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DRŽAVNI ZBOR

5826.

Zakon o visokem šolstvu – ZViS

Na podlagi 153. člena poslovnika državnega zbora je
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 28. novembra
2003 potrdil uradno prečiščeno besedilo zakona o visokem
šolstvu, ki obsega:
– zakon o visokem šolstvu – ZViS (Uradni list RS, št.
67/93 z dne 17. 12. 1993),
– odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o
razveljavitvi določbe drugega odstavka 60. člena zakona o
visokem šolstvu, št. U-I-22/94-15 (Uradni list RS, št. 39/95
z dne 7. 7. 1995),
– odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o
razveljavitvi drugega stavka v drugem odstavku in tretjega
odstavka 56. člena, pete alinee prvega odstavka 66. člena in tretjega odstavka 69. člena zakona o visokem šolstvu, št. U-I-34/94 (Uradni list RS, št. 18/98 z dne 6. 3.
1998),
– odločbo Ustavnega sodišča o delni razveljavitvi drugega odstavka 21. člena zakona o visokem šolstvu, št. U-I243/95-13 (Uradni list RS, št. 35/98 z dne 8. 5. 1998),
– zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o visokem šolstvu – ZViS-A (Uradni list RS, št. 99/99 z dne
9. 12. 1999),
– zakon o dopolnitvi zakona o visokem šolstvu – ZViSB (Uradni list RS, št. 64/2001 z dne 3. 8. 2001) in
– zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o visokem šolstvu – ZViS-C (Uradni list RS, št. 100/2003 z dne
17. 10. 2003).
Št. 602-04/92-14/21
Ljubljana, dne 28. novembra 2003.
EPA 1050-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

ZAKON
O VISOKEM ŠOLSTVU
uradno prečiščeno besedilo
(ZViS-UPB1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon ureja statusna vprašanja visokošolskih zavodov, pogoje za opravljanje visokošolske dejavnosti, opredeljuje javno službo v visokem šolstvu in ureja način njenega
financiranja.
S tem zakonom se urejajo tudi statusna vprašanja knjižnic in inštitutov ter drugih zavodov, katerih dejavnost je potrebna za uresničevanje visokošolske dejavnosti, če so ustanovljeni v okviru univerz (v nadaljnjem besedilu: drugi zavodi
– članice univerz), in študentskih domov.
2. člen
(vrste visokošolskih zavodov)
Visokošolski zavodi so univerze, fakultete, umetniške
akademije in visoke strokovne šole.
3. člen
(univerze)
Univerza zagotavlja razvoj znanosti, strokovnosti in umetnosti ter prek fakultet, umetniških akademij ali visokih strokovnih šol v izobraževalnem procesu posreduje spoznanja z
več znanstvenih oziroma umetniških področij ali disciplin.
Univerza lahko neposredno organizira izvajanje znanstveno-raziskovalnih in študijskih interdisciplinarnih programov.
4. člen
(fakultete in umetniške akademije)
Fakulteta opravlja pretežno znanstveno-raziskovalno in
izobraževalno dejavnost s področij ene ali več sorodnih ozi-
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roma med seboj povezanih znanstvenih disciplin in skrbi za
njihov razvoj.
Umetniška akademija opravlja pretežno umetniško in
izobraževalno dejavnost s področij ene ali več sorodnih oziroma med seboj povezanih umetniških disciplin in skrbi za
njihov razvoj.

drugimi pravicami in dolžnostmi študentov v skladu s tem
zakonom za izobraževanje oseb iz drugega in četrtega odstavka tega člena in za tujce določi minister, pristojen za
visoko šolstvo. S statutom javnega visokošolskega zavoda
se za slovence brez slovenskega državljanstva lahko določijo ugodnejši pogoji za vpis.

5. člen
(visoke strokovne šole)
Visoka strokovna šola opravlja izobraževalno dejavnost
s področja ene ali več sorodnih oziroma med seboj povezanih strok in skrbi za njihov razvoj.
Visoka strokovna šola lahko opravlja tudi raziskovalno
oziroma umetniško delo, če je tako določeno z ustanovitvenim aktom.

8. člen
(učni jezik)
Učni jezik je slovenski.
Visokošolski zavod lahko izvaja študijske programe ali
njihove dele v tujem jeziku, pod pogoji, določenimi s statutom.
Če visokošolski zavod opravlja javno službo, se lahko v
tujem jeziku izvajajo:
– študijski programi tujih jezikov,
– deli študijskih programov, če pri njihovem izvajanju
sodelujejo gostujoči visokošolski učitelji iz tujine,
– študijski programi, če se ti programi na visokošolskem zavodu izvajajo tudi v slovenskem jeziku.

6. člen
(avtonomija visokošolskih zavodov)
Univerza je avtonomni, znanstveno-raziskovalni, umetniški in izobraževalni visokošolski zavod s posebnim položajem.
Univerze in samostojni visokošolski zavodi, ki jih ustanovi Republika Slovenija, delujejo po načelih avtonomije, ki
jim zagotavlja predvsem:
– svobodo raziskovanja, umetniškega ustvarjanja in posredovanja znanja,
– samostojno urejanje notranje organizacije in delovanja s statutom v skladu z zakonom,
– sprejemanje meril za izvolitev v naziv visokošolskih
učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev,
– volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih
delavcev in visokošolskih sodelavcev,
– izbiro visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev
in visokošolskih sodelavcev za zasedbo delovnih mest,
– izdelavo in sprejem študijskih in znanstveno-raziskovalnih programov, določanje študijskega režima ter določanje oblik in obdobij preverjanja znanj študentov,
– podeljevanje strokovnih in znanstvenih naslovov v
skladu z zakonom ter podeljevanje častnega doktorata in
naziva zaslužni profesor,
– volitve, imenovanja in odpoklic organov v skladu s
statuti in drugimi akti,
– odločanje o oblikah sodelovanja z drugimi organizacijami,
– upravljanje s premoženjem v skladu z namenom, za
katerega je bilo pridobljeno.
7. člen
(izobraževanje pod enakimi pogoji)
Državljani Republike Slovenije imajo pravico do izobraževanja na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji pod
enakimi pogoji.
Slovenci brez slovenskega državljanstva se lahko na
visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji izobražujejo pod
enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije.
Slovenci brez slovenskega državljanstva po tem zakonu so potomci oseb slovenske narodnosti do tretjega kolena v ravni vrsti.
Državljani članic Evropske unije imajo pravico do izobraževanja na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji
pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije.
Tuji državljani se, pod pogojem, da se uporablja načelo vzajemnosti, lahko izobražujejo na visokošolskih zavodih
v Republiki Sloveniji pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije.
Podrobnejše pogoje v zvezi s številom prostih vpisnih
mest, plačilom šolnine, bivanjem v študentskih domovih ter

