEBEJ KONSTRUIRANA ALI IZDELANA V TA NAMEN

8456
8461 50
8462 30
3.1.

Stroji za rezanje obsevanih jedrskih gorivnih elementov........……………………………… D8
Daljinsko upravljana oprema, ki je posebej konstruirana ali izdelana za uporabo v obratih za
predelavo obsevanega jedrskega goriva, ki je namenjena za rezanje, sekanje ali striženje
gorivnih elementov.
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Posode za raztapljanje ............................................................ ………………………………. D8
Kritično varne posode (v smislu jedrske verižne reakcije; so majhnega premera in okrogle,
ovalne ali ploščate oblike), posebej konstruirane ali izdelane za uporabo v obratih za predelavo
obsevanega jedrskega goriva. Namenjene so za raztapljanje jedrskega goriva. Odporne so proti
vročim, močno korozivnim tekočinam in omogočajo daljinsko upravljano polnjenje in
vzdrževanje.

3.3.

Solventni ekstrakorji in oprema zanje .................................... ………………………………. D8
Posebej konstruirani ali izdelani solventni ekstraktorji kot na primer pulzne kolone, mešalni
usedalniki ali centrifugalni kontaktorji, ki se uporabljajo v obratih za predelavo obsevanega
jedrskega goriva. Solventni ekstraktorji morajo biti odporni proti koroziji dušikove kisline.
Običajno so narejeni po zelo visokih industrijskih standardih (vključno s posebim preverjanjem
kakovosti zvarov, z uporabo visokih standardov kontrole kakovosti in za zagotavljanje
kakovosti - QA) iz nizkoogljičnega nerjavnega jekla, titana, cirkonija ali drugih visoko
kvalitetnih materialov.

3.4.

Posode za shranjevanje kemikalij........................................... ………………………………. D8
Posebej konstruirane ali izdelane posode za uporabo v obratih za predelavo obsevanega
jedrskega goriva. Odporne morajo biti proti koroziji dušikove kisline. Običajno so narejene iz
nizkoogljičnega nerjavnega jekla, titana, cirkonija ali drugih visokokvalitetnih materialov.
Posode so lahko opremljene z daljinskim upravljanjem in vzdrževanjem ter imajo lahko
naslednje lastnosti za nadzor jedrske kritičnosti:
(1) stene ali notranji deli, izdelani iz materialov, ki vsebujejo najmanj 2% ekvivalenta bora, ali
(2) največji premer 175 mm za valjaste oblike, ali
(3) največjo širino 75 mm za ploščate ali ovalne oblike.

7309 00
7310
8419
8421
3.5.

Sistem za pretvorbo plutonijevega nitrata v plutonijev oksid ………………………………. D8
Celotni sistemi, posebej konstruirani ali izdelani za pretvorbo plutonijevega nitrata v plutonijev
oksid, ki so posebej prirejeni, da preprečijo jedrsko kritičnost in učinke sevanja ter zmanjšajo
nevarnost zastrupitev na najnižjo možno mero.
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6903
7115
7309 00
7310
8419
8421
8479 89
3.6.

Sistem za pretvorbo plutonijevega oksida v kovinski plutonij……………………………… D8
Celotni sistemi, posebej konstruirani ali izdelani za pretvorbo plutonijevega oksida v kovinski
plutonij, ki so posebej prirejeni, da preprečijo jedrsko kritičnost in učinke sevanja ter zmanjšajo
nevarnost zastrupitev na najnižjo možno mero.

8479 89

4.

OBRATI ZA PROIZVODNJO GORIVNIH ELEMENTOV................ ………………….D8
"Obrati za proizvodnjo gorivnih elementov" sestojijo iz opreme, ki
(a) običajno pride v neposredni stik z jedrskim materialom, ali neposredno predeluje ali
preverja pretok jedrskega materiala, ali pa
(b) neprodušno zatesni (zapre/zavari) jedrski material v gorivno cevko.

5.

OBRATI ZA LOČEVANJE URANOVIH IZOTOPOV IN OPREMA, RAZEN POSEBEJ
KONSTRUIRANIH ALI IZDELANIH NAMENSKIH MERILNIH INSTRUMENTOV

5.1.

Plinske centrifuge ter komponente in sklopi, ki so posebej
konstruirani ali izdelani za uporabo v plinskih centrifugah…………………………………....D8

8401
5.1.1. Deli naprav, ki se vrtijo
(a) Celotni sklopi rotorjev
To so tankostenski valji, ali večje število med seboj povezanih tankostenskih valjev, ki so
izdelani iz enega ali več materialov z visokim razmerjem med trdnostjo in gostoto (opisani
v pojasnilih k Točki 5.1.1.). Če so povezani, so valji spojeni z elastičnimi spojkami ali
obroči, ki so opisani v Točki (c) te Točke. Rotor je opremljen z notranjimi lamelnimi,
labirintnimi tesnilkami in z lamelasto konstruiranimi končniki, ki so opisani v Točkah (d)
in (e) te Točke. Navedeno opremo je mogoče dobaviti tudi po delih.
(b) Cevi za rotorje
To so posebej konstruirani ali izdelani tankostenski valji debeline 12 mm ali manj, premera
med 75 in 400 mm, ki so izdelani iz enega ali več materialov z visokim razmerjem med
trdnostjo in gostoto (opisani v pojasnilih k Točki 5.1.1.).
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(c) Obroči ali spojke
To so posebej konstruirane ali izdelane spojke za lokalne podpore rotorskih cevi ali za
zaporedno povezavo več rotorskih cevi. Spojke so kratki valji s prirobnico, z debelino sten
do 3 mm in premerom med 75 in 400 mm. Izdelane so iz materialov z visokim razmerjem
med trdnostjo in gostoto (opisani v pojasnilih k Točki 5.1.1.).
(d) Tesnilke
To so lamelasto oblikovani tesnilni elementi, premera med 75 in 400 mm, ki se vgrajujejo
v notranjost rotorskih cevi centrifuge in ločujejo odvodno komoro od glavne ločevalne
komore ter v nekaterih primerih pomagajo pri pretakanju plinastega UF6 v rotorski cevi.
Izdelani so iz materialov z visokim razmerjem med trdnostjo in gostoto (opisani v
pojasnilih k Točki 5.1.1.).
(e) Končniki
To so lamelasto oblikovani deli s premerom od 75 do 400 mm, ki so posebej konstruirani
ali izdelani za tesnenje obeh koncev rotorskih cevi, ki tako zapirajo plinasti UF6 v rotorsko
cev. V nekaterih primerih so izdelani tako, da obenem podpirajo rotorsko cev, ali so
sestavni del zgornjega ležaja ali pa nosijo vrteče komponente motorja in spodnjega ležaja
(končnika). Izdelani so iz materialov z visokim razmerjem med trdnostjo in gostoto
(opisani v pojasnilih k Točki 5.1.1.).
Pojasnilo k točki 5.1.1.
Materiali, ki se uporabljajo za izdelavo vrtečih komponent centrifug so:
i
ii
iii

visoko legirano jeklo z natezno trdnostjo najmanj 2.05 x 109 N/m2,
aluminijeve zlitine z natezno trdnostjo najmanj 0.46 x 109 N/m2,
vlaknasti materiali, primerni za uporabo v kompozitnih strukturah z Aspecifičnim
modulom@ najmanj 12.3 x 106 m in s Aspecifično natezno trdnostjo@ najmanj 0.3 x 106
m (Aspecifični modul@ je razmerje med Youngovim modulom v N/m2 in specifično težo v
N/ m3; Aspecifična natezna trdnost@ je razmerje med natezno trdnostjo v N/m2 in
specifično težo v N/m3).

5.1.2. Statične komponente
(a) Magnetni ležaji
To so posebej konstruirani ali izdelani ležaji, ki so sestavljeni iz obročastega magneta, ki je
obešen v ohišju, ki vsebuje dušilno sredstvo. Ohišje je izdelano iz materiala (opisanega v
pojasnilih k Točki 5.1.1.), ki je odporen proti koroziji z UF6. Magnet je spojen z osjo ali
drugim magnetom, pritrjenim na zgornji končnik rotorske cevi. Lahko je obročaste oblike
z razmerjem med zunanjim in notranjim premerom, ki je manjše ali enako 1.6 :1. Magnet
ima začetno permeabilnost 0.15 H/m ali več, remanenco vsaj 98.5 % in magnetno jakost 80
kJ/m3 ali več (107 gauss-oerstedov). Odklon med magnetno in geometrijsko osjo ne sme
presegati 0.1 mm. Homogenost snovi magneta mora ustrezati posebnim zahtevam.
(b) Ležaji in obese
To so posebej načrtovani ali izdelani ležaji, ki so pritrjeni na dušilne elemente obese.
Polkroglo konstruirana centralna os ležaja, izdelanega iz kaljenega jekla, je pritrjena na
spodnji končnik rotorske cevi, opisan v Točki 5.1.1 (e). Vodilni cilinder je lahko vležajen
hidrodinamično. Skodelica ležaja ima obliko okrogle ploščice s polkrogelno vdolbino na
eni strani. Opisane komponente so lahko dobavljene ločeno od obes.
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uvoza
8414 10
(c) Molekularne črpalke
To so posebej konstruirani ali izdelani valji z utori in izvrtinami. Tipične dimenzije valja
so: notranji premer 75 do 400 mm, debelina sten najmanj 10 mm. Dolžina je enaka ali
večja od premera valja. Utori so pravokotnega preseka in so globoki najmanj 2 mm.

8503
(d) Statorji motorjev
To so posebej konstruirani ali izdelani obročasti statorji za večfazne AC histerezne
sinhronske motorje z visoko hitrostjo za delovanje v vakuumu, v frekvenčnem območju
600 do 2000 Hz in z razponom moči od 50 do 1000 VA. Stator sestavlja večfazno navitje
okoli laminiranega železnega jedra z nizkimi izgubami; debeline lamel so do 2 mm.

8401
(e) Ohišja centrifug
To so ohišja, ki so posebej konstruirana ali izdelana za vgradnjo cevastih rotorjev plinskih
centrifug. Ohišje predstavlja tog valj z debelino stene do 30 mm in z zelo natančno
obdelavo obeh koncev, ki služita za vgradnjo ležajev z eno ali več prirobnicami. Obdelana
konca ohišja morata biti vzporedna in pravokotna na os valja. Dovoljeno odstopanje ne
sme presegati 0.05°. Ohišje ima lahko tudi obliko satovja, v katerega se lahko vgradi več
centrifug. Ohišja so narejena ali iz snovi ali prevlečena s snovjo, ki je odporna proti
koroziji z UF6.
(f)

Ekstraktorji
To so posebej konstruirane ali izdelane cevi z notranjim premerom do 12 mm, ki služijo za
odvajanje plina UF6 iz rotorske cevi, in delujejo na principu učinka Pitotove cevi. Pritrdijo
se na osrednjo rotorsko cev. Narejene so ali iz snovi ali prevlečene s snovjo, ki je odporna
proti koroziji z UF6.

5.2.

Pomožni
sistemi,
oprema
in
komponente
za
obrate
za
izotopsko
obogatitev s plinskimi centrifugami ..........................................…………………………… D8

7311
7508 00
7613
5.2.1. Napajalni sistemi in sistemi za odvajanje obogatenega in osiromašenega proizvoda
Ti sistemi so posebej konstruirani ali izdelani procesni sistemi, ki obsegajo:
–

napajalne postaje, ki služijo za dovajanje plinastega UF6 v delovne stopnje centrifug pri
tlaku do 100 kPa pri pretoku 1kg/h ali več;
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–

desublimatorji (hladne pasti), ki služijo za odvod UF6 iz delovnih stopenj centrifug pri
tlaku do 3 kPa. Prenesti morajo ohlajanje do 203 K in segrevanje do 343 K;

–

postaje, namenjene za odvajanje obogatenega in osiromašenega UF6 v zbiralnike
(rezervoarje).

Taki sistemi so v celoti sestavljeni iz snovi, ki so odporne proti koroziji z UF6.
7304 40
7307 20
7507
7608
7609 00
5.2.2. Napajalna glava cevnega sistema
To je posebej konstruiran ali izdelan sistem cevi z napajalno glavo za usmerjanje pretoka UF6 v
delovnih stopnjah centrifug. Omrežje cevi v delovnih stopnjah centrifug običajno sestoji iz
sistema trojnih glav. Vsaka centrifuga je priključena na vsako glavo. Gre torej za znatno
količino ponavljajočih se priključkov. Napajalna glava cevnega sistema je v celoti izdelana iz
snovi, odpornih na UF6 in ustreza standardom visokega vakuuma in čistoče.
9027 - (10, 80)
5.2.3. UF6 masni spektrometri / ionski izvori
To so posebej konstruirani ali izdelani magnetni ali štiripolni masni spektrometri, ki vzorčijo
direktno iz plinastega pretoka obogatenega ali osiromašenega UF6 in imajo:
1.

enotno ločljivost za enoto atomske mase večjo od 320;

2.

ionske izvore, ki so izdelani iz ali prevlečeni z nerjavnimi legurami kot npr. nikrom, monel
oziroma so ponikljani;

3.

ionske izvore za elektronsko obstreljevanje;

4.

zbiralni sistem, ki je primeren za izotopske analize.

8504 - (40, 90)
5.2.4. Frekvenčni pretvorniki
To so posebej konstruirane ali izdelane naprave za uravnavanje frekvence električnega toka v
statorjih elektromotorjev, opisanih v Točki 5.1.2. ali deli, komponente ali delni sklopi takšnih
frekvenčnih pretvornikov, ki imajo naslednje lastnosti:

Uradni list Republike Slovenije

Št.

129 / 22. 12. 2003 / Stran 17939

1.

večfazni izhod s frekvencami od 600 do 2000 Hz;

2.

visoko stabilnost frekvence (frekvenčno krmiljenje, ki je boljše od 0.1 %);

3.

nizko harmonično distorzijo (manj kot 2 %);

4.

izkoristek, ki je večji od 80 %.

Režim uvoza

Pojasnilo k točki 5.2.
Vsi aparati, naprave in deli naprav, ki so navedeni v tej Točki (5.2.), pridejo v neposredni stik s
plinastim UF6 ali pa neposredno upravljajo centrifuge in pretok plina od centrifuge do
centrifuge in med posameznimi stopnjami centrifug.
Materiali, ki so odporni proti koroziji, ki jo povzroča UF6, so nerjavno jeklo, aluminij in
aluminijeve zlitine ter nikelj in nikljeve zlitine z več kot 60% niklja.
5.3.

Naprave, ki so posebej konstruirane ali izdelane, za izotopsko
bogatenje s plinsko difuzijo....................................................... .………………………….

D8

8401
5.3.1. Plinske difuzijske pregrade
(a) To so posebej konstruirani ali izdelani porozni filtri, z velikostjo por od 100 do 1000 Å
(Angström), debeline 5 mm ali manj, cevaste oblike in premera največ 25 mm. Narejeni so
iz kovinskih, polimernih, ali keramičnih snovi, ki so odporne proti koroziji z UF6, in
(b) posebej pripravljene spojine ali praškaste snovi za izdelavo takšnih filtrov. Spojine ali
praški vsebujejo nikelj ali zlitine z vsaj 60 % niklja, aluminijevega oksida, ali na UF6
odporne v celoti fluorirane ogljikovodikove polimere s čistostjo vsaj 99.9 %. Praškasti
delci, manjši kot 10 , imajo veliko stopnjo enakomerne zrnatosti in so posebej
pripravljeni za izdelavo plinskih difuznih pregrad.

8401
5.3.2. Ohišja difuzorjev
To so posebej konstruirane ali izdelane, neprodušno zaprte valjaste posode s premerom večjim
od 300 mm in dolžine najmanj 900 mm, ali pravokotne posode primerljivih dimenzij, z
vhodnim priključkom in z dvema izhodnima priključkoma za vgradnjo difuzijskih pregrad; vsi
priključki imajo premer večji od 50 mm. Ohišja difuzorjev so narejena iz ali prevlečena s
snovjo, ki je odporna na UF6, in konstruirana za vodoravno ali navpično vgradnjo.
8414 80
5.3.3. Kompresorji in puhala
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To so posebej konstruirani ali izdelani osni rotacijski ali batni kompresorji oziroma puhala s
kapaciteto 1 m3 UF6/min ali več, ki ustvarjajo tlak na izstopu nekaj 100 kPa. Izdelani so za
dolgotrajno delovanje v okolju z UF6. Lahko so z ali brez pogonskega elektromotorja ustrezne
moči. Kompresorji in puhala omogočajo tlačna razmerja med 2:1 in 6:1 ter so narejeni iz ali
prevlečeni s snovjo, ki je odporna proti koroziji z UF6. V to skupino opreme spadajo tudi
posamezni deli ali komponente puhal ali kompresorjev.

8401
5.3.4. Osna tesnila
To so posebej konstruirana in izdelana vakuumska tesnila, z dovodnim in odvodnim
priključkom za tesnilno sredstvo, ki tesnijo pogonsko gred rotorja puhala ali kompresorja, ki je
povezana s pogonskim motorjem, tako da preprečujejo puščanje zraka v notranjo komoro
kompresorja ali tlačne črpalke, ki je napolnjena z UF6. Takšna tesnila so normalno
dimenzionirana tako, da v notranjost kompresorja ne vdre več kot 1000 cm3 zraka na minuto.

8419 50
5.3.5. Toplotni izmenjevalci za hlajenje UF6
To so posebej konstruirani ali izdelani toplotni izmenjevalci, ki so narejeni iz ali prevlečeni s
snovjo, ki je odporna na UF6 (izvzemši nerjavno jeklo), ali z bakrom, ali s katerokoli
kombinacijo teh snovi. Izdelani so tako, da je izguba tlaka zaradi puščanja med izmenjevalcem
in okolico manjša kot 10 Pa/h pri tlačni razliki 100 kPa.
5.4.

Posebej konstruirane ali izdelane pomožne naprave, oprema in
komponente za obrate za izotopsko obogatitev s plinsko difuzijo………………………..
................................................................................................................ ...…….D8

7311 00
7508 00
7613 00
8414
5.4.1. Napajalni sistemi in sistemi za odvajanje obogatenega in osiromašenega proizvoda
To so naslednji posebej konstruirani ali izdelani procesni sistemi, ki lahko obratujejo pri tlaku
300 kPa ali manj in vključujejo:
–

napajalne postaje, ki služijo za napajanje delovnih postaj za plinsko difuzijo z UF6

–

desublimatorji (ali hladne pasti) za odstranjevanje UF6 iz difuzijskih komor;

–

postaje za utekočinjanje, kjer poteka postopek stiskanja in ohlajanja plinastega UF6;

–

postaje za shranjevanje obogatenega ali osiromašenega UF6 v posode.
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7304 40
7307 20
7507
7608
7609
5.4.2. Napajalna glava cevnega sistema
To je posebej konstruiran ali izdelan sistem cevi z napajalno glavo za upravljanje pretoka UF6 v
delovnih stopnjah za plinsko difuzijo. Omrežje cevi je običajno sestavljeno iz sistema dvojnih
glav. Vsaka celica je priključena na vsako od glav.

7304 40
7307 20
7507
7608
7609
8414 10
5.4.3. Vakuumski sistemi
(a) To so posebej konstruirani ali izdelani veliki vakuumski zbiralniki- razvodniki, vakuumske
glave in vakuumske črpalke s pretokom 5 m3/min ali več.
(b) Vakuumske črpalke, posebej izdelane za delovanje v UF6 atmosferi, narejene iz ali
prevlečene z aluminijem, nikljem ali nikljevimi zlitinami, ki vsebuje več kot 60 % niklja.
Takšne črpalke so lahko rotacijske ali batne, lahko imajo fluorogljikova tesnila in lahko
vsebujejo posebna tekoča delovna sredstva.

8481 80
5.4.4. Posebni zaporni in regulacijski ventili
Posebej konstruirani ali izdelani ročni ali avtomatski zaporni in regulacijski ventili, narejeni iz
snovi, ki so odporne na korozijo z UF6, s premerom 40 do 1500 mm, namenjani za vgradnjo v
naprave obratov za izotopsko obogatenje s plinsko difuzijo.

9027 - (10, 80)
5.4.5. UF6 masni spektrometri / ionski izvori
To so posebej konstruirani ali izdelani magnetni ali štiripolni masni spektrometri, ki vzorčujejo
direktno iz plinastega pretoka obogatenega ali osiromašenega UF6 in imajo:
1.

enotno ločljivost za enoto atomske mase večjo od 320;

2.

ionske izvore, ki so izdelani iz ali prevlečeni z nerjavnimi legurami kot npr. nikrom, monel
oziroma so ponikljani;
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3.

ionizacijske izvore za elektronsko obstreljevanje;

4.

zbiralni sistem, ki je primeren za izotopske analize.
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Sistemi, oprema in komponente, ki so posebej konstruirane ali
izdelane za obrate za aerodimamično izotopsko obogatitev............. …...…………….……….D8

8401
5.5.1. Ločevalne šobe
To so posebej konstruirane ali izdelane ločevalne šobe in njihovi sklopi. Te šobe sestoje iz
ukrivljenih kanalov z zarezami, ki imajo polmer ukrivljenosti manjši od 1 mm (navadno 0.05 do
0.1 mm) in so odporne na korozijo z UF6. Pri izstopu iz šobe je ostro rezilo, ki razdeli
izstopajoči curek plina na dva dela.

8401
5.5.2. Vrtinčne cevi
To so posebej konstruirane ali izdelane vrtinčne cevi, cilindrične ali konične, narejene iz snovi,
ki so odporne na korozijo z UF6 in imajo premer med 0.5 in 4 cm ter razmerje med dolžino in
premerom 20:1 ali manj. Omenjene cevi imajo z eno ali več tangencialnimi vstopnimi odprtinami. Cevi so lahko na enem ali na obeh koncih opremljene s šobami.

8414 80
5.5.3. Kompresorji in puhala
To so posebej konstruirani ali izdelani aksialni centrifugalni ali batni kompresorji ali puhala, ki
so izdelani iz ali prevlečeni s snovmi, ki so odporne proti koroziji z UF6 in imajo sesalno
kapaciteto najmanj 2 m3/ min plina (helij, vodik), ki vsebuje UF6. Kompresorji in puhala omogočajo tlačno razmerje med 1.2:1 in 6:1.

8401
5.5.4. Osna tesnila
To so posebej konstruirana in izdelana tesnila, z dovodnim in odvodnim priključkom za tesnilno
sredstvo, ki tesnijo gred rotorja, ki povezuje puhalo ali kompresor in pogonski motor, tako da
preprečujejo puščanje UF6 ali vstop zraka ali tesnilnega plina v notranjo komoro kompresorja
ali puhala, skozi katero se pretaka UF6.
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8419 50
5.5.5. Toplotni izmenjevalci za hlajenje plina

To so posebej konstruirani ali izdelani toplotni izmenjevalci, narejeni iz snovi, ki so odporne
proti koroziji z UF6.
8401
5.5.6. Ohišja ločevalnih elementov
To so posebej konstruirana ali izdelana ohišja, v katera se vgrajujejo vrtinčne cevi ali ločevalne
šobe in so narejena iz snovi, ki je odporna proti koroziji z UF6.
7311 00
7508 00
7613 00
8414 80
5.5.7.

Napajalni sistemi in sistemi za odvajanje obogatenega in osiromašenega proizvoda

To so posebej konstruirani in izdelani procesni sistemi ali oprema za obrate za izotopsko
obogatitev in so izdelani iz ali prevlečeni s snovmi, ki so odporne proti koroziji z UF6 ter
vključujejo:
–

napajalne postaje, grelce ali sisteme ki služijo za napajanje obogatitvenega procesa z UF6;

–

desublimatorji (ali hladne pasti) za odstranjevanje UF6 iz obogatitvenega procesa in za
posredovanje tega v nadaljnjo obdelavo po segrevanju;

–

postaje za utekočinjanje in pretvorbo v trdno stanje, ki so namenjene za odstranjevanje UF6
iz obogatitvenega procesa s stiskanjem in pretvorbo v trdno ali tekoče agregatno stanje.

–

postaje za shranjevanje obogatenega ali osiromašenega UF6 in prenos le-tega v posode.