II. STATUSNA OPREDELITEV VISOKOŠOLSKIH
ZAVODOV, DRUGIH ZAVODOV – ČLANIC UNIVERZ IN
ŠTUDENTSKIH DOMOV
9. člen
(ustanovitev zavoda)
Visokošolski zavod oziroma drugi zavod – članico univerze in študentski dom lahko ustanovijo domače in tuje
fizične in pravne osebe.
Za opravljanje javne službe v visokem šolstvu Republika Slovenija ustanavlja javne visokošolske zavode oziroma druge javne zavode – članice univerze in študentske
domove.
10. člen
(pravna subjektiviteta univerze in članic)
Univerza je pravna oseba. V okviru univerze se ustanovijo fakultete in umetniške akademije, lahko pa tudi visoke
strokovne šole in drugi zavodi – članice univerze (v nadaljnjem besedilu: članice univerze).
Članice univerze imajo pravice in obveznosti, določene s tem zakonom, aktom o ustanovitvi univerze in statutom
univerze.
Članice univerze pri izvajanju nacionalnega programa
visokega šolstva, za katerega zagotavlja sredstva Republika
Slovenija, nastopajo v pravnem prometu s pooblastili, ki jih
določa akt o ustanovitvi univerze in statut, v imenu in za
račun univerze.
V drugih primerih članice univerze nastopajo v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v skladu z
aktom o ustanovitvi in statutom univerze.
Članica univerze ima lahko žiro račun.
11. člen
(samostojni visokošolski zavodi)
Fakultete in umetniške akademije, ki niso javni visokošolski zavodi, in visoke strokovne šole se lahko ustanovijo
kot samostojni visokošolski zavodi in so pravne osebe.
12. člen
(pridružene članice univerze)
V univerzo se lahko vključijo kot pridružene članice
samostojni visokošolski in drugi zavodi.
Pogoji za vključitev ter pravice in obveznosti pridruženih članic se uredijo s statutom univerze.
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13. člen
(premoženje)
Univerza oziroma samostojni visokošolski zavod, ki ga
je ustanovila Republika Slovenija, je lastnik premoženja,
pridobljenega iz javnih in drugih virov.
Visokošolski zavod upravlja in razpolaga s premoženjem, ki ga uporablja za opravljanje svoje dejavnosti v skladu z aktom o ustanovitvi in statutom, če s tem zakonom ni
drugače določeno.
Univerza oziroma samostojni visokošolski zavod iz prvega odstavka tega člena lahko odtuji ali obremeni nepremičnino oziroma opremo večje vrednosti, pridobljeno iz javnih sredstev, le v soglasju z ustanoviteljem.
Sredstva, pridobljena od prodaje premoženja iz prejšnjega odstavka, se lahko uporabijo za investicije, investicijsko vzdrževanje in opremo.
14. člen
(pogoji za ustanovitev zavoda)
Visokošolski zavod se lahko ustanovi, če so:
– opredeljena študijska področja in znanstveno-raziskovalne oziroma umetniške discipline, za katere se visokošolski zavod ustanavlja,
– zagotovljeni ustrezni prostori in oprema za izvedbo
programa,
– zagotovljeni visokošolski učitelji, znanstveni delavci
in visokošolski sodelavci, potrebni za izvedbo programa.
Pred sprejemom akta o ustanovitvi si mora ustanovitelj
pridobiti strokovno mnenje Sveta za visoko šolstvo Republike Slovenije o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka.
Določbi prejšnjih odstavkov se smiselno uporabljata
tudi za ustanovitev drugih zavodov – članic univerz.
15. člen
(sprejem ustanovitvenega akta javnega visokošolskega
zavoda)
Akt o ustanovitvi javnega visokošolskega zavoda in drugega zavoda – članice univerze sprejme Državni zbor Republike Slovenije.
16. člen
(ugotavljanje pogojev za začetek dela in opravljanje
dejavnosti)
Visokošolski zavod lahko začne opravljati dejavnost,
ko se vpiše v evidenco in izpolni pogoje glede tehnične
opremljenosti, varstva pri delu in druge predpisane pogoje.
Evidenco vodi ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo.
Visokošolski zavod se vpiše v evidenco, če ima ustrezne prostore in opremo ter visokošolske učitelje, znanstvene
delavce in visokošolske sodelavce, potrebne za izvedbo
programa, in ima sprejet študijski program v skladu z 32.
členom tega zakona.
Izpolnjevanje pogojev za opravljanje dejavnosti se preverja najmanj vsakih sedem let.
Ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, določi postopek in roke za ugotavljanje in preverjanje pogojev za opravljanje dejavnosti ter za vpis in izbris iz evidence.
17. člen
(pogoji za izvajanje programov brez javne veljavnosti)
Visokošolski zavod, ki ne izvaja študijskih programov z
javno veljavnostjo, lahko začne z delom, ko v skladu s svojim statutom sprejme študijski program in izpolni pogoje
glede tehnične opremljenosti, varstva pri delu in druge predpisane pogoje.
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18. člen
(zaščita imen visokošolskih zavodov)
Pod imenom univerza, fakulteta, umetniška akademija
in visoka strokovna šola smejo v pravnem prometu poslovati
le visokošolski zavodi, ki so ustanovljeni v skladu s tem
zakonom in izpolnjujejo pogoje za opravljanje visokošolske
dejavnosti iz 16. oziroma 17. člena tega zakona.
19. člen
(statut)
Visokošolski zavodi, ki so pravne osebe, imajo statut, s
katerim urejajo svojo organizacijo in delovanje.
20. člen
(organi)
Organi univerze so: rektor, senat, upravni odbor in
študentski svet.
Organi članice univerze so: dekan, senat, akademski
zbor in študentski svet.
Organ drugega zavoda – članice univerze je direktor,
lahko pa tudi strokovni svet.
Organi visokošolskega zavoda, ki ni članica univerze,
so: senat, akademski zbor, upravni odbor, študentski svet in
dekan.
Visokošolski zavod oziroma drugi zavod – članica univerze ima lahko tudi druge organe v skladu z ustanovitvenim
aktom ali statutom.
21. člen
(senat)
Senat je strokovni organ visokošolskega zavoda.
Senat univerze izvolijo senati članic univerze tako, da
so enakopravno zastopane vse znanstvene in umetniške
discipline ter strokovna področja.
Senat fakultete, umetniške akademije oziroma visoke
strokovne šole sestavljajo visokošolski učitelji, če tako določa statut, pa tudi znanstveni delavci. Sestavljen mora biti
tako, da so v njem enakopravno zastopane vse znanstvene
in umetniške discipline ter strokovna področja visokošolskega zavoda. Število članov senata se določi s statutom.
Po svoji funkciji je član senata univerze rektor, član
senata članice univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda pa dekan.
Po svoji funkciji so člani senata univerze tudi predstavniki študentskega sveta univerze, člani senata fakultete,
umetniške akademije oziroma visoke strokovne šole pa tudi
predstavniki študentskega sveta teh visokošolskih zavodov.
Študenti imajo v senatu najmanj sedmino članov.
Strokovni svet je strokovni organ drugega zavoda –
članice univerze. Sestava je določena s statutom univerze v
skladu z ustanovitvenim aktom.
21.a člen
(akademski zbor)
Akademski zbor članice univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci. Pri njegovem delu sodelujejo tudi predstavniki študentov tako, da je
njihovo število najmanj ena petina članov akademskega zbora. Način njihovega sodelovanja se določi s statutom.
Akademski zbor:
– izvoli senat,
– senatu predlaga kandidate za dekana,
– obravnava poročila o delu visokošolskega zavoda ter
daje predloge in pobude senatu,
– opravlja druge naloge, določene s statutom.
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Akademski zbor izmed svojih članov izvoli predsednika. Predsednik sklicuje in vodi seje.
Če ima akademski zbor, ki se oblikuje v skladu s prvim
odstavkom tega člena, več kot 200 članov, se oblikuje tako, da
imajo posamezne skupine sorazmerno število predstavnikov,
pri čemer akademski zbor ne more imeti manj kot 100 članov.
Način oblikovanja akademskega zbora iz prejšnjega
odstavka se določi s statutom.
22. člen
(upravni odbor)
Upravni odbor je organ upravljanja visokošolskega
zavoda.
Poleg nalog, določenih z zakonom, upravni odbor odloča o zadevah materialne narave in skrbi za nemoteno materialno poslovanje visokošolskega zavoda.
Upravni odbor sestavljajo predstavniki ustanovitelja,
predstavniki delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost,
predstavnik študentov in predstavnik drugih delavcev.
23. člen
(rektor)
Rektor vodi, predstavlja in zastopa univerzo ter opravlja
naslednje naloge:
– sklicuje in praviloma vodi seje senata univerze,
– usklajuje izobraževalno, znanstveno-raziskovalno oziroma umetniško in drugo delo na univerzi,
– skrbi in odgovarja za zakonitost dela univerze in za
izvrševanje njenih obveznosti, določenih z zakonom, drugimi predpisi ter splošnimi akti univerze,
– najmanj enkrat letno poroča senatu, upravnemu odboru in ustanovitelju o delu univerze,
– promovira doktorje znanosti,
– podeljuje nagrade univerze,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, drugimi
predpisi ter splošnimi akti univerze.
Rektorja izvolijo vsi visokošolski učitelji in znanstveni
delavci, ki so na univerzi zaposleni. Volilno pravico ima tudi
predstavnik študentskega sveta vsake članice univerze.
24. člen
(dekan oziroma direktor)
Dekan oziroma direktor članice univerze ima pooblastila in odgovornosti v skladu z ustanovitvenim aktom, je strokovni vodja članice univerze in opravlja naslednje naloge:
– usklajuje izobraževalno, znanstveno-raziskovalno,
umetniško in drugo delo,
– skrbi in odgovarja za zakonitost dela,
– najmanj enkrat letno poroča o delu senatu članice in
rektorju,
– druge naloge v skladu z zakonom, drugimi predpisi
ter splošnimi akti univerze.
Za dekana članice univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda je lahko imenovan, kdor je na njem
zaposlen kot visokošolski učitelj.
Za direktorja je lahko imenovan, kdor ima najmanj visokošolsko izobrazbo.
Dekana oziroma direktorja članice univerze imenuje
rektor na predlog senata oziroma strokovnega sveta članice
univerze.
Dekan visokošolskega zavoda, ki ni članica univerze,
je poslovodni organ in strokovni vodja zavoda.
25. člen
(ločitev funkcij)
Glede na naravo dejavnosti in obseg dela visokošolskega oziroma drugega zavoda se s statutom lahko določi,
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da sta funkcija vodenja strokovnega dela in poslovodna
funkcija ločeni. V tem primeru statut določi pristojnosti strokovnega vodje in pristojnosti poslovodnega organa.
26. člen
(študentski svet)
Študentski svet sestavljajo predstavniki študentov.
Študentski svet obravnava in daje pristojnim organom
mnenje o statutu visokošolskega zavoda, o vseh zadevah, ki
se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov, lahko pa tudi
mnenje o kandidatih za rektorja in dekana, ter sprejema in
izvaja program interesnih dejavnosti študentov visokošolskega zavoda v sodelovanju s skupnostjo študentov.
Če mnenje iz prejšnjega odstavka ni upoštevano, lahko študentski svet zahteva, da pristojni organ na način in po
postopku, določenem s statutom, še enkrat obravnava in
odloči o posamezni zadevi.
27. člen
(tajništvo visokošolskega zavoda)
Za opravljanje upravno-administrativnih in strokovno-tehničnih nalog ima visokošolski zavod tajništvo, ki ga vodi tajnik.
28. člen
(ureditev organov)
Naloge, pristojnosti, število članov, način izvolitve, trajanje mandata in način odločanja organov visokošolskih zavodov in drugih zavodov – članic univerz, se podrobneje uredijo
s statutom v skladu z zakonom in ustanovitvenim aktom.
29. člen
(rektorska konferenca)
Univerze za obravnavanje in usklajevanje vprašanj skupnega pomena oblikujejo rektorsko konferenco.
30. člen
(pečat)
Javni visokošolski zavodi in drugi zavodi v njihovi sestavi imajo pečat okrogle oblike, ki vsebuje ime in sedež visokošolskega zavoda in grb Republike Slovenije. Tak pečat
uporabljajo tudi visokošolski zavodi pri opravljanju javne službe na podlagi koncesije.
31. člen
(študentski domovi)
Dejavnost študentskih domov je javna služba. Opravljajo jo lahko univerze, drugi zavodi, gospodarske družbe,
samostojni podjetnik posameznik in druge pravne osebe.
Pri opravljanju dejavnosti morajo zagotoviti zastopanje študentskih interesov pri upravljanju.
Študentski dom se lahko ustanovi v okviru univerze kot
njena članica.
Organa študentskega doma, članice univerze, sta direktor in študentski svet stanovalcev.
Študenti, člani študentskega sveta stanovalcev, zastopajo študentske interese pri upravljanju v skladu z zakonom,
aktom o ustanovitvi in statutom.
III. IZOBRAŽEVALNO, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO
IN UMETNIŠKO DELO
32. člen
(javno veljavna visokošolska izobrazba)
Javno veljavna visokošolska izobrazba se pridobi po
študijskih programih, ki jih sprejme senat visokošolskega
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zavoda (v nadaljnjem besedilu: študijski program z javno
veljavnostjo).
Senat visokošolskega zavoda, ki je članica univerze, si
mora pred sprejemom programa pridobiti soglasje senata
univerze, senat visokošolskega zavoda, ki ni članica univerze, pa soglasje Sveta za visoko šolstvo Republike Slovenije.
Interdisciplinarne študijske programe na predlog senata članic sprejema senat univerze.
Kdor opravi vse obveznosti po programu za pridobitev
izobrazbe, sprejetem po postopku iz prejšnjih odstavkov,
dobi diplomo, ki je javna listina. Sestavni del diplome je
“Priloga k diplomi”. Sestavine obrazca določi minister, pristojen za visoko šolstvo, na predlog Sveta za visoko šolstvo
Republike Slovenije.
Kdor opravi vse obveznosti po programu za izpopolnjevanje, sprejetem po postopku iz prvega odstavka tega člena, dobi potrdilo, ki je javna listina.
V tujini pridobljena listina o pridobitvi oziroma izpopolnjevanju izobrazbe se nostrificira v skladu z zakonom.
33. člen
(študijski programi)
Študij na visokošolskih zavodih poteka po študijskih
programih za pridobitev izobrazbe in programih za izpopolnjevanje.
Študijski programi za pridobitev izobrazbe so:
a) dodiplomski:
– za pridobitev visoke strokovne izobrazbe,
– za pridobitev univerzitetne izobrazbe.
b) podiplomski:
– za pridobitev specializacije,
– za pridobitev magisterija,
– za pridobitev doktorata znanosti.
Študijski programi za izpopolnjevanje so programi za
nadgrajevanje, poglabljanje ali razširjanje posameznih znanj
iz programov za pridobitev izobrazbe.
Študijski programi se izvajajo kot redni študij, kadar
narava študijskega programa to dopušča, pa tudi kot izredni
študij (37. člen).
34. člen
(izvajalci študijskih programov)
Študijske programe iz prejšnjega člena organizirajo oziroma izvajajo univerze, fakultete in umetniške akademije.
Visoke strokovne šole organizirajo in izvajajo študijske
programe za pridobitev visoke strokovne izobrazbe in programe za izpopolnjevanje, lahko pa tudi programe za pridobitev specializacije.
35. člen
(sestavine študijskih programov)
Sestavine študijskih programov za pridobitev izobrazbe so:
– splošni podatki o programu,
– predmetnik,
– pogoji za vpis,
– pogoji za napredovanje po programu,
– načini in oblike izvajanja študija,
– pogoji za dokončanje študija,
– strokovni oziroma znanstveni naslov, oblikovan v skladu s posebnim zakonom.
Študijski programi z javno veljavnostjo se objavijo najkasneje do razpisa za vpis.
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36. člen
(trajanje študija)
Študij na javnih visokošolskih zavodih traja:
– po programu za pridobitev visoke strokovne izobrazbe od tri do štiri leta,
– po programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe
od štiri do šest let,
– po programu za pridobitev specializacije eno do dve
leti, če s posebnimi predpisi ni določeno drugače,
– po programu za pridobitev magisterija dve leti,
– po programu za pridobitev doktorata znanosti do štiri
leta.
Kdor se vpiše v študijski program za pridobitev magisterija, lahko pod pogoji, določenimi s statutom, študij dokonča po študijskem programu za pridobitev doktorata znanosti, kdor se vpiše v študijski program za pridobitev
doktorata znanosti, pa po študijskem programu za pridobitev magisterija.
37. člen
(študijsko leto in obseg predavanj)
Študijsko leto traja od 1. oktobra do 30. septembra.
Dodiplomski študijski programi obsegajo najmanj 20 in
največ 30 ur predavanj, seminarjev in vaj tedensko in 30
tednov letno. Če študijski program vsebuje praktično usposabljanje, skupna obremenitev študenta ne sme preseči 40
ur na teden in 42 tednov letno.
Če narava študija to omogoča, se ne glede na določbe
iz prvega in drugega odstavka tega člena s študijskim programom lahko prilagodita organizacija in časovna razporeditev predavanj, seminarjev in vaj možnostim študentov (izredni študij). Prilagoditev se opravi na način in po postopku,
določenem s statutom.
Na način in po postopku, določenem s statutom, se
lahko s študijskim programom prilagodita organizacija in
časovna razporeditev predavanj, seminarjev in vaj na umetniških akademijah.
38. člen
(pogoji za vpis)
V visokošolski študij se lahko vpiše, kdor je opravil
maturo.
V študij po programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe na posameznem strokovnem področju se lahko
vpiše tudi, kdor je opravil poklicno maturo po ustreznem
programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe z istega strokovnega področja ter izpit iz enega od predmetov
mature.
Ustrezni program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe ter predmet mature iz prejšnjega odstavka se določita s študijskim programom.
V študij po programu za pridobitev visoke strokovne
izobrazbe se lahko vpiše tudi, kdor je opravil poklicno maturo ali zaključni izpit po ustreznem programu za pridobitev
srednje strokovne izobrazbe, določenem s študijskim programom.
S študijskim programom se lahko kot pogoj za vpis
določijo tudi posebne nadarjenosti oziroma psihofizične sposobnosti.
Umetniška akademija lahko s svojim študijskim programom določi, da se v študij vpiše tudi, kdor ne izpolnjuje
pogojev iz prvega, drugega oziroma četrtega odstavka tega
člena, izkazuje pa izjemno umetniško nadarjenost.
Pogoji za vpis v podiplomski študij se določijo s študijskim programom v skladu s statutom.
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39. člen
(prehodi)
Študent lahko prehaja iz enega študijskega programa
v drugega pod pogoji, ki jih določi senat univerze oziroma
samostojnega visokošolskega zavoda v skladu z zakonom
in merili, ki jih določi Svet za visoko šolstvo Republike
Slovenije.
40. člen
(razpis)
Vpis v študijske programe z javno veljavnostjo, ki jih
izvajajo javni in koncesionirani visokošolski zavodi, se opravi
na podlagi javnega razpisa.
Razpis za vpis v dodiplomske študijske programe je
skupen in se objavi najmanj šest mesecev pred začetkom
novega študijskega leta.
Razpis za vpis v študijske programe za pridobitev magisterija oziroma specializacije objavijo visokošolski zavodi najmanj tri mesece pred začetkom njihovega izvajanja.
Razpis za vpis obsega:
– ime visokošolskega zavoda in njegov naslov,
– naziv študijskega programa,
– kraj izvajanja študijskega programa,
– trajanje študija,
– pogoje za vpis,
– predvideno število prostih vpisnih mest,
– postopke in roke za prijavo na razpis in za izvedbo
vpisa.
O vsebini razpisa si mora visokošolski zavod pred objavo pridobiti soglasje Vlade Republike Slovenije.
Postopke in roke iz zadnje alinee četrtega odstavka
tega člena ter način objave razpisa določi minister, pristojen
za visoko šolstvo.
41. člen
(omejitev vpisa)
Visokošolski zavod lahko omeji vpis v dodiplomske
študijske programe, ki se izvajajo v okviru javne službe, če
število prijav za vpis bistveno presega število razpisanih mest
oziroma njegove zmogljivosti (kadrovske, prostorske, opremske in druge).
Pri izbiri kandidatov se upošteva splošni uspeh, dosežen pri maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu, ter
splošni učni uspeh, dosežen v tretjem in četrtem letniku
srednje šole, lahko pa tudi uspeh pri posameznih, s študijskim programom določenih predmetih mature, poklicni maturi oziroma zaključnega izpita ter pri posameznih predmetih
iz tretjega in četrtega letnika srednje šole.
Visokošolski zavod si mora k omejitvi vpisa pridobiti
soglasje Vlade Republike Slovenije, ki se javno objavi.
42. člen
(znanstveno-raziskovalno in umetniško delo)
Visokošolski zavodi organizirajo in izvajajo znanstveno-raziskovalno oziroma umetniško delo ter skrbijo za razvoj strok.
Visokošolski zavodi, ki opravljajo javno službo, izvajajo
znanstveno-raziskovalno in umetniško delo v skladu s programom, ki ga sprejme in objavi senat visokošolskega zavoda po postopku, določenem za sprejem in objavo študijskih
programov.
Visokošolski zavodi izvajajo temeljno-raziskovalne, aplikativno-raziskovalne ter razvojne in druge projekte v skladu
z zakonom, ki ureja raziskovalno dejavnost, ter opravljajo
svetovalne in druge storitve.
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IV. NACIONALNI PROGRAM VISOKEGA ŠOLSTVA
43. člen
(nacionalni program)
Javna služba v visokem šolstvu se določi z nacionalnim
programom visokega šolstva.
44. člen
(vsebina nacionalnega programa)
Nacionalni program visokega šolstva:
– opredeli cilje visokega šolstva,
– določi študijska, znanstveno-raziskovalna in umetniška področja nacionalnega pomena,
– opredeli dejavnosti, potrebne za razvoj in učinkovito
delo v visokem šolstvu,
– določi standarde za opravljanje visokošolske dejavnosti,
– določi okvirni obseg potrebnih sredstev za izvedbo
nacionalnega programa.
Nacionalni program visokega šolstva in nacionalni program raziskovalne dejavnosti morata biti pri opredeljevanju
raziskovalnih področij usklajena.
45. člen
(priprava nacionalnega programa)
Nacionalni program visokega šolstva sprejme državni
zbor.
Predlog nacionalnega programa oblikuje Vlada Republike Slovenije na podlagi strokovnih izhodišč, ki jih pripravi
Svet za visoko šolstvo Republike Slovenije v sodelovanju s
Svetom za znanost in tehnologijo Republike Slovenije.
Sredstva, potrebna za uresničitev nacionalnega programa visokega šolstva, se določijo v proračunu Republike
Slovenije.
46. člen
(izvajanje nacionalnega programa)
Nacionalni program visokega šolstva izvajajo javni visokošolski zavodi, drugi zavodi – članice univerz, skupnost
študentov in študentski domovi.
Nacionalni program visokega šolstva izvajajo tudi visokošolski zavodi, drugi zavodi – članice univerz in študentski
domovi na podlagi koncesije.
Pri izvajanju nacionalnega programa lahko z visokošolskimi zavodi sodelujejo tudi raziskovalne organizacije.
O razmestitvi študijskih programov, s katerimi se uresničuje nacionalni program visokega šolstva, odloči Vlada
Republike Slovenije.
47. člen
(podelitev koncesije)
Koncesija za opravljanje javne službe v visokem šolstvu
se dodeli z odločbo Vlade Republike Slovenije na podlagi
javnega razpisa.
V javnem razpisu se navedejo zlasti: predmet koncesije, pogoji za opravljanje javne službe, čas, za katerega se
dodeljuje koncesija, rok, do katerega se sprejemajo prijave,
ter rok, v katerem bodo prijavljeni obveščeni o izbiri.
Razmerja med koncedentom in koncesionarjem se uredijo s pogodbo o koncesiji, ki se sklene v pisni obliki.
S pogodbo se uredijo zlasti:
– obseg izvajanja javne službe,
– začetek izvajanja javne službe,
– rok za odpoved koncesije, ki ne sme biti krajši od
roka, potrebnega za dokončanje študija, podaljšanega za
dve leti,
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– sredstva, ki jih za opravljanje javne službe zagotavlja
koncedent,
– upravljanje in razpolaganje s premoženjem, pridobljenim iz javnih sredstev.
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51. člen
(ekspertne komisije)
Svet za visoko šolstvo Republike Slovenije lahko oblikuje za posamezna področja svojega delovanja komisije in
neodvisne ekspertne skupine.