7304 40
7307 20
7507
7608
7609 00
5.5.8. Napajalna glava cevnega sistema
To je posebej konstruirani ali izdelani sistem cevi z napajalno glavo za upravljanje pretoka UF6
v aerodinamičnih delovnih stopnjah. Omrežje cevi običajno sestoji iz sistema dvojnih glav.
Vsaka celica je priključena na vsako od glav.
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8414 10
5.5.9. Vakuumski sistemi in črpalke

(a) To so posebej konstruirani ali izdelani vakuumski sistemi s sesalno kapaciteto 5 m3/min
uro ali več. Sestavljajo jih vakuumski zbiralniki-razvodniki, vakuumske glave in
vakuumske črpalke. Vse je izdelano za delovanje v atmosferi UF6.
(b) Vakuumske črpalke, posebej izdelane za delovanje v UF6 atmosferi, narejene iz ali
zaščitene s snovjo, ki je odporna proti koroziji z UF6. Takšne črpalke lahko imajo
fluorogljikova tesnila in lahko uporabljajo tudi posebna tekoča delovna sredstva.

8481 80
5.5.10. Posebni zaporni in krmilni ventili
Posebej konstruirani ali izdelani ročni ali avtomatski zaporni in kontrolni ventili, narejeni iz
snovi, ki so odporne proti koroziji z UF6, premera od 40 do 1500 mm, namenjeni za vgradnjo v
primarnih in sekundarnih napravah obratov za aerodinamično izotopsko obogatenje.

9027 - (10, 80)
5.5.11. UF6 masni spektrometri / ionski izvori
To so posebej konstruirani ali izdelani magnetni ali štiripolni masni spektrometri, ki vzorčujejo
direktno iz plinskega pretoka obogatenega ali osiromašenega UF6 in imajo:
1.

enotno ločljivost za enoto atomske mase, ki je večja od 320;

2.

ionske izvore, ki so izdelani iz ali prevlečeni z nerjavnimi legurami kot npr. nikrom, monel
oziroma so ponikljani;

3.

ionske izvore za elektronsko obstreljevanje;

4.

zbiralni sistem, ki je primeren za izotopske analize.

8401
8419 60
5.5.12. Sistemi za ločevanje UF6 od nosilnega plina
To so posebej konstruirani ali izdelani procesni sistemi za ločevanje UF6 od nosilnega plina
(vodik ali helij).
Ti sistemi so namenjeni za zmanjšanje koncentracije UF6 v nosilnem plinu na manj kot 1 ppm.
Takšen sistem sestavljajo:
(a) Hladilni toplotni izmenjevalci in hladilni ločevalniki, ki lahko delujejo pri temperaturah
pod -120 °C ali
(b) Hladilne enote, ki lahko delujejo pri temperaturah pod -120 °C ali
(c) Ločevalne šobe ali vrtinčne cevi, za ločevanje UF6 od nosilnega plina ali
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(d) Hladne pasti za UF6, sposobne delovanja pri temperaturah pod -20 °C
5.6.

Sistemi, oprema in komponente, konstruirane ali izdelane za
uporabo v obratih za bogatenje s kemijsko ali ionsko izmenjavo…………….…………..…..D8

8401
8479 89
5.6.1. Kolone za kemijsko izmenjavo med tekočima fazama
Protitočne izmenjevalne kolone za kemijsko izmenjavo med tekočima fazama, z mehanski
izvorom energije (kolone s pulzirajočimi mrežastimi ploščami, kolone z recipročnimi ploščami
in kolone z notanjimi turbinskimi mešali), ki so posebej konstruirane ali izdelane za izotopsko
obogatitev urana s kemijsko izmenjavo. Zaradi odpornosti proti koroziji s koncentriranimi
raztopinami solne kisline, so te kolone ali njihova notranjost narejene iz ali zaščitene s
primernimi plastičnimi masami (polimeri fluorogljika) ali s steklom. Kolone so konstruirane
tako, da se raztopine zadržujejo v njih do 30 sekund.

8401
8421 29
5.6.2. Centrifugalni kontaktorji za kemijsko izmenjavo med tekočima fazama
To so posebej konstruirani ali izdelani kontaktorji za obogatitev urana s kemijsko izmenjavo. Ti
kontaktorji z vrtenjem povzročijo disperzijo organske in vodne komponente, nato pa ju ponovno
ločijo s centrifugiranjem. Zaradi odpornosti proti koroziji s koncentriranimi raztopinami solne
kisline, so kontaktorji ali njihova notranjost narejeni iz ali zaščiteni s primernimi plastičnimi
masami (polimeri fluorogljika) ali steklom.
5.6.3. Sistemi in oprema za redukcijo urana (kemijska izmenjava)

8401
8543 30
(a) To so posebej konstruirane ali izdelane celice za elektrokemijsko redukcijo, ki so
namenjene za redukcijo urana iz enega v drugo valenčno stanje, pri postopku izotopske
obogatitve urana s kemijsko izmenjavo. Snovi, iz katerih so narejene celice, morajo biti
odporne proti koroziji s koncentriranimi raztopinami solne kisline
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8543 90
(b) Posebej konstruirani ali izdelani sistemi na koncu delovne stopnje, ki so namenjeni za
odvzem U4+ iz pretoka organske komponente, urejajo koncentracijo kisline in napajanje
celic za elektrokemijsko redukcijo.

8401
5.6.4. Sistemi za pripravo vhodnih komponent
To so posebej konstruirani ali izdelani sistemi za proizvodnjo vhodne raztopine uranovega
klorida visoke čistosti za naprave, ki se uporabljajo pri izotopskem ločevanju urana s
postopkom kemijske izmenjave.

8401
5.6.5. Sistemi za oksidacijo urana
To so posebej konstruirani ali izdelani sistemi za oksidacijo urana iz U3+ v U4+ pri vračanju letega v delovne stopnje za izotopsko ločevanje pri procesu kemijske izmenjave.

3914 00
5.6.6. Visoko aktivne smole/adsorbenti za ionsko izmenjavo
Visoko aktivne smole/adsorbenti za ionsko izmenjavo, ki so posebej konstruirani ali izdelani za
bogatenje urana z ionsko izmenjavo, so porozne kroglice smole z mrežasto strukturo ali zrna
oziroma druge kompozitne strukture v primerni obliki, vključno z vlakni in malimi delci,
prevlečenimi s površinsko aktivnimi snovmi. Ti ionski izmenjevalci, ki imajo premer 0.2 mm ali
manj, morajo biti kemično odporni na koncentrirano solno kislino in njene raztopine ter fizično
dovolj trdni, da ne razpadejo v kolonah za ionsko izmenjavo. Smole/adsorbenti so posebej
izdelani tako, da omogočajo zelo hitro izmenjavo izotopov urana (razpolovni čas hitrosti
izmenjave manj kot 10 sekund) in morajo prenesti delovne temperature med 100 in 200°C.

8401
5.6.7. Kolone za ionsko izmenjavo
To so valjaste kolone s premerom večjim od 1000 mm, ki so namenjene za namestitev
smol/adsorbentov za ionsko izmenjavo in so posebej konstruirane ali izdelane za obogatitev
urana z ionsko izmenjavo. Kolone so narejene iz ali zaščitene s snovjo (npr. titan ali plastična
masa na osnovi fluoriranih ogljikovodikov), ki je odporna proti koroziji s koncentrirano solno
kislino in obratujejo pri temperaturah med 100° in 200°C in tlakih nad 0.7 MPa.
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5.6.8. Sistemi za regeneracijo ionskih izmenjevalcev (Reflux sistemi)
To so:
(a) posebej konstruirani ali izdelani kemijski ali elektrokemijski redukcijski sistemi za
regeneriranje kemijskega redukcijskega reagenta, ki se uporablja v delovnih stopnjah za
bogatenje urana z ionsko izmenjavo,
(b) posebej konstruirani ali izdelani kemijski ali elektrokemijski oksidacijski sistemi za
regeneriranje kemijskega redukcijskega reagenta, ki se uporablja v delovnih stopnjah za
bogatenje urana z ionsko izmenjavo.
5.7.

Posebej konstruirani ali izdelani sistemi, oprema in komponente
za rabo v obratih za bogatenje urana z lasersko tehnologijo.…………………………………..D8

8543 80
5.7.1. Sistemi za uparjanje urana (AVLIS-Atomic Vapor Laser Isotope Separation)
To so posebej konstruirani ali izdelani sistemi za uparjanje urana, ki sestojijo iz pasovnih ali
skenirajočih elektronskih topov, ki emitirajo elektronske curke z močjo, ki na tarči znaša več
kot 2.5 kW/cm.

8401
5.7.2. Sistemi za upravljanje s staljenim kovinskim uranom (AVLIS)
To so sistemi, posebej konstruirani ali izdelani za upravljanje s staljenim kovinskim uranom ali
s talinami njegovih zlitin, ki sestoje iz talilnih loncev in hladilne opreme za talilne lonce. So
toplotno in korozijsko odporni proti staljenemu uranu ali njegovim zlitinam (npr. tantal, grafit s
prevleko iz itrijevega oksida (Y2O3), grafit s prevleko iz drugih oksidov redkih zemelj ali
njihovih zmesi).

7311 00
7508 00
7613 00
8545 90
5.7.3. Sistem za zbiranje obogatenih in osiromašenih uranovih produktov (AVLIS)
Posebni zbiralniki za zbiranje obogatenih in osiromašenih produktov urana v talini ali v trdni
obliki. Izdelani oziroma prekriti so s snovmi, ki so toplotno in korozijsko odporne proti
uranovim hlapom, kot je grafit s prevleko iz itrijevega oksida (Y2O3).
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5.7.4. Ohišje ločevalnika (AVLIS)
To so posebej konstruirane ali izdelane valjaste ali pravokotne posode za namestitev izvora
uparjenega kovinskega urana, elektronskega topa in sistema za zbiranje obogatenih in
osiromašenih uranovih produktov in delcev (AVLIS).

8401
5.7.5. Nadzvočne ekspanzijske šobe (MLIS-Molecular Laser Isotope Separation)
To so posebej konstruirane ali izdelane nadzvočne ekspanzijske šobe za hlajenje mešanice UF6
in nosilnega plina do temperature 150 K ali manj ter so odporne proti koroziji z UF6.
8401
5.7.6. Zbiralniki za uranov pentafluorid UF5 (MLIS)
To so posebej konstruirani ali izdelani zbiralniki za zbiranje produktov UF5 v trdnem
agregatnem stanju, ki sestoje iz filtra, prekatnega ali ciklonskega zbiralnika ali iz kombinacije
obeh in so odporni proti koroziji z UF5 in UF6.
8414 80
5.7.7. Kompresorji za mešanico UF6 / nosilni plin (MLIS)
To so posebej konstruirani ali izdelani kompresorji za mešanico UF6 / nosilni plin, zmožni
dolgotrajnega delovanja v okolju UF6. Deli in komponente kompresorja, ki prihajajo v stik z
plinom, morajo biti izdelani iz ali prevlečeni s snovjo, ki je odporna proti koroziji z UF6.
8401
5.7.8. Osna tesnila (MLIS)
To so posebej konstruirana in izdelana osna tesnila, z dovodnim in odvodnim priključkom za
tesnilno sredstvo, ki tesnijo gred rotorja, ki povezuje kompresor in pogonski motor, tako da
preprečujejo vdiranje tesnilnega plina ali zraka v ali puščanje mešanice UF6 / nosilni plin iz
delovnega prostora kompresorja.

8401
5.7.9. Sistemi za fluoriranje (MLIS)
To so posebej konstruirani ali izdelani sistemi za fluoriranje trdnega UF5 v plinski UF6.
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5.7.10. UF6 masni spektrometri / ionski izvori
To so posebej konstruirani ali izdelani magnetni ali štiripolni masni spektrometri, ki vzorčujejo
neposredno iz plinskega pretoka obogatenega ali osiromašenega UF6 in imajo naslednje
lastnosti;
1.

Enotno ločljivost za enoto atomske mase, ki je večja od 320;

2.

Ionske izvore, ki so izdelani iz ali prevlečeni z nerjavnimi legurami kot npr. nikrom, monel
oziroma so ponikljani;

3.

Ionske izvore za elektronsko obstreljevanje;

4.

Zbiralni sistem, ki je primeren za izotopske analize.

7311 00
7508 00
7613 00
8414 80
5.7.11. Dozirni sistemi/sistemi za odvzem produktov in ostankov (MLIS)
To so naslednji posebej konstruirani ali izdelani procesni sistemi ali oprema za obrate za
izotopsko obogatitev, narejeni iz snovi ali prevlečeni s snovmi, ki so odporne proti koroziji z
UF6.
(a) Napajalne postaje, peči ali sistemi za napajanje z UF6 pri procesu bogatenja;
(b) Desublimatorji (ali hladne pasti), ki se uporabljajo za odjem UF6 iz procesa bogatenja, ter
njegov ponoven vnos v proces po segrevanju;
(c) Postaje za strjevanje in utekočinjanje, ki skrbe za odjem UF6 iz procesa bogatenja s
stiskanjem in pretvarjanjem UF6 v tekoče ali trdno agregatno stanje;
(d) Postaje za prenos obogatenega ali osiromašenega UF6 v zbiralnike.
8401
8419 60
5.7.12. Sistemi za ločevanje UF6 od nosilnega plina (MLIS)
To so posebej konstruirani ali izdelani sistemi za ločevanje UF6 od nosilnega plina. Nosilni plin
je lahko dušik (N2), argon (Ar) ali kateri drugi plin.
9013 20
5.7.13.Laserski sistemi (AVLIS, MLIS in CRISLA-Chemical Reaction by Isotope
Selective Laser Activation)
To so laserji ali laserski sistemi, ki so posebej konstruirani ali izdelani za ločevanje uranovih
izotopov.
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5.8.

Sistemi, oprema in komponente, ki so posebej konstruirane ali
izdelane za uporabo v obratih za bogatitev s plazemskim ločevanjem……………..………. D8

8540 40
5.8.1. Izvori mikrovalov in antene
To so posebej konstruirani ali izdelani generatorji mikrovalov in antene za proizvodnjo ali
pospeševanje ionov, s frekvenco višjo od 30 GHz in s srednjo izhodno močjo za proizvodnjo
ionov, ki je večja od 50 kW.

8504 50
5.8.2. Tuljave za vzbujanje ionov
To so posebej konstruirane ali izdelane radiofrekvenčne tuljave za vzbujanje ionov pri
frekvencah nad 100 kHz, ki delujejo pri srednji moči, ki je večja od 40 kW.

8543 80
5.8.3. Sistemi za generiranje uranove plazme
To so posebej konstruirani ali izdelani sistemi za generiranje uranove plazme, ki jih lahko
sestavljajo močni pasovni ali skenirajoči elektronski topovi z močjo na tarči, ki je večja od 2.5
kW/cm.

8401
5.8.4. Sistemi za upravljanje s staljenim kovinskim uranom
To so posebej konstruirani ali izdelani sistemi za upravljanje s staljenim kovinskim uranom ali
uranovimi zlitinami in sestoje iz talilnih loncev ter opreme za njihovo hlajenje.

7311 00
7508 00
7613 00
8545 90
5.8.5. Sistem za zbiranje obogatenega in osiromašenega kovinskega urana
To so posebej konstruirani ali izdelani zbiralniki za obogateni in osiromašeni kovinski uran v
trdnem agregatnem stanju. Narejeni so iz ali prevlečeni s snovjo, ki je odporna proti koroziji s
parami kovinskega urana, kot npr. z itrijem prevlečeni grafit ali tantal.
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5.8.6. Ohišja ločevalnih modulov
To so valjaste posode, ki so posebej konstruirane ali izdelane za uporabo v obratih za bogatitev
urana s plazemskim ločevanjem. V njih je nameščen izvor plazme, radiofrekvenčna tuljava in
zbiralniki obogatenega in osiromašenega kovinskega urana.
5.9.

Sistemi, oprema in komponente, ki so posebej konstruirani ali
izdelani za uporabo v obratih za elektromagnetno bogatitev ... ………………………….....D8

8401
5.9.1. Elektromagnetni izotopski ločevalniki
To so elektromagnetni izotopski ločevalniki, oprema in komponente, ki so posebej konstruirani
ali izdelani za ločevanje uranovih izotopov.
Oprema obsega:

8543 80
(a) Ionske izvore
To so posebej konstruirani ali izdelani enojni ali večkratni izvori uranovih ionov, ki sestoje iz
izvora uranove pare, ionizatorja in pospeševalnika ionskega curka. Izdelani so iz primernih
snovi kot npr.: grafit, nerjavno jeklo ali baker ter so sposobni zagotavljati tok ionov, jakosti 50
mA in več.

8401
(b) Zbiralniki ionov
To so zbiralne plošče, ki imajo dve ali več zarez in žepov ter so posebej konstruirane ali
izdelane za odvzem ionskih curkov obogatenega ali osiromašenega urana. Narejene so iz
primernih snovi kot npr.: grafit ali nerjavno jeklo.

7311 00
(c) Vakuumska ohišja
To so posebej konstruirana ali izdelana vakuumska ohišja, namenjene za vgradnjo
elektromagnetnih ločevalnikov urana. Izdelana so iz primernih nemagnetnih materialov kot npr.:
nerjavno jeklo. Obratujejo pri tlaku, ki je nižji od 0.1 Pa.

Stran
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Režim uvoza

8505 90
(d) Magnetni poli

To so posebej konstruirani ali izdelani magnetni poli, ki imajo premer 2 m ali več in se
uporabljajo za vzdrževanje stalnega magnetnega polja znotraj elektromagnetnega izotopskega
ločevalnika in za premoščanje magnetnega polja med sosednjimi ločevalniki.

8504 33
5.9.2. Viri visoke napetosti
To so posebej konstruirani ali izdelani viri visoke napetosti z naslednjimi lastnostmi:
–

da so sposobni neprekinjenega delovanja,

–

da dajejo izhodno napetost 20.000 V ali več,

–

da je jakost izhodnega tok 1 A ali več in

–

da omogočajo regulacijo napetosti, ki je boljša kot 0.01 % v časovnem obdobju osmih ur.

8504 - (33, 34)
5.9.3. Viri magnetne moči
To so posebej konstruirani ali izdelani viri enosmernega toka za elektromagnete z naslednjimi
lastnostmi:

6.

–

da lahko neprekinjeno proizvajajo izhodni tok z jakostjo 500 A ali več, pri napetostih, ki so
višje od 100 V in

–

da omogočajo regulacijo napetosti ali toka, ki je boljša kot 0.01 % v časovnem obdobju
osmih ur.

OBRATI ZA IZDELAVO TE_KE VODE, DEVTERIJA IN DEVTERIJEVIH SPOJIN
TER PRIPADAJOČA OPREMA

8401
8479 80
6.1.

Izmenjevalni stolpi za sistem voda - vodikov sulfid (H2S) ………………………………….D8
To so izmenjevalni stolpi, ki so izdelani iz kakovostnega ogljikovega jekla (kot npr. ASTM
A516) s premerom od 6 do 9 m, ki lahko obratujejo pri tlakih, ki so večji od 2 MPa in z
dopustno korozijo 6 mm ali več. Stolpi so posebej konstruirani ali izdelani za proizvodnjo težke
vode na osnovi izmenjevalnega procesa voda - vodikov sulfid.
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Režim uvoza
8414 80
6.2.

Vpihovalniki in kompresorji ..........................................................................

D8

To so enostopenjska rotacijska puhala in kompresorji nizkega tlaka (0.2 MPa), ki so namenjeni
za pretakanje vodikovega sulfida (t.j. plina z več kot 70 % H2S) ter so posebej konstruirani ali
izdelani za proizvodnjo težke vode na osnovi izmenjevalnega procesa voda - vodikov sulfid.
Imajo pretočno kapaciteto vsaj 56 m3/sekundo pri tlaku delovanja (za sesanje) vsaj 1.8 MPa ter
tesnila, ki so primerna za delovanje v okolju z mokrim H2S.
8401
8479 80
6.3.

Izmenjevalni stolpi za sistem amoniak - vodik ..............................................

D8

To so izmenjevalni stolpi visoki vsaj 35 m s premerom med 1.5 in 2.5 m, ki lahko obratujejo pri
tlakih, višjih od 15 MPa, in so posebej konstruirani ali izdelani za proizvodnjo težke vode na
osnovi izmenjave amoniak - vodik. Ti stolpi imajo vsaj eno odprtino s prirobnico, ki ima enak
premer kot valj, ter je namenjena za namestitev opreme v notranjost stolpov.

8413 81
6.4.

Notranja oprema stolpov in stopenjske črpalke..............................................

D8

Notranja oprema stolpov in stopenjskih črpalk je posebaj konstruirana ali izdelana oprema za
proizvodnjo težke vode na osnovi izmenjave amoniak-vodik. Notranja oprema stolpov obsega
posebej konstruirane stopenjske kontaktorje, ki omogočajo neposreden stik plina in tekočine.
Stopenjske črpalke so posebej konstruirane potopne črpalke za kroženje amoniaka znotraj
kontaktnih stopenj v stolpih.

8419 40
6.5.

Naprave za razgradnjo amoniaka ...................................................................

D8

To so naprave, ki delujejo pri tlakih, ki so višji od 3 Mpa ter so posebej konstruirane ali izdelane
za proizvodnjo težke vode na osnovi izmenjave amoniak-vodik.

9031 40
6.6.

Infrardeči absorbcijski analizatorji .................................................................

D8

Infrardeči absorbcijski analizatorji za neposredno analizo procesa in določanje razmerja
vodik/devterij, pri koncentracijah devterija, ki so enake ali višje od 90 %.

Stran
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8419 89
6.7.

Režim uvoza

Katalitični gorilniki .................................................................. ………….…………………D8
Katalitični gorilniki so posebej konstruirani ali izdelani za pretvorbo obogatenega devterija v
težko vodo, ki se uporabljajo v obratih za proizvodnjo težke vode na osnovi izmenjave
amoniak-vodik.

8419 89
6.8.

Celotni sistemi za obogatitev težke vode ali stolpi za ta sistem…………………………….. D8
Celotni sistemi za obogatitev težke vode ali stolpi zanj, ki so posebej konstruirani in izdelani za
obogatitev težke vode do koncentracije devterija, ki je potrebna za uporabo v reaktorju.

8401

7.

OBRATI ZA PRETVORBO URANA IN OPREMA, KI JE
POSEBEJ KONSTRUIRANA ALI IZDELANA V TA NAMEN ......... ………….………D8

7.1.

Sistemi, ki so posebej konstruirani ali izdelani za pretvorbo koncentrata uranove
rude v UO3

7.2.

Sistemi, ki so posebej konstruirani ali izdelani za pretvorbo UO3 v UF6

7.3.

Sistemi, ki so posebej konstruirani ali izdelani za pretvorbo UO3 v UO2

7.4.

Sistemi, ki so posebej konstruirani ali izdelani za pretvorbo UO2 v UF4

7.5.

Sistemi, ki so posebej konstruirani ali izdelani za pretvorbo UF4 v UF6

7.6.

Sistemi, ki so posebej konstruirani ali izdelani za pretvorbo UF6 v kovinski uran U

7.7.

Sistemi, ki so posebej konstruirani ali izdelani za pretvorbo UF6 v UO2

7.8.

Sistemi, ki so posebej konstruirani ali izdelani za pretvorbo UF6 v UF4
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5495.

Št.

Št. 030-09/2002-2
Ljubljana, dne 18. decembra 2003
EVA 2003-1711-0122

Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
pridobivanju in posredovanju podatkov med
organi javne uprave za potrebe upravnih
postopkov

Vlada Republike Slovenije

Za izvrševanje 139. člena zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02)
izdaja Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

UREDBO
o dopolnitvi uredbe o pridobivanju in
posredovanju podatkov med organi javne uprave
za potrebe upravnih postopkov
1. člen
V uredbi o pridobivanju in posredovanju podatkov med
organi javne uprave za potrebe upravnih postopkov (Uradni
list RS, št. 38/02) se za 8. členom doda nov 8.a člen, ki se
glasi:
»8a. člen
Upravljavec uradne evidence, ki je zaradi izvajanja te
uredbe zaprošen za posredovanje podatkov iz uradne evidence, mora zaprošene podatke posredovati brezplačno.«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Katastrski okraj

Bohinj
Črnomelj
Gornji Grad
Ilirska Bistrica
Kamnik
Kranj
Kranjska gora
Litija
Ljubljana
Ljutomer
Logatec
Murska Sobota
Planina
Postojna
Radgona
Radovljica
Rogatec
Sežana
Trbovlje
Tržič
Vipava
Višnja gora
Volosko
Vransko – Laško

5496.

plantažni sadovnjak
plantažni sadovnjak
plantažni sadovnjak
plantažni sadovnjak
plantažni sadovnjak
plantažni sadovnjak
plantažni sadovnjak
plantažni sadovnjak
plantažni sadovnjak
plantažni sadovnjak
plantažni sadovnjak
plantažni sadovnjak
plantažni sadovnjak
plantažni sadovnjak
plantažni sadovnjak
plantažni sadovnjak
plantažni sadovnjak
plantažni sadovnjak
plantažni sadovnjak
plantažni sadovnjak
plantažni sadovnjak
plantažni sadovnjak
plantažni sadovnjak
plantažni sadovnjak

Uredba o dopolnitvi lestvic katastrskega
dohodka

Na podlagi 11.a člena zakona o ugotavljanju katastrskega
dohodka (Uradni list SRS, št. 23/76 in 24/88 in Uradni list
RS, št. 110/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o dopolnitvi lestvic katastrskega dohodka
1. člen
Lestvice katastrskega dohodka (Uradni list SRS, št.
38/89 in Uradni list RS, št. 110/99), valorizirane s količniki
za valorizacijo na raven leta 2003 (Uradni list SRS, št. 42/89
in Uradni list RS, št. 47/90, 33/91, 62/92, 72/93, 89/98
in 119/02) se dopolnijo z zneski katastrskega dohodka na
1 hektar površine za navedene katastrske kulture in
katastrske razrede v naslednjih okrajih:

Katastrska kultura
1
143.458,00
166.634,00
143.458,00
233.490,00

129 / 22. 12. 2003 / Stran 17955

2
131.556,00
154.977,00

166.634,00
143.458,00

196.111,00
154.977,00
154.977,00
131.556,00

143.458,00

131.556,00

Katastrski dohodek na 1 hektar v tolarjih
Katastrski razred zemljišč
3
4
5
119.972,00
177.446,00
119.972,00
119.972,00

151.758,00

119.972,00
177.446,00

151.758,00

177.446,00
119.972,00

151.758,00

119.972,00
119.972,00
177.446,00

74.985,00
151.758,00

177.446,00

151.758,00

143.458,00
166.634,00
143.458,00
166.634,00
233.490,00
143.458,00
143.458,00
143.458,00
143.458,00
233.490,00

154.977,00
154.977,00
154.977,00
196.111,00
131.556,00
131.556,00
131.556,00
131.556,00
131.556,00
196.111,00
131.556,00

6

7

8
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2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 422-14/2002-2
Ljubljana, dne 18. decembra 2003
EVA 2003-1611-0181
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

5497.

Odlok o razglasitvi stavbnega kompleksa
Nebotičnika in Stanovanjskega bloka Štefanova
3 in 5 v Ljubljani za kulturni spomenik
državnega pomena

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99 in 110/02 – ZGO-1) izdaja
Vlada Republike Slovenije

ODLOK
o razglasitvi stavbnega kompleksa Nebotičnika
in Stanovanjskega bloka Štefanova 3 in 5
v Ljubljani za kulturni spomenik
državnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik državnega pomena se razglasita
enoti dediščine Ljubljana – Nebotičnik (EŠD 376) in Ljubljana – Stanovanjski blok Štefanova 3 in 5 (EŠD 8820).
Enoti imata zaradi kulturnih, umetnostnih in arhitekturnih ter zgodovinskih lastnosti poseben pomen za Republiko
Slovenijo. Zato se razglasita za kulturni spomenik državnega pomena z lastnostmi umetnostnega in arhitekturnega
spomenika.
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitve za spomenik državnega pomena:
Nebotičnik je bil zgrajen po načrtih arhitekta Vladimirja
Šubica in sodelavcev. Armiranobetonska skeletna konstrukcija je v času izgradnje predstavljala izjemen tehnološki dosežek, prvo stolpnico v Ljubljani in tedaj najvišjo stavbo na
Balkanu. Kiparski okras je delo kiparjev Lojzeta Dolinarja in
Franceta Goršeta. Nebotičnik je nedeljivo povezan s stanovanjskim blokom Štefanova 3 in 5, delom istega avtorja.
3. člen
Enota dediščine Ljubljana – Nebotičnik (EŠD 376) obsega stavbno parcelo št. 2848, k.o. Ajdovščina.
Enota dediščine Ljubljana – Stanovanjski blok Štefanova 3 in 5 (EŠD 8820) obsega stavbne parcele št. 2837,
2838, 2840, 2842, 2843, 2846, k.o. Ajdovščina.
Vplivno območje je opredeljeno v odloku o razglasitvi
spomenikov naravne in kulturne dediščine na območju Občine Ljubljana Center med Aškerčevo, Tivolsko in Slovensko cesto (Uradni list RS, št. 69/93).
Meja spomenika je določena na digitalnem katastrskem načrtu v izvornem merilu 1: 1000 z dne 23. 9. 2003
in vrisana na temeljnem topografskem načrtu v merilu
1: 5000.
Izvirnika načrtov hranita Ministrstvo za kulturo – Uprava
Republike Slovenije za kulturno dediščino in Zavod za var-

Uradni list Republike Slovenije
stvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
zavod).
4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, umetnostnih in arhitekturnih ter
zgodovinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti,
– varovanje zlasti tlorisnih in višinskih gabaritov, konstrukcijske zasnove, tipičnih gradiv, ovrednotenih delov stavbnega pohištva in druge stavbne opreme,
– ohranjanje izvirne funkcionalne zasnove in razporeditev dejavnosti v notranjem in pripadajočem zunanjem prostoru.
Spomenik je zavarovan z namenom:
– trajne ohranite kulturnih, umetnostnih in arhitekturnih ter zgodovinskih vrednot,
– preprečitve odtujevanja, nadomeščanja in uničevanja posameznih kosov notranje opreme,
– predstavitve kulturnih vrednot spomenika “in situ“ in
v medijih,
– povečanja pričevalnosti spomenika,
– spodbude učno-demonstracijskega in znanstvenoraziskovalnega dela.
5. člen
Za vsako spremembo funkcije kulturnega spomenika
ali njegovega dela in za vsak poseg v spomenik, njegove
dele ali zemljišče, je potrebno predhodno pridobiti pisne
kulturnovarstvene pogoje in na njihovi podlagi pisno kulturnovarstveno soglasje zavoda.
6. člen
Minister za kulturo mora v treh mesecih po uveljavitvi
tega odloka izdati lastnikom spomenika ali njegovih delov
odločbe o varstvu na podlagi 13. člena zakona o varstvu
kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99 in 110/02 –
ZGO-1).
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za področje kulturne dediščine.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 634-03/2001-22
Ljubljana, dne 11. decembra 2003.
EVA 2003-3511-0072
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

5498.

Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Cerkve
sv. Jurija, Zvonika sv. Jurija in Krstilnice sv.
Janeza Krstnika v Piranu za kulturni spomenik
državnega pomena

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99 in 110/02 – ZGO-1) izdaja
Vlada Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

ODLOK
o spremembi odloka o razglasitvi Cerkve
sv. Jurija, Zvonika sv. Jurija in Krstilnice
sv. Janeza Krstnika v Piranu za kulturni spomenik
državnega pomena
1. člen
V odloku o razglasitvi Cerkve sv. Jurija, Zvonika
sv. Jurija in Krstilnice sv. Janeza Krstnika v Piranu za kulturni
spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se
prvi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
“Spomenik obsega zemljišče, parcelni številki 824,
825, obe k.o. Piran. Na parceli Cerkve sv. Jurija (EŠD 516),
številka 825, k.o. Piran, samostojno stojita tudi Zvonik sv.
Jurija (EŠD 7188) in Krstilnica sv. Jurija (EŠD 3873). Meja
spomenika je določena na digitalnem katastrskem načrtu v
izvornem merilu 1:1000 z dne 10. 9. 2003 in vrisana na
temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000. Izvirnika
načrtov hranita Ministrstvo za kulturo – Uprava Republike
Slovenije za kulturno dediščino in Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije (v nadaljevanju: zavod).“.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 634-03/2001-25
Ljubljana, dne 11. decembra 2003.
EVA 2003-3511-0073
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

5499.

Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Cerkve
sv. Ruperta v Šentrupertu na Dolenjskem za
kulturni spomenik državnega pomena

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99 in 110/02 – ZGO-1) izdaja
Vlada Republike Slovenije

ODLOK
o spremembi odloka o razglasitvi Cerkve
sv. Ruperta v Šentrupertu na Dolenjskem
za kulturni spomenik državnega pomena
1. člen
V odloku o razglasitvi Cerkve sv. Ruperta v Šentrupertu
na Dolenjskem za kulturni spomenik državnega pomena
(Uradni list RS, št. 81/99) se 3. člen spremeni tako, da se
glasi:
“Spomenik obsega zemljišče, parcelno številko 29/12,
k.o. Šentrupert. Meja spomenika je določena na digitalnem
katastrskem načrtu v izvornem merilu 1: 1000 z dne 9. 9.
2003 in vrisana na temeljnem topografskem načrtu v merilu
1: 5000. Meja vplivnega območja je vrisana na temeljnem
topografskem načrtu v merilu 1: 5000. Izvirnika načrtov
hranita Ministrstvo za kulturo – Uprava Republike Slovenije
za kulturno dediščino in Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije (v nadaljevanju: zavod).“.

Št.
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2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 634-03/2001-23
Ljubljana, dne 11. decembra 2003.
EVA 2003-3511-0074
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

5500.

Odlok o spremembi odloka o razglasitvi
Kostnice v Gorenjem Mokronogu za kulturni
spomenik državnega pomena

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99 in 110/02 – ZGO-1) izdaja
Vlada Republike Slovenije

ODLOK
o spremembi odloka o razglasitvi Kostnice
v Gorenjem Mokronogu za kulturni spomenik
državnega pomena
1. člen
V odloku o razglasitvi Kostnice v Gorenjem Mokronogu
za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št.
81/99) se prvi odstavek 3. člena spremeni tako, da se
glasi:
“Spomenik obsega zemljišče, del parcelne številke
1080/3 (del parcele s kostnico in kapelo v nadstropju),
k.o. Trebelno. Meja spomenika je določena na digitalnem
katastrskem načrtu v izvornem merilu 1: 2880 z dne 9. 9.
2003 in vrisana na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000. Izvirnika načrtov hranita Ministrstvo za kulturo
– Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino in
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljevanju: zavod).“.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 634-03/2001-26
Ljubljana, dne 11. decembra 2003.
EVA 2003-3511-0075
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

5501.

Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Cerkve
sv. Marije in sv. Marjete na Sladki Gori za
kulturni spomenik državnega pomena

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99 in 110/02 – ZGO-1) izdaja
Vlada Republike Slovenije

Stran
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ODLOK
o spremembi odloka o razglasitvi Cerkve
sv. Marije in sv. Marjete na Sladki Gori za kulturni
spomenik državnega pomena
1. člen
V odloku o razglasitvi Cerkve sv. Marije in sv. Marjete
na Sladki Gori za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
“Spomenik obsega zemljišče, parcelno številko *50,
k.o. Sladka Gora. Meja spomenika je določena na katastrskem načrtu v merilu 1: 2880 z dne 9. 9. 2003 in vrisana
na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000. Meja
vplivnega območja je vrisana na temeljnem topografskem
načrtu v merilu 1: 5000. Izvirnika načrtov hranita Ministrstvo za kulturo – Uprava Republike Slovenije za kulturno
dediščino in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
(v nadaljevanju: zavod).“.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 634-03/2001-24
Ljubljana, dne 11. decembra 2003.
EVA 2003-3511-0076
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

5502.

Sklep o določitvi letnega obsega pravic za
sklepanje pogodb za varčevanje v nacionalni
stanovanjski varčevalni shemi za leto 2004

Na podlagi 7. člena zakona o nacionalni stanovanjski
varčevalni shemi (Uradni list RS, št. 86/00 in 79/01) je
Vlada Republike Slovenije, po predhodnem mnenju Banke
Slovenije sprejela

SKLEP
o določitvi letnega obsega pravic za sklepanje
varčevalnih pogodb za varčevanje v nacionalni
stanovanjski varčevalni shemi za leto 2004
1
Letni obseg pravic za sklepanje varčevalnih pogodb za
varčevanje v nacionalni stanovanjski varčevalni shemi znaša:
– 10.000 lotov za petletno varčevanje in
– 10.000 lotov za desetletno varčevanje.
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 363-07/2000-7
Ljubljana, dne 18. decembra 2003.
EVA 2003-2511-0226
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

Uradni list Republike Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
5503.

Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
pošiljanju zavarovalno-statističnih podatkov –
SKL2002

Na podlagi tretjega odstavka 91. člena ter 9. točke
109. člena v zvezi s 140. členom in s 7. točko 139. člena in
na podlagi 2. točke 256. člena zakona o zavarovalništvu
(Uradni list RS, št. 13/00 in nasl.; v nadaljevanju: ZZavar)
izdaja Agencija za zavarovalni nadzor

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah sklepa o pošiljanju
zavarovalno-statističnih podatkov – SKL2002
1. člen
V obrazcih St-22, St-23, St-24, St-25, St-26, St-27,
St-28, St-30, St-31, St-32, St-33/A, St-33/B, St-34/A, St34/B, St-35, St-36, St-50 in St-53, ki so priloga sklepa o
pošiljanju zavarovalno-statističnih podatkov – SKL2002 (Uradni list RS, št. 8/02 in nasl.; v nadaljevanju: SKL2002) in
so njegov sestavni del, se besedilo v vrstici z zaporedno
številko 29 »Dodatno nezgodno zavarovanje« zamenja z besedilom »Dodatna zavarovanja«.
2. člen
V obrazcih St-19, St-20, St-29, St-37 in St-38, ki so
priloga SKL2002 in so njegov sestavni del, se besedilo v
vrstici z zaporedno številko 8 »dodatno nezgodno zavarovanje« zamenja z besedilom »dodatna zavarovanja«. Vrstica z
zaporedno številko 8 se prestavi za dve mesti nižje tako, da
postane vrstica z zaporedno številko 10, vrstici z zaporednima številkama 9 in 10 postaneta vrstici z zaporednima številkama 8 in 9.
V obrazcu St-19 se v vrstici z zaporedno številko 2
spremeni besedilo »SKUPAJ (3 do 10) Življenjsko zavarovanje (točka 19)« z besedilom »SKUPAJ (3 do 9**) Življenjsko
zavarovanje (točka 19)«. Na koncu obrazca se doda še
besedilo: »** pri stolpcih 3, 4 in 5 se sešteje vrstice od 3 do
10«.
V obrazcu St-20 se v vrstici z zaporedno številko 2
spremeni besedilo »SKUPAJ (3 do 10) Življenjsko zavarovanje (točka 19)« z besedilom »SKUPAJ (3 do 9*) Življenjsko
zavarovanje (točka 19)«. Na koncu obrazca se doda še
besedilo: »* pri stolpcih 3, 4, 7 in 8 se sešteje vrstice od 3
do 10«.
3. člen
V obrazcu St-23, ki je priloga SKL2002 in je njegov
sestavni del, se besedilo v prvem stolpcu »Kosmata zavarovalna premija« spremeni v »Kosmata zavarovalna in sozavarovalna premija«.
V obrazcu St-25, ki je priloga SKL2002 in je njegov
sestavni del, se besedilo v prvem stolpcu »Kosmata prenosna premija« spremeni v »Kosmata zavarovalna in sozavarovalna prenosna premija«.
V obrazcih St-27 in St-29, ki sta priloga SKL2002 in
sta njegov sestavni del, se besedilo v prvem stolpcu »Kosmata odškodnina oziroma zavarovalnina*« spremeni v »Kosmata odškodnina oziroma zavarovalnina zavarovanj in sozavarovanj*«.
V obrazcu St-30, ki je priloga SKL2002 in je njegov
sestavni del, se besedilo v prvem stolpcu »Kosmati cenilni
stroški« spremeni v »Kosmati cenilni stroški zavarovanj in
sozavarovanj«.

Uradni list Republike Slovenije
V obrazcu St-33/A, ki je priloga SKL2002 in je njegov
sestavni del, se besedilo v prvem stolpcu »Kosmate rezervacije za odškodnine oziroma zavarovalnine*« spremeni v
»Kosmate rezervacije za odškodnine oziroma zavarovalnine
zavarovanj in sozavarovanj*«.
V obrazcu St-33/B, ki je priloga SKL2002 in je njegov
sestavni del, se besedilo v prvem stolpcu »Kosmate rezervacije za cenilne stroške in stroške reševanja škod« spremeni v »Kosmate rezervacije za cenilne stroške in stroške
reševanja škod zavarovanj in sozavarovanj«.
V obrazcu St-35, ki je priloga SKL2002 in je njegov
sestavni del, se besedilo v prvem stolpcu »Kosmate rezervacije za bonuse, popuste in storno« spremeni v »Kosmate
rezervacije za bonuse, popuste in storno zavarovanj in sozavarovanj«.
V obrazcu St-37, ki je priloga SKL2002 in je njegov
sestavni del, se besedilo v prvem stolpcu »Kosmata matematična rezervacija« spremeni v »Kosmata matematična rezervacija zavarovanj in sozavarovanj«.
V obrazcu St-39, ki je priloga SKL2002 in je njegov
sestavni del, se besedilo v prvem stolpcu »Kosmate druge
zavarovalno tehnične rezervacije« spremeni v »Kosmate druge zavarovalno tehnične rezervacije zavarovanj in sozavarovanj«.
4. člen
V obrazcu St-41/A, ki je priloga SKL2002 in je njegov
sestavni del, se doda nova prva vrstica z besedilom »SKUPAJ (2 do 25)«, ostale vrstice z zaporednimi številkami od 1
do 24 se ustrezno spremenijo v 2 do 25. V novi prvi vrstici
se izpolnijo samo stolpci od 1 do 4 ter stolpci od 11 do 16.
Stolpci od 5 do 10 se v novi prvi vrstici počrnijo.
5. člen
V 2. členu SKL2002 se doda novi drugi odstavek, ki
se glasi:
»Zavarovalnice, ki opravljajo posle v državi članici, morajo zbirati statistične podatke o zavarovalnih poslih v posamezni državi članici in sicer ločeno za zavarovalne posle, ki
jih opravljajo preko podružnice in za zavarovalne posle, ki jih
opravljajo na podlagi neposrednega opravljanja zavarovalnih
poslov. Zavarovalnice morajo zbirati podatke o številu zavarovanj, obračunanih zavarovalnih premijah, številu škod in
obračunanih odškodninah oziroma zavarovalninah po zavarovalnih vrstah in vzroku nastanka škode ter o obračunanih
stroških sklepne provizije po zavarovalnih vrstah v obliki in
vsebini, predpisani z obrazci od St-1/A do St-19/A ter St53/A, ki so priloga tega sklepa. Zavarovalnica mora obrazce St-1/A do St-19/A ter St-53/A izpolniti ločeno za vsako
državo članico posebej, v kateri opravlja zavarovalne posle,
preko podružnice ali na podlagi neposrednega opravljanja
zavarovalnih poslov.«.
6. člen
V 3. členu SKL2002 se dodata nova tretji in četrti
odstavek, ki se glasita:
»Zavarovalnice morajo zbirati statistične podatke za posamezne pokojninske načrte o številu zavarovancev in višini
matematičnih rezervacij, o številu zavarovancev in višini matematičnih rezervacij, ki so v mirovanju oziroma, ki so zadržali pravice, o številu delodajalcev, ki so vključeni v pokojninski načrt ter o delodajalcih, ki ne plačujejo premij, v
obliki in vsebini predpisani z obrazcema St-56/I in St-56/K,
ki sta priloga tega sklepa.
Zavarovalnice, ki opravljajo posle v državi članici, morajo zbirati statistične podatke o zavarovalnih poslih v posamezni državi članici in sicer ločeno za zavarovalne posle, ki
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jih opravljajo preko podružnice in za zavarovalne posle, ki jih
opravljajo na podlagi neposrednega opravljanja zavarovalnih
poslov. Zavarovalnice morajo zbirati podatke o obračunanih
zavarovalnih premijah in obračunanih odškodninah oziroma
zavarovalninah po zavarovalnih vrstah v obliki in vsebini,
predpisani z obrazcem St-50/A, ki je priloga tega sklepa.
Zavarovalnica mora obrazec St-50/A izpolniti ločeno za vsako državo članico posebej, v kateri opravlja zavarovalne
posle, preko podružnice ali na podlagi neposrednega opravljanja zavarovalnih poslov.«.
7. člen
V obrazcih St-47/A, St-47/B in St-47/C, ki so priloga
SKL2002, se stolpca v glavi obrazcev, ki sta označena z
»0« in »1«, označi z »a« in »b«, ter se ostale stolpce, označene z »2« do »33«, označi z »1« do »32«. Formule v glavi
obrazcev se spremenijo tako, da se formula »2-3« spremeni
v formulo »1-2«, formula »5-6+7-8« spremeni v formulo
»4-5+6-7«, formula »14-15+16-17+18-19+20-21« spremeni v formulo »13-14+15-16+17-18+19-20, formula
»5+7+14+16+18+20«
spremeni
v
formulo
»4+6+13+15+17+19«, formula »6+8+15+17+19+21« spremeni v formulo »5+7+14+16+18+20«, formula »26-27«
spremeni v formulo »25-26«, formula »26/2« spremeni v
formulo »25/1«, formula »27/3« spremeni v formulo »26/2«
in formula »28/4« spremeni v formulo »27/3«.
8. člen
V obrazcih St-48/A, St-48/B in St-48/C, ki so priloga SKL2002 se zamenja prva dva stolpca tako, da je sedaj
zaporedna številka vrstice v prvem stolpcu, medtem ko je
leto nastanka škode v drugem stolpcu. Prav tako se doda
tudi nova vrstica, s katero se označi stolpce, in sicer prva
dva stolpca z »a« oziroma »b«, ostale s številkami od »1«
do »34«.
9. člen
Obrazce St-19, St-20, St-22, St-23, St-24, St-25, St26, St-27, St-28, St-29, St-30, St-31, St-32, St-33/A, St33/B, St-34/A, St-34/B, St-35, St-36, St-37, St-38, St39, St-41/A, St-47/A, St-47/B, St-47/C, St-48/A,
St-48/B, St-48/C, St-50 in St-53, ki so priloga sklepa
SKL2002 in so njegov sestavni del se nadomesti z obrazci,
ki so priloga tega sklepa.
10. člen
Zavarovalnice prvič dostavijo statistične podatke na
obrazcu St-50/A v roku dveh mesecev po 30. 6. 2004 za
obdobje od 1. 1. 2004 do 30. 6. 2004.
Zavarovalnice prvič dostavijo statistične podatke na
obrazcih od St-1/A do St-19/A ter obrazcu St-53/A v roku
treh mesecev po preteku poslovnega leta 2004.
Zavarovalnice prvič dostavijo statistične podatke na
obrazcih St-56/I in St-56/K v roku dveh mesecev po preteku poslovnega leta 2003.
11. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 15. decembra 2003.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. France Križanič l. r.

St-1/A

Obdobje:
Poslovno leto:
Zneski v 000 SIT
Zavarovanja

Škode

Število

Zap. št.
vrstice

Število škod

Zavarovanje

a

polic

zavarovancev

Obraþunana
zavarovalna premija

1

2

3

b

1

SKUPAJ (2 do 10)

2

Nezgodno zav. oseb pri opravljanju rednega poklica in izven njega

3

Nezgodno zav. oseb v motornih vozilih in pri opravljanju posebnih dejavnosti

4

Nezgodno zav. otrok in šolske mladine in posebna nezgodna zav. mladine

5

Skupinsko nezgodno zav. gostov, obiskovalcev in turistov

6

Skupinsko nezgodno zav. potrošnikov, naroþnikov ipd.