V. SVET ZA VISOKO ŠOLSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE
48. člen
(ustanovitev sveta)
Vlada Republike Slovenije ustanovi Svet za visoko šolstvo Republike Slovenije.
49. člen
(naloge sveta)
Svet za visoko šolstvo Republike Slovenije svetuje vladi
pri pripravi in spreminjanju visokošolske zakonodaje, sodeluje pri načrtovanju razvoja visokošolskega izobraževanja,
spodbuja in razvija sodelovanje med visokošolskimi zavodi
ter opravlja naslednje naloge:
1. v sodelovanju z visokošolskimi zavodi pripravi strokovna izhodišča za oblikovanje nacionalnega programa visokega šolstva,
2. določi merila za ocenjevanje študijskih programov z
vidika njihove mednarodne primerljivosti in trajanja študija,
3. daje soglasje k študijskim, znanstveno-raziskovalnim in umetniškim programom visokošolskih zavodov v skladu z 32. členom oziroma z drugim odstavkom 42. člena
tega zakona,
4. določa merila za prehode med študijskimi programi,
5. določa merila za spremljanje in ocenjevanje kvalitete in učinkovitosti izobraževalnega, znanstveno-raziskovalnega, umetniškega in strokovnega dela,
6. daje mnenje o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev
visokošolskih zavodov in uvedbo novih programov,
7. daje mnenje o izpolnjevanju pogojev raziskovalnih
organizacij za sodelovanje pri izvajanju nacionalnega programa,
8. daje mnenje k merilom za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev,
9. sodeluje pri pripravi skupnih meril za sistemizacijo
delovnih mest visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev
in visokošolskih sodelavcev,
10. daje mnenje k predpisu iz 75. člena tega zakona,
11. opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
Svet za visoko šolstvo Republike Slovenije pri vprašanjih, ki se nanašajo na znanstveno-raziskovalno dejavnost
visokošolskih zavodov, sodeluje s Svetom za znanost in
tehnologijo Republike Slovenije.
50. člen
(sestava sveta)
Svet za visoko šolstvo Republike Slovenije sestavljajo
vrhunski strokovnjaki s področja visokega šolstva, znanosti
in tehnologije, gospodarstva in družbenih dejavnosti, tako
da so v njem zastopana znanstvena, umetniška in strokovna
področja.
Predsednika in enajst članov imenuje Vlada Republike
Slovenije, od tega šest izmed visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev, ki jih predlagajo visokošolski zavodi, po
svojem položaju pa so člani Sveta za visoko šolstvo Republike Slovenije rektorji univerz in predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti.
Predsednik in člani Sveta za visoko šolstvo Republike
Slovenije so imenovani za štiri leta.
Svet za visoko šolstvo Republike Slovenije uredi način
svojega dela s poslovnikom.

VI. VISOKOŠOLSKI UČITELJI, ZNANSTVENI DELAVCI IN
VISOKOŠOLSKI SODELAVCI
52. člen
(učitelji)
Visokošolski učitelji so docent, izredni profesor in redni profesor ter lektor.
Visokošolski učitelji na visokih strokovnih šolah oziroma programih so tudi predavatelji in višji predavatelji.
Visokošolski učitelji so nosilci izobraževalnega, umetniškega in raziskovalnega programa. Pri svojem delu sledijo
in prispevajo k razvoju znanosti, umetnosti in stroke na področju, za katerega so izvoljeni, samostojno razvijajo določeno področje znanosti, umetnosti oziroma stroke in skrbijo
za prenos tega znanja.
53. člen
(znanstveni delavci)
Znanstveni delavci so znanstveni sodelavec, višji znanstveni sodelavec in znanstveni svetnik.
Znanstveni delavci izvajajo znanstveno-raziskovalni
program.
54. člen
(visokošolski sodelavci)
Visokošolski sodelavci so: asistent, bibliotekar, strokovni svetnik, višji strokovni sodelavec, strokovni sodelavec
in učitelj veščin.
Visokošolski sodelavci sodelujejo pri izvajanju izobraževalnega, znanstveno-raziskovalnega in umetniškega dela.
55. člen
(pogoji za izvolitev)
V naziv docent, izredni profesor in redni profesor je
lahko izvoljen, kdor ima doktorat znanosti in preverjene pedagoške sposobnosti.
V naziv znanstvenega delavca je lahko izvoljen, kdor
ima doktorat znanosti.
V naziv visokošolskega učitelja umetniških disciplin je
lahko izvoljen, kdor ima visoko izobrazbo, priznana umetniška dela in preverjene pedagoške sposobnosti.
V naziv višjega predavatelja je lahko izvoljen, kdor ima
opravljen magisterij ali specializacijo po visoki izobrazbi in
preverjene pedagoške sposobnosti.
V naziv predavatelja ali lektorja, je lahko izvoljen, kdor
ima visoko izobrazbo in preverjene pedagoške sposobnosti.
V naziv visokošolskega sodelavca je lahko izvoljen, kdor
ima visoko izobrazbo.
Visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski
sodelavci morajo poleg pogojev iz prvega do šestega odstavka tega člena izpolnjevati tudi pogoje, določene v skladu z merili za izvolitev v naziv.
Merila za izvolitev v naziv visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev določi senat
visokošolskega zavoda v skladu z zakonom. Za visokošolske zavode, ki so članice univerze, merila določi senat
univerze.
Merila iz prejšnjega odstavka morajo biti mednarodno
primerljiva in se javno objavijo.
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56. člen
(postopek za izvolitev)
Docente, izredne profesorje, višje predavatelje, predavatelje, lektorje, znanstvene sodelavce in višje znanstvene
sodelavce voli za pet let senat fakultete, umetniške akademije oziroma visoke strokovne šole.
Redne profesorje in znanstvene svetnike voli senat univerze za neomejeno dobo.
Redne profesorje in znanstvene svetnike visokošolskega zavoda, ki ni članica univerze, voli senat visokošolskega
zavoda. Pred izvolitvijo v naziv si mora pridobiti soglasje
Sveta za visoko šolstvo Republike Slovenije.
Visokošolske sodelavce voli senat fakultete, umetniške
akademije oziroma visoke strokovne šole za dobo, določeno s statutom.
Pred prvo izvolitvijo v naziv ali pred izvolitvijo v višji
naziv si mora senat članice univerze pridobiti soglasje senata univerze. Senat visokošolskega zavoda, ki ni članica univerze, pa si mora za izvolitev v naziv pridobiti soglasje Sveta
za visoko šolstvo Republike Slovenije.
Upokojeni visokošolski učitelji, znanstveni delavci in
visokošolski sodelavci obdržijo naziv, ki so ga imeli ob upokojitvi.
57. člen
(podrobnejši postopek za izvolitev)
Postopek za izvolitev v naziv visokošolskih učiteljev,
znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev se v skladu z zakonom in merili za izvolitev podrobneje uredi v statutu
visokošolskega zavoda.
Če je za izvolitev v naziv potrebna predhodna nostrifikacija v tujini pridobljene diplome, se postopka za nostrifikacijo in izvolitev vodita hkrati.
58. člen
(odvzem naziva)
Če visokošolski učitelj, znanstveni delavec ali visokošolski sodelavec ne izpolnjuje znanstvenih in pedagoških
obveznosti ali za izvolitev v naziv določenih pogojev, senat,
pristojen za izvolitev, prične postopek za odvzem naziva.
V postopku za odvzem naziva se primerno uporabljajo
določbe postopka za izvolitev v naziv. Visokošolskemu učitelju, znanstvenemu delavcu ali visokošolskemu sodelavcu
je treba omogočiti, da pojasni svoje stališče.
59. člen
(sodno varstvo pravic)
Zoper odločbo, izdano v postopku za izvolitev v naziv
oziroma v postopku za odvzem naziva, se lahko sproži upravni spor.
60. člen
(delovna mesta)
Delovna mesta visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev se javno razpisujejo in
zasedejo v rokih in na način, kot to določa statut visokošolskega zavoda.
61. člen
(zasebni visokošolski učitelji)
Visokošolski zavod lahko izvajanje posameznih delov
predmeta oziroma predmetnega področja prepusti zasebnemu visokošolskemu učitelju.
Zasebni visokošolski učitelj je, kdor je izvoljen v naziv
visokošolskega učitelja in je vpisan v razvid zasebnih visokošolskih učiteljev, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo.
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Minister, pristojen za visoko šolstvo, predpiše postopek vpisa in izbrisa iz razvida.
62. člen
(gostujoči visokošolski učitelji)
Visokošolski zavodi lahko za določen čas povabijo k
sodelovanju za izvajanje posameznih delov predmeta oziroma predmetnega področja priznane učitelje, znanstvenike,
strokovnjake in umetnike, ne glede na pogoje, ki so določeni za izvolitev v naziv.
63. člen
(delovna in pedagoška obveznost)
Neposredna pedagoška obveznost v času organiziranega študijskega procesa v visokošolskem izobraževanju, ki
se izvaja kot javna služba, znaša:
– za docenta, izrednega in rednega profesorja šest ur
tedensko,
– za višjega predavatelja, predavatelja in lektorja devet
ur tedensko,
– za asistenta deset ur tedensko.
Oblike neposredne tedenske pedagoške obveznosti
določi rektor univerze oziroma dekan samostojnega visokošolskega zavoda s posebnim predpisom in si k njemu pridobi soglasje ministra, pristojnega za visoko šolstvo.
Če z neposredno tedensko pedagoško obveznostjo,
določeno v prejšnjih odstavkih, ni mogoče izvesti študijskih
programov, lahko pristojni organ visokošolskega zavoda visokošolskemu učitelju oziroma sodelavcu določi dodatno
tedensko pedagoško obveznost, in sicer največ:
– dve uri docentu, izrednemu in rednemu profesorju,
– tri ure višjemu predavatelju, predavatelju in lektorju,
– štiri ure asistentu.
Neposredno tedensko pedagoško obveznost in največ
štiri ure dodatne tedenske pedagoške obveznosti za druge
visokošolske sodelavce določi rektor univerze oziroma dekan samostojnega visokošolskega zavoda s posebnim predpisom.
Dodatna tedenska pedagoška obveznost se obračuna
enako kot neposredna pedagoška obveznost.
Glede na število študentov v skupini pri predmetu se
docentu, izrednemu profesorju, rednemu profesorju, višjemu predavatelju, predavatelju in lektorju neposredna tedenska pedagoška obveznost lahko zmanjša za največ dve uri.
Docentu, izrednemu profesorju, rednemu profesorju,
višjemu predavatelju, predavatelju in lektorju, ki opravljajo za
delodajalca tudi raziskovalno in razvojno delo, se lahko neposredna tedenska pedagoška obveznost iz prejšnjih odstavkov sorazmerno zmanjša.
Merila za zmanjšanje neposredne pedagoške obveznosti določijo rektorji univerz in dekani samostojnih visokošolskih zavodov, jih med seboj uskladijo ter pošljejo reprezentativnim sindikatom, ki lahko v 15 dneh po prejemu nanje
podajo mnenje. K merilom morajo rektorji univerz in dekani
samostojnih visokošolskih zavodov pridobiti soglasje ministra, pristojnega za visoko šolstvo.
Docent, izredni profesor, redni profesor, višji predavatelj, predavatelj, lektor, asistent in drugi visokošolski sodelavci lahko, če so za to zagotovljena sredstva, izjemoma na
teden opravljajo pedagoško, znanstveno-raziskovalno, umetniško ali strokovno delo še največ 20% polnega delovnega
časa tudi pri istem delodajalcu.
Če so bile izkoriščene vse možnosti za sklenitev pogodbe o zaposlitvi in je treba zagotoviti nemoteno izvajanje
pedagoške dejavnosti, lahko visokošolski zavod sklene pogodbo o delu v skladu s tem zakonom in zakonom, ki ureja
obligacijska razmerja, vendar ne več kot v obsegu ene
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tretjine s tem zakonom določene pedagoške obveznosti in
največ za obdobje deset mesecev v študijskem letu. Kdor
ima sklenjeno delovno razmerje na področju visokošolskega izobraževanja v skladu s tem zakonom, mora pred sklenitvijo pogodbe o delu, predložiti soglasje delodajalca.
64. člen
(sobotno leto)
Visokošolski učitelj ima v šestih letih opravljanja dela
pravico do poglobljenega izpopolnjevanja na področju raziskovalne dejavnosti v skupnem trajanju največ dvanajst mesecev.
Visokošolskemu učitelju se v primeru iz prejšnjega odstavka pedagoška obveznost prerazporedi, vendar se ne
sme povečati za več kot eno tretjino.
VII. ŠTUDENTI
65. člen
(študenti)
Študent je oseba, ki se vpiše na visokošolski zavod na
podlagi razpisa za vpis in se izobražuje po dodiplomskem ali
podiplomskem študijskem programu.
Status študenta se izkazuje s študentsko izkaznico.
66. člen
(pravice in dolžnosti študentov)
Študenti imajo pravico do vpisa in izobraževanja pod
enakimi, z zakonom, statutom in študijskim programom določenimi pogoji. Pri tem:
– se ob rednem napredovanju izobražujejo in dokončajo študij pod pogoji, ki so veljali ob vpisu,
– lahko enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu,
– se lahko izobražujejo po več študijskih programih
(vzporedno izobraževanje), po interdisciplinarnih ali po individualnih študijskih programih, ki jih izvaja eden ali več visokošolskih zavodov,
– lahko napredujejo in dokončajo študij v krajšem času, kot je predvideno s študijskim programom.
S statutom visokošolskega zavoda se podrobneje uredijo postopki in pravila, zlasti o:
– študijskem koledarju,
– vpisnih postopkih,
– izpitnem režimu,
– napredovanju, vključno s pogoji za hitrejše napredovanje,
– dokončanju izobraževanja,
– prehodih med študijskimi programi,
– ponavljanju letnika oziroma pogojnem napredovanju,
– nadaljevanju študija po prekinitvi,
– vzporednem, interdisciplinarnem in individualnem
študiju,
– priznavanju izpitov in drugih študijskih obveznostih,
opravljenih na različnih visokošolskih zavodih.
S statutom se določijo tudi:
– vrste dokumentov, ki se študentom izdajajo na podlagi evidenc iz 81. člena tega zakona,
– postopek za uveljavljanje varstva pravic študentov,
– organi, pristojni za vodenje postopkov in odločanje,
– disciplinska odgovornost in pravice ter dolžnosti študentov v disciplinskem postopku in
– druga pravila, povezana s pravicami in dolžnostmi
študentov.
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67. člen
(soupravljanje študentov)
Študenti imajo pravico preko svojih predstavnikov sodelovati pri delu in upravljanju visokošolskih zavodov v skladu s tem zakonom in statutom.
Predstavniki študentskega sveta so vabljeni na seje
organov visokošolskega zavoda.
68. člen
(organiziranost študentov)
Študenti imajo avtonomno pravico do oblikovanja skupnosti študentov. Način uresničevanja te pravice se določi z
zakonom.
69. člen
(druge pravice in ugodnosti študentov)
Študenti imajo ne glede na to, ali se študij izvaja kot
redni ali izredni, pravico do zdravstvenega varstva in drugih
ugodnosti ter pravic (na primer prehrana, prevozi, štipendiranje) v skladu s posebnimi predpisi, če niso v delovnem
razmerju ali prijavljeni kot iskalci zaposlitve.
Študenti, državljani Republike Slovenije, imajo možnost bivanja v študentskih domovih, drugih zavodih in pri
pravnih osebah, registriranih za dejavnost študentskih domov, prek njih pa tudi pri zasebnikih, lastnikih sob, ki jih
oddajajo v najem, državljani drugih držav pa pod pogoji,
določenimi s posebnimi predpisi.
Študentje, državljani Republike Slovenije, ki se izobražujejo zunaj kraja stalnega prebivališča, imajo pravico do
subvencioniranega prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi.
70. člen
(prenehanje statusa študenta)
Status študenta preneha, če študent:
– diplomira,
– ne diplomira v dvanajstih mesecih po zaključku zadnjega semestra,
– se izpiše,
– se med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma
semester,
– je bil izključen,
– dokonča podiplomski študij,
– ne dokonča podiplomskega študija v ustreznem, s
statutom predpisanem roku.
V primerih iz druge, četrte in sedme alinee prejšnjega
odstavka se študentu iz upravičenih razlogov status študenta lahko tudi podaljša, vendar največ za eno leto.
Študentke matere, ki v času študija rodijo, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živo rojenega otroka.
71. člen
(sodno varstvo pravic)
Zoper dokončno odločitev pristojnega organa visokošolskega zavoda o pridobitvi oziroma izgubi statusa študenta in o drugih zadevah v zvezi s študijem se lahko sproži
upravni spor.
VIII. FINANCIRANJE
72. člen
(viri financiranja)
Visokošolski zavodi pridobivajo sredstva iz proračuna
Republike Slovenije, šolnin in drugih prispevkov za študij,
plačil za storitve, dotacij, dediščin in daril ter iz drugih virov.
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Sredstva iz prejšnjega odstavka se uporabljajo v skladu z
namenom, za katerega so bila pridobljena.