7

Druga posebna nezgodna zavarovanja

8

Obvezno zavarovanje potnikov v javnem prometu proti posledicam nesreþe

9

Zavarovanje lastnika vozila in voznika za telesne poškodbe

10

Vsa druga nezgodna zavarovanja

Obraþunana kosmata zavarovalnina *

VSEH

od tega z
enkratnim
izplaþilom

od tega z
obroþnim
izplaþilom

VSA

od tega izplaþana v
enkratnem znesku

od tega izplaþana v
obrokih

4

5

6

7

8

9
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Nezgodno zavarovanje (vkljuþno z zavarovanji nesreþ pri delu in poklicnih obolenj)

Stran

Zavarovalnica:
Država v kateri zavarovanje krije nevarnosti:
Naþin opravljanja zavarovalnih poslov:
Statistiþni bilten za zavarovalno vrsto:

* ne vsebuje cenilnih stroškov

______________, dne _____20___

Žig

Sestavil:

Odg. delavec:

Uradni list Republike Slovenije

St-2/A

Zdravstveno zavarovanje
Obdobje:
Poslovno leto:
Zneski v 000 SIT
Zavarovanja
Število

Zap. št.
vrstice

Število škod

Zavarovanje

a
1

Škode

b

polic

zavarovancev

Obraþunana
zavarovalna premija

1

2

3

Obraþunana kosmata zavarovalnina *

SKUPAJ
(5 + 6)

povraþilo
stroškov
zdravljenja

drugo

SKUPAJ
(8 + 9)

povraþilo stroškov
zdravljenja

drugo

4

5

6

7

8

9

Uradni list Republike Slovenije

Zavarovalnica:
Država v kateri zavarovanje krije nevarnosti:
Naþin opravljanja zavarovalnih poslov:
Statistiþni bilten za zavarovalno vrsto:

SKUPAJ (2 do 7)

2

Zdrav.zav.seb, ki so po zakonu izkljuþene iz obveznega zdrav. zav. za **

3

Zdrav.zav.seb, ki so po zakonu izkljuþene iz obveznega zdrav. zav. za ***

4

Dopolnilno zdrav. zav.iz 7.odstavka 2.þlena ZZavar

5

Zdr.zav.za tveganja, ki jih ob uveljavljanju po drugaþnih postopkih krije obvez.zdrav.zav.

6

Zdr.zav. za veþji obseg pravic in višji standard storitev, kot ga krije obvezno zdrav. zav.

7

Vsa druga zdravstvena zavarovanja

* ne vsebuje cenilnih stroškov
** tveganja, ki jih za druge osebe krije obvezno zdravstveno zavarovanje.
*** tveganja, ki jih za druge osebe lahko krije dopolnilno zdravstveno zav.iz 7.odstavka 2.þlena ZZavar

______________, dne _____20___

Žig

Sestavil:

Odg. delavec:

Št.
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Stran

St-3/A

Zavarovanje kopenskih motornih vozil
Obdobje:
Poslovno leto:
Zneski v 000 SIT
Zavarovanja

Zap. št.
vrstice

Zavarovanje

a

b

1

SKUPAJ (2 do 4)

2

Kasko zavarovanje cestnih motornih vozil z lastnim pogonom, razen tirnih

3

Kasko zavarovanje drugih cestnih vozil (brez pogona)

4

Vsa druga zavarovanja kopenskih motornih vozil

Število
zavarovanj
1

Obraþunana zavarovalna
premija
2

Škode
Število škod
3

Obraþunana kosmata
zavarovalnina *
4
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Zavarovalnica:
Država v kateri zavarovanje krije nevarnosti:
Naþin opravljanja zavarovalnih poslov:
Statistiþni bilten za zavarovalno vrsto:

* ne vsebuje cenilnih stroškov

______________, dne _____20___

Žig

Sestavil:

Odg. delavec:

Uradni list Republike Slovenije

St-4/A

Zavarovanje tirnih vozil
Obdobje:
Poslovno leto:

Uradni list Republike Slovenije

þetrtletno

Zavarovalnica:
Država v kateri zavarovanje krije nevarnosti:
Naþin opravljanja zavarovalnih poslov:
Statistiþni bilten za zavarovalno vrsto:

Zneski v 000 SIT
Zavarovanja

Zap. št.
vrstice

Zavarovanje

a

b

1

SKUPAJ (2 + 3)

2

Kasko zavarovanje tirnih vozil

3

Vsa druga zavarovanja tirnih vozil

Število
zavarovanj
1

Obraþunana zavarovalna
premija
2

Škode
Število škod
3

Obraþunana kosmata
zavarovalnina *
4

* ne vsebuje cenilnih stroškov

______________, dne _____20___

Žig

Sestavil:

Odg. delavec:
Št.
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Stran

þetrtletno

St-5/A

Letalsko zavarovanje
Obdobje:
Poslovno leto:
Zneski v 000 SIT
Zavarovanja

Zap. št.
vrstice

Zavarovanje

a

b

1

SKUPAJ (2 + 3)

2

Kasko zavarovanje letal in drugih zraþnih plovil

3

Vsa druga letalska zavarovanja

Število
zavarovanj
1

Obraþunana zavarovalna
premija
2

Škode
Število škod
3
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Zavarovalnica:
Država v kateri zavarovanje krije nevarnosti:
Naþin opravljanja zavarovalnih poslov:
Statistiþni bilten za zavarovalno vrsto:

Obraþunana kosmata
zavarovalnina *
4

* ne vsebuje cenilnih stroškov

______________, dne _____20___

Žig

Sestavil:

Odg. delavec:

Uradni list Republike Slovenije

St-6/A

Zavarovanje plovil
Obdobje:
Poslovno leto:

Uradni list Republike Slovenije

þetrtletno

Zavarovalnica:
Država v kateri zavarovanje krije nevarnosti:
Naþin opravljanja zavarovalnih poslov:
Statistiþni bilten za zavarovalno vrsto:

Zneski v 000 SIT
Zavarovanja

Zap. št.
vrstice

Zavarovanje

a

Število
zavarovanj
1

b

1

SKUPAJ (2 do 4)

2

Kasko zavarovanje ladij in þolnov v pomorski plovbi

3

Kasko zavarovanje ladij in þolnov v reþno-jezerski plovbi

4

Vsa druga zavarovanja plovil

Obraþunana zavarovalna
premija
2

Škode
Število škod
3

Obraþunana kosmata
zavarovalnina *
4

* ne vsebuje cenilnih stroškov

______________, dne _____20___

Žig:

Sestavil:

Odg. delavec:
Št.
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Stran

þetrtletno

St-7/A

Zavarovanje prevoza blaga
Obdobje:
Poslovno leto:
Zneski v 000 SIT
Zavarovanja

Zap. št.
vrstice

Zavarovanje

a

Število
zavarovanj
1

b

1

SKUPAJ (2 do 4)

2

Zavarovanje blaga v mednarodnem transportu

3

Zavarovanje blaga v domaþem transportu

4

Vsa druga transportna kargo zavarovanja

Obraþunana zavarovalna
premija
2

Škode
Število škod
3
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Zavarovalnica:
Država v kateri zavarovanje krije nevarnosti:
Naþin opravljanja zavarovalnih poslov:
Statistiþni bilten za zavarovalno vrsto:

Obraþunana kosmata
zavarovalnina *
4

* ne vsebuje cenilnih stroškov

______________, dne _____20___

Žig:

Sestavil:

Odg. delavec:
Uradni list Republike Slovenije

St-8/A

Zavarovanje požara in elementarnih nesreþ
Obdobje:
Poslovno leto:

Uradni list Republike Slovenije

þetrtletno

Zavarovalnica:
Država v kateri zavarovanje krije nevarnosti:
Naþin opravljanja zavarovalnih poslov:
Statistiþni bilten za zavarovalno vrsto:

Zneski v 000 SIT
Zavarovanja

Zap. št.
vrstice

Zavarovanje

a

b

Število
zavarovanj
1

1

SKUPAJ (2 do 6)

2

Požarno zav. in zav. nekaterih drugih nevarnosti izven industrije in obrti

3

Požarno zav. in zav. nekaterih drugih nevarnosti v industriji in obrti

4

Požarno zavarovanje premoženja elektrogospodarskih podjetij

5

Vsa druga požarna zavarovanja

6

Zavarovanje jedrskih nevarnosti

Obraþunana zavarovalna
premija
2

Škode
Število škod
3

Obraþunana kosmata
zavarovalnina *
4

* ne vsebuje cenilnih stroškov

Sestavil:

Odg. delavec:

129 / 22. 12. 2003 / Stran 17967

Žig:

Št.

______________, dne _____20___

Drugo škodno zavarovanje
Obdobje:
Poslovno leto:
Zneski v 000 SIT
Zavarovanja

Zap. št.
vrstice

Zavarovanje

a

b

Število
zavarovanj
1

1

SKUPAJ (2 do 16)

2

Strojelomno zavarovanje

3

Strojelomno zavarovanje opreme elektrogospodarskih podjetij

4

Gradbeno zavarovanje

5

Montažno zavarovanje

6

Zavarovanje filmske proizvodnje

7

Zavarovanje raþunalnikov

8

Zavarovanje blaga v hladilnicah
Stanovanjsko zavarovanje
Zavarovanje rudnikov

11

Zavarovanje nevarnosti v PTT prometu

12

Zavarovanje nevarnosti vloma in ropa

13

Zavarovanje stekla

14

Zavarovanje posevkov in plodov

15

Zavarovanje živali

16

Vsa ostala druga škodna zavarovanja

Število škod
3

* ne vsebuje cenilnih stroškov

______________, dne _____20___

Žig:

Sestavil:

Odg. delavec:

Obraþunana kosmata
zavarovalnina *
4

Uradni list Republike Slovenije

9
10

Obraþunana zavarovalna
premija
2

Škode

17968 / Št. 129 / 22. 12. 2003

St-9/A

Stran

þetrtletno

Zavarovalnica:
Država v kateri zavarovanje krije nevarnosti:
Naþin opravljanja zavarovalnih poslov:
Statistiþni bilten za zavarovalno vrsto:

St-10/A

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil
Obdobje:
Poslovno leto:

Uradni list Republike Slovenije

þetrtletno

Zavarovalnica:
Država v kateri zavarovanje krije nevarnosti:
Naþin opravljanja zavarovalnih poslov:
Statistiþni bilten za zavarovalno vrsto:

Zneski v 000 SIT
Zavarovanja

Zap. št.
vrstice

Zavarovanje

a

b

1

SKUPAJ (2 do 4)

2

Zavarovanje lastnikov cestnih motornih vozil proti odgovornosti za škodo,
povzroþeno tretjim osebam

3

Zavarov. prevozniške odgovornosti za blago v cestnem prometu

4

Vsa druga zavarovanja odgovornosti pri uporabi motornih vozil

Število
zavarovanj
1

Obraþunana zavarovalna
premija
2

Škode
Število škod
3

Obraþunana kosmata
zavarovalnina *
4

* ne vsebuje cenilnih stroškov

Žig:

Sestavil:

Odg. delavec:

Št.

______________, dne _____20___

129 / 22. 12. 2003 / Stran 17969

Stran

þetrtletno

St-11/A

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov
Obdobje:
Poslovno leto:
Zneski v 000 SIT
Zavarovanja

Zap. št.
vrstice

Zavarovanje

a

b

1

SKUPAJ (2 do 4)

2

Zavarovanje lastnikov zrakoplovov proti odgovornosti za škodo, povzroþeno
tretjim osebam

3

Zavarov. prevozniške odgovornosti za blago v zraþnem prometu

4

Vsa druga zavarovanja odgovornosti pri uporabi zrakoplovov

Število
zavarovanj
1

Obraþunana zavarovalna
premija
2

Škode
Število škod
3

17970 / Št. 129 / 22. 12. 2003

Zavarovalnica:
Država v kateri zavarovanje krije nevarnosti:
Naþin opravljanja zavarovalnih poslov:
Statistiþni bilten za zavarovalno vrsto:

Obraþunana kosmata
zavarovalnina *
4

* ne vsebuje cenilnih stroškov

______________, dne _____20___

Žig:

Sestavil:

Odg. delavec:
Uradni list Republike Slovenije

St-12/A

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil
Obdobje:
Poslovno leto:
Zneski v 000 SIT
Zavarovanja

Zap. št.
vrstice

Zavarovanje

a

b

1

SKUPAJ (2 do 7)

2

Zavarovanje odgovornosti v pomorskem prometu

3

Zavarovanje odgovornosti v reþnem in jezerskem prometu

4

Zavarovanje odgovornosti popravljavcev vodnih plovil

5

Zavarovanje odgovornosti marine

6

Zavarovanje prevozniške odgovornosti za blago v pomorskem in reþno-jezerskem prometu

7

Vsa druga zavarovanja odgovornosti pri uporabi plovil

Število
zavarovanj
1

Obraþunana zavarovalna
premija
2

Škode
Število škod
3

Uradni list Republike Slovenije

þetrtletno

Zavarovalnica:
Država v kateri zavarovanje krije nevarnosti:
Naþin opravljanja zavarovalnih poslov:
Statistiþni bilten za zavarovalno vrsto:

Obraþunana kosmata
zavarovalnina *
4

* ne vsebuje cenilnih stroškov

______________, dne _____20___

Žig:

Sestavil:

Odg. delavec:
Št.

129 / 22. 12. 2003 / Stran 17971

Stran

þetrtletno

St-13/A

Splošno zavarovanje odgovornosti
Obdobje:
Poslovno leto:
Zneski v 000 SIT
Zavarovanja

Zap. št.
vrstice

Zavarovanje

Število
zavarovanj

Obraþunana zavarovalna
premija

Število škod

Obraþunana kosmata
zavarovalnina *

b

1

2

3

4

a
1

SKUPAJ (2 do 24)

2

Zavarovanje odgovornosti v železniškem prometu

3

Zavarovanje odgovornosti filmskega producenta

4

Zavarovanje splošne odgovornosti

5

Zavarovanje proizvajalþeve odgovornosti za izdelke

6

Zavarovanje pogodbene odgovornosti izvajalca gradbenih del

7

Zavarovanje pogodbene odgovornosti izvajalca montažnih del

8

Zavarovanje garancije proizvajalca, prodajalca ali dobavitelja
Zavarovanje špediterske odgovornosti v mednarodnem prometu

10

Zavarovanje špediterske odgovornosti v domaþem prometu

11

Obvezno zavarovanje odgovornosti revizijskih družb

12

Obvezno zavarovanje projektantske odgovornosti

13

Obvezno zavarovanje odvetniške odgovornosti

14

Obvezno zavarovanje zdravniške odgovornosti

15

Obvezno zavarovanje notarske odgovornosti

16

Obvezno zav. odgovornosti proizvajalcev zdravil in medicinskih pripomoþkov

17

Obvezno zavarovanje odgovornosti zavarovalnih posredniških družb

18

Obvezno zavarovanje odgovornosti sodnih izvršiteljev

19

Obvezno zav. odgovornosti overiteljev kvalificiranih potrdil elektronskih podpisov

20

Obvezno zavarovanje odgovornosti gorskih vodnikov

21

Obvezno zavarovanje odgovornosti geodetskih podjetij

22

Obvezno zavarovanje odgovornosti certifikacijskih organov za potrejevanje skladnosti gradbenih proizvodov
Obvezno zavarovanje odgovornosti upravljavcev strelišþ

24

Vsa druga splošna zavarovanja odgovornosti

* ne vsebuje cenilnih stroškov

______________, dne _____20___

Žig:

Sestavil:

Odg. delavec:

Uradni list Republike Slovenije

9

23

Škode

17972 / Št. 129 / 22. 12. 2003

Zavarovalnica:
Država v kateri zavarovanje krije nevarnosti:
Naþin opravljanja zavarovalnih poslov:
Statistiþni bilten za zavarovalno vrsto:

St-14/A

Kreditno zavarovanje
Obdobje:
Poslovno leto:

Uradni list Republike Slovenije

þetrtletno

Zavarovalnica:
Država v kateri zavarovanje krije nevarnosti:
Naþin opravljanja zavarovalnih poslov:
Statistiþni bilten za zavarovalno vrsto:

Zneski v 000 SIT
Zavarovanja

Zap. št.
vrstice

Zavarovanje

a

b

Število
zavarovanj
1

SKUPAJ (2 + 5)

2

Zavarovanje izvoznih kreditov (terjatev) (3 + 4)

3

komercialnih nevarnosti

4

nekomercialnih nevarnosti

5

Zavarovanje drugih vrst kreditov (6 do 13)

6

potrošniški

7

stanovanjski

8

samostojnim podjetnikom

9

ostalim pravnim osebam

10

terjatev fiziþnim osebam (razen št. 12)

11

terjatev pravnim osebam (razen št. 12)

12

terjatev – leasing

13

Vsa druga kreditna zavarovanja

Število škod
3

Žig:

Sestavil:

Odg. delavec:

129 / 22. 12. 2003 / Stran 17973

* ne vsebuje cenilnih stroškov

______________, dne _____20___

Obraþunana kosmata
zavarovalnina *
4

Št.

1

Obraþunana zavarovalna
premija
2

Škode

Kavcijsko zavarovanje
Obdobje:
Poslovno leto:
Zneski v 000 SIT
Zavarovanja

Zap. št.
vrstice

Zavarovanje

a

b

1

SKUPAJ (2 + 3)

2

Kavcijsko zavarovanje

3

Vsa druga kavcijska zavarovanja

Število
zavarovanj
1

Obraþunana zavarovalna
premija
2

17974 / Št. 129 / 22. 12. 2003

St-15/A

Stran

þetrtletno

Zavarovalnica:
Država v kateri zavarovanje krije nevarnosti:
Naþin opravljanja zavarovalnih poslov:
Statistiþni bilten za zavarovalno vrsto:

Škode
Število škod
3

Obraþunana kosmata
zavarovalnina *
4

* ne vsebuje cenilnih stroškov

______________, dne _____20___

Žig:

Sestavil:

Odg. delavec:
Uradni list Republike Slovenije

St-16/A

Zavarovanje razliþnih finanþnih izgub
Obdobje:
Poslovno leto:

Uradni list Republike Slovenije

þetrtletno

Zavarovalnica:
Država v kateri zavarovanje krije nevarnosti:
Naþin opravljanja zavarovalnih poslov:
Statistiþni bilten za zavarovalno vrsto:

Zneski v 000 SIT
Zavarovanja

Zap. št.
vrstice

Zavarovanje

a

b

1

SKUPAJ (2 do 7)

2

Šomažno požarno zavarovanje

3

Šomažno strojelomno zavarovanje

4

Zavarovanje prireditev

5

Zavarovanje proti škodam zaradi odkupa valutnih falsifikatov

6

Zavarovanje nevarnosti odpovedi turistiþnih potovanj

7

Vsa druga zavarovanja razliþnih finanþnih izgub

Število
zavarovanj
1

Obraþunana zavarovalna
premija
2

Škode
Število škod
3

Žig:

Sestavil:

Odg. delavec:

129 / 22. 12. 2003 / Stran 17975

______________, dne _____20___

Št.

* ne vsebuje cenilnih stroškov

Obraþunana kosmata
zavarovalnina *
4

Stran

þetrtletno

St-17/A

Zavarovanje stroškov postopka
Obdobje:
Poslovno leto:
Zneski v 000 SIT
Zavarovanja

Zap. št.
vrstice

Zavarovanje

a

b

1

SKUPAJ (2 + 3)

2

Stroški odvetnikov in drugi stroški postopka

3

Vsa druga zavarovanja stroškov postopka

Število
zavarovanj
1

Obraþunana zavarovalna
premija
2

17976 / Št. 129 / 22. 12. 2003

Zavarovalnica:
Država v kateri zavarovanje krije nevarnosti:
Naþin opravljanja zavarovalnih poslov:
Statistiþni bilten za zavarovalno vrsto:

Škode
Število škod
3

Obraþunana kosmata
zavarovalnina *
4

* ne vsebuje cenilnih stroškov

______________, dne _____20___

Žig:

Sestavil:

Odg. delavec:

Uradni list Republike Slovenije

St-18/A

Zavarovanje pomoþi
Obdobje:
Poslovno leto:

Uradni list Republike Slovenije

þetrtletno

Zavarovalnica:
Država v kateri zavarovanje krije nevarnosti:
Naþin opravljanja zavarovalnih poslov:
Statistiþni bilten za zavarovalno vrsto:

Zneski v 000 SIT
Zavarovanja

Zap. št.
vrstice

Zavarovanje

a

b

1

SKUPAJ (2 do 4)

2

Avtomobilska pomoþ - na potovanjih

3

Zdravstvena pomoþ - na potovanjih

4

Vsa druga zavarovanja pomoþi

Število
zavarovanj
1

Obraþunana zavarovalna
premija
2

Škode
Število škod
3

Obraþunana kosmata
zavarovalnina *
4

* ne vsebuje cenilnih stroškov
Št.

Žig:

Sestavil:

Odg. delavec:

129 / 22. 12. 2003 / Stran 17977

______________, dne _____20___

St-19
Življenjska zavarovanja
Obdobje:
Poslovno leto:
Zneski v 000 SIT
Zavarovanja

Zap. št.
vrstice

Zavarovanje

a

b

1

SKUPAJ (2 + 11 + 12 + 15 + 16)

2

SKUPAJ (3 do 9**)

3

- zavarovanje za smrt

4

- zavarovanje za doživetje

5

- zavarovanje za smrt in doživetje - mešano zavarovanje

6

- rentno zavarovanje (razen pod št. 7)

Število

Škode

polic

zavarovancev

Obraþunana
zavarovalna premija

Število škod

Obraþunana kosmata
zavarovalnina *

1

2

3

4

5

17978 / Št. 129 / 22. 12. 2003

Statistiþni bilten za zavarovalne vrste pod toþkami 19 do 23 drugega odstavka 2. þlena ZZavar:

Stran

þetrtletno

Zavarovalnica:

Življenjsko zavarovanje (toþka 19)

7

- rentno zavarovanje - izplaþila po pokojninskih naþrtih po ZPIZ-1

8

- prost. pokojninska in invalidska zavarovanja (razen pod 7 oz. 14 oz. 18)

9

- vsa druga življenjska zavarovanja

10

- dodatna zavarovanja

11

Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva (toþka 20)

12

SKUPAJ (13 + 14)

13

- življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (toþka 21) po ZZavar

Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (toþka 21)

14

- življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (toþka 21) po ZPIZ-1

15

Tontine (toþka 22)
SKUPAJ (17 + 18)

- zavarovanje s kapitalizacijo izplaþil (toþka 23) po ZZavar

Zavarovanje s kapitalizacijo izplaþil (toþka 23)

18

- zavarovanje s kapitalizacijo izplaþil (toþka 23) po ZPIZ-1

* ne vsebuje cenilnih stroškov
** pri stolpcih 3, 4 in 5 se sešteje vrstice od 3 do 10

______________, dne _____20___

Žig:

Sestavil:

Odg. delavec:

Uradni list Republike Slovenije

16
17

St-19/A

Življenjska zavarovanja
Obdobje:
Poslovno leto:
Zneski v 000 SIT
Zavarovanja

Zap. št.
vrstice

Zavarovanje

a

b

1

SKUPAJ (2 + 11 + 12 + 15 + 16)

2

SKUPAJ (3 do 9**)

3

- zavarovanje za smrt

4

- zavarovanje za doživetje

5

- zavarovanje za smrt in doživetje - mešano zavarovanje

6

- rentno zavarovanje (razen pod št. 7)

Število

Škode

polic

zavarovancev

Obraþunana
zavarovalna premija

Število škod

Obraþunana kosmata
zavarovalnina *

1

2

3

4

5

Uradni list Republike Slovenije

þetrtletno

Zavarovalnica:
Država v kateri zavarovanje krije nevarnosti:
Naþin opravljanja zavarovalnih poslov:
Statistiþni bilten za zavarovalne vrste pod toþkami 19 do 23 drugega odstavka 2. þlena ZZavar:

Življenjsko zavarovanje (toþka 19)

7

- rentno zavarovanje - izplaþila po pokojninskih naþrtih po ZPIZ-1

8

- prost. pokojninska in invalidska zavarovanja (razen pod 7 oz. 14 oz. 18)

9

- vsa druga življenjska zavarovanja

10

- dodatna zavarovanja

11

Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva (toþka 20)

12

SKUPAJ (13 + 14)

13

- življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (toþka 21) po ZZavar

Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (toþka 21)

- življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (toþka 21) po ZPIZ-1
Tontine (toþka 22)

Št.

14
15

SKUPAJ (17 + 18)

- zavarovanje s kapitalizacijo izplaþil (toþka 23) po ZZavar

Zavarovanje s kapitalizacijo izplaþil (toþka 23)

18

- zavarovanje s kapitalizacijo izplaþil (toþka 23) po ZPIZ-1

* ne vsebuje cenilnih stroškov
** pri stolpcih 3, 4 in 5 se sešteje vrstice od 3 do 10

______________, dne _____20___

Žig:

Sestavil:

Odg. delavec:

129 / 22. 12. 2003 / Stran 17979

16
17

St-20

Obdobje:
Poslovno leto:
Zneski v 000 SIT
Zavarovanja z enkratnim plaþilom premije
Zap. št.
vrstice

Število

a

b
SKUPAJ (2+11+12+15+16+19+20+21)

2

SKUPAJ (3 do 9*)

3

- zavarovanje za smrt

4

- zavarovanje za doživetje

5

- zavarovanje za smrt in doživetje - mešano zavarovanje

6

- rentno zavarovanje (razen pod št. 7)

Število

polic

zavarovancev

Kosmata enkratna
premija

Zavarovalna vsota, rente
na letnem nivoju in ostale
koristi

polic

zavarovancev

Kosmata letna
premija

Zavarovalna vsota, rente
na letnem nivoju in ostale
koristi

1

2

3

4

5

6

7

8

Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja

1

Zavarovanja z obroþnim plaþilom premije

Življenjsko zavarovanje (toþka 19)

7

- rentno zavarovanje - izplaþila po pokojninskih naþrtih po ZPIZ-1

8

- prost. pokojninska in invalidska zavarovanja (razen pod 7 oz. 14 oz. 18)

9

- vsa druga življenjska zavarovanja

10

- dodatna zavarovanja

11

Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva (toþka 20)

12

SKUPAJ (13 + 14)

13

- življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (toþka 21) po ZZavar

14

- življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (toþka 21) po ZPIZ-1

15

Tontine (toþka 22)

16

SKUPAJ (17 + 18)

17

- zavarovanje s kapitalizacijo izplaþil (toþka 23) po ZZavar

17980 / Št. 129 / 22. 12. 2003

Dolgoroþna zavarovanja
Sklenjene zavarovalne pogodbe za dolgoroþna zavarovanja

Stran

þetrtletno

Zavarovalnica:

Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (toþka 21)

Zavarovanje s kapitalizacijo izplaþil (toþka 23)

18

- zavarovanje s kapitalizacijo izplaþil (toþka 23) po ZPIZ-1

19

Zdravstvena zavarovanja (razen dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj)
Dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz 7. odstavka 2. þlena ZZavar

21

Vse druge vrste zavarovanj, za katere je potrebno oblikovati kritni sklad/matematiþno rezervacijo po 127. þlenu
ZZavar

* pri stolpcih 3, 4, 7 in 8 se sešteje vrstice od 3 do 10

______________, dne _____20___

Žig:

Sestavil:

Odg. delavec:

Uradni list Republike Slovenije

20

St-22
Statistiþni bilten o številu škod:
Število škod po posameznih zavarovalnih vrstah
Obdobje:
Poslovno leto:
Število škod
Zap. št.
vrstice

Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja

a

nerešenih na dan 31.12.
predhodnega poslovnega
leta

prijavljenih v
obdobju

1

2

b

1

SKUPAJ PREMOŽENJSKA IN ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (2 + 21)

2

SKUPAJ PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA (3 + 4 + 5 + … + 20)

3

Nezgodno zavarovanje

4

Zdravstveno zavarovanje

5

Zavarovanje kopenskih motornih vozil

6

Zavarovanje tirnih vozil

7

Letalsko zavarovanje

8

Zavarovanje plovil

9

Zavarovanje prevoza blaga

10

Zavarovanje požara in elementarnih nesreþ

11

Drugo škodno zavarovanje

12

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil

13

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov

14

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil

15

Splošno zavarovanje odgovornosti

16

Kreditno zavarovanje

17

Kavcijsko zavarovanje
Zavarovanje stroškov postopka

20

Zavarovanje pomoþi

21

SKUPAJ ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (22+23+24+25+26)

22

Življenjsko zavarovanje (toþka 19; razen zav. vrst pod tþ. 20 do 23, 2. odst. 2. þl. ZZavar)

23

Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva (toþka 20)

24

Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (toþka 21)

25

Tontine (toþka 22)

26

Zavarovanje s kapitalizacijo izplaþil (toþka 23)

27

Pokojninska zavarovanja po ZPIZ-1

28

Dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz 7. odstavka 2. þlena Zzavar

29

Dodatna zavarovanja

4

5

6

Opomba: Zavarovanja pod zap. št. 27 so vkljuþena tudi v ustrezno zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.
Zavarovanje pod zap. št. 28 je vkljuþeno tudi v zavarovalno vrsto zdravstvenih zavarovanj.
Zavarovanja pod zap. št. 29 so vkljuþena tudi v zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.

______________, dne _____20___

Žig

Sestavil:

Odg. delavec:
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Zavarovanje razliþnih finanþnih izgub

19

3

nerešenih na koncu za katere na zadnji dan obdobja še
obdobja
poteka sodni spor ali so v
arbitražnem postopku
(1+2+3 - 4)

Št.

18

ponovno odprtih v
rešenih v obdobju
obdobju

Uradni list Republike Slovenije

þetrtletno

Zavarovalnica:

St-23
Obraþunana premija:
Zavarovalna premija
Obdobje:
Poslovno leto:
Zneski v 000 SIT
Zap. št.
vrstice

Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja

Kosmata zav. in
sozavarovalna
premija

b

1

a
1

SKUPAJ PREMOŽENJSKA IN ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (2 + 21)

2

SKUPAJ PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA (3 + 4 + 5 + … + 20)

3

Nezgodno zavarovanje

4

Zdravstveno zavarovanje

5

Zavarovanje kopenskih motornih vozil

6

Zavarovanje tirnih vozil

7

Letalsko zavarovanje

8

Zavarovanje plovil

9

Zavarovanje prevoza blaga

10

Zavarovanje požara in elementarnih nesreþ

11

Drugo škodno zavarovanje

12

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil

13

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov

14

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil

15

Splošno zavarovanje odgovornosti

16

Kreditno zavarovanje

17

Kavcijsko zavarovanje

18

Zavarovanje razliþnih finanþnih izgub

19

Zavarovanje stroškov postopka
Zavarovanje pomoþi
SKUPAJ ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (22+23+24+25+26)

22

Življenjsko zavarovanje (toþka 19)

23

Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva (toþka 20)

24

Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (toþka 21)

25

Tontine (toþka 22)

26

Zavarovanje s kapitalizacijo izplaþil (toþka 23)

27

Pokojninska zavarovanja po ZPIZ -1

28

Dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz 7. odstavka 2. þlena Zzavar

29

Dodatna zavarovanja

2

3

4

Opomba: Zavarovanja pod zap. št. 27 so vkljuþena tudi v ustrezno zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.
Zavarovanje pod zap. št. 28 je vkljuþeno tudi v zavarovalno vrsto zdravstvenih zavarovanj.
Zavarovanja pod zap. št. 29 so vkljuþena tudi v zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.

______________, dne _____20___

Žig

Sestavil:

Odg. delavec:

5

Uradni list Republike Slovenije

20
21

ýista zavar.
Sprejeta
Znesek, oddan v Znesek, oddan v
premija
(1 - sozavarovalna
sozavarovanje
pozavarovanje
2 - 3)
premija

17982 / Št. 129 / 22. 12. 2003

zavarovanje

Stran

þetrtletno

Zavarovalnica:

St-24
pozavarovanje

Obraþunana premija:
Pozavarovalna premija
Obdobje:
Poslovno leto:
Zneski v 000 SIT
Zap. št.
vrstice

Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja

Kosmata premija
sprejetih cesij

Znesek, oddan v
retrocesijo
sprejetih cesij

a

b

1

2

1

SKUPAJ PREMOŽENJSKA IN ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (2 + 21)

2

SKUPAJ PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA (3 + 4 + 5 + … + 20)

3

Nezgodno zavarovanje

4

Zdravstveno zavarovanje

5

Zavarovanje kopenskih motornih vozil

6

Zavarovanje tirnih vozil

7

Letalsko zavarovanje

8

Zavarovanje plovil

9

Zavarovanje prevoza blaga

10

Zavarovanje požara in elementarnih nesreþ

11

Drugo škodno zavarovanje

12

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil

13

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov

14

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil

15

Splošno zavarovanje odgovornosti

16

Kreditno zavarovanje

17

Kavcijsko zavarovanje
Zavarovanje stroškov postopka

20

Zavarovanje pomoþi

21

SKUPAJ ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (22+23+24+25+26)

22

Življenjsko zavarovanje (toþka 19)

23

Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva (toþka 20)

24

Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (toþka 21)

25

Tontine (toþka 22)

26

Zavarovanje s kapitalizacijo izplaþil (toþka 23)

27

Pokojninska zavarovanja po ZPIZ-1

28

Dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz 7. odstavka 2. þlena Zzavar

29

Dodatna zavarovanja

4

5

6

Opomba: Zavarovanja pod zap. št. 27 so vkljuþena tudi v ustrezno zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.
Zavarovanje pod zap. št. 28 je vkljuþeno tudi v zavarovalno vrsto zdravstvenih zavarovanj.
Zavarovanja pod zap. št. 29 so vkljuþena tudi v zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.

______________, dne _____20___

ýista premija
skupaj
(3 + 6)
7

Žig

Sestavil:

Odg. delavec:
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Zavarovanje razliþnih finanþnih izgub

19

3

(1 - 2)

ýista premija
Znesek, oddan v
Kosmata premija
sprejetih retrocesij
retrocesijo
sprejetih retrocesij
sprejetih retrocesij
(4 - 5)

Št.

18

ýista premija
sprejetih cesij

Uradni list Republike Slovenije

þetrtletno

Zavarovalnica:

St-25
Obraþunana premija:
Prenosna premija zavarovanja na zadnji dan
Obdobje:
Poslovno leto:
Zneski v 000 SIT

Zap. št.
vrstice

Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja

a

Kosmata
zavarovalna in Znesek, oddan v Znesek, oddan v
sozavarovalna
sozavarovanje
pozavarovanje
prenosna premija

b

1

SKUPAJ PREMOŽENJSKA IN ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (2 + 21)

2

SKUPAJ PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA (3 + 4 + 5 + … + 20)

3

Nezgodno zavarovanje

4

Zdravstveno zavarovanje

5

Zavarovanje kopenskih motornih vozil

6

Zavarovanje tirnih vozil

7

Letalsko zavarovanje

8

Zavarovanje plovil

9

Zavarovanje prevoza blaga

10

Zavarovanje požara in elementarnih nesreþ

11

Drugo škodno zavarovanje

12

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil

13

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov

14

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil

15

Splošno zavarovanje odgovornosti

16

Kreditno zavarovanje

17

Kavcijsko zavarovanje
Zavarovanje razliþnih finanþnih izgub

19

Zavarovanje stroškov postopka

20

Zavarovanje pomoþi

21

SKUPAJ ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (22+23+24+25+26)

22

Življenjsko zavarovanje (toþka 19)

23

Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva (toþka 20)

24

Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (toþka 21)

25

Tontine (toþka 22)

26

Zavarovanje s kapitalizacijo izplaþil (toþka 23)

27

Pokojninska zavarovanja po ZPIZ-1

28

Dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz 7. odstavka 2. þlena Zzavar

29

Dodatna zavarovanja

2

3

(1 - 2 - 3)
4

Opomba: Zavarovanja pod zap. št. 27 so vkljuþena tudi v ustrezno zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.
Zavarovanje pod zap. št. 28 je vkljuþeno tudi v zavarovalno vrsto zdravstvenih zavarovanj.
Zavarovanja pod zap. št. 29 so vkljuþena tudi v zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.

______________, dne _____20___

Žig:

Sestavil:

Odg. delavec:

Prenosna premija
sprejetih
sozavarovanj
5

Uradni list Republike Slovenije

18

1

ýista prenosna
premija

17984 / Št. 129 / 22. 12. 2003

zavarovanje

Stran

þetrtletno

Zavarovalnica:

St-26
pozavarovanje

Obraþunana premija:
Prenosna premija pozavarovanja na zadnji dan
Obdobje:
Poslovno leto:
Zneski v 000 SIT
Zap. št.
vrstice

Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja

a

b

1

1

SKUPAJ PREMOŽENJSKA IN ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (2 + 21)

2

SKUPAJ PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA (3 + 4 + 5 + … + 20)

3

Nezgodno zavarovanje

4

Zdravstveno zavarovanje

5

Zavarovanje kopenskih motornih vozil

6

Zavarovanje tirnih vozil

7

Letalsko zavarovanje

8

Zavarovanje plovil

9

Zavarovanje prevoza blaga

10

Zavarovanje požara in elementarnih nesreþ

11

Drugo škodno zavarovanje

12

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil

13

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov

14

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil

15

Splošno zavarovanje odgovornosti

16

Kreditno zavarovanje

17

Kavcijsko zavarovanje
Zavarovanje razliþnih finanþnih izgub

19

Zavarovanje stroškov postopka

20

Zavarovanje pomoþi

21

SKUPAJ ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (22+23+24+25+26)
Življenjsko zavarovanje (toþka 19)

23

Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva (toþka 20)

24

Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (toþka 21)
Tontine (toþka 22)
Zavarovanje s kapitalizacijo izplaþil (toþka 23)

27

Pokojninska zavarovanja po ZPIZ-1

3

28

Dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz 7. odstavka 2. þlena Zzavar

29

Dodatna zavarovanja

Znesek, oddan v
retrocesijo
sprejetih retrocesij

(4 - 5)

(3 + 6)

4

5

6

7

Opomba: Zavarovanja pod zap. št. 27 so vkljuþena tudi v ustrezno zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.
Zavarovanje pod zap. št. 28 je vkljuþeno tudi v zavarovalno vrsto zdravstvenih zavarovanj.
Zavarovanja pod zap. št. 29 so vkljuþena tudi v zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.

______________, dne _____20___

ýista prenosna premija
skupaj

Žig:

Sestavil:

Odg. delavec:
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22

26

2

Kosmata prenosna
premija sprejetih
retrocesij

ýista prenosna premija
sprejetih retrocesij

Št.

18

25

Znesek, oddan v ýista prenosna premija
Kosmata premija sprejetih
sprejetih cesij
retrocesijo
cesij
sprejetih cesij
(1 - 2)

Uradni list Republike Slovenije

þetrtletno

Zavarovalnica:

St-27
Obraþunana odškodnina:
Odškodnina oz. zavarovalnina zavarovanja
Obdobje:
Poslovno leto:
Zneski v 000 SIT
Zap. št.
vrstice

Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja

a

b

1

SKUPAJ PREMOŽENJSKA IN ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (2 + 21)

2

SKUPAJ PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA (3 + 4 + 5 + … + 20)

3

Nezgodno zavarovanje

4

Zdravstveno zavarovanje

5

Zavarovanje kopenskih motornih vozil

6

Zavarovanje tirnih vozil

7

Letalsko zavarovanje

8

Zavarovanje plovil

9

Zavarovanje prevoza blaga

10

Zavarovanje požara in elementarnih nesreþ

11

Drugo škodno zavarovanje

12

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil

13

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov

14

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil

15

Splošno zavarovanje odgovornosti

16

Kreditno zavarovanje

17

Kavcijsko zavarovanje

18

Zavarovanje razliþnih finanþnih izgub

19

Zavarovanje stroškov postopka
Zavarovanje pomoþi
SKUPAJ ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (22+23+24+25+26)

22

Življenjsko zavarovanje (toþka 19)

23

Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva (toþka 20)

24

Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (toþka 21)

25

Tontine (toþka 22)

26

Zavarovanje s kapitalizacijo izplaþil (toþka 23)

27

Pokojninska zavarovanja po ZPIZ-1

28

Dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz 7. odstavka 2. þlena Zzavar

29

Dodatna zavarovanja

1

2

Znesek, oddan v
pozavarovanje*
3

(1 - 2 - 3)

Znesek v odškodninah sprejetih
sozavarovanj*

4

5

* ne vsebuje cenilnih stroškov
Opomba: Zavarovanja pod zap. št. 27 so vkljuþena tudi v ustrezno zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.
Zavarovanje pod zap. št. 28 je vkljuþeno tudi v zavarovalno vrsto zdravstvenih zavarovanj.
Zavarovanja pod zap. št. 29 so vkljuþena tudi v zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.

______________, dne _____20___

Žig:

Sestavil:

Odg. delavec:

Uradni list Republike Slovenije

20
21

Kosmata odškodnina oz.
Znesek, oddan v
zavarovalnina zavarovanj
sozavarovanje*
in sozavarovanj*

ýista odškodnina oz.
zavarovalnina*
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zavarovanje

Stran

þetrtletno

Zavarovalnica:

St-28
pozavarovanje

Obraþunana odškodnina:
Odškodnina oz. zavarovalnina pozavarovanja
Obdobje:
Poslovno leto:
Zneski v 000 SIT

Zap. št.
vrstice

Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja

Kosmata odškodnina
oz. zavarovalnina iz
sprejetih cesij*

Znesek,
oddan v
retrocesijo
sprejetih
cesij*

a

b

1

2

1

SKUPAJ PREMOŽENJSKA IN ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (2 + 21)

2

SKUPAJ PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA (3 + 4 + 5 + … + 20)

3

Nezgodno zavarovanje

4

Zdravstveno zavarovanje

5

Zavarovanje kopenskih motornih vozil

6

Zavarovanje tirnih vozil

7

Letalsko zavarovanje

8

Zavarovanje plovil

9

Zavarovanje prevoza blaga

10

Zavarovanje požara in elementarnih nesreþ

11

Drugo škodno zavarovanje

12

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil

13

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov

14

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil

15

Splošno zavarovanje odgovornosti

16

Kreditno zavarovanje

17

Kavcijsko zavarovanje
Zavarovanje stroškov postopka

20

Zavarovanje pomoþi

21

SKUPAJ ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (22+23+24+25+26)

22

Življenjsko zavarovanje (toþka 19)

23

Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva (toþka 20)

24

Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (toþka 21)

25

Tontine (toþka 22)

26

Zavarovanje s kapitalizacijo izplaþil (toþka 23)

27

Pokojninska zavarovanja po ZPIZ-1

28

Dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz 7. odstavka 2. þlena Zzavar

29

Dodatna zavarovanja

4

5

6

* ne vsebuje cenilnih stroškov
Opomba: Zavarovanja pod zap. št. 27 so vkljuþena tudi v ustrezno zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.
Zavarovanje pod zap. št. 28 je vkljuþeno tudi v zavarovalno vrsto zdravstvenih zavarovanj.
Zavarovanja pod zap. št. 29 so vkljuþena tudi v zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.

______________, dne _____20___

ýista odškodnina oz.
zavarovalnina skupaj*
(3 + 6)
7

Žig

Sestavil:

Odg. delavec:
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Zavarovanje razliþnih finanþnih izgub

19

3

Znesek, oddan ýista odškodnina oz.
v retrocesijo zavarovalnina sprejetih
retrocesij*
sprejetih
retrocesij*
(4 - 5)

Št.

18

Kosmata
ýista odškodnina oz.
zavarovalnina sprejetih odškodnina oz.
zavarovalnina
cesij*
sprejetih
retrocesij*
(1 - 2)

Uradni list Republike Slovenije

þetrtletno

Zavarovalnica:

St-29

Obdobje:
Poslovno leto:
Zneski v 000 SIT

Zap. št.
vrstice

Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja

Kosmata odškodnina oz.
zavarovalnina zavarovanj
in sozavarovanj*

Znesek, oddan v
sozavarovanje*

Znesek, oddan v
pozavarovanje*

a

b

1

2

3

ýista odškodnina oz.
zavarovalnina*

Znesek v odškodninah
sprejetih sozavarovanj*

(1 - 2 - 3)

1

4
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Odškodnine oz. zavarovalnine za dolgoroþna zavarovanja

Stran

Zavarovalnica:

5

SKUPAJ (2+11+12+15+16+19+20+21)

2

SKUPAJ (3 do 10) Življenjsko zavarovanje (toþka 19)

3

- zavarovanje za smrt

4

- zavarovanje za doživetje

5

- zavarovanje za smrt in doživetje - mešano zavarovanje

6

- rentno zavarovanje (razen pod št. 7)

7

- rentno zavarovanje - izplaþila po pokojninskih naþrtih po ZPIZ-1

8

- prost. pokojninska in invalidska zavarovanja (razen pod 7 oz. 14 oz. 18)

9

- vsa druga življenjska zavarovanja

10

- dodatna zavarovanja

11

Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva (toþka 20)

12

SKUPAJ (13 + 14) Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (toþka 21)

13

- življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (toþka 21) po ZZavar

14

- življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (toþka 21) po ZPIZ-1
Tontine (toþka 22)
SKUPAJ (17 + 18) Zavarovanje s kapitalizacijo izplaþil (toþka 23)

17

- zavarovanje s kapitalizacijo izplaþil (toþka 23) po ZZavar

18

- zavarovanje s kapitalizacijo izplaþil (toþka 23) po ZPIZ-1

19

Zdravstvena zavarovanja (razen dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj)

20

Dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz 7. odstavka 2. þlena ZZavar

Vse druge vrste zavarovanj, za katere je potrebno oblikovati kritni sklad/matematiþno rezervacijo po 127.
þlenu ZZavar
* ne vsebuje cenilnih stroškov
21

______________, dne _____20___

Žig:

Sestavil:

Odg. delavec:

Uradni list Republike Slovenije

15
16

St-30
zavarovanje

Obraþunana cenilni stroški:
Cenilni stroški zavarovanja
Obdobje:
Poslovno leto:
Zneski v 000 SIT
Zap. št.
vrstice

Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja

Kosmati cenilni stroški
zavarovanj in
sozavarovanj

a

b

1

1

SKUPAJ PREMOŽENJSKA IN ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (2 + 21)

2

SKUPAJ PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA (3 + 4 + 5 + … + 20)

3

Nezgodno zavarovanje

4

Zdravstveno zavarovanje

5

Zavarovanje kopenskih motornih vozil

6

Zavarovanje tirnih vozil

7

Letalsko zavarovanje

8

Zavarovanje plovil

9

Zavarovanje prevoza blaga

10

Zavarovanje požara in elementarnih nesreþ

11

Drugo škodno zavarovanje

12

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil

13

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov

14

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil

15

Splošno zavarovanje odgovornosti

16

Kreditno zavarovanje

17

Kavcijsko zavarovanje
Zavarovanje stroškov postopka

20

Zavarovanje pomoþi

21

SKUPAJ ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (22+23+24+25+26)

22

Življenjsko zavarovanje (toþka 19)

23

Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva (toþka 20)

24

Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (toþka 21)

25

Tontine (toþka 22)

26

Zavarovanje s kapitalizacijo izplaþil (toþka 23)

27

Pokojninska zavarovanja po ZPIZ-1

(1 - 2 - 3)

2

3

4

5

28

Dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz 7. odstavka 2. þlena Zzavar

29

Dodatna zavarovanja

Opomba: Zavarovanja pod zap. št. 27 so vkljuþena tudi v ustrezno zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.
Zavarovanje pod zap. št. 28 je vkljuþeno tudi v zavarovalno vrsto zdravstvenih zavarovanj.
Zavarovanja pod zap. št. 29 so vkljuþena tudi v zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.

______________, dne _____20___

Žig:

Sestavil:

Odg. delavec:
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Zavarovanje razliþnih finanþnih izgub

19

Znesek, oddan v
pozavarovanje

Znesek v cenilnih
stroških iz sprejetih
sozavarovanj

Št.

18

Znesek, oddan v
sozavarovanje

ýisti cenilni stroški

Uradni list Republike Slovenije

þetrtletno

Zavarovalnica:

St-31
Obraþunana cenilni stroški:
Cenilni stroški pozavarovanja
Obdobje:
Poslovno leto:
Zneski v 000 SIT
Zap. št.
vrstice

Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja

Kosmati cenilni stroški
iz sprejetih cesij

Znesek, oddan v
retrocesijo
sprejetih cesij

ýisti cenilni stroški
sprejetih cesij

a

b

1

2

3

1

SKUPAJ PREMOŽENJSKA IN ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (2 + 21)

2

SKUPAJ PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA (3 + 4 + 5 + … + 20)

3

Nezgodno zavarovanje

4

Zdravstveno zavarovanje

5

Zavarovanje kopenskih motornih vozil

6

Zavarovanje tirnih vozil

7

Letalsko zavarovanje

8

Zavarovanje plovil

9

Zavarovanje prevoza blaga

10

Zavarovanje požara in elementarnih nesreþ

11

Drugo škodno zavarovanje

12

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil

13

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov

14

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil

15

Splošno zavarovanje odgovornosti

16

Kreditno zavarovanje

17

Kavcijsko zavarovanje

18

Zavarovanje razliþnih finanþnih izgub

19

Zavarovanje stroškov postopka
Zavarovanje pomoþi
SKUPAJ ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (22+23+24+25+26)

22

Življenjsko zavarovanje (toþka 19)

23

Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva (toþka 20)

24

Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (toþka 21)

25

Tontine (toþka 22)

26

Zavarovanje s kapitalizacijo izplaþil (toþka 23)

27

Pokojninska zavarovanja po ZPIZ-1

28

Dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz 7. odstavka 2. þlena Zzavar

29

Dodatna zavarovanja

4

5

ýisti cenilni stroški
skupaj

(4 - 5)

(3 + 6)

6

7

Opomba: Zavarovanja pod zap. št. 27 so vkljuþena tudi v ustrezno zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.
Zavarovanje pod zap. št. 28 je vkljuþeno tudi v zavarovalno vrsto zdravstvenih zavarovanj.
Zavarovanja pod zap. št. 29 so vkljuþena tudi v zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.