Podrobnejše določbe o subvencioniranju po prejšnjih
dveh odstavkih predpiše minister, pristojen za visoko šolstvo.

73. člen
(financiranje javnih visokošolskih zavodov)
Univerzam in samostojnim visokošolskim zavodom, ki
jih ustanovi Republika Slovenija, se zagotavljajo sredstva za:
– pedagoško in z njo povezano znanstveno-raziskovalno, umetniško in strokovno dejavnost ter knjižničarsko, informacijsko, organizacijsko, upravno-administrativno in drugo infrastrukturno dejavnost (v nadaljnjem besedilu: študijska
dejavnost),
– s študijem povezane interesne dejavnosti študentov,
določene v letnem programu študentskega sveta univerze
ali samostojnega visokošolskega zavoda, in univerzitetni
šport (v nadaljnjem besedilu: obštudijska dejavnost),
– investicije in vzdrževanje ter
– spodbujanje kakovosti študija, pomlajevanja strukture visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev, nalog, pomembnih za razvoj visokega
šolstva, in mednarodnega sodelovanja (v nadaljnjem besedilu: razvojne naloge).
Sredstva za študijsko dejavnost se določijo ob upoštevanju študijskega področja, števila vpisanih študentov v študijskem letu in diplomantov v preteklem koledarskem letu. V
državnem proračunu se sredstva za univerze oblikujejo in
zagotavljajo pri posrednem proračunskem porabniku univerzah, za samostojne visokošolske zavode pa pri ministrstvu,
pristojnem za visoko šolstvo.
Sredstva za obštudijsko dejavnost se določijo ob upoštevanju števila vpisanih študentov in vrednosti točke za posameznega študenta, ki jo za vsako proračunsko leto s
sklepom določi minister, pristojen za visoko šolstvo.
V postopku priprave državnega proračuna univerze in
samostojni visokošolski zavodi ministrstvu, pristojnemu za
visoko šolstvo, predložijo finančno ovrednoten letni program
in poročilo komisije za kvaliteto visokega šolstva iz 80. člena zakona.
Sredstva za investicije in vzdrževanje se določijo v državnem proračunu za posamezno univerzo oziroma samostojne visokošolske zavode pri ministrstvu, pristojnem za
visoko šolstvo.
Sredstva za razvojne naloge se določijo v državnem
proračunu pri ministrstvu, pristojnem za visoko šolstvo.

73.c člen
(subvencioniranje prevozov študentov)
Republika Slovenija subvencionira prevoze študentov,
ki se izobražujejo v oddaljenosti pet kilometrov ali več od
kraja stalnega prebivališča, in sicer v višini največ 70% polne cene mesečne vozovnice, odvisno od socialnega položaja in oddaljenosti od kraja izobraževanja.
Minister, pristojen za visoko šolstvo, izda pravilnik, s
katerim določi postopek in kriterije za subvencioniranje prevozov iz prejšnjega odstavka.

73.a člen
(financiranje dejavnosti zasebnih visokošolskih zavodov)
Republika Slovenija koncesioniranim samostojnim visokošolskim zavodom dodeljuje sredstva za študijsko in obštudijsko dejavnost.
Republika Slovenija lahko visokošolskim zavodom iz
prejšnjega odstavka in zasebnim samostojnim visokošolskim
zavodom, ki izvajajo javnoveljavne študijske programe, prek
javnih razpisov dodeljuje sredstva za razvojne naloge.
73.b člen
(subvencioniranje bivanja študentov)
Republika Slovenija subvencionira bivanje študentov v
javnih in zasebnih zavodih, pri drugih pravnih osebah, registriranih za dejavnost študentskih domov, prek njih pa tudi pri
zasebnikih, lastnikih sob.
Pri subvencioniranju bivanja študentov, državljanov
Republike Slovenije, se upošteva učna oziroma študijska
uspešnost, materialni položaj, oddaljenost stalnega prebivališča od kraja študija ter socialne in zdravstvene razmere
študenta.

74. člen
(sistemizacija delovnih mest)
Sistemizacijo delovnih mest določi na univerzi rektor,
na samostojnem visokošolskem zavodu pa dekan.
Ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, vodi evidenco
zaposlenih. Univerza oziroma koncesionirani samostojni visokošolski zavod mu dvakrat letno posreduje osebne podatke o delavcih v skladu z zakonom. Obrazec za zbiranje
osebnih podatkov v skladu s posebnimi predpisi predpiše
minister, pristojen za visoko šolstvo.
75. člen
(posebni predpis)
Financiranje po 73. in 73.a členu zakona se podrobneje uredi s posebnim predpisom, ki ga sprejme Vlada
Republike Slovenije.
76. člen
(visokošolski skladi)
Visokošolski zavodi, ki so pravne osebe, lahko za
upravljanje s sredstvi oblikujejo sklade.
Poslovanje skladov vodijo upravni odbori.
Število članov, sestavo upravnih odborov, trajanje mandata članov in delovanje skladov urejajo statuti.
77. člen
(šolnina in drugi prispevki)
Šolnina in drugi prispevki za študij po študijskih programih z javno veljavnostjo so prihodek visokošolskega zavoda
in se določijo v skladu s predpisom ministra, pristojnega za
visoko šolstvo.
S predpisom iz prejšnjega odstavka se lahko določijo tudi
prispevki za druge posamične storitve visokošolskega zavoda.
Državljanom Republike Slovenije in državljanom članic
Evropske unije šolnine ni mogoče predpisati za izobraževanje v okviru dodiplomskih študijskih programov z javno veljavnostjo, ki se izvajajo kot javna služba, razen če njihovo
izvajanje presega z nacionalnim programom visokega šolstva določene standarde.
78. člen
(razpolaganje s presežki)
Presežek prihodkov nad odhodki se uporablja za opravljanje in razvoj dejavnosti.
IX. NADZOR
79. člen
(nadzor)
Nadzor nad zakonitostjo dela in izpolnjevanjem pogojev
za opravljanje visokošolske dejavnosti opravlja ministrstvo,
pristojno za visoko šolstvo, v skladu s posebnimi predpisi.
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Kontrola nad namensko porabo sredstev za opravljanje
javne službe se opravlja v skladu s posebnimi predpisi.

vpis, ki se hrani do vpisa oziroma do izteka pritožbenih
postopkov.

80. člen
(kontrola kvalitete)
Kvaliteto in učinkovitost izobraževalnega, znanstvenoraziskovalnega in umetniškega ter strokovnega dela visokošolskih zavodov spremlja in ocenjuje komisija za kvaliteto
visokega šolstva, ki jo oblikujejo visokošolski zavodi na območju Republike Slovenije.
Komisijo sestavljajo predstavniki vseh znanstvenih in
umetniških disciplin ter strokovnih področij. Komisija mora
pridobiti tudi mnenje študentov.
Komisija deluje po pravilih, ki jih določi v sodelovanju s
senati visokošolskih zavodov in v skladu z merili, ki jih določi
Svet za visoko šolstvo Republike Slovenije v sodelovanju s
Svetom za znanost in tehnologijo Republike Slovenije.
Komisija o svojem delu enkrat letno poroča senatom
visokošolskih zavodov, Svetu za visoko šolstvo Republike
Slovenije in Svetu za znanost in tehnologijo Republike Slovenije. Poročilo se javno objavi.

84. člen
(dokumentacija)
Določila v zvezi z vodenjem, uporabo in shranjevanjem
osebnih podatkov iz evidenc po tem zakonu se uporabljajo
tudi za dokumentacijo, na podlagi katere so bili zbrani osebni podatki. Dokumenti o predhodni izobrazbi se po končanem vpisnem postopku vrnejo študentu.

X. ZBIRANJE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
ŠTUDENTOV
81. člen
(seznam evidenc z osebnimi podatki)
Visokošolski zavodi vodijo naslednje evidence z osebnimi podatki študentov:
1. evidenco prijavljenih za vpis in vpisanih študentov,
2. osebni karton, ki se vodi za vsakega študenta od
vključitve v študij do končanja študija oziroma do izpisa,
3. zapisnik o izpitu, s katerim se evidentira prijava k
izpitu, potek izpita in dosežena ocena,
4. evidenco izdanih dokumentov o končanem dodiplomskem in podiplomskem izobraževanju.
Evidence iz 1., 2. in 4. točke prejšnjega odstavka
obsegajo: ime in priimek študenta (za študentke tudi dekliški priimek), spol, datum, kraj in občino rojstva, državo
rojstva, stalno in začasno bivališče, enotno matično številko
občana, državljanstvo, predhodno pridobljeno izobrazbo,
način študija ter druge podatke po posebnih predpisih. Evidenca iz 2. točke obsega še podatke o opravljenih izpitih, o
napredovanju in dokončanju študija.
Evidenca iz 3. točke prvega odstavka tega člena obsega: ime in priimek študenta (za študentke tudi dekliški priimek), spol, enotno matično številko občana, način študija,
letnik študija in študijsko leto prvega vpisa, datum izpita,
podatke o tem, ali izpit opravlja prvič ali ga ponavlja, ter
oceno, doseženo pri izpitu.
82. člen
(uporaba evidenc z osebnimi podatki)
Osebni podatki študentov iz evidenc iz prejšnjega člena se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za potrebe visokošolske dejavnosti visokošolskih zavodov, za potrebe ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo, v drugih
primerih pa le v skladu s posebnimi predpisi.
Pri izdelavi statističnih analiz se smejo osebni podatki
uporabljati in objavljati tako, da identiteta študenta ni
razvidna.
83. člen
(shranjevanje evidenc)
Evidence iz 81. člena tega zakona se trajno hranijo v
skladu s posebnimi predpisi, razen evidence prijavljenih za

Zakon o visokem šolstvu – ZViS (Uradni list RS,
št. 67/93) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
85. člen
(prevzem ustanoviteljstva)
Z dnem uveljavitve tega zakona postane ustanovitelj
Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru, ki nadaljujeta
delo kot javna visokošolska zavoda, Republika Slovenija.
Fakultete, umetniške akademije, višje in visoke šole,
združene v Univerzo v Ljubljani oziroma v Univerzo v Mariboru, postanejo z dnem uveljavitve tega zakona članice Univerze v Ljubljani oziroma Univerze v Mariboru.
86. člen
(akt o preoblikovanju univerz)
Državni zbor sprejme akt o preoblikovanju univerz najkasneje v dveh letih po uveljavitvi tega zakona. Z dnem
uveljavitve tega akta prenehajo veljati ustanovitveni akti članic univerz, razen če z aktom o preoblikovanju ni drugače
določeno.
87. člen
(organi)
Do izvolitve novih organov visokošolskih zavodov na
podlagi statutov, sprejetih po tem zakonu, delujejo organi,
določeni z veljavnimi statuti.
88. člen
(uskladitev statutov in študijskih programov)
Do sprejema statutov univerz v skladu s tem zakonom
se uporabljajo veljavni statuti univerz in njunih članic, če
niso v nasprotju z zakonom.
Visokošolski zavodi, preoblikovani v skladu s tem zakonom, uskladijo svoje statute s tem zakonom in aktom o
preoblikovanju v šestih mesecih po sprejemu akta o preoblikovanju.
Statute iz prejšnjega odstavka sprejme svet visokošolskega zavoda z večino glasov vseh članov sveta.
Visokošolski zavodi uskladijo študijske programe s tem
zakonom najkasneje v dveh letih po njegovi uveljavitvi.
Študenti, vpisani v programe iz prejšnjega odstavka,
lahko dokončajo študij pod pogoji, ki so veljali ob vpisu,
vendar najkasneje v roku, določenem za izvedbo študijskega programa, podaljšanem za dve leti, študij po višješolskih študijskih programih pa do izteka študijskega leta
2001/2002.
89. člen
(premoženje)
Z dnem uveljavitve tega zakona upravljanje z nepremičninami, pridobljenimi za opravljanje visokošolske dejavnosti, prevzame univerza.
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Popis premoženja, ki ga visokošolski zavod uporablja
za opravljanje visokošolske dejavnosti, se opravi na podlagi
bilance stanja na dan 31. 3. 1991.
90. člen
(sprememba imen)
Zavodi oziroma organizacije, ki uporabljajo imena iz
18. člena tega zakona, pa ne izpolnjujejo pogojev za opravljanje visokošolske dejavnosti po tem zakonu, morajo v enem
letu po njegovi uveljavitvi prilagoditi oziroma spremeniti svoje ime.
91. člen
(uveljavitev mature)
Določba 38. člena tega zakona začne veljati za generacijo, ki bo končala izobraževanje po programih srednjega
izobraževanja v šolskem letu 1994/95.
Ne glede na določbo 38. člena tega zakona se za
dijake, ki bodo opravljali maturo v letih 1995–1997 pri pogojih za vpis v visokošolski študij lahko s študijskim programom določijo predmeti izbirnega dela mature.
Osebe, ki so dokončale srednje izobraževanje do
1. junija 1995, se lahko vpišejo v prvi letnik visokošolskega študija pod pogoji, ki so veljali do uveljavitve tega
zakona.
92. člen
(razpis za vpis)
Do izdaje predpisa iz šestega odstavka 40. člena tega
zakona se uporabljajo določbe pravilnika o razpisu za vpis in
izvedbi vpisa v usmerjenem izobraževanju (Uradni list RS,
št. 9/91, 7/92 in 11/93).
93. člen
(črtan)
94. člen
(rok za ustanovitev Sveta za visoko šolstvo Republike
Slovenije in komisije za kvaliteto)
Svet za visoko šolstvo Republike Slovenije se ustanovi
najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
Merila iz 2., 4. in 5. točke 49. člena tega zakona Svet
za visoko šolstvo Republike Slovenije določi najkasneje v
šestih mesecih po ustanovitvi.
Komisija za kvaliteto visokega šolstva se ustanovi najkasneje eno leto po uveljavitvi tega zakona.
95. člen
(veljavnost nazivov)
Visokošolski učitelji, znanstveni delavci in sodelavci, ki
so si pridobili naziv pred uveljavitvijo tega zakona, obdržijo
naziv do izteka izvolitvene dobe.
Pravico do uporabe naziva imajo tudi upokojeni visokošolski učitelji, znanstveni delavci in sodelavci, ki so si naziv
pridobili pred uveljavitvijo tega zakona.
96. člen
(črtan)
97. člen
(rok za sprejem podzakonskih aktov)
Predpise iz 7., 16., 40., 61., 69. in 77. člena tega
zakona minister, pristojen za visoko šolstvo, izda v šestih
mesecih po uveljavitvi tega zakona.
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98. člen
(uskladitev evidenc)
Vodenje in varstvo evidenc z osebnimi podatki študentov morajo visokošolski zavodi uskladiti z določbami
tega zakona najkasneje v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi.
99. člen
(prenehanje veljavnosti ZUI)
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe zakona o usmerjenem izobraževanju (Uradni list SRS, št.
11/80, 6/83, 25/89 in 35/89), ki se nanašajo na visoko
šolstvo.
100. člen
(uveljavitev zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o visokem šolstvu – ZViS-A (Uradni list RS, št. 99/99) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
Univerze in samostojni visokošolski zavodi uskladijo
svoje statute z določili tega zakona najkasneje v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi.
32. člen
Državni zbor sprejme akt o preoblikovanju univerz najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
33. člen
Minister, pristojen za visoko šolstvo, sprejme obrazca
iz 12. in 26. člena ter predpis iz zadnjega odstavka 25.
člena tega zakona najkasneje v šestih mesecih po njegovi
uveljavitvi.
34. člen
Določbe o poklicni maturi iz 13. in 15. člena tega
zakona začnejo veljati za generacijo, ki bo končala izobraževanje po programih za pridobitev srednje strokovne izobrazbe v šolskem letu 2001/2002.
35. člen
Vlada Republike Slovenije sprejme posebni predpis iz
27. člena tega zakona najkasneje v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi.
36. člen
Do uveljavitve predpisov iz zadnjega odstavka 25. člena in 27. člena tega zakona se javna služba v visokem
šolstvu financira v skladu s 64. členom zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
12/91-I) in sklepom o normativih in standardih za opravljanje izobraževalne dejavnosti v višjem in visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 39/92).
37. člen
Do uveljavitve predpisa iz 27. člena tega zakona si
mora visokošolski zavod k sistemizaciji delovnih mest pridobiti soglasje ministra, pristojnega za visoko šolstvo.
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38. člen
Prenos lastninske pravice za premoženje iz 4. člena
tega zakona in druga premoženjsko-pravna razmerja v zvezi
s tem ter vknjižba lastninske pravice v zemljiško knjigo po
uradni dolžnosti se uredi v treh letih po uveljavitvi tega zakona s pogodbo med državo Republiko Slovenijo in univerzami ter samostojnimi visokošolskimi zavodi, po stanju na dan
1. 3. 2000.
39. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona Republika Slovenija
postane ustanoviteljica študentskih domov, ki so na ta dan
opravljali javno službo.
Akt o ustanovitvi študentskega doma, ki se ustanovi kot
članica univerze, sprejme Državni zbor Republike Slovenije,
če se ustanovi kot samostojni javni zavod, pa Vlada Republike Slovenije v enem letu po uveljavitvi tega zakona.
40. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, določbe iz 2. in 28. člena o
položaju državljanov članic Evropske unije pa z dnem, ko bo
Republika Slovenija postala polnopravna članica Evropske
unije.
Zakon o dopolnitvi zakona o visokem šolstvu –
ZViS-B (Uradni list RS, št. 64/2001) vsebuje naslednjo
končno določbo:
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o visokem šolstvu – ZViS-C (Uradni list RS, št. 100/2003)
vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
Rektorji univerz oziroma dekani samostojnih visokošolskih zavodov si k posebnemu predpisu iz drugega odstavka
63. člena zakona pridobijo soglasje ministra, pristojnega za
visoko šolstvo, najpozneje do 31. 12. 2003, k usklajenim
merilom iz osmega odstavka 63. člena zakona pa najpozneje v 60 dneh po uveljavitvi tega zakona.
Minister, pristojen za visoko šolstvo, izda pravilnik iz
73.c člena zakona v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona.
10. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

5827.

Zakon o azilu – ZAzil

Na podlagi 153. člena poslovnika državnega zbora je
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 28. novembra
2003 potrdil uradno prečiščeno besedilo zakona o azilu, ki
obsega:
– zakon o azilu – ZAzil (Uradni list RS, št. 61/99 z dne
30. 7. 1999),
– odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o
razveljavitvi druge alinee drugega odstavka 40. člena zako-

Št.

134 / 30. 12. 2003 / Stran 19765

na o azilu, št. U-I-221/00-6 (Uradni list RS, št. 113/2000 z
dne 8. 12. 2000),
– zakon o dopolnitvi zakona o azilu – ZAzil-A (Uradni
list RS, št. 124/2000 z dne 29. 12. 2000),
– zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o azilu –
ZAzil-B (Uradni list RS, št. 67/2001 z dne 10. 8. 2001) in
– zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o azilu –
ZAzil-C (Uradni list RS, št. 98/2003 z dne 13. 10. 2003).
Št. 213-04/98-25/9
Ljubljana, dne 28. novembra 2003.
EPA 1049-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