______________, dne _____20___

Žig

Sestavil:

Odg. delavec:

Uradni list Republike Slovenije

20
21

(1 - 2)

Znesek, oddan v
Kosmati cenilni stroški
retrocesijo sprejetih
sprejetih retrocesij
retrocesij

ýisti cenilni stroški
sprejetih retrocesij

17990 / Št. 129 / 22. 12. 2003

pozavarovanje

Stran

þetrtletno

Zavarovalnica:

letno

St-32
zav. / pozav.

Pregled uveljavljenih terjatev:
Uveljavljene regresne terjatve in popravki vrednosti regresnih terjatev
Obdobje:
Poslovno leto:
Zneski v 000 SIT
Regresne terjatve

Popravki vrednosti regresnih terjatev

Zmanjšanje v poslovnem letu

Zap. št.
vrstice

Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja

a

b

1

SKUPAJ PREMOŽENJSKA IN ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (2 + 21)

2

SKUPAJ PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA (3 + 4 + 5 + … + 20)

3

Nezgodno zavarovanje

4

Zdravstveno zavarovanje

5

Zavarovanje kopenskih motornih vozil

6

Zavarovanje tirnih vozil

7

Letalsko zavarovanje

8

Zavarovanje plovil

9

Zavarovanje prevoza blaga

10

Zavarovanje požara in elementarnih nesreþ

11

Drugo škodno zavarovanje

12

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil

13

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov

14

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil

15

Splošno zavarovanje odgovornosti

16

Kreditno zavarovanje

17

Kavcijsko zavarovanje

18

Zavarovanje razliþnih finanþnih izgub

19

Zavarovanje stroškov postopka

22

Življenjsko zavarovanje (toþka 19)

23

Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva (toþka 20)

24

Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (toþka 21)

25

Tontine (toþka 22)

26

Zavarovanje s kapitalizacijo izplaþil (toþka 23)

27

Pokojninska zavarovanja po ZPIZ-1

28

Dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz 7. odstavka 2. þlena Zzavar

29

Dodatna zavarovanja

2

Odpisi terjatev

3

4

5

6

7

Zmanjšanje v
poslovnem letu
8

Popravljena
Stanje na koncu leta vrednost regresnih
terjatev (5 - 9)
(6 + 7 - 8)
9

Opomba: Zavarovanja pod zap. št. 27 so vkljuþena tudi v ustrezno zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.
Zavarovanje pod zap. št. 28 je vkljuþeno tudi v zavarovalno vrsto zdravstvenih zavarovanj.
Zavarovanja pod zap. št. 29 so vkljuþena tudi v zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.

______________, dne _____20___

10

Žig

Sestavil:

Odg. delavec:
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Zavarovanje pomoþi
SKUPAJ ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (22+23+24+25+26)

1

Plaþilo regresnih
zavezancev

Stanje na koncu leta Stanje na zaþetku
Poveþanje v
(1 + 2 - 3 - 4)
leta
poslovnem letu

Št.

20
21

Stanje na zaþetku
Poveþanje v
poslovnega leta poslovnem letu

Uradni list Republike Slovenije

Zavarovalnica:

St-33/A
Obraþunane rezervacije na zadnji dan:
Za odškodnine oziroma zavarovalnine zavarovanja
Obdobje:
Poslovno leto:
Zneski v 000 SIT
Rezervacija za odškodnine oziroma zavarovalnine

Zap. št.
vrstice

a

Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja

Kosmata rezervacija za
odškodnine oz.
zavarovalnine zavarovanj
in sozavarovanj*

Znesek, oddan v
sozavarovanje*

Znesek, oddan v
pozavarovanje*

b

1

2

3

ýista rezervacija *

(1 - 2 - 3)
1

SKUPAJ PREMOŽENJSKA IN ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (2 + 21)

2

SKUPAJ PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA (3 + 4 + 5 + … + 20)

3

Nezgodno zavarovanje

4

Zdravstveno zavarovanje

5

Zavarovanje kopenskih motornih vozil

6

Zavarovanje tirnih vozil

7

Letalsko zavarovanje

8

Zavarovanje plovil

9

Zavarovanje prevoza blaga

10

Zavarovanje požara in elementarnih nesreþ

11

Drugo škodno zavarovanje

12

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil

13

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov

14

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil

15

Splošno zavarovanje odgovornosti

16

Kreditno zavarovanje

17

Kavcijsko zavarovanje

18

Zavarovanje razliþnih finanþnih izgub

19

Zavarovanje stroškov postopka
Zavarovanje pomoþi
SKUPAJ ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (22+23+24+25+26)

22

Življenjsko zavarovanje (toþka 19)

23

Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva (toþka 20)

24

Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (toþka 21)

25

Tontine (toþka 22)

26

Zavarovanje s kapitalizacijo izplaþil (toþka 23)

27

Pokojninska zavarovanja po ZPIZ-1

28

Dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz 7. odstavka 2. þlena Zzavar

29

Dodatna zavarovanja

5

6

*ne vsebuje rezervacij za cenilne stroške
Opomba: Zavarovanja pod zap. št. 27 so vkljuþena tudi v ustrezno zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.
Zavarovanje pod zap. št. 28 je vkljuþeno tudi v zavarovalno vrsto zdravstvenih zavarovanj.
Zavarovanja pod zap. št. 29 so vkljuþena tudi v zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.

______________, dne _____20___

Žig

Sestavil:

Odg. delavec:

Uradni list Republike Slovenije

20
21

4

Kosmata rezervacija za
Rezervacija za odškodnine
odškodn.oz.zavarovalnine za
oziroma zavarovalnine iz
zahtevke, za katere poteka
sprejetih sozavarovalnih
sodni spor ali so v arbitražnem
poslov *
postopku *

17992 / Št. 129 / 22. 12. 2003

zavarovanje

Stran

þetrtletno

Zavarovalnica:

St-33/B
zavarovanje

Obraþunane rezervacije na zadnji dan:
Za cenilne stroške in stroške reševanja škod zavarovanja
Obdobje:
Poslovno leto:
Zneski v 000 SIT
Rezervacija za cenilne stroške in stroške reševanja škod

Zap. št.
vrstice

Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja

Kosmata rezervacija za
cenilne stroške in stroške
reševanja škod zavarovanj
in sozavarovanj

Znesek, oddan v
sozavarovanje

Znesek, oddan v
pozavarovanje

b

1

2

3

a

SKUPAJ PREMOŽENJSKA IN ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (2 + 21)

2

SKUPAJ PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA (3 + 4 + 5 + … + 20)

3

Nezgodno zavarovanje

4

Zdravstveno zavarovanje

5

Zavarovanje kopenskih motornih vozil

6

Zavarovanje tirnih vozil

7

Letalsko zavarovanje

8

Zavarovanje plovil

9

Zavarovanje prevoza blaga

10

Zavarovanje požara in elementarnih nesreþ

11

Drugo škodno zavarovanje

12

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil

13

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov

14

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil

15

Splošno zavarovanje odgovornosti

16

Kreditno zavarovanje

17

Kavcijsko zavarovanje
Zavarovanje razliþnih finanþnih izgub

19

Zavarovanje stroškov postopka

20

Zavarovanje pomoþi

21

SKUPAJ ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (22+23+24+25+26)

22

Življenjsko zavarovanje (toþka 19)

23

Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva (toþka 20)

24

Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (toþka 21)

25

Tontine (toþka 22)

26

Zavarovanje s kapitalizacijo izplaþil (toþka 23)

27

Pokojninska zavarovanja po ZPIZ-1

28

Dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz 7. odstavka 2. þlena Zzavar

29

Dodatna zavarovanja

5

Opomba: Zavarovanja pod zap. št. 27 so vkljuþena tudi v ustrezno zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.
Zavarovanje pod zap. št. 28 je vkljuþeno tudi v zavarovalno vrsto zdravstvenih zavarovanj.
Zavarovanja pod zap. št. 29 so vkljuþena tudi v zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.

______________, dne _____20___

6

Žig

Sestavil:

Odg. delavec:
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18

4

Št.

1

Kosmata rezervacija za cenilne
ýista rezervacija za
Rezervacija za cenilne
cenilne stroške in stroške stroške in stroške reševanja stroške in stroške reš. škod za
zahtevke, za katere poteka
reševanja škod
škod iz sprejetih
sodni spor ali so v arbitražnem
sozavarovalnih poslov
postopku
(1 - 2 - 3)

Uradni list Republike Slovenije

þetrtletno

Zavarovalnica:

St-34/A
Obraþunane rezervacije na zadnji dan:
Za odškodnine oz. zavarovalnine pozavarovanja
Obdobje:
Poslovno leto:
Zneski v 000 SIT

Zap. št.
vrstice

Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja

Kosmata
rezervacija za
odšk. oz.
zavarovalnino iz
sprejetih cesij*

Znesek, oddan v
retrocesijo
sprejetih cesij*

a

b

1

2

1

SKUPAJ PREMOŽENJSKA IN ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (2 + 21)

2

SKUPAJ PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA (3 + 4 + 5 + … + 20)

3

Nezgodno zavarovanje

4

Zdravstveno zavarovanje

5

Zavarovanje kopenskih motornih vozil

6

Zavarovanje tirnih vozil

7

Letalsko zavarovanje

8

Zavarovanje plovil

9

Zavarovanje prevoza blaga

10

Zavarovanje požara in elementarnih nesreþ

11

Drugo škodno zavarovanje

12

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil

13

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov

14

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil

15

Splošno zavarovanje odgovornosti

16

Kreditno zavarovanje

17

Kavcijsko zavarovanje
Zavarovanje razliþnih finanþnih izgub

19

Zavarovanje stroškov postopka

20

Zavarovanje pomoþi

21

SKUPAJ ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (22+23+24+25+26)

22

Življenjsko zavarovanje (toþka 19)

23

Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva (toþka 20)

24

Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (toþka 21)

25

Tontine (toþka 22)

26

Zavarovanje s kapitalizacijo izplaþil (toþka 23)

27

Pokojninska zavarovanja po ZPIZ-1

28

Dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz 7. odstavka 2. þlena Zzavar

29

Dodatna zavarovanja

3

4

5

ýista rezervacija
sprejetih cesij*

ýista rezervacija za
odšk.oz. zavarovalnino
sprejetih retrocesij*

ýista rezervacija za
odšk.oz. zavarovalnino
skupaj*

(4 - 5)

(3 + 6)

6

7

* ne vsebuje rezervacij za cenilne stroške
Opomba: Zavarovanja pod zap. št. 27 so vkljuþena tudi v ustrezno zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.
Zavarovanje pod zap. št. 28 je vkljuþeno tudi v zavarovalno vrsto zdravstvenih zavarovanj.
Zavarovanja pod zap. št. 29 so vkljuþena tudi v zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.

______________, dne _____20___

Žig

Sestavil:

Odg. delavec:

Uradni list Republike Slovenije

18

Znesek, oddan v
retrocesijo
sprejetih
retrocesij*

(1 - 2)

Kosmata
rezervacija za
odšk.oz.
zavarovalnino
sprejetih
retrocesij*
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pozavarovanje

Stran

þetrtletno

Zavarovalnica:

St-34/B
pozavarovanje

Obraþunane rezervacije na zadnji dan:
Za cenilne stroške in stroške reševanja škod pozavarovanja
Obdobje:
Poslovno leto:
Zneski v 000 SIT

Zap. št.
vrstice

Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja

a

ýista rezerervacija za
Kosmata rezer.
Kosmata
ýista rezervacija za
ýista rezervacija za
cenilne stroške in
Znesek, oddan v cenilne stroške in stroške za cenilne stroške Znesek, oddan v
rezervacija za
cenilne stroške in stroške
stroške reš. škod
retrocesijo
in
stroške
reš.
retrocesijo
cenilne stroške in
reš. škod skupaj
reš. škod sprejetih cesij
škod sprejetih sprejetih retrocesij sprejetih retrocesij
sprejetih cesij
str. reš. škod iz
retrocesij
sprejetih cesij
(1 - 2)
(4 - 5)
(3+6)

b
SKUPAJ PREMOŽENJSKA IN ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (2 + 21)

2

SKUPAJ PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA (3 + 4 + 5 + … + 20)

3

Nezgodno zavarovanje

4

Zdravstveno zavarovanje

5

Zavarovanje kopenskih motornih vozil

6

Zavarovanje tirnih vozil

7

Letalsko zavarovanje

8

Zavarovanje plovil

9

Zavarovanje prevoza blaga

10

Zavarovanje požara in elementarnih nesreþ

11

Drugo škodno zavarovanje

12

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil

13

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov

14

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil

15

Splošno zavarovanje odgovornosti

16

Kreditno zavarovanje

17

Kavcijsko zavarovanje
Zavarovanje razliþnih finanþnih izgub

19

Zavarovanje stroškov postopka

20

Zavarovanje pomoþi

21

SKUPAJ ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (22+23+24+25+26)

22

Življenjsko zavarovanje (toþka 19)

23

Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva (toþka 20)

24

Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (toþka 21)

25

Tontine (toþka 22)

26

Zavarovanje s kapitalizacijo izplaþil (toþka 23)

27

Pokojninska zavarovanja po ZPIZ-1

28

Dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz 7. odstavka 2. þlena Zzavar

29

Dodatna zavarovanja

2

3

4

5

6

Opomba: Zavarovanja pod zap. št. 27 so vkljuþena tudi v ustrezno zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.
Zavarovanje pod zap. št. 28 je vkljuþeno tudi v zavarovalno vrsto zdravstvenih zavarovanj.
Zavarovanja pod zap. št. 29 so vkljuþena tudi v zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.

______________, dne _____20___

7

Žig

Sestavil:

Odg. delavec:

129 / 22. 12. 2003 / Stran 17995

18

1

Št.

1

Uradni list Republike Slovenije

þetrtletno

Zavarovalnica:

St-35
Obraþunane rezervacije na zadnji dan:
Zavarovalna rezervacija za bonuse, popuste in storno
Obdobje:
Poslovno leto:
Zneski v 000 SIT
Zap. št.
vrstice

Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja

a

Kosmata rezervacija za
ýista rezervacija za bonuse, Rezervacija za bonuse,
bonuse, popuste in
Znesek, oddan v Znesek, oddan v
popuste in storno
popuste in storno
storno zavarovanj in
sozavarovanje
pozavarovanje
sprejetih sozavarovanj
sozavarovanj
(1 - 2 - 3)

b

1

1

SKUPAJ PREMOŽENJSKA IN ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (2 + 21)

2

SKUPAJ PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA (3 + 4 + 5 + … + 20)

3

Nezgodno zavarovanje

4

Zdravstveno zavarovanje

5

Zavarovanje kopenskih motornih vozil

6

Zavarovanje tirnih vozil

7

Letalsko zavarovanje

8

Zavarovanje plovil

9

Zavarovanje prevoza blaga

10

Zavarovanje požara in elementarnih nesreþ

11

Drugo škodno zavarovanje

12

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil

13

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov

14

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil

15

Splošno zavarovanje odgovornosti

16

Kreditno zavarovanje

17

Kavcijsko zavarovanje

18

Zavarovanje razliþnih finanþnih izgub

19

Zavarovanje stroškov postopka
Zavarovanje pomoþi
SKUPAJ ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (22+23+24+25+26)

22

Življenjsko zavarovanje (toþka 19)

23

Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva (toþka 20)

24

Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (toþka 21)

25

Tontine (toþka 22)

26

Zavarovanje s kapitalizacijo izplaþil (toþka 23)

27

Pokojninska zavarovanja po ZPIZ-1

28

Dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz 7. odstavka 2. þlena Zzavar

29

Dodatna zavarovanja

3

Opomba: Zavarovanja pod zap. št. 27 so vkljuþena tudi v ustrezno zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.
Zavarovanje pod zap. št. 28 je vkljuþeno tudi v zavarovalno vrsto zdravstvenih zavarovanj.
Zavarovanja pod zap. št. 29 so vkljuþena tudi v zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.

______________, dne _____20___

Žig:

Sestavil:

Odg. delavec:

4

5

Uradni list Republike Slovenije

20
21

2
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zavarovanje

Stran

þetrtletno

Zavarovalnica:

St-36
pozavarovanje

Obraþunane rezervacije na zadnji dan:
Pozavarovalna rezervacija za bonuse, popuste in storno
Obdobje:
Poslovno leto:
Zneski v 000 SIT

Zap. št.
vrstice

Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja

a

ýista rezervacija za
ýista rezervacija za
ýista rezervacija za
Kosmata rezervacija za Znesek, oddan v
Kosmata rezervacija za Znesek, oddan v bonuse, popuste in storno
bonuse, popuste in storno bonuse, popuste in storno
bonuse, popuste in
retrocesijo
bonuse, popuste in storno
retrocesijo
skupaj
sprejetih cesij
sprejetih retrocesij
storno sprejetih
sprejetih
iz sprejetih cesij
sprejetih cesij
retrocesij
retrocesij
(1 - 2)
(4 - 5)
(3 + 6)

b

1

SKUPAJ PREMOŽENJSKA IN ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (2 + 21)

2

SKUPAJ PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA (3 + 4 + 5 + … + 20)

3

Nezgodno zavarovanje

4

Zdravstveno zavarovanje

5

Zavarovanje kopenskih motornih vozil

6

Zavarovanje tirnih vozil

7

Letalsko zavarovanje

8

Zavarovanje plovil

9

Zavarovanje prevoza blaga

10

Zavarovanje požara in elementarnih nesreþ

11

Drugo škodno zavarovanje

12

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil

13

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov

14

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil

15

Splošno zavarovanje odgovornosti

16

Kreditno zavarovanje

17

Kavcijsko zavarovanje
Zavarovanje stroškov postopka

20

Zavarovanje pomoþi

21

SKUPAJ ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (22+23+24+25+26)

22

Življenjsko zavarovanje (toþka 19)

23

Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva (toþka 20)

24

Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (toþka 21)

25

Tontine (toþka 22)

26

Zavarovanje s kapitalizacijo izplaþil (toþka 23)

27

Pokojninska zavarovanja po ZPIZ-1

28

Dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz 7. odstavka 2. þlena Zzavar

29

Dodatna zavarovanja

3

4

5

6

Opomba: Zavarovanja pod zap. št. 27 so vkljuþena tudi v ustrezno zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.
Zavarovanje pod zap. št. 28 je vkljuþeno tudi v zavarovalno vrsto zdravstvenih zavarovanj.
Zavarovanja pod zap. št. 29 so vkljuþena tudi v zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.

______________, dne _____20___

7

Žig

Sestavil:

Odg. delavec:

129 / 22. 12. 2003 / Stran 17997

Zavarovanje razliþnih finanþnih izgub

19

2

Št.

18

1

Uradni list Republike Slovenije

þetrtletno

Zavarovalnica:

St-37
Obraþunane rezervacije na zadnji dan:
Matematiþna rezervacija dolgoroþnih zavarovanj
Obdobje:
Poslovno leto:
Zneski v 000 SIT

Zap. št.
vrstice

Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja

a

b

Kosmata matematiþna
Znesek, oddan v Znesek, oddan v
rezervacija zavarovanj
sozavarovanje
pozavarovanje
in sozavarovanj

ýista matematiþna
rezervacija

Metematiþna
rezervacija
sprejetih
sozavarovanj

(1 - 2 - 3)
1

1

2

3

4

5

17998 / Št. 129 / 22. 12. 2003

zavarovanje

Stran

þetrtletno

Zavarovalnica:

SKUPAJ (2+11+12+15+16+19+20+21)

2

SKUPAJ (3 do 10)

3

- zavarovanje za smrt

Življenjsko zavarovanje (toþka 19)

4

- zavarovanje za doživetje

5

- zavarovanje za smrt in doživetje - mešano zavarovanje

6

- rentno zavarovanje (razen pod št. 7)

7

- rentno zavarovanje - izplaþila po pokojninskih naþrtih po ZPIZ-1

8

- prost. pokojninska in invalidska zavarovanja (razen pod 7 oz. 14 oz. 18)

9

- vsa druga življenjska zavarovanja

10

- dodatna zavarovanja

11

Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva (toþka 20)

12

SKUPAJ (13 + 14)

13

- življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (toþka 21) po ZZavar

Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (toþka 21)

14

- življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (toþka 21) po ZPIZ-1

15

Tontine (toþka 22)

16

SKUPAJ (17 + 18)

17

- zavarovanje s kapitalizacijo izplaþil (toþka 23) po ZZavar

Zavarovanje s kapitalizacijo izplaþil (toþka 23)

- zavarovanje s kapitalizacijo izplaþil (toþka 23) po ZPIZ-1
Zdravstvena zavarovanja (razen dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj)

20

Dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz 7. odstavka 2. þlena ZZavar

21

Vse druge vrste zavarovanj, za katere je potrebno oblikovati kritni sklad/matematiþno rezervacijo po 127. þlenu ZZavar

______________, dne _____20___

Žig:

Sestavil:

Odg. delavec:

Uradni list Republike Slovenije

18
19

St-38
pozavarovanje

Obraþunane rezervacije na zadnji dan:
Matematiþna rezervacija dolgoroþnih pozavarovanj
Obdobje:
Poslovno leto:
Zneski v 000 SIT

Zap. št.
vrstice

a

Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja

Kosmata
matematiþna
rezervacija iz
sprejetih cesij

Znesek, oddan v
retrocesijo
sprejetih cesij

b

1

2

ýista matem.
rezervacija
sprejetih cesij

Kosmata matem. Znesek, oddan v
rezervacija
retrocesijo
sprejetih
sprejetih
retrocesij
retrocesij

(1 - 2)
1

SKUPAJ (2+11+12+15+16+19+20+21)

2

SKUPAJ (3 do 10)

3

- zavarovanje za smrt

4

- zavarovanje za doživetje

5

- zavarovanje za smrt in doživetje - mešano zavarovanje

6

- rentno zavarovanje (razen pod št. 7)

4

5

ýista matem.
rezervacija
skupaj

(4 - 5)

(3 + 6)

6

7

Življenjsko zavarovanje (toþka 19)

7

- rentno zavarovanje - izplaþila po pokojninskih naþrtih po ZPIZ-1

8

- prost. pokojninska in invalidska zavarovanja (razen pod 7 oz. 14 oz. 18)

9

- vsa druga življenjska zavarovanja

10

- dodatna zavarovanja

11

Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva (toþka 20)
- življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (toþka 21) po ZZavar

14

- življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (toþka 21) po ZPIZ-1

15

Tontine (toþka 22)

16

SKUPAJ (17 + 18)

17

- zavarovanje s kapitalizacijo izplaþil (toþka 23) po ZZavar

Zavarovanje s kapitalizacijo izplaþil (toþka 23)

18

- zavarovanje s kapitalizacijo izplaþil (toþka 23) po ZPIZ-1

19

Zdravstvena zavarovanja (razen dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj)

20

Dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz 7. odstavka 2. þlena ZZavar
Vse druge vrste zavarovanj, za katere je potrebno oblikovati kritni sklad/matematiþno rezervacijo po
127. þlenu ZZavar

______________, dne _____20___

Žig

Sestavil:

Odg. delavec:

129 / 22. 12. 2003 / Stran 17999

SKUPAJ (13 + 14) Življenjsko zavar. vezano na enote investicijskih skladov (toþka 21)

13

Št.

12

21

3

ýista matem.
rezervacija
sprejetih
retrocesij

Uradni list Republike Slovenije

þetrtletno

Zavarovalnica:

Obraþunane rezervacije na zadnji dan:
Druge zavarovalno-tehniþne rezervacije zavarovanja
Obdobje:
Poslovno leto:
Zneski v 000 SIT
Zap. št.
vrstice

Druge zavarovalno-tehniþne rezervacije

Kosmate druge
zavarovalne tehniþne
rezervacije zavarovanj in
sozavarovanj

Znesek, oddan v
sozavarovanje

Znesek, oddan v
pozavarovanje

a

b

1

2

3

1

SKUPAJ (2 do 11)

2

Rezervacije za zavarovanja odgovornosti za jedrsko škodo

3

Rezervacije za zavarovanja proizvajalþeve odgovornosti za farmacevtske izdelke

4

Rezervacije za zavarovanje nevarnosti potresa

5

Rezervacije za zavarovanje nevarnosti poplave

6

Rezervacije za neiztekle rizike

7

Rezervacije za valutne neusklajenosti

8

Rezervacije za naložbene neusklajenosti

9

Rezervacije za posebna upraviþenja iz življ. zavarovanj

10

Rezervacije za posebna upraviþenja iz premož. zavarovanj

11

Rezervacije za vse ostale nevarnosti

______________, dne _____20___

Žig

ýiste druge zavarovalnotehniþne rezervacije

Druge zavarovalnotehniþne rezervacije iz
sprejetih sozavarovanj

(1 - 2 - 3)

Sestavil:

4

18000 / Št. 129 / 22. 12. 2003

St-39
zavarovanje

Stran

þetrtletno

Zavarovalnica:

5

Odg. delavec:

Uradni list Republike Slovenije

St-41/A
zav. / pozav.