ZAKON
O AZILU
uradno prečiščeno besedilo
(ZAzil-UPB1)
I. POGLAVJE
SPLOŠNE DOLOČBE IN TEMELJNA NAČELA
1. člen
(pravica do azila)
(1) S tem zakonom se določajo načela, pogoji in postopek za pridobitev azila, prenehanje azila, ter status, pravice in dolžnosti beguncev v Republiki Sloveniji.
(2) Republika Slovenija daje azil tujcem, ki zaprosijo za
zaščito iz razlogov določenih v Konvenciji o statusu beguncev in Protokolu o statusu beguncev (Uradni list RS-MP, št.
9/92 – v nadaljnjem besedilu: Ženevska konvencija).
(3) Republika Slovenija daje azil iz humanitarnih razlogov tudi tujcem, ki zaprosijo za zaščito, če bi vrnitev teh
oseb v njihovo izvorno državo lahko ogrozila njihovo varnost
ali fizično integriteto v smislu Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, spremenjene s Protokoli
št. 3, 5 in 8 ter dopolnjene s Protokolom št. 2, ter njenih
Protokolov št. 1, 4, 6, 7, 9, 10 in 11 (Uradni list RS-MP, št.
7/94), v okoliščinah, ki jih Ženevska konvencija ne določa.
2. člen
(opredelitev pojmov)
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo
naslednji pomen:
– begunec je oseba, ki ji je priznana pravica do azila
po tem zakonu;
– azil je zaščita, ki se v Republiki Sloveniji daje tujcem. Ta zaščita vključuje zlasti pravico prebivanja v Republiki Sloveniji, pravice, ki pripadajo beguncem na podlagi
Ženevske konvencije ter pravice, ki so beguncem zagotovljene z zakonom;
– prošnja za azil je prošnja, s katero tujec išče zaščito
na podlagi drugega in tretjega odstavka 1. člena tega
zakona;
– prosilec za azil je tujec, ki je vložil prošnjo za azil, in
sicer od trenutka vložitve do sprejetja pravnomočne odločbe;
– tujec je vsakdo, ki ni državljan Republike Slovenije;
– varna tretja država je država, v kateri se je prosilec za
azil nahajal pred prihodom v Republiko Slovenijo in:
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1. je bil v njej varen pred preganjanjem ali pred kršitvami človekovih pravic v smislu drugega in tretjega odstavka
1. člena tega zakona,
2. ima v njej zagotovljene osnovne življenjske potrebe in
3. se vanjo lahko zakonito vrne in tam zaprosi za azil,
ne da bi tvegal prisilno odstranitev ali izgon v državo, kjer bi
bilo njegovo življenje ali svoboda ogroženo;
– izvorna država je država, katere državljanstvo ima
tujec, ali država, v kateri je oseba brez državljanstva imela
svoje predhodno prebivališče.
(2) Varno tretjo državo iz šeste alinee prejšnjega odstavka določi Vlada Republike Slovenije.
3. člen
(celovitost družine in pravice ožjih družinskih članov)
(1) Pravica do azila po tem zakonu se prizna tudi ožjim
družinskim članom begunca. Za ožje družinske člane po
tem zakonu se štejejo zakonec, mladoletni neporočeni otroci in starši mladoletnih beguncev. Pri mladoletnih otrocih
brez staršev se za ožjega družinskega člana šteje oseba, ki
je pooblaščena, da skrbi za otroka.
(2) Zakoncu begunca se prizna pravica do azila po
prejšnjem odstavku, če je zakonska zveza obstajala že pred
prihodom v Republiko Slovenijo.
(3) Družinski člani iz prvega odstavka tega člena imajo
v postopku za dodelitev azila enak pravni položaj kot prosilec za azil.
4. člen
(izključitveni razlogi)
(1) Pravice do azila se ne prizna osebam, pri katerih
obstajajo utemeljeni razlogi za sum:
– da so zagrešile hudodelstvo proti miru, vojno hudodelstvo ali hudodelstvo proti človeštvu, kot jih določajo mednarodni akti;
– da so zagrešile hudo kaznivo dejanje nepolitične narave zunaj Republike Slovenije, preden so bile sprejete v
državo kot begunci;
– da so zagrešile dejanja, ki so nasprotna ciljem in
načelom Združenih narodov.
(2) Pravice do azila se ne prizna osebam, ki že uživajo
pomoč ali zaščito organov in agencij Združenih narodov,
razen Visokega komisariata Združenih narodov za begunce
(v nadaljnjem besedilu: Visoki komisariat).
(3) Pravice do azila se ne prizna osebam, katerim so
pristojni organi Republike Slovenije priznali enake pravice in
dolžnosti, kot jih imajo državljani Republike Slovenije.
5. člen
(prenehanje azila)
(1) Oseba izgubi status begunca v naslednjih primerih:
– če prostovoljno poišče zaščito v izvorni državi;
– če po izgubi državljanstva le-tega prostovoljno ponovno pridobi;
– če pridobi novo državljanstvo in uživa zaščito države
svojega novega državljanstva;
– če se prostovoljno vrne v državo, ki jo je zapustila,
oziroma zunaj katere je ostala zaradi strahu pred preganjanjem;
– če prenehajo okoliščine, zaradi katerih ji je bil priznan status begunca;
– če gre za osebo brez državljanstva, ki se zaradi
prenehanja okoliščin, zaradi katerih ji je bil priznan status
begunca, lahko vrne v državo svojega predhodnega prebivališča.
(2) V primerih pete in šeste alinee prejšnjega odstavka
oseba ne izgubi statusa begunca, če lahko predloži dokaze
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o verjetnem preganjanju in zaradi tega še naprej odklanja
zaščito v državi svojega državljanstva oziroma v državi svojega predhodnega prebivanja.
6. člen
(prepoved prisilne odstranitve ali vračanja)
(1) Prisilna odstranitev ali vrnitev oseb v državo, kjer
bi bila njihovo življenje ali svoboda ogrožena, ali v državo, v
kateri bi bile lahko izpostavljene mučenju ali nečloveškemu
in poniževalnemu ravnanju ali kaznovanju, ni dovoljena.
(2) Osebam iz prejšnjega odstavka, ki jim ni bila priznana pravica do azila in njihova odstranitev ali vračanje ni
dovoljeno, se lahko prizna posebna oblika zaščite v Republiki Sloveniji, določena s tem zakonom.
7. člen
(vstop v Republiko Slovenijo)
(1) Tujca, ki ob vstopu v Republiko Slovenijo izjavi, da
namerava v Sloveniji vložiti prošnjo za azil, se mora obravnavati kot prosilca za azil v skladu s tem zakonom in se mu
mora dovoliti vstop v državo.
(2) Minister, pristojen za notranje zadeve, podrobneje
predpiše postopek in način ravnanja z osebami iz prejšnjega odstavka.
8. člen
(nezakonit vstop v Republiko Slovenijo)
(1) Tujec, ki po uveljavitvi tega zakona nezakonito
vstopi v Republiko Slovenijo, mora zaprositi za azil v najkrajšem času pri pristojnem organu.
(2) Oseba iz prejšnjega odstavka se ne obravnava za
prekršek nezakonitega prehoda državne meje.
9. člen
(pomoč prosilcem za azil)
(1) Prosilcu za azil se mora omogočiti, da čimprej vloži
svojo prošnjo za azil.
(2) Prosilec za azil mora biti seznanjen s postopkom za
pridobitev azila ter s pravicami in dolžnostmi, ki jih ima v tem
postopku ter o možnostih vstopa v stik z nevladnimi organizacijami, ki nudijo pomoč beguncem, in sicer v jeziku, ki ga
razume.
(3) Prosilec za azil ima pravico do izbire svojega pravnega svetovalca ali svetovalca za begunce iz 16. člena tega
zakona, da mu pomaga med postopkom.
(4) Osebe iz prejšnjega odstavka, ki jih izbere prosilec
za azil ter predstavniki Visokega komisariata imajo ob vsakem času in na vseh stopnjah postopka za pridobitev azila
pravico priti v stik s prosilcem za azil.
(5) Prosilec za azil ima ob vsakem času pravico zahtevati, da pride v stik z osebami in predstavniki iz prejšnjega
odstavka.
10. člen
(dolžnost sodelovanja organov Republike Slovenije z
Visokim komisariatom)
(1) Državni organi in organi lokalnih skupnosti v
Republiki Sloveniji morajo v zadevah in vprašanjih, ki se
nanašajo na begunce ali prosilce za azil, sodelovati z
Visokim komisariatom ter mu nuditi potrebno pomoč pri
uresničevanju njegovih nalog, zlasti glede uresničevanja
Ženevske konvencije in drugih mednarodnih aktov v zvezi
z begunci.
(2) Pristojni organi Republike Slovenije redno seznanjajo Visoki komisariat, oziroma mu na njegovo željo posredujejo točne podatke o:
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– stanju beguncev v Republiki Sloveniji;
– uporabi in izvajanju Ženevske konvencije in drugih
mednarodnih aktov v zvezi z begunci;
– zakonih, predpisih in drugih splošnih pravnih aktih,
ki veljajo ali so v pripravi za begunce.
(3) Pristojni organi morajo nemudoma obvestiti predstavnika Visokega komisariata v Republiki Sloveniji o vsaki
vloženi prošnji za azil, mu omogočiti, da stopi v stik s prosilci
za azil, ga seznanjati s potekom posameznih postopkov in
odločitvami pristojnih organov ter mu omogočiti, da da svoje
pripombe na te postopke in odločitve.
11. člen
(pravica prosilcev za azil do začasnega prebivanja)
(1) Prosilec za azil, ki vstopi v Republiko Slovenijo v
skladu s 7. členom tega zakona in ki v skladu s tem zakonom vloži prošnjo za azil, sme prebivati v Republiki Sloveniji toliko časa, dokler postopek ni pravnomočno končan.
(2) Določba prejšnjega odstavka se uporablja tudi za
tujca, ki v času, ko se nahaja v Republiki Sloveniji, v skladu
s tem zakonom vloži prošnjo za azil.
12. člen
(jezik v postopku in pravica do tolmača)
(1) Prosilcu za azil se mora omogočiti, da postopek
spremlja in v njem sodeluje v jeziku, ki ga razume. Če
prosilec za azil ne razume uradnega jezika, v katerem teče
postopek, se mu mora zagotoviti sodelovanje tolmača.
(2) Tolmač se zagotovi prosilcem za azil iz vrst sodnih
tolmačev, če pa to ni mogoče, je za tolmača lahko dodeljena tudi oseba, ki je sposobna prevajanja v jezik in iz jezika,
ki ga prosilec za azil razume in je vredna zaupanja.
(3) Tolmač ima pravico do plačila iz proračuna Republike Slovenije v skladu s predpisi o sodnih tolmačih.
(4) Prosilec za azil si lahko na lastne stroške zagotovi
pomoč lastnega tolmača.
(5) Prosilec za azil lahko v postopku predloži vse
dokumente v svojem jeziku oziroma jeziku, ki ga razume.
Pristojni organ zagotovi prevajanje v slovenski jezik za tiste
dokumente, ki so pomembni za odločitev o prošnji za azil.
13. člen
(prosilke za azil)
(1) Prosilkam za azil se na njihovo utemeljeno prošnjo
po možnosti omogoči, da postopek vodi oseba ženskega
spola.
(2) Prejšnji odstavek se smiselno uporablja tudi za zagotovitev tolmača.
14. člen
(mladoletniki brez spremstva)
(1) Mladoletniki brez spremstva so tujci, ki še niso stari
18 let in ki pridejo v Republiko Slovenijo ali v Republiki
Sloveniji po prihodu ostanejo brez spremstva staršev ali
drugih zakonitih zastopnikov.
(2) Mladoletniku brez spremstva, ki zaprosi za azil,
pristojni organ Republike Slovenije pred pričetkom postopka postavi zakonitega zastopnika.
(3) Prošnje za azil, ki jih vložijo mladoletniki brez spremstva, se obravnavajo prednostno in se morajo rešiti v čim
krajšem možnem času.
(4) Pristojni organi morajo v čim krajšem možnem času
ugotoviti mladoletnikovo istovetnost ter preveriti, če so v
resnici brez spremstva.
(5) Mladoletnikov brez spremstva se ne sme vrniti v
izvorno državo ali v tretjo državo, ki jih je pripravljena
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sprejeti, dokler jim tam nista zagotovljena primeren sprejem in nega.
(6) V nobenem primeru se mladoletnikov brez spremstva ne sme vračati v nasprotju s sprejetimi mednarodnimi akti.
15. člen
(poslovno nesposobne osebe)
(1) Poslovno nesposobnim osebam, ki zaprosijo za
azil, se pred pričetkom postopka postavi zakoniti zastopnik.
(2) Zakonitega zastopnika določi pristojni organ v skladu z zakonom.
(3) Osebam iz prvega odstavka tega člena se morata
zagotoviti vsa potrebna zaščita in osnovna oskrba.
16. člen
(svetovalci za begunce)
(1) Minister, pristojen za pravosodje, za podporo in
pravno pomoč prosilcem za azil v zadevah v zvezi z azilom in
postopkom imenuje svetovalce za begunce.
(2) Svetovalci za begunce prosilcem za azil na njihovo
prošnjo nudijo naslednje oblike pomoči:
– seznanitev z vsemi vprašanji, ki zadevajo zakone in
druge predpise ter splošne pravne akte na področju azila in
postopka za pridobitev azila;
– nudenje pomoči pri vložitvi prošnje za azil;
– nudenje splošne pravne pomoči;
– zastopanje v postopku.
(3) Minister, pristojen za pravosodje, imenuje svetovalce iz vrst diplomiranih pravnikov, ki imajo opravljen pravniški
državni izpit in ustrezne izkušnje na področju azila in begunskih zadev.
(4) Svetovalci za begunce imajo pravico do nagrade za
opravljeno delo in povračila stroškov v skladu s kriteriji, ki jih
določi minister, pristojen za pravosodje, iz sredstev proračuna Republike Slovenije.
17. člen
(splošne obveznosti prosilcev za azil in beguncev)
(1) Prosilci za azil in begunci morajo spoštovati zakone, druge predpise in splošne pravne akte Republike Slovenije.
(2) Prosilci za azil morajo sodelovati s pristojnimi državnimi organi Republike Slovenije in se podrejati njihovim
ukrepom.
18. člen
(varovanje osebnih podatkov)
(1) Osebni podatki, ki jih v postopku zberejo in pridobijo pristojni organi in drugi državni organi, so varovani v
skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
(2) Vse izjave, navedbe, pojasnila in podatki, ki jih v
postopku za pridobitev azila organom iz prejšnjega odstavka
posreduje prosilec za azil, se obravnavajo kot zaupni
podatki.
(3) Organi iz prvega odstavka tega člena morajo osebne podatke in izjave, navedbe, pojasnila in podatke, ki jih v
postopku posreduje prosilec za azil, še posebej skrbno
varovati pred organi njegove izvorne države.
19. člen
(pomoč pri vključitvi)
Republika Slovenija zagotavlja pogoje za vključitev
beguncev v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje
Republike Slovenije. Pri tem zlasti:
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– organizira tečaje slovenskega jezika za begunce;
– organizira tečaje in druge oblike za nadaljnje izobraževanje in poklicno izpopolnjevanje beguncev;
– seznanja begunce s slovensko zgodovino, kulturo in
ustavno ureditvijo.
20. člen
(organi)
(1) Postopek za pridobitev azila na prvi stopnji vodi
ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
(2) Postopek lahko vodijo samo uradne osebe, ki morajo biti ustrezno usposobljene na tem področju.
(3) Zoper odločbo ministrstva, pristojnega za notranje
zadeve, lahko prosilec za azil vloži tožbo na upravno sodišče.
(4) Organom, ki odločajo o pravici do azila, je potrebno zagotoviti vsestranski dostop do natančnih in ažurnih
informacij o dejanskem položaju v posameznih državah, iz
katerih prihajajo begunci.
(5) Minister, pristojen za notranje zadeve, določi uradne osebe za vodenje postopka na prvi stopnji.
21. člen
(razmerje do postopkov po zakonu o tujcih)
(1) Tujec, ki vloži prošnjo za azil, od dneva vložitve
prošnje pa do dokončne zavrnitve prošnje ne more zaprositi
za dovoljenje za začasno prebivanje.
(2) Določbe o prisilni odstranitvi tujca po predpisih, ki
veljajo za tujce, se uporabljajo tudi za odstranitev prosilca za
azil, ki mu je bila prošnja za azil dokončno zavrnjena in
odrejena zapustitev Republike Slovenije, kolikor ni s tem
zakonom drugače določeno.
II. POGLAVJE
POSTOPEK ZA PRIDOBITEV AZILA
22. člen
(naloge organov v postopku)
V postopku se ugotavlja, ali prosilec za azil izpolnjuje
pogoje za pridobitev azila v Republiki Sloveniji v skladu s
tem zakonom.
23. člen
(uporaba zakona, ki ureja splošni upravni postopek)
V postopku za pridobitev azila se uporablja zakon, ki
ureja splošni upravni postopek, kolikor s tem zakonom ni
drugače določeno.
24. člen
(načela postopka)
(1) Postopek se prične z vložitvijo prošnje za azil.
(2) Pristojni organ mora omogočiti prosilcu za azil, da
izčrpno predstavi, pojasni ter dokaže vse okoliščine in dejstva, ki utegnejo biti pomembna za pridobitev azila.
(3) Prosilec za azil je dolžan ves čas postopka aktivno
sodelovati s pristojnim organom. Prosilec za azil mora predstaviti in pojasniti vsa dejstva in okoliščine, ki so mu znane,
omogočiti pristojnemu organu dostop do vseh razpoložljivih
dokazov ter predložiti vse listine in potrdila, ki jih ima in ki so
lahko pomembna za postopek.
(4) Prosilec za azil mora navesti vsa dejstva in predložiti
vse razpoložljive dokaze, ki so potrebni za odločanje o njegovi prošnji za azil do konca zaslišanja. Na to mora biti
opozorjen v vabilu na zaslišanje.
(5) Pristojni organ mora ugotoviti resnično stanje stvari ter po uradni dolžnosti ugotoviti, preveriti in upoštevati
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vsa dejstva in okoliščine ter pridobiti vse razpoložljive dokaze, ki utegnejo biti pomembni za zakonito in pravilno
odločbo.
(6) Odločba pristojnega organa o dodelitvi azila in priznanju statusa begunca ali zavrnitev prošnje ni odvisna od
predložitve nobenega posebnega formalnega dokaza.
Odločba pristojnega organa temelji samo na podlagi celovite proučitve vseh okoliščin in dejstev, razpoložljivih dokazov
ter obrazložitev in pojasnil prosilca za azil.
(7) Pristojni organ mora v postopku omogočiti prosilcem za azil, da čim lažje zavarujejo in uveljavijo svoje pravice, ki jim po zakonu gredo. Uradna oseba, ki vodi postopek, mora skrbeti, da nevednost in neukost prosilcev za azil
ni v škodo njihovim pravicam.
25. člen
(vložitev prošnje za azil)
(1) Prošnja za azil se vloži pri ministrstvu, pristojnem za
notranje zadeve.
(2) Tujec iz 8. člena tega zakona vloži prošnjo za azil pri
ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve, azilnem domu ali
policiji.
(3) Tujci, ki niso v Republiki Sloveniji, lahko vložijo
prošnjo za azil tudi na diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v tujini.
(4) Tujca, ki želi ali izrazi namen vložiti prošnjo za azil
pri drugem državnem organu ali organu lokalne skupnosti,
se napoti na pristojni organ.
(5) Državni organ ali organ lokalne skupnosti, kateremu tujec izrazi željo oziroma namen, da vloži prošnjo za azil,
mora sprejeti takšno izjavo brez odlašanja uradno na zapisnik. Zapisnik morata podpisati prosilec za azil in uradna
oseba državnega organa.
(6) Minister, pristojen za notranje zadeve, izda navodilo
o sprejemanju, vsebini in ravnanju z vloženimi prošnjami
oziroma izjavami, sprejetimi na zapisnik iz prejšnjega odstavka.
26. člen
(ravnanje s sprejeto vlogo oziroma zapisnikom)
(1) Organi, pristojni za nadzor prehajanja čez državno
mejo in drugi državni organi ali organi lokalnih skupnosti, ki
sprejmejo prošnjo za azil, morajo tujca takoj napotiti v azilni
dom, vloženo prošnjo za azil oziroma uradni zapisnik o izjavi
oziroma namenu tujca, da zaprosi v Republiki Sloveniji za
zaščito na podlagi drugega ali tretjega odstavka 1. člena
tega zakona, pa skupaj z morebitnimi drugimi podatki brez
odlašanja posredovati pristojnemu organu.
(2) Pristojni organ, ki vodi postopek za pridobitev azila,
mora prosilca za azil daktiloskopirati in fotografirati.
27. člen
(omejitev gibanja)
(1) Prosilcu za azil se lahko začasno omeji gibanje, če
je to potrebno zaradi:
– ugotavljanja istovetnosti prosilca za azil ali
– preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni ali
– suma zavajanja ali zlorabe postopka v smislu
36. člena tega zakona ali
– zaradi razlogov ogrožanja življenja drugih ali premoženja.
(2) Gibanje se lahko omeji:
– s prepovedjo gibanja izven določenega območja ali
– s prepovedjo gibanja izven azilnega doma oziroma
njegove izpostave ali
– s prepovedjo gibanja izven mejnega prehoda, če tam
obstajajo možnosti za nastanitev.
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(3) Omejitev gibanja odredi ministrstvo, pristojno za
notranje zadeve, s sklepom. Omejitev gibanja lahko traja do
prenehanja razlogov, vendar najdalj tri mesece. Če so razlogi za omejitev gibanja po tem času še vedno podani, se
omejitev lahko podaljša še za en mesec. Omejitev gibanja iz
razlogov preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni traja, dokler so za to podani razlogi.
(4) Zoper sklep o omejitvi gibanja ima prosilec za azil
pravico do pritožbe na upravno sodišče v treh dneh po
njegovi vročitvi. Sodišče mora po predhodnem ustnem zaslišanju o pritožbi odločiti v treh dneh. Pritožba ne zadrži
izvršitve sklepa.

31. člen
(obvestilo o uvedbi postopka in pravice Visokega
komisariata)
(1) Pristojni organ mora o uvedbi postopka brez odlašanja obvestiti predstavnika Visokega komisariata.
(2) Predstavnik Visokega komisariata ima pravico zahtevati podatke o vsakem posameznem postopku in pravico
do vpogleda v gradivo, listine in dokumentacijo vsakega
posameznega postopka.
(3) Predstavnik Visokega komisariata ima pravico ob
vsakem času vzpostaviti stik z vsakim prosilcem za azil.

28. člen
(mladoletniki brez spremstva v azilnem postopku)
(1) Mladoletniku brez spremstva se mora pred začetkom postopka postaviti zakonitega zastopnika.
(2) Pristojni organ mora ob obravnavanju prošnje za
azil mladoletnika brez spremstva, upoštevati stopnjo njegovega duševnega razvoja v sodelovanju z zakonitim zastopnikom.

32. člen
(vročanje)
(1) Prosilec za azil mora biti ves čas postopka dosegljiv
pristojnim organom; vsako spremembo svojega naslova mora sporočiti pristojnemu organu brez odlašanja.
(2) Spisi (vabila, odločbe, sklepi, in drugi uradni spisi)
v postopku se obvezno vročajo prosilcu za azil osebno
oziroma njegovemu zakonitemu zastopniku ali pooblaščencu. Spis se šteje za vročen, ko ga sprejme ena od navedenih oseb.
(3) Spisi v postopku se vročajo v jeziku, ki ga prosilec
za azil razume, razen sklepov in odločb, ki se vročajo v
jeziku, v katerem teče postopek. V jezik, ki ga prosilec za
azil razume, se prevedejo le izrek, pravni pouk in kratek
povzetek obrazložitve, ki mora vsebovati bistvene elemente,
na katerih temelji odločitev.