Izravnalne rezervacije - podatki za izraþun izravnalnih rezervacij in stanje izravnalnih rezervacij na zadnji dan obdobja
Obdobje:
Poslovno leto:
Zneski v 000 SIT

Zap. št.
vrstice

Zavarovalna vrsta

Stanje
izr.rez.na
zaþetku
drseþega leta

a

b

1

1

SKUPAJ (2 do 25)

2

Nezgodno zavarovanje

3

Zdravstveno zavarovanje

4

Zavarovanje kopenskih motornih vozil

5

Zavarovanje tirnih vozil

6

Letalsko zavarovanje

7

Zavarovanje plovil

8

Zavarovanje prevoza blaga

9
10
11
12
13

2

Razlika
povpreþnega
Delež škod
deleža škod in
drseþega leta
deleža škod
drseþega leta

Lastni delež
obraþunene
premije za
drseþe leto

(St41/F,st.10)

(3,5% *(3))

(St-41/B,st.11)

(St-41/D,st.12)

(5-6)

(St-41/F,st.9)

3

4

5

6

7

8

Dejansko poveþanje
po enajstem odstavku
118.þlena ZZavar na
koncu drseþega leta

0,75*((St41/D,st.11)-9)
9

10

11

12

Znesek, ki ga
zavarovalnica na
koncu drseþega leta
Dejansko zmanjšanje izr.rez.na koncu drseþega leta
namenja za
po
Stanje izr.rez.na koncu
oblikovanje izr.rez.nad
drseþega leta
ravnijo doloþeno v
osmem in devetem
odstavku 1.þlena
dvanajstem odstavku
ZZavar-A
4.þlenu ZZavar-A
118.þlena ZZavar
13

14

15

16

Zavarovanje požara in elementarnih nesreþ
Drugo škodno zavarovanje - zav. posevkov in
plodov proti toþi in pozebi
Drugo škodno zavarovanje – razen zavarovanj
iz 9
Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih
vozil
Zavarovanje odgovornosti pri uporabi
zrakoplovov

14

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil

15

Splošno zavarovanje odgovornosti

16

Kreditno zavarovanje

17

Zgornja meja
Stanje
obveznosti na 3,5 odstotkov zgornje Povpreþni delež škod
izr.rez.na dan
koncu drseþega
meje obveznosti
opazovanega obdobja
31.12.
leta
predhodnega
poslovnega leta

75% razlike med
þistimi prihodki od
ýisti odhodki
Poveþanje po
premij drseþega leta
za škode
desetem
in þistimi odhodki
drseþega leta
odstavku
za škode drseþega
118.þlena
leta
ZZavar

Uradni list Republike Slovenije

Zavarovalnica:

Kavcijsko zavarovanje

20

Zavarovanje pomoþi

21

Življenjsko zavarovanje

22

Zavarovanje za primer poroke oziroma rojstva

23

Življenjsko zavarovanje vezano na enote
investicijskih skladov

24

Tontine

25

Zavarovanje s kapitalizacijo izplaþil

______________, dne _____20___

Žig

Sestavil:

Odg.delavec:

129 / 22. 12. 2003 / Stran 18001

Zavarovanje razliþnih finanþnih izgub
Zavarovanje stroškov postopka

Št.

18
19

letno

St-47/A

Poslovno leto:
Zavarovalna vrsta:
Zneski v 000 SIT
Prihodki od zavarovalnih premij
Zap. št.
vrstice

Leta prihodkov zav. premij
in nastanka škod

a

b

1

do vkljuþno leta t - 10

2

t-9

3

t-8

4

t-7

5

t-6

6

t-5

7

t-4

8

t-3

9

t-2

10

t-1

11

Poslov. leto (t)

12

SKUPAJ

Kumulativne
uveljavljene regresne
Število rešenih
Število rešenih škod v
terjatve in þista
škod v letu t z
Skupaj (4 - 5 + 6 - iztržljiva vrednost od zavarovalnino, letu t z zavarovalnino,
enako 0 SIT
prodaje
v
škodnih
7)
razliþno od 0 SIT
primerih
poškodovanih
8
9
10
11

Kumulativno obraþunane odškodnine oz. zavarovalnine, cenilni stroški in str. reševanja škod
Odškodnine oz. zavarovalnine *

Cenilni stroški in str. reševanja škod

Kosmata in
sprejeto sozav.

Znesek, oddan v
sozavarovanje in
pozavarovanje

ýista (1 - 2)

Kosmate in
sprejeto
sozavarovanje

Znesek, oddan v
sozavarovanje in
pozavarovanje

Kosmate in sprejeto
sozavarovanje

Znesek, oddan v
sozavarovanje in
pozavarovanje

1

2

3

4

5

6

7

Število delno rešenih
škod v letu t

12

18002 / Št. 129 / 22. 12. 2003

Premije, odškodnine oz. zavarovalnine, število škod, cenilni stroški in stroški reševanja škod glede na leto prihodkov oziroma leto nastanka škode

Stran

Zavarovalnica:

* ne vsebuje cenilnih stroškov

______________, dne _____20___

Žig

Sestavil:

Odg. delavec:

Uradni list Republike Slovenije

St-47/B

Premije, odškodnine oz. zavarovalnine, število škod, cenilni stroški in stroški reševanja škod glede na leto prihodkov oziroma leto nastanka škode
Poslovno leto:
Zavarovalna vrsta:
Zneski v 000 SIT

Zap. št.
vrstice

Leta prihodkov zav. premij
in nastanka škod

a

b

1

do vkljuþno leta t - 10

2

t-9

3

t-8

4

t-7

5

t-6

6

t-5

7

t-4

8

t-3

9

t-2

10

t-1

11

Poslov. leto (t)

12

SKUPAJ

Ocena zneskov na dan
Skupaj þiste
Rezervacije za odškodnine oz. zavarovalnine* na dan 31.12. leta t
Rezervacije za cenilne stroške in stroške reševanja škod na dan 31.12. leta t
31.12. leta t za
odškodnine oz.
priþakovane regerese
zavarovalnine za
Število nerešenih,
in za iztržljivo
Nastale, a še neprijavljene
Prijavljene
Nastale, a še ne prijavljene
Prijavljene
cenilne stroške in
prijavljenih škod na
vrednost v škodnih
stroške reševanja škod
dan 31.12. leta t
primerih
Znesek, oddan v
(13-14+15-16+17Kosmate in sprejeto
Znesek, oddan v
Kosmate in sprejeto
Kosmate in sprejeto
Znesek, oddan v
Kosmate in sprejeto
Znesek, oddan v
poškodovanih
sozavar. in
18+19-20)
sozavarovanje
sozavar. in pozavar.
sozavarovanje
sozavarovanje
sozavar. in pozavar.
sozavarovanje
sozavar. in pozavar.
predmetov
pozavar.
13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Število nastalih
neprijavljenih škod,
ocena na dan 31.12.
leta t

Uradni list Republike Slovenije

Zavarovalnica:

24

* ne vsebuje cenilnih stroškov

______________, dne _____20___

Žig

Sestavil:

Odg. delavec:

Št.

129 / 22. 12. 2003 / Stran 18003

St-47/C

Poslovno leto:
Zavarovalna vrsta:
Zneski v 000 SIT

Zap. št.
vrstice

Leta prihodkov zav. premij
in nastanka škod

a

b

1

do vkljuþno leta t - 10

2

t-9

3

t-8

4

t-7

5

t-6

6

t-5

7

t-4

8

t-3

9

t-2

10

t-1

11

Poslov. leto (t)

12

SKUPAJ

Skupaj obraþunane odškodnine oz. zavarovalnine*, cenilni stroški in stroški reševanja škod ter
škodne rezervacije

Delež skupaj obraþunanih odškodnin oz. zavarovalnin*, cenilnih stroškov in stroškov
reševanja škod in škodnih rezervacij v odstotku glede na prihodke zavarovalnih premij

Kosmato in sprejeto
sozavarovanje
(4+6+13+15+17+19)

Znesek, oddan v sozavarovanje in
pozavarovanje (5+7+14+16+ 18+20)

ýisto (25-26)

Kosmato in sprejeto
sozavarovanje (25/1)

Znesek, oddan v sozavarovanje in
pozavarovanje (26/2)

ýisto (27/3)

ýistih rezervacij za odškodnine
oz. zavarovalnine*

ýistih rezervacij za cenilne stroške
in stroške reševanja škod

25

26

27

28

29

30

31

32

Diskontiranje na dan 31.12. poslovnega leta t

18004 / Št. 129 / 22. 12. 2003

Premije, odškodnine oz. zavarovalnine, število škod, cenilni stroški in stroški reševanja škod glede na leto prihodkov oziroma leto nastanka škode

Stran

Zavarovalnica:

* odškodnine oz. zavarovalnine ne vsebuje cenilnih stroškov, þiste rezervacije za odškodnine oz. zavarovalnine ne vsebujejo rezervacij za cenilne stroške

______________, dne _____20___

Žig

Sestavil:

Odg. delavec:

Uradni list Republike Slovenije

letno

St-48/A

Dinamika kumulativno obraþunanih zneskov odškodnin oz. zavarovalnin ter s škodami povezanih obraþunanih cenilnih
stroškov in stroškov reševanja škod, rezervacij za odškodnine oz. zavarovalnine in rezervacij za cenilne stroške in
stroške reševanja škod za
Poslovno leto:
Zavarovalna vrsta:

Uradni list Republike Slovenije

Zavarovalnica:

Zneski v 000 SIT
Zap.št.
vrstice

Leto nastanka
škode

1
2

t-9

3

t-8

4

t-7

5

t-6

6

t-5

7

t-4

8

t-3

9

t-2

10

t -1

11

Poslov. leto (t)

12

SKUPAJ

t-9

t-8

t-7

t-6

t-5

t-4

t-3

t-2

t-1

Poslovno leto
(t)

Enoletna

Dvoletna

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

* vsi zneski so kosmati, zneski odškodnin oz. zavarovalnin so brez cenilnih stroškov, rezervacije za odškodnine oz. zavarovalnine pa brez rezervacij za cenilne stroške

______________, dne _____20___

Žig:

Sestavil:

Odg. delavec:

129 / 22. 12. 2003 / Stran 18005

b
do vkljuþno leta
t - 10

Dinamika obveznosti

Št.

a

Vsota kumulativno obraþunanih zneskov odškodnin oz. zavarovalnin* ter s škodami povezanih obraþunanih cenilnih stroškov in stroškov reševanja škod
ter rezervacij za odškodnine oz. zavarovalnine* in rezervacij za cenilne stroške in stroške reševanja škod z

St-48/B

Poslovno leto:
Zavarovalna vrsta:
Zneski v 000 SIT
Zap.št.
vrstice

Kumulativa obraþunanih zneskov odškodnin oz. zavarovalnin* ter s škodami povezanih obraþunanih cenilnih stroškov in stroškov reševanja škod

Leto nastanka
škode

a

b

1

do vkljuþno leta
t - 10

2

t-9

3

t-8

4

t-7

5

t-6

6

t-5

7

t-4

8

t-3

9

t-2

10

t -1

11

Poslov. leto (t)

12

SKUPAJ

t-9

t-8

t-7

t-6

t-5

t-4

t-3

t-2

t-1

Poslovno leto (t)

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Kumulativno število
dokonþno rešenih
Kumulativno število
škod z
dokonþno rešenih škod z
zavarovalnino,
zavarovalnino 0 SIT
razliþno od 0 SIT
23

______________, dne _____20___

Žig

Sestavil:

Odg. delavec:

24
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* vsi zneski so kosmati, zneski odškodnin oz. zavarovalnin ne vsebujejo cenilnih stroškov

18006 / Št. 129 / 22. 12. 2003

Dinamika kumulativno obraþunanih zneskov odškodnin oz. zavarovalnin ter s škodami povezanih obraþunanih cenilnih stroškov in stroškov
reševanja škod, rezervacij za odškodnine oz. zavarovalnine in rezervacij za cenilne stroške in stroške reševanja škod za

Stran

Zavarovalnica:

St-48/C

Dinamika kumulativno obraþunanih zneskov odškodnin oz. zavarovalnin ter s škodami povezanih obraþunanih cenilnih
stroškov in stroškov reševanja škod, rezervacij za odškodnine oz. zavarovalnine in rezervacij za cenilne stroške in stroške
reševanja škod za
Poslovno leto:
Zavarovalna vrsta:

Uradni list Republike Slovenije

Zavarovalnica:

Zneski v 000 SIT
Rezervacije za odškodnine oz. zavarovalnine* ter rezervacije za cenilne stroške in stroške reševanja škod za nastale, prijavljene, a še ne rešene škode

Leto nastanka
škode

t-9

t-8

t-7

t-6

t-5

t-4

t-3

t-2

t-1

Poslovno leto (t)

a

b

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

1

do vkljuþno leta
t - 10

2

t-9

3

t-8

4

t-7

5

t-6

6

t-5

7

t-4

8

t-3

9

t-2
t -1

11

Poslov. leto (t)

12

SKUPAJ

* vsi zneski so kosmati, zneski odškodnin oz. zavarovalnin ne vsebujejo cenilnih stroškov

______________, dne _____20___

Žig

Sestavil:

Odg. delavec:

129 / 22. 12. 2003 / Stran 18007

10

Št.

Zap.št.
vrstice

St-50

Obdobje:
Poslovno leto:
Zneski v 000 SIT
Zap. št.
vrstice

Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja

a

b

1

SKUPAJ PREMOŽENJSKA IN ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (2 + 21)

2

SKUPAJ PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA (3 + 4 + 5 + … + 20)

3

Nezgodno zavarovanje

4

Zdravstveno zavarovanje

5

Zavarovanje kopenskih motornih vozil

6

Zavarovanje tirnih vozil

7

Letalsko zavarovanje

8

Zavarovanje plovil

9

Zavarovanje prevoza blaga

10

Zavarovanje požara in elementarnih nesreþ

11

Drugo škodno zavarovanje

12

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil

13

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov

14

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil

15

Splošno zavarovanje odgovornosti

16

Kreditno zavarovanje

17

Kavcijsko zavarovanje

18

Zavarovanje razliþnih finanþnih izgub

19

Zavarovanje stroškov postopka

20

Zavarovanje pomoþi

21

SKUPAJ ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (22+23+24+25+26)

22

Življenjsko zavarovanje (toþka 19)
Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva (toþka 20)

24

Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (toþka 21)

25

Tontine (toþka 22)

26

Zavarovanje s kapitalizacijo izplaþil (toþka 23)

27

Pokojninska zavarovanja po ZPIZ-1

28

Dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz 7. odstavka 2. þlena Zzavar

29

Dodatna zavarovanja

tekoþe leto

preteklo leto

tekoþe leto

preteklo leto

1

2

3

4

* ne vsebujejo cenilnih stroškov
Opomba: Zavarovanja pod zap. št. 27 so vkljuþena tudi v ustrezno zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.
Zavarovanje pod zap. št. 28 je vkljuþeno tudi v zavarovalno vrsto zdravstvenih zavarovanj.
Zavarovanja pod zap. št. 29 so vkljuþena tudi v zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.

______________, dne _____20___

Žig:

Sestavil:

Odg. delavec:

Uradni list Republike Slovenije

23

Obraþunane kosmate zavarovalne/pozavarovalne premije

Obraþunane kosmate odškodnine oz. zavarovalnine*
zavarovanja/pozavarovanja

18008 / Št. 129 / 22. 12. 2003

Obraþunane premije in odškodnine oz. zavarovalnine:
Zavarovalne/pozavarovalne premije in odškodnine oz. zavarovalnine zavarovanja/pozavarovanja

Stran

þetrtletno

Zavarovalnica:

St-50/A

Obraþunane premije in odškodnine oz. zavarovalnine:
Zavarovalne premije in odškodnine oz. zavarovalnine zavarovanja
Obdobje:
Poslovno leto:
Zneski v 000 SIT
Zap. št.
vrstice

Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja

a

b

1

SKUPAJ PREMOŽENJSKA IN ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (2 + 21)

2

SKUPAJ PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA (3 + 4 + 5 + … + 20)

3

Nezgodno zavarovanje

4

Zdravstveno zavarovanje

5

Zavarovanje kopenskih motornih vozil

6

Zavarovanje tirnih vozil

7

Letalsko zavarovanje

8

Zavarovanje plovil

9

Zavarovanje prevoza blaga

10

Zavarovanje požara in elementarnih nesreþ

11

Drugo škodno zavarovanje

12

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil

13

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov

14

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil

15

Splošno zavarovanje odgovornosti

16

Kreditno zavarovanje

17

Kavcijsko zavarovanje

18

Zavarovanje razliþnih finanþnih izgub

19

Zavarovanje stroškov postopka

20

Zavarovanje pomoþi
Življenjsko zavarovanje (toþka 19)

23

Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva (toþka 20)

24

Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (toþka 21)

25

Tontine (toþka 22)

26

Zavarovanje s kapitalizacijo izplaþil (toþka 23)

27

Pokojninska zavarovanja po ZPIZ-1

28

Dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz 7. odstavka 2. þlena Zzavar

29

Dodatna zavarovanja

tekoþe leto

preteklo leto

tekoþe leto

preteklo leto

1

2

3

4

* ne vsebujejo cenilnih stroškov
Opomba: Zavarovanja pod zap. št. 27 so vkljuþena tudi v ustrezno zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.
Zavarovanje pod zap. št. 28 je vkljuþeno tudi v zavarovalno vrsto zdravstvenih zavarovanj.
Zavarovanja pod zap. št. 29 so vkljuþena tudi v zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.

______________, dne _____20___

Žig:

Sestavil:

Odg. delavec:

129 / 22. 12. 2003 / Stran 18009

SKUPAJ ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (22+23+24+25+26)

22

Obraþunane kosmate odškodnine oz. zavarovalnine* zavarovanja

Št.

21

Obraþunane kosmate zavarovalne premije

Uradni list Republike Slovenije

þetrtletno

Zavarovalnica:
Država v kateri zavarovanje krije nevarnosti:
Naþin opravljanja zavarovalnih poslov:

Stran

18010 / Št. 129 / 22. 12. 2003
Uradni list Republike Slovenije

St-53/A

Stroški sklepne provizije
Obdobje:
Poslovno leto:

Zneski v 000 SIT
Zap. št.
vrstice

Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja

Kosmati strošek sklepne provizije

b

1

a
1

SKUPAJ PREMOŽENJSKA IN ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (2 + 21)

2

SKUPAJ PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA (3 + 4 + 5 + … + 20)

3

Nezgodno zavarovanje

4

Zdravstveno zavarovanje

5

Zavarovanje kopenskih motornih vozil

6

Zavarovanje tirnih vozil

7

Letalsko zavarovanje

8

Zavarovanje plovil

9

Zavarovanje prevoza blaga

10

Zavarovanje požara in elementarnih nesreþ

11

Drugo škodno zavarovanje

12

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil

13

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov

14

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil

15

Splošno zavarovanje odgovornosti

16

Kreditno zavarovanje

17

Kavcijsko zavarovanje
Zavarovanje stroškov postopka

20

Zavarovanje pomoþi

21

SKUPAJ ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (22+23+24+25+26)

22

Življenjsko zavarovanje (toþka 19)

23

Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva (toþka 20)

24

Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (toþka 21)

25

Tontine (toþka 22)

26

Zavarovanje s kapitalizacijo izplaþil (toþka 23)

27

Pokojninska zavarovanja po ZPIZ-1

28

Dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz 7. odstavka 2. þlena Zzavar

29

Dodatna zavarovanja

Opomba: Zavarovanja pod zap. št. 27 so vkljuþena tudi v ustrezno zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.
Zavarovanje pod zap. št. 28 je vkljuþeno tudi v zavarovalno vrsto zdravstvenih zavarovanj.
Zavarovanja pod zap. št. 29 so vkljuþena tudi v zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.

______________, dne _____20___

Žig:

Sestavil:

Odgovorni delavec:

129 / 22. 12. 2003 / Stran 18011

Zavarovanje razliþnih finanþnih izgub

19

Št.

18

Uradni list Republike Slovenije

Zavarovalnica:
Država v kateri zavarovanje krije nevarnosti:
Naþin opravljanja zavarovalnih poslov:

Stran

Zavarovalnica:

St-56/K
Obdobje:
Poslovno leto:

Zap. št.
vrstice
a
1

Zavarovanci vkljuþeni v PN

2

Zavarovanci s statusom mirovanja

3

Zavarovanci, ki so zadržali pravice

4

Delodajalci vkljuþeni v PN

5

Delodajalci, ki ne plaþujejo premije (6+7)

6

- zadržanje pravic* (6a+6b+…)

6a

delodajalec A**

6b

delodajalec B**

6c

…

7

-ostalo* (7a+7b+…)

7a

delodajalec A**

7b

delodajalec B**

7c

Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja

Število na zadnji dan obdobja

b

1

Zneski v 000 SIT
Višina matematiþne rezervacije na zadnji dan
obdobja
2

18012 / Št. 129 / 22. 12. 2003

Kolektivno sklenjene zavarovalne pogodbe za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

…

* v stolpec 1 vpišite število delodajalcev
** v stolpec 1 vpišite število zavarovancev pri tem delodajalcu

Žig:

Sestavil:

Odg. delavec:

Uradni list Republike Slovenije

______________, dne _____20___

Individualno sklenjene zavarovalne pogodbe za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje
St-56/I
Obdobje:
Poslovno leto:

Zneski v 000 SIT
Zap. št.
vrstice

Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja

Število na zadnji dan obdobja

Višina matematiþne rezervacije na zadnji dan
obdobja

b

1

2

a
1

Zavarovanci vkljuþeni v PN

2

Zavarovanci s statusom mirovanja

3

Zavarovanci, ki so zadržali pravice

______________, dne _____20___

Žig:

Sestavil:

Uradni list Republike Slovenije

Zavarovalnica:

Odgovorni delavec:

Št.