29. člen
(zaslišanje prosilca za azil)
(1) Pristojni organ mora vsakega prosilca za azil osebno zaslišati v najkrajšem možnem času. Prosilec za azil je
lahko po potrebi zaslišan večkrat.
(2) Pristojni organ mora z zaslišanjem ugotoviti zlasti:
– istovetnost prosilca za azil ter družinskih članov, ki
ga spremljajo;
– razloge, na katerih utemeljuje prošnjo za azil;
– po kakšni poti in s katerimi postanki je prosilec za
azil prišel v Republiko Slovenijo in ali je za azil zaprosil že v
kakšni drugi državi;
– vsa druga dejstva in okoliščine, ki so lahko pomembne za odločbo.
(3) Prosilec za azil mora sam navesti vsa dejstva in
okoliščine, ki utemeljujejo njegov strah pred preganjanjem
in vsa dejstva in okoliščine, ki nasprotujejo prisilni odstranitvi iz Republike Slovenije ali vrnitvi v določeno državo.
Prosilec za azil mora predložiti pristojnemu organu vse
razpoložljive dokaze, s katerimi utemeljuje svojo prošnjo
oziroma podati verodostojno in prepričljivo obrazložitev
vseh razlogov, s katerimi utemeljuje svojo prošnjo, če dokazov ni.
(4) Prosilec za azil mora dati vse osebne podatke in
podatke o svojih preteklih doživetjih, ki so pomembni za
ugotovitev njegove istovetnosti ali so sicer pomembni za
postopek.
(5) Pristojni organ mora prosilcu za azil omogočiti dovolj časa za pripravo na zaslišanje in dovolj časa, da si
zagotovi pomoč in podporo zakonitega zastopnika ali drugega svetovalca, za katero meni, da mu je potrebna.
30. člen
(sodelovanje drugih oseb v postopku)
(1) Pri zaslišanju prosilca za azil je javnost izključena.
(2) Pri zaslišanju prosilca za azil in drugim dejanjem v
postopku so lahko navzoči:
– njegov zakoniti zastopnik;
– predstavnik Visokega komisariata;
– drugi svetovalci, ki si jih v pomoč in podporo izbere
prosilec za azil in zakoniti zastopnik oziroma skrbnik mladoletnika brez spremstva.
(3) Datum in kraj zaslišanja mora pristojni organ pravočasno sporočiti vsem osebam, ki so lahko navzoče pri
zaslišanju.

33. člen
(ugotavljanje dejanskega stanja)
(1) Pristojni organ mora po uradni dolžnosti ugotoviti
resnično stanje stvari in v ta namen priskrbeti in preveriti vsa
dejstva, ki so pomembna za zakonito in pravilno odločbo.
Pristojni organ, če je to potrebno za ugotovitev dejstev in
okoliščin, ki so ali bi lahko bile pomembne za razjasnitev
stvari, ali da se prosilcu za azil omogoči uveljavitev in zavarovanje njegovih pravic, opravi dodatna zaslišanja prosilca za
azil, preveri predložene dokaze in obrazložitve ter pridobi,
če je to mogoče, tudi dokaze, ki jih prosilec za azil ni
predlagal.
(2) Pristojni organ mora, kadar je za ugotovitev ali presojo kakšnega dejstva, ki je pomembno za rešitev prošnje,
potrebno strokovno znanje, s katerim pooblaščena uradna
oseba, ki vodi postopek, ne razpolaga, pridobiti ustrezno
izvedensko mnenje.
(3) Pristojni organ mora pridobiti izvedensko mnenje
tudi, kadar to zahteva prosilec za azil, njegov zakoniti zastopnik, pooblaščenec ali predstavnik Visokega komisariata.
34. člen
(odločba organa na prvi stopnji)
(1) Organ prve stopnje z odločbo:
– prošnji za azil ugodi, če ugotovi, da prosilec za azil
izpolnjuje pogoje za pridobitev azila v Republiki Sloveniji po
drugem ali tretjem odstavku 1. člena tega zakona;
– prošnjo za azil kot neutemeljeno zavrne in določi rok,
v katerem mora prosilec za azil zapustiti Republiko Slovenijo.
(2) Organ v odločbi, s katero prošnji za azil ugodi,
prosilcu za azil prizna status begunca v skladu s tem zakonom.
35. člen
(zavrnitev prošnje za azil)
(1) Pristojni organ prošnjo za azil kot neutemeljeno
zavrne, če:
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– ugotovi, da prosilec za azil ne izpolnjuje pogojev za
azil in priznanje statusa begunca po drugem ali tretjem odstavku 1. člena tega zakona;
– obstoji kakšen od izključitvenih razlogov iz 4. člena
tega zakona.
(2) Pristojni organ takoj odloči o stvari in prošnjo za azil
kot očitno neutemeljeno zavrne, če:
– prošnja temelji na namernem zavajanju ali če se postopek zlorablja;
– je prosilec za azil prišel izključno iz ekonomskih razlogov ali če je iz njegove prošnje očitno, da mu v njegovi
izvorni državi ne grozi preganjanje;
– je bil prosilcu za azil vstop v Republiko Slovenijo že
zavrnjen, pa se razlogi za zavrnitev vstopa niso spremenili.
36. člen
(zavajanje ali zloraba postopka)
Za zavajanje oziroma zlorabo postopka se šteje:
– utemeljevanje na podlagi napačne istovetnosti ali na
podlagi ponarejenih dokumentov;
– lažna predstavitev razlogov, na katere se prosilec za
azil sklicuje;
– namerno uničenje potnega lista, kakšnega drugega
dokumenta, listine ali vozovnice, ki bi bil pomemben za
odločanje o njegovi prošnji;
– prikritje, da je že pred tem vložil prošnjo za azil v
drugi državi, še posebej, če pri tem uporablja napačno
istovetnost;
– vložitev prošnje z namenom, da bi odložil prisilno
odstranitev.
37. člen
(predhodni postopek glede prosilcev za azil, ki prihajajo iz
varnih tretjih držav)
(1) Prosilcu za azil, ki prihaja iz varne tretje države v
smislu 2. člena tega zakona, pristojni organ prošnjo za azil s
sklepom zavrže.
(2) Zoper sklep o zavrženju prošnje za azil se prosilec
za azil lahko pritoži v treh dneh na upravno sodišče, ki mora
o pritožbi odločiti v sedmih dneh.
(3) Prosilcu za azil, čigar prošnja je bila zavržena po
prvem odstavku tega člena, pristojni organ izda posebno
potrdilo, v katerem navede razloge, zaradi katerih prošnja za
azil ni bila obravnavana s strani pristojnega organa ter da
zavrženje prošnje temelji na dejstvu, da se prosilec za azil
lahko vrne v varno tretjo državo.
(4) V tem postopku se ne uporablja določba prvega
odstavka 29. člena tega zakona.
38. člen
(tožba zoper odločbo prve stopnje)
(1) Zoper odločbo, izdano na prvi stopnji, ima prosilec
za azil pravico vložiti tožbo na upravno sodišče.
(2) V primeru, da je odločba izdana na podlagi prvega
odstavka 35. člena tega zakona, se tožba vloži v petnajstih
dneh od vročitve odločbe, v primeru, da pa je izdana na
podlagi drugega odstavka 35. člena tega zakona, pa v treh
dneh od vročitve odločbe.
(3) Prosilcu za azil, ki je iz opravičenih razlogov zamudil
rok za vložitev tožbe, se na njegov predlog dovoli vrnitev v
prejšnje stanje. Predlog za vrnitev v prejšnje stanje se poda
v treh dneh od dneva, ko je prenehal vzrok, ki je povzročil
zamudo. Po treh mesecih od dneva zamude se ne more več
predlagati vrnitve v prejšnje stanje. O predlogu za vrnitev v
prejšnje stanje odloči pristojni organ v treh dneh s sklepom.
V tem času se prosilca za azil ne sme odstraniti iz Republike
Slovenije.
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39. člen
(pravila postopka)
(1) Upravno sodišče odloča na podlagi ugotovitev, pridobljenih v postopku na prvi stopnji.
(2) Upravno sodišče tožbo kot nedovoljeno ali prepozno s sklepom zavrže, tožbo s sodbo kot neutemeljeno zavrne, odločbo v celoti ali deloma odpravi ali jo spremeni.
(3) Če upravno sodišče ugotovi, da so bila v postopku
na prvi stopnji nepopolno ali zmotno ugotovljena dejstva ali
okoliščine ali če se je medtem spremenilo dejansko stanje, na podlagi katerega je bila izdana odločba na prvi
stopnji, samo dopolni postopek in odpravi omenjene pomanjkljivosti ter odpravi odločbo prve stopnje s svojo sodbo in samo reši stvar.
(4) Upravno sodišče mora odločiti o tožbi v 30 dneh od
prejema tožbe oziroma v sedmih dneh, če gre za tožbo
zoper odločbo, izdano na podlagi drugega odstavka 35.
člena tega zakona.
(5) Vrhovno sodišče mora odločiti o pritožbi zoper
odločitev upravnega sodišča v petnajstih dneh od prejema
pritožbe.
(6) Za vložitev tožbe in postopek pred upravnim sodiščem se uporablja zakon, ki ureja upravni spor, kolikor s
tem zakonom ni drugače določeno.
40. člen
(prisilna odstranitev)
(1) Prosilca za azil, ki mu je bila prošnja za azil v
azilnem postopku zavrnjena s pravnomočno odločbo in ki
ne zapusti ozemlja Republike Slovenije v roku, ki mu je bil
določen, se iz države prisilno odstrani v skladu z zakonom
o tujcih, če ne uživa posebne oblike zaščite po tem zakonu. Do pravnomočne odločitve o posebni obliki zaščite se
tujca nastani pri organu, ki je pristojen za odstranitev iz
države.
(2) Odstranitve po prejšnjem odstavku se ne sme izvršiti, dokler postopek ni pravnomočno končan. Postopek je
pravnomočno končan:
– ko preteče rok za vložitev tožbe zoper odločbo izdano na prvi stopnji in tožba ni bila vložena, ali če je bila tožba
vložena po preteku določenega roka in ni bila dovoljena
vrnitev v prejšnje stanje;
– ko preteče rok za vložitev pritožbe zoper odločbo
upravnega sodišča in pritožba ni bila vložena, ali če je bila
pritožba vložena po preteku določenega roka in ni bila dovoljena vrnitev v prejšnje stanje;
– z vročitvijo sodbe vrhovnega sodišča, s katero se
pritožba zavrne, ali sklepa vrhovnega sodišča, s katerim se
pritožba zavrže.
41. člen
(ponovna prošnja za azil)
Prosilec za azil, ki mu je bila prošnja za azil v Republiki Sloveniji že zavrnjena, lahko vloži novo prošnjo za azil
samo, če predloži dokaze, da so se zanj okoliščine po
izdaji prejšnje odločbe bistveno spremenile. V nasprotnem
primeru pristojni organ ne uvede postopka in prošnjo s
sklepom zavrže.
42. člen
(umik prošnje za azil)
(1) Ne glede na to, na kateri stopnji je postopek, se
prošnja za azil šteje za umaknjeno in se postopek s sklepom
ustavi:
– če prosilec za azil prošnjo za azil umakne;
– če se prosilec za azil brez predhodnega opravičila
ne odzove vabilu na zaslišanje ali ustno obravnavo;
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– če prosilec za azil pristojnega organa ne obvesti o
spremembi svojega naslova in mu vabila oziroma drugih
pošiljk kljub ponovnemu poskusu ni mogoče vročiti;
– če prosilec za azil noče sodelovati pri ugotavljanju
njegove istovetnosti ali
– če je iz uradnih evidenc pristojnega organa, ki vodi
postopek, razvidno, da je prosilec za azil samovoljno zapustil
azilni dom ali njegovo izpostavo in se v roku treh dni od samovoljne zapustitve ni vrnil v azilni dom ali njegovo izpostavo.
(2) V primerih iz druge, tretje in pete alinee prejšnjega
odstavka lahko prosilec za azil iz opravičenih razlogov zaprosi
za vrnitev v prejšnje stanje v treh dneh od dneva, ko je prenehal
razlog, zaradi katerega se ni odzval vabilu na zaslišanje, oziroma zaradi katerega ni sporočil spremembe naslova oziroma je
zapustil azilni dom ali njegovo izpostavo za več kot tri dni.
(3) Pristojni organ v sklepu iz prvega odstavka tega
člena določi rok, v katerem mora prosilec za azil zapustiti
Republiko Slovenijo.
III. POGLAVJE
PRAVICE IN DOLŽNOSTI PROSILCEV ZA AZIL
43. člen
(pravice prosilcev za azil)
(1) Prosilci za azil imajo pravico do:
– prebivanja v Republiki Sloveniji, dokler postopek ni
pravnomočno končan;
– osnovne oskrbe;
– osnovnega zdravstvenega varstva;
– denarne pomoči ali žepnine;
– brezplačne pravne pomoči pri uveljavljanju pravic po
tem zakonu;
– humanitarne pomoči;
– osnovnošolskega izobraževanja.
(2) Minister, pristojen za notranje zadeve, predpiše v
soglasju z ministri, pristojnimi za zdravstvo, delo, družino in
socialne zadeve, šolstvo, znanost in šport ter pravosodje,
podrobnejše pogoje in načine za zagotavljanje pravic iz prejšnjega odstavka.
(3) Prosilcem za azil se lahko na njihovo prošnjo dovoli
opravljanje začasnega ali občasnega dela na način in pod
pogoji, kot jih določa zakon, ki ureja začasno zatočišče.
44. člen
(dolžnosti prosilcev za azil)
Prosilci za azil morajo:
– spoštovati zakone in druge predpise Republike Slovenije ter ukrepe državnih organov;
– biti vedno dosegljivi pristojnim organom;
– odzivati se na vabila pristojnih organov in sodelovati
ves čas postopka za pridobitev azila;
– v treh dneh sporočiti vsako spremembo svojega naslova pristojnemu organu;
– spoštovati odredbe pristojnih organov glede omejitve
gibanja.
45. člen
(azilni dom in bivanje v domu)
(1) Za nastanitev tujcev, ki so v postopku zaradi pridobitve azila, se organizira azilni dom. Azilni dom ustanovi in
zanj skrbi ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
(2) Prosilce za azil ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, nastani v azilnem domu ali v njegovi izpostavi, kjer jim
zagotovi oskrbo, ki vključuje obleko, prehrano in žepnino.
(3) Prosilci za azil, ki imajo lastna sredstva za preživljanje ali jim je preživljanje zagotovljeno kako drugače, so
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dolžni sami nositi stroške ali sorazmeren del stroškov nastanitve v azilnem domu oziroma izpostavi, oziroma stroške
prebivanja, če so nastanjeni drugje.
(4) Obseg sredstev za nastanitev in oskrbo, višino in
način zagotavljanja sredstev za nastanitev in oskrbo prosilcev za azil določi minister, pristojen za notranje zadeve, s
predpisom iz drugega odstavka 43. člena tega zakona.
45.a člen
(izpostave azilnega doma)
(1) Zaradi enakomerne porazdelitve prosilcev za azil se
ustanovijo izpostave azilnega doma, ki so potrebne za nastanitev prosilcev za azil.
(2) Vlada Republike Slovenije določi število, kriterije in
pogoje za ustanovitev izpostav, pri čemer upošteva možnosti za njihovo ustanovitev v posameznih lokalnih skupnostih.
46. člen
(obseg zdravstvenega varstva)
(1) Prosilci za azil imajo zagotovljeno zdravstveno
varstvo.
(2) Obseg storitev zdravstvenega varstva je enak obsegu, določenem v zakonu, ki ureja začasno zatočišče.
IV. POGLAVJE
PRAVICE IN DOLŽNOSTI BEGUNCEV
47. člen
(pravice beguncev)
(1) Begunci, ki jim je bil priznan status begunca v
skladu z drugim in tretjim odstavkom 1. člena tega zakona,
imajo pravico do:
– stalnega prebivanja;
– denarne pomoči;
– najnujnejših stanovanjskih prostorov;
– zdravstvenega varstva;
– šolanja in izobraževanja;
– pomoči pri vključevanju v okolje;
– zaposlitve in vključevanja v druge oblike aktivne politike zaposlovanja.
(2) Vlada Republike Slovenije izda predpise o načinih
in pogojih za zagotavljanje pravic iz prejšnjega odstavka.
48. člen
(dolžnosti beguncev)
Begunci morajo:
– spoštovati ustavno ureditev, zakone, predpise in druge splošne pravne akte Republike Slovenije in ukrepe državnih organov;
– prijaviti prebivališče in vsako spremembo prebivališča v treh dneh pri pristojni upravni enoti;
– obvestiti pristojni organ o zaposlitvi.
49. člen
(dovoljenje za stalno prebivanje)
Pravnomočna odločba, s katero je bil prosilcu za azil
priznan status begunca, velja kot dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji.
50. člen
(pravica do denarne pomoči)
(1) Begunec brez dohodkov, brez premoženja in brez
zavezancev, ki so ga v skladu s predpisi Republike Slovenije
dolžni in sposobni preživljati, ima pravico do denarne pomoči v skladu z zakonom, ki ureja socialno varstvo.
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(2) Pravica do prejemanja denarne pomoči iz prvega
odstavka tega člena traja, dokler je begunec brez dohodkov, vendar največ tri leta od pridobitve azila. Določbe tega
odstavka ne veljajo za dela nezmožne begunce v skladu z
zakonom, ki ureja socialno varstvo.
(3) Begunec, ki odkloni ponujeno delo ali vključitev v
druge oblike aktivne politike zaposlovanja, izgubi pravico do
denarne pomoči.
(4) O pravici do denarne pomoči odloča pristojni center za socialno delo na območju prebivanja begunca.
(5) Pravico do denarne pomoči imajo tudi ožji družinski
člani, ki z njim živijo v Republiki Sloveniji in nimajo lastnega
premoženja in dohodkov. Višina denarne pomoči za ožje
družinske člane znaša 60% pomoči iz prvega odstavka tega
člena. Upravičenost in trajanje denarne pomoči ožjim družinskim članom begunca je odvisna od upravičenosti in trajanja pravice do denarne pomoči begunca.
(Opomba: glej 22. in 26. člen ZAzil-B)
51. člen
(dodelitev najnujnejših stanovanjskih prostorov)
(1) Beguncu se dodelijo najnujnejši stanovanjski prostori za prebivanje.
(2) V primeru, če begunec odkloni dodeljene stanovanjske prostore, izgubi pravico do dodelitve stanovanjskih
prostorov in si lahko na lastne stroške izbere druge stanovanjske prostore.
(Opomba: glej 22. in 26. člen ZAzil-B)
52. člen
(obseg zdravstvenega varstva)
Begunci in njihovi ožji družinski člani po tem zakonu so
upravičeni do zdravstvenega varstva v skladu z zakonom, ki
ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje.
(Opomba: glej 22. in 26. člen ZAzil-B)
53. člen
(šolanje in izobraževanje)
Begunci in njihovi ožji družinski člani po tem zakonu
imajo glede osnovnošolskega, višješolskega, visokošolskega in univerzitetnega izobraževanja enake pravice in dolžnosti kot slovenski državljani.
(Opomba: glej 22. in 26. člen ZAzil-B)
54. člen
(zaposlovanje)
(1) Begunci in njihovi ožji družinski člani po tem zakonu
imajo pri zaposlovanju enake pravice kot slovenski državljani.
(2) Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije mora
na podlagi pravnomočne odločbe o dodelitvi azila beguncu
in njegovim ožjim družinskim članom po tem zakonu izdati
osebno delovno dovoljenje.
(Opomba: glej 22. in 26. člen ZAzil-B)
55. člen
(dostopnost do sodišč in pravne pomoči)
Begunec ima pravico do dostopa do sodišč in pravico
do pravne pomoči enako kot slovenski državljani.
V. POGLAVJE
DOVOLJENJA IN LISTINE
56. člen
(izdaja potrdil, listin in vizumov)
(1) Prosilcem za azil se izdajajo naslednja potrdila,
listine in vizumi:
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– potrdilo o vloženi prošnji za azil in oddanih dokumentih;
– izkaznica prosilca za azil;
– dovoljenje za prehod državne meje.
(2) Beguncem se izdajajo naslednje listine in vizumi:
– potni list za begunca;
– osebna izkaznica begunca;
– vizum za prihod ali odhod in odhodno-prihodni vizum.
(3) Potrdila in listine iz prvega odstavka tega člena
izdaja v skladu z določbami tega zakona ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. Listine in vizume iz drugega
odstavka tega člena izdaja ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, v skladu z določbami tega zakona in zakona o tujcih pa tudi pristojne upravne enote. Vizum za prihod oziroma odhodno-prihodni vizum lahko izda tudi
diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Slovenije v tujini.
57. člen
(izkaznica prosilca za azil)
(1) Izkaznica prosilca za azil velja kot dokument o istovetnosti in kot dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki
Sloveniji.
(2) Izkaznica iz prejšnjega odstavka se izda tudi ožjim
družinskim članom prosilca za azil.
(3) Izkaznica prosilca za azil velja do končanega azilnega postopka.
58. člen
(dovoljenje za prestop državne meje)
(1) Prosilec za azil med postopkom ne sme zapustiti
Republike Slovenije.
(2) Pristojni organ lahko izjemoma izda prosilcu za azil
posebno dovoljenje za prehod državne meje in ponovno
vrnitev v Republiko Slovenijo.
59. člen
(potni list za begunca)
(1) Potni list se izda beguncu na njegovo vlogo pri
pristojnem organu v skladu z zakonom, ki ureja pridobitev
potnih listin za državljane Republike Slovenije, kolikor ta
zakon ne določa drugače.
(2) Vlogo osebno vloži begunec, ki je dopolnil 18 let
starosti oziroma pridobil poslovno sposobnost.
(3) Za begunca mlajšega od 18 let, oziroma begunca,
ki mu je delno ali popolno odvzeta poslovna sposobnost,
vloži vlogo zakoniti zastopnik.
(4) Pristojni organ izda vlagatelju potrdilo o prejemu
vloge.
(5) Potni list za begunca lahko pridobi oseba z veljavnim statusom begunca. Mladoletnemu beguncu, mlajšemu od štirih let, se potni list izda z veljavnostjo dveh let,
mladoletnemu beguncu, staremu od štirih do osemnajst
let, se potni list izda z veljavnostjo pet let, polnoletnemu
beguncu pa se potni list izda z veljavnostjo 10 let.
(6) Imetnik mora potno listino po prenehanju statusa
begunca izročiti pristojnemu organu.
60. člen
(osebna izkaznica za begunca)
(1) Osebna izkaznica za begunce je obvezna.
(2) Osebna izkaznica za begunca velja, dokler ima
oseba status begunca.
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VI. POGLAVJE
POSEBNA OBLIKA ZAŠČITE V REPUBLIKI SLOVENIJI
61. člen
(posebna oblika zaščite)
(1) Posebna oblika zaščite po tem zakonu pomeni
dovoljenje tujcu, ki mu je bila s pravnomočno odločbo
zavrnjena prošnja za azil, da začasno ostane v Republiki
Sloveniji.
(2) Posebno obliko zaščite lahko tujcu prizna organ, ki
je vodil postopek o priznanju pravice do azila, na njegovo
zahtevo ali po uradni dolžnosti.
(3) Posebna oblika zaščite se prizna:
– če bi bila odstranitev iz države v nasprotju s prvim
odstavkom 6. člena tega zakona;
– če so podani pogoji za zaščito tujca v Republiki
Sloveniji na podlagi drugega predpisa ali mednarodnega
sporazuma.
(4) Pristojni organ prizna tujcu posebno obliko zaščite
v Republiki Sloveniji za čas dokler trajajo razlogi, vendar
največ za šest mesecev. Posebna oblika zaščite se na predlog tujca lahko podaljšuje.
(5) Zoper odločbo o posebni obliki zaščite v Republiki Sloveniji lahko tujec v treh dneh od vročitve odločbe
vloži pritožbo. O pritožbi odloči Vlada Republike Slovenije
v sedmih dneh. Zoper odločitev o pritožbi je dopusten
upravni spor.
(6) Pristojni organ z odločbo, s katero tujcu prizna
posebno obliko zaščite, tujca nastani v azilnem domu ali
izpostavi ali določi kraj prebivanja na določenem naslovu.
(7) Tujcu, ki mu je v skladu s tem zakonom priznana
posebna oblika zaščite v Republiki Sloveniji, se izda posebna izkaznica; obrazec izkaznice predpiše minister, pristojen za notranje zadeve.
62. člen
(pravice tujca, ki mu je bila priznana posebna oblika
zaščite)
(1) Tujec, ki mu je bila priznana posebna oblika zaščite
v Republiki Sloveniji, ima pravico do:
– zdravstvenega varstva,
– pravne pomoči,
– nastanitve in oskrbe in
– osnovnošolskega izobraževanja.
(2) Pogoje in načine za zagotavljanje pravic iz prejšnjega odstavka tega člena določi minister, pristojen za notranje
zadeve, v soglasju z ministri, pristojnimi za zdravje, pravosodje, delo, družino in socialne zadeve, šolstvo, znanost in
šport, s predpisom iz drugega odstavka 43. člena tega
zakona.
63. člen
(prenehanje posebne oblike zaščite)
(1) Posebna oblika zaščite v Republiki Sloveniji
preneha:
– ko poteče rok, za katerega je bila posebna oblika
zaščite priznana, oziroma ko prenehajo razlogi za priznanje
posebne oblike zaščite;
– z odhodom tujca iz Republike Slovenije;
– če tujec pridobi dovoljenje za prebivanje na podlagi
drugega zakona ali mednarodnega sporazuma.
(2) Tujcu, ki na podlagi priznane posebne oblike zaščite prebiva v Republiki Sloveniji dve leti, se na njegovo prošnjo lahko dodeli azil iz humanitarnih razlogov.
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VI.A POGLAVJE
EVIDENCE