129 / 22. 12. 2003 / Stran 18013

Stran

18014 / Št. 129 / 22. 12. 2003
5504.
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Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o podrobnejši obliki in najmanjšem obsegu ter vsebini
revizijskega pregleda in revizorjevega poročila zavarovalnice

Na podlagi drugega odstavka 170. člena in 2. točke 256. člena zakona o zavarovalništvu
(Uradni list RS, št. 13/00 in nasl.) izdaja Agencija za zavarovalni nadzor

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah sklepa o podrobnejši obliki in najmanjšem
obsegu ter vsebini revizijskega pregleda in revizorjevega poročila
zavarovalnice
1. člen
V sklepu o podrobnejši obliki in najmanjšem obsegu ter vsebini revizijskega pregleda in
revizorjevega poročila zavarovalnice (Uradni list RS, št. 6/01 in 108/01) se besedilo prvega
odstavka 4. člena spremeni tako, da se glasi: »Revizorjevo poročilo o revizijskem pregledu
zavarovalnice mora poleg poročila o revidiranju kot ga določata Zakon o gospodarskih
družbah (v nadaljevanju: ZGD) in ZRev, vsebovati še dodatna poročila o temeljnih postavkah
in procesih oziroma dodatek k poročilu o računovodskih izkazih.«
V besedilu drugega odstavka 4. člena se za besedo tabelami dodata besedi »izdelati in«.
2. člen
Besedilo 8. člena »Poročila iz prvega odstavka 4. člena tega sklepa so:« se spremeni tako,
da se glasi: »Revizorjevo poročilo mora v okviru dodatka k poročilu o računovodskih izkazih
vsebovati:«.
Besedilo 1. točke se spremeni tako, da se glasi: »1. poročilo o razlikah med nerevidiranimi in
revidiranimi postavkami v računovodskih izkazih in manjkajočih razkritjih«.
3. člen
V 9. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Pooblaščeni revizor mora v primeru, da se postavke v nerevidiranem letnem poročilu, ki jih
mora zavarovalnica predložiti Agenciji do 30.3. naslednjega leta za predhodno leto, razlikujejo
od postavk v revidiranem letnem poročilu, razlike obrazložiti«.
4. člen
Za 18. členom se doda nov 18.a člen, ki se glasi: «Zavarovalnice so dolžne predložiti Agenciji
revizorjevo poročilo po tem sklepu najkasneje v šestih mesecih po izteku koledarskega leta,
pozavarovalnice in pozavarovalni pooli pa najkasneje v sedmih mesecih po izteku
koledarskega leta.«.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 15. decembra 2003.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. France Križanič l. r.
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Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o letnem poročilu zavarovalnic – SKL 2002

Na podlagi 2. in 3. točke 160. člena in 2. točke 256. člena zakona o zavarovalništvu
(Uradni list RS, št. 13/00 in nasl.) izdaja Agencija za zavarovalni nadzor

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah sklepa o letnem poročilu zavarovalnic – SKL 2002
1. člen
V sklepu o letnem poročilu zavarovalnic – SKL 2002 (Uradni list RS, št. 111/02) se besedilu
na koncu četrtega odstavka 18. člena doda besedilo: »Zavarovalnica mora predložiti mnenje
pristojnega organa (nadzornega sveta oziroma skupščine) k revidiranemu letnemu poročilu in
revizijskemu poročilu v roku osmih dni po prejemu tega mnenja oziroma najkasneje v šestih
mesecih po izteku koledarskega leta, pozavarovalnica in pozavarovalni pool pa v roku osmih
dni po prejemu mnenja oziroma najkasneje v sedmih mesecih po izteku koledarskega leta«.
2. člen
Za zadnjo alineo v prvem odstavku 17. člena se dodajo nove alinee, ki se glasijo:
»- čista obračunana zavarovalna premija glede na povprečno stanje kapitala in
zavarovalno- tehničnih rezervacij,
- čista obračunana zavarovalna premija glede na povprečno stanje kapitala,
- povprečno stanje čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij glede na čiste prihodke od
zavarovalnih premij,
- kapital glede na čisto prenosno premijo,
- kapital glede na obveznosti do virov sredstev,
- čiste zavarovalno-tehnične rezervacije glede na obveznosti do virov sredstev,
- čiste matematične rezervacije glede na čiste zavarovalno-tehnične rezervacije,
- kosmata obračunana zavarovalna premija glede na število redno zaposlenih.«
3. člen
V prilogi 1 se v postavki B. Izkaz izida iz življenjskih zavarovanj v Izkazu poslovnega izida,
postavka pod točko IX.3., ki se glasi »Odpisi in popravki vrednosti naložb« nadomesti s
postavko »Odpisi vrednosti naložb«.
V prilogi 1 se v postavki D. Izračun čistega izida iz rednega delovanja v Izkazu poslovnega
izida, postavka pod točko VII.3., ki se glasi: »Odpisi in popravki vrednosti naložb« nadomesti
s postavko »Odpisi vrednosti naložb«.
4. člen
V prilogi 1 se v Izkazu posredno ugotovljenega finančnega izida pri postavki A. Finančni
tokovi pri poslovanju b) Odtoki pri poslovanju doda postavka »12. Začetne manj končne
pasivne časovne razmejitve«.
5. člen
V prilogi 2 se za zadnjim kazalnikom dodajo novi, ki se glasijo:

»− Čista obračunana zavarovalna premija glede na povprečno stanje kapitala in
zavarovalno-tehničnih rezervacij se prikaže ločeno za premoženjska zavarovanja,
za življenjska zavarovanja in za vsa zavarovanja skupaj. Kazalnik se izračuna kot:
Čista obračunana zavarovalna premija
x 100
Povprečno stanje kapitala + povprečno stanje zavarovalno-tehničnih rezervacij
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− Čista obračunana zavarovalna premija glede na povprečno stanje kapitala se
prikaže ločeno za premoženjska zavarovanja, za življenjska zavarovanja in za vsa
zavarovanja skupaj. Kazalnik se izračuna kot:
Čista obračunana zavarovalna premija
Povprečno stanje kapitala

x 100

− Povprečno stanje čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij glede na čiste prihodke
od zavarovalnih premij se prikaže ločeno za premoženjska zavarovanja, za
življenjska zavarovanja in za vsa zavarovanja skupaj. Kazalnik se izračuna kot:
Povprečno stanje čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij x 100
Čisti prihodki od zavarovalnih premij
− Kapital glede na čisto prenosno premijo se prikaže ločeno za premoženjska
zavarovanja, za življenjska zavarovanja in za vsa zavarovanja skupaj. Kazalnik se
izračuna kot:
Kapital
x 100
Čista prenosna premija
− Kapital glede na obveznosti do virov sredstev se prikaže ločeno za premoženjska
zavarovanja, za življenjska zavarovanja in za vsa zavarovanja skupaj. Kazalnik se
izračuna kot:
Kapital
x
Obveznosti do virov sredstev
−

100

Čiste zavarovalno-tehnične rezervacije glede na obveznosti do virov sredstev se
prikaže ločeno za premoženjska zavarovanja, za življenjska zavarovanja in za vsa
zavarovanja skupaj. Kazalnik se izračuna kot:
Čiste zavarovalno-tehnične rezervacije x 100
Obveznosti do virov sredstev
− Čiste matematične rezervacije glede na čiste zavarovalno-tehnične rezervacije.
Kazalnik se izračuna kot:
Čiste matematične rezervacije
x 100
Čiste zavarovalno-tehnične rezervacije
− Kosmata obračunana zavarovalna premija glede na število redno zaposlenih.
Kazalnik se izračuna kot:
Kosmata obračunana zavarovalna premija
Število redno zaposlenih«.
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6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 15. decembra 2003.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. France Križanič l. r.

5506.

Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila za izračun kazalnikov

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena sklepa o letnem poročilu zavarovalnic – SKL 2002
(Uradni list RS, št. 111/02) izdaja Agencija za zavarovalni nadzor
NAVODILO
o spremembah in dopolnitvah navodila za izračun kazalnikov
1. člen
Dosedanja 8. točka v 2. členu se spremeni in se na novo glasi:

»8. Učinke naložb v % od povprečnega stanja naložb (iz stanja na začetku in koncu leta) se
izračuna kot:
Donos naložb
(Stanje naložb na začetku leta + stanje naložb na koncu leta )/2

x 100

8.1. Za naložbe kritnih skladov življenjskih zavarovanj:
Konto 77*-73*
x
((Konto03+del08+del18)na začetku leta+(konto03+del08+del18)na koncu leta ))/2

100

* prihodki in odhodki od naložb, ki predstavljajo kritni sklad življenjskih zavarovanj
8.2. Za naložbe kritnih skladov življenjskih zavarovanj, pri katerih zavarovanec prevzema
naložbeno tveganje
Konto 77*-73*
x
((Konto04+del08+del18)na začetku leta+(konto04+del08+del18)na koncu leta ))/2

100

* prihodki in odhodki od naložb, ki predstavljajo kritni sklad življenjskih zavarovanj, pri
katerih zavarovanec prevzema naložbeno tveganje
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8.3. Za naložbe kritnih skladov zdravstvenih zavarovanj
Konto 77*-73*
x
((Konto05+del08+del18)na začetku leta+(konto05+del08+del18)na koncu leta ))/2

100

* prihodki in odhodki od naložb, ki predstavljajo kritni sklad zdravstvenih zavarovanj
8.4. Za naložbe kritnih skladov drugih vrst zavarovanj, za katere je potrebno oblikovati
matematične rezervacije
Konto 77*-73*
x
((Konto06+del08+del18)na začetku leta+(konto06+del08+del18)na koncu leta ))/2

100

* prihodki in odhodki od naložb, ki predstavljajo kritni sklad drugih vrst zavarovanj, za katere
je potrebno oblikovati matematične rezervacije
8.5. Za naložbe kritnega premoženja razen kritnih skladov
Konto 77*-73*
x
((Konto07+del08+del18)na začetku leta+(konto07+del08+del18)na koncu leta ))/2

100

* prihodki in odhodki od naložb, ki predstavljajo kritno premoženje razen kritnih skladov
8.6. Za naložbe, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij
Konto 77*-73*
x
((Konto02+del08+del18)na začetku leta+(konto02+del08+del18)na koncu leta ))/2

100

* prihodki in odhodki od naložb, ki niso financirani iz zavarovalno-tehničnih rezervacij«
2. člen
Za 18. točko 2. člena se dodajo nove točke, ki se glasijo:

»19. Čista obračunana zavarovalna premija glede na povprečno stanje kapitala in
zavarovalno-tehničnih rezervacij se izračuna kot:
Čista obračunana zavarovalna premija
x 100
Povprečno stanje kapitala+povprečno stanje zavarovalno-tehničnih rezervacij
-za zavarovalnice
Konto750+752-754-755
x 100
((Konto 90+91+92+93+94)na začetku leta + (konto 90+91+92+93+94)na koncu leta))/2 +
((Konto 97+98)na začetku leta + (konto 97+98)na koncu leta))/2

-za pozavarovalnice
Konto 750+753-755
x 100
((Konto 90+91+92+93+94)na začetku leta + (konto 90+91+92+93+94)na koncu leta))/2 +
(Konto 98na začetku leta + konto 98na koncu leta)/2
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20. Čista obračunana zavarovalna premija glede na povprečno stanje kapitala se
izračuna kot:
Čista obračunana zavarovalna premija x
Povprečno stanje kapitala

100

-za zavarovalnice
Konto 750+752-754-755
x 100
((Konto 90+91+92+93+94)na začetku leta+(konto 90+91+92+93+94)na koncu leta ))/2
-za pozavarovalnice
Konto 750+753-755
x 100
((Konto 90+91+92+93+94)na začetku leta+(konto 90+91+92+93+94)na koncu leta ))/2
21. Povprečno stanje čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij glede na čiste prihodke
od zavarovalnih premij se izračuna kot:
Povprečno stanje čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij x
Čisti prihodki od zavarovalnih premij

100

-za zavarovalnice
((Konto97+98)na začetku leta+(konto97+98)na koncu leta))/2
Konto 750+752-754-755+/-756+/-757+/-758

x 100

-za pozavarovalnice
(Konto 98 na začetku leta + konto 98 na koncu leta )/2
Konto 750+753-755+/-756+/-758

x 100

22. Kapital glede na čisto prenosno premijo se izračuna kot:
Kapital
Čista prenosna premija

x 100

Konto 90+91+92+93+94
Konto 980

x 100

23. Kapital glede na obveznosti do virov sredstev se izračuna kot:
Kapital
Obveznosti do virov sredstev

x 100

Konto 90+91+92+93+94 x 100
Stanje pasive
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24. Čiste zavarovalno-tehnične rezervacije glede na obveznosti do virov sredstev se
izračunajo kot:
Čiste zavarovalno-tehnične rezervacije
Obveznosti do virov sredstev

x

100

-za zavarovalnice
Konto 97+98
Stanje pasive

x 100

-za pozavarovalnice
Konto 98
Stanje pasive

x 100

25. Čiste matematične rezervacije glede na čiste zavarovalno-tehnične rezervacije se
izračunajo kot:
Čiste matematične rezervacije
Čiste zavarovalno-tehnične rezervacije

x

100

Konto 97
x 100
Konto 97+98
26. Kosmata obračunana zavarovalna premija glede na število redno zaposlenih.
Kazalnik se izračuna kot:
Kosmata obračunana zavarovalna premija
Povprečno število zaposlenih
Konto 750___________
Povprečno število zaposlenih
3. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 15. decembra 2003.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. France Križanič l. r.

Uradni list Republike Slovenije

5507.

Poročilo o gibanju plač za oktober 2003

Statistični urad Republike Slovenije objavlja na podlagi
zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in
9/01)

POROČILO
o gibanju plač za oktober 2003
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za oktober 2003 je znašala 257.171 SIT in je bila
za 1,3 odstotka višja kot septembra 2003.
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za oktober 2003 je znašala 161.240 SIT in je bila
za 1,1 odstotka višja kot septembra 2003.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje avgust
2003–oktober 2003 je znašala 254.148 SIT.
Št. 941-07-22/2003
Ljubljana, dne 16. decembra 2003.
Generalna direktorica
mag. Irena Križman l. r.

MINISTRSTVA
5508.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o delitvi dovolilnic za mednarodni
prevoz blaga v cestnem prometu

Na podlagi 65. do 80. člena zakona o prevozih v
cestnem prometu (Uradni list RS, št. 113/03 – prečiščeno
besedilo) izdaja minister za promet

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o delitvi dovolilnic za mednarodni prevoz blaga
v cestnem prometu
1. člen
V pravilniku o delitvi dovolilnic za mednarodni prevoz
blaga v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 82/02 in
92/03) se za 19.a členom doda nov 19.b člen, ki se glasi:
»19. b člen
Če se sistem ekoloških točk za tranzit Republike Avstrije z 31. 12. 2003 ukine in so za tranzit Republike Avstrije
potrebne dovolilnice, delilec letni plan ekoloških točk prevoznika pretvori v dovolilnice, in sicer tako, da ugotovi število tranzitnih voženj, ki jih je preko Republike Avstrije opravil
prevoznik v obdobju januar–april leta 2003 in število voženj
deli z dve. Toliko tranzitnih dovolilnic prevozniku pripada kot
letni plan za obdobje januar-april leta 2004.
Če je kvota dovolilnic, ki je na razpolago za spremembo iz ekoloških točk, višja, kot je to potrebno za samo
spremembo, potem delilec vsem prevoznikom, ki so imeli
ekološke točke, dvigne število dodeljenih dovolilnic za enak
odstotek kot znaša višek dovolilnic nad kvoto, ki je potrebna
za spremembo ekoloških točk v dovolilnice.
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Če višek dovolilnic iz prejšnjega odstavka presega 50%
potrebne kvote dovolilnic za spremembo iz ekoloških točk,
delilec ta ostanek dovolilnic prenese v kvoto nerazdeljenih
dovolilnic in jih razdeli tudi prevoznikom, ki v preteklih delilnih obdobjih niso imeli ekoloških točk po pravilih in kriterijih,
ki veljajo za delitev kritičnih nerazdeljenih dovolilnic. Pri kriteriju števila in kvalitete vozil upošteva samo vozila kvalitete
Euro 3.«
2. člen
Za 21. členom se doda nov 21.a člen, ki se glasi:
»21.a člen
Delilec v letu 2004 za dovolilnice držav članic Evropske skupnosti in držav pristopnic k Evropski skupnosti izvede dve redni obdobni delitvi. V prvem delilnem obdobju, ki
zajema mesece januar in februar, marec, se prevoznikom
dodeli 70 odstotkov določenega letnega plana dovolilnic za
leto 2004. V drugem delilnem obdobju, ki zajema mesec
april, pa se prevoznikom dodeli preostanek pripadajočih
dovolilnic.«
3.člen
Za 49.a členom se doda nov 49.b člen, ki se glasi:
»49.b člen
Če Republika Slovenija od organizacije CEMT namesto letnih CEMT dovolilnic pridobi določeno kvoto dovolilnic, ki veljajo en mesec (mesečnih CEMT dovolilnic), delilec
potrebnemu številu prevoznikov letne CEMT dovolilnice zamenja z 12-mesečnimi CEMT dovolilnicami.
Zamenjavo iz prejšnjega odstavka delilec naredi tako,
da letne dovolilnice zamenja z 12-mesečnimi najprej tistim
prevoznikom, ki imajo v planu samo eno letno CEMT dovolilnico. Kolikor ima potem na razpolago še kaj mesečnih CEMT
dovolilnic, jih po enakem ključu (1:12) zamenja tistim prevoznikom, ki imajo v planu po dve letni CEMT dovolilnici. Te
zamenjave opravi po listi točkovanja uporabe CEMT dovolilnice za tekoče leto, in sicer tako, da začne menjati po eno
letno dovolilnico za 12-mesečnih dovolilnic od vrha liste
navzdol oziroma od prevoznika na prvem mestu navzdol.
Tako opravi toliko zamenjav, kolikor kompletov po 12-mesečnih CEMT dovolilnic ima še na razpolago.
Če prevoznik odkloni zamenjavo iz prejšnjega odstavka, lahko delilec odklonjenih 12-mesečnih CEMT dovolilnic
dodeli drugemu prevozniku, ki želi namesto letne CEMT
dovolilnice 12-mesečnih CEMT dovolilnic.
Za točkovanje uporabe CEMT dovolilnic se prevozniku, ki ima namesto letne dovolilnice 12-mesečnih dovolilnic, upoštevajo dnevniki voženj za 8-mesečnih CEMT dovolilnic, in sicer tistih 8, ki jih prevoznik najprej vrne.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2656-8/2003/5-03910
Ljubljana, dne 18. decembra 2003.
EVA 2003-2411-0093
Minister
za promet
Jakob Presečnik l. r
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VLADA
5509.

neosvinčeni bencin z vsebnostjo
svinca do 0,013 g/l in z oktanskim
številom (RON) 98 ali več
93.764 tolarjev

2.1.

plinsko olje za pogonski namen

Uredba o spremembi uredbe o določitvi zneska
trošarine za mineralna olja in plin

Na podlagi 66. člena zakona o trošarinah (Uradni list
RS, št. 84/98, 52/99, 57/99, 2/01, 33/01, 99/01, 5/02
in 126/03) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi uredbe o določitvi zneska trošarine
za mineralna olja in plin
1. člen
V uredbi o določitvi zneska trošarine za mineralna olja
in plin (Uradni list RS, št. 38/01, 47/01, 57/01, 61/01,
81/01, 85/01, 5/02, 1/03, 6/03, 12/03, 16/03, 22/03,
32/03, 39/03, 44/03, 55/03, 71/03, 81/03, 86/03,
90/03, 93/03, 98/03, 104/03, 109/03 in 121/03) se v
1. členu spremeni znesek trošarine za neosvinčeni bencin
iz tarifnih oznak 2710 11 41, 2710 11 45 in 2710 11 49 ter
za plinsko olje za pogonski namen iz tarifnih oznak 2710 19
41 do 2710 19 49 (za 1.000 litrov), in znaša za:
1.3.

1.4.

74.024 tolarjev.

2. člen
Proizvajalec in uvoznik neosvinčenega motornega
bencina in plinskega olja iz prejšnjega člena plačata trošarino v skladu s prejšnjim členom za trošarinske izdelke, ki
jih sprostita v porabo od vključno dneva uveljavitve te uredbe dalje.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 421-12/2000-32
Ljubljana, dne 22. decembra 2003
EVA 2003-1611-0201
Vlada Republike Slovenije

neosvinčeni bencin z vsebnostjo svinca
do 0,013 g/l in z oktanskim številom
(RON) do manj kot 98
93.764 tolarjev

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

VSEBINA

VLADA
5492. Uredba o spremembi uredbe o določitvi ugodnejše carinske obravnave zaradi narave ali uporabe blaga v posebne namene
5493. Uredba o spremembi uredbe o avtonomnem
ukrepu določitve carinskega kontingenta pri uvozu določenega blaga
5494. Uredba o spremembah uredbe o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga
5495. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
pridobivanju in posredovanju podatkov med organi javne uprave za potrebe upravnih postopkov
5496. Uredba o dopolnitvi lestvic katastrskega dohodka
5509. Uredba o spremembi uredbe o določitvi zneska
trošarine za mineralna olja in plin
5497. Odlok o razglasitvi stavbnega kompleksa Nebotičnika in Stanovanjskega bloka Štefanova 3 in 5
v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena
5498. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Cerkve
sv. Jurija, Zvonika sv. Jurija in Krstilnice sv. Janeza Krstnika v Piranu za kulturni spomenik državnega pomena
5499. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Cerkve
sv. Ruperta v Šentrupertu na Dolenjskem za kulturni spomenik državnega pomena

17861

17879
17918

5500. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Kostnice v Gorenjem Mokronogu za kulturni spomenik
državnega pomena
5501. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Cerkve
sv. Marije in sv. Marjete na Sladki Gori za kulturni spomenik državnega pomena
5502. Sklep o določitvi letnega obsega pravic za sklepanje pogodb za varčevanje v nacionalni stanovanjski varčevalni shemi za leto 2004

17957

17957

17958

MINISTRSTVA
17955

5508. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o delitvi dovolilnic za mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu

18021

17955

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
18022

17956

17956

17957

5503. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
pošiljanju zavarovalno-statističnih podatkov –
SKL2002
5504. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
podrobnejši obliki in najmanjšem obsegu ter vsebini revizijskega pregleda in revizorjevega poročila zavarovalnice
5505. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
letnem poročilu zavarovalnic – SKL 2002
5506. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila
za izračun kazalnikov
5507. Poročilo o gibanju plač za oktober 2003

17958

18014
18015
18017
18021
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PRIPOROČAMO

PREDPISI O DETEKTIVSKI
DEJAVNOSTI
s komentarjem Štefana Gostiča
Tudi policija ni več to, kar je bila. Del njenih nalog v vse večji meri prevzemajo
detektivi, ki zbirajo informacije in svetujejo, kako zavarovati ljudi in njihovo
premoženje. Na Ministrstvu za notranje zadeve vodi Službo za zasebno
varovanje in detektivsko dejavnost Štefan Gostič, ki je spodbudil izdajo nove
knjige v Zbirki predpisov. Osrednji del knjige je njegov komentar Zakona o
detektivski dejavnosti, objavljeni pa so tudi vsi pravilniki, ki določajo
detektivska pravila igre.
Vse več detektivov zbira podatke za sodne postopke, v katerih je dokazno
breme na strani strank, kar seveda povečuje obseg dela detektivov in
zanimanje za predpise, ki urejajo njihovo delovanje.
Cena: 260881 vezana izdaja

4390 SIT z DDV
Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http://www.uradni-list.si

NAROČILNICA
Naročite po faksu: 01/425 14 18
S tem nepreklicno naročam

· Predpisi o detektivski dejavnosti
– 260881 vezana izdaja

4390 SIT z DDV

Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov

Da
včna š
a
Davčna
šttevilk
vilka
Da
včni za
vezanec
Davčni
zav

Firma – ime naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka

Kraj

Datum

Podpis pooblaščene osebe

Žig

DA

NE

Stran

18024 / Št. 129 / 22. 12. 2003

Uradni list Republike Slovenije

PRIPOROČAMO

Zakon o prekrških
z uv
odnimi po
jasnili mag. Boš
tjana T
arja
uvodnimi
pojasnili
Boštjana
Trrat
atarja
in s
tv
ar
nim k
azalom
stv
tvar
arnim
kazalom
O prekrških bodo po 1. januarju 2005 odločali upravni in drugi državni organi ter
nosilci javnih pooblastil, ki nadzorujejo izvajanje predpisov, kakor tudi sodišča za
prekrške prve in druge stopnje. Sankcije za prekrške pa bodo: globa, opomin,
kazenske točke v cestnem prometu s prenehanjem veljavnosti vozniškega
dovoljenja, prepoved vožnje motornega vozila, izgon tujca iz države, odvzem
predmetov in vzgojni ukrepi.
Našteli smo le nekaj določb zakona o prekrških, ki na novo ureja to področje. V
uvodnih pojasnilih je poleg pregleda vsebine zakona po posameznih poglavjih
tudi primerjalnopravni pregled ureditve prekrškov v 15 evropskih državah.
Cena: 10614 · broširana izdaja: 3906 SIT z DDV
43
40 SIT z DDV
10615 · vezana izdaja:
4340
Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http://www.uradni-list.si

NAROČILNICA
Naročite po faksu: 01/425 14 18
S tem nepreklicno naročam

· Zakon o prekrških
– 10614 broširana izdaja

3906 SIT z DDV

Štev. izvodov

– 10615 vezana izdaja

4340 SIT z DDV

Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov
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Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktorica Ksenija Mihovar Globokar – Založnik Uradni list RS d.o.o. – Direktorica in
odgovorna urednica Erika Trojer – Priprava Uradni list RS d.o.o. – Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče – Akontacija naročnine za leto 2003 je
24.000 SIT (brez davka), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za tujino je 66.000 SIT –
Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Uredništvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 – Poštni predal 379 –
Telefon tajništvo 425 14 19, računovodstvo 200 18 60, naročnine 425 23 57, telefaks 200 18 25, prodaja 200 18 38, preklici
425 02 94, telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni razpisi … ) 200 18 66, uredništvo – telefaks 425 01 99
– Internet http://www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta:objave@uradni-list.si – Transakcijski račun 02922-0011569767 –
Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