63.a člen
(vrste evidenc)
Zaradi zagotovitve podatkov, potrebnih za opravljanje
nalog, določenih s tem zakonom, se vodijo in vzdržujejo
evidence o:
– vloženih prošnjah za azil,
– mladoletnih prosilcih za azil brez spremstva staršev,
– prosilcih za azil, nastanjenih v azilnem domu oziroma
njegovih izpostavah,
– prosilcih za azil, ki so nastanjeni drugje (razseljeni),
– osebah, ki so pridobile azil v skladu s 1. členom tega
zakona,
– osebah, katerih prošnja za azil je bila zavrnjena,
– osebah, katerih prošnja za azil je bila zavržena,
– osebah, glede katerih je bil postopek za azil ustavljen,
– osebah, ki so zaprosile za posebno obliko zaščite,
– osebah, ki jim je bila priznana posebna oblika zaščite,
– osebah, katerih prošnja za posebno obliko zaščite je
bila zavrnjena,
– osebah, katerih prošnja za posebno obliko zaščite je
bila zavržena,
– ponovnih prošnjah za azil,
– izdanih potnih listih za begunce,
– izdanih izkaznicah prosilca za azil,
– izdanih osebnih izkaznicah za begunca,
– izdanih izkaznicah o priznani posebni obliki zaščite,
– izdanih dovoljenjih za prehod državne meje,
– izdanih vizumih za prihod in odhod in odhodno-prihodnih vizumih.
63.b člen
(podatki za vložitev prošnje za azil)
(1) Prošnja za azil mora biti podana na obrazcu, predpisanem v podzakonskem predpisu iz šestega odstavka 25.
člena tega zakona.
(2) Tujec je dolžan v prošnji za azil dati pristojnemu
organu naslednje podatke:
– osebno ime,
– druga imena ali vzdevki,
– rojstni datum (dan, mesec, leto),
– spol,
– kraj rojstva (država, mesto, kraj),
– državljanstvo,
– zakonski stan,
– naslov zadnjega prebivališča (država, mesto, kraj),
– narodnost,
– etnična ali plemenska skupina,
– vera,
– jezik,
– datum odhoda iz matične države (dan, mesec, leto),
– države, v katerih je bival po tem, ko je zapustil matično državo,
– datum vstopa v Republiko Slovenijo (dan, mesec,
leto),
– kraj vstopa,
– način vstopa,
– dokumenti za ugotavljanje istovetnosti (vrsta dokumenta, številka, datum in kraj izdaje),
– izobrazba in poklic,
– vojaški rok,
– pripadnost politični stranki ali organizaciji,
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– predhodne prošnje za azil v Republiki Sloveniji,
– prošnje za azil v drugih državah,
– podatki o predkaznovanosti,
– posebne potrebe ali problemi,
– družinski podatki za otroke brez spremstva,
– ožji družinski člani, ki spremljajo prosilca za azil,
– drugi sorodniki, ki spremljajo prosilca za azil,
– drugi sorodniki, ki že prebivajo v Republiki Sloveniji,
– bližji člani družine, ki živijo v matični državi,
– člani družine, ki živijo izven matične države,
– izjava prosilca,
– druge ugotovitve uradne osebe.
(3) Podatke o narodnosti, etnični ali plemenski skupini, veri, izobrazbi ter pripadnosti politični stranki ali organizaciji iz prejšnjega odstavka poda prosilec na posebnem
obrazcu, na katerem poda tudi pisno privolitev za obdelavo
teh podatkov, pred tem pa mora biti pisno seznanjen z
namenom njihove obdelave, namenom uporabe in časom
shranjevanja osebnih podatkov.
63.c člen
(podatki za izdajo izkaznice prosilca za azil)
Za izdajo izkaznice prosilca za azil mora prosilec za
azil pristojnemu organu dati podatke iz prve, tretje, četrte,
pete, šeste, sedme in osme alinee drugega odstavka prejšnjega člena, naslov prebivališča v Republiki Sloveniji in
EMŠO, če ga ima.
63.č člen
(podatki za izdajo osebne izkaznice za begunca, potnega
lista za begunca in izkaznice o priznani posebni obliki
zaščite)
Za izdajo osebne izkaznice za begunca, potnega lista
za begunca in izkaznice o priznani posebni obliki zaščite
mora oseba pristojnemu organu dati podatke iz prve, tretje, četrte, pete, šeste, sedme, osme in devetnajste alinee
drugega odstavka 63.b člena tega zakona, naslov prebivališča v Republiki Sloveniji, EMŠO, če ga ima, ter priložiti
dve fotografiji predpisane velikosti, ki kažeta njegovo pravo
podobo.
63.d člen
(arhiviranje in varstvo osebnih podatkov pri izdelavi listin)
(1) Osebni podatki, ki so bili zbrani na podlagi drugega
odstavka 63.b člena tega zakona, se hranijo pri pristojnem
organu. Po desetih letih od pravnomočno končanega postopka se arhivirajo v skladu z zakonom, ki ureja arhivsko
gradivo in arhive.
(2) Osebne podatke iz 63.c. in 63.č. člena tega zakona sme uporabljati pooblaščeno podjetje ali organ za izdelavo izkaznice prosilca za azil, osebne izkaznice za begunca,
potnega lista za begunca in izkaznice o priznani posebni
obliki zaščite za potrebe vpisa podatkov na obrazce navedenih listin in jih mora v roku 30 dni po uporabi uničiti.
63.e člen
(podatki v evidencah)
(1) Evidence iz 63.a člena tega zakona vsebujejo vse
podatke iz drugega odstavka 63.b člena tega zakona.
(2) Evidenca iz druge do devetnajste alinee prvega
odstavka 63.a člena tega zakona vsebuje tudi podatke o
naslovu prebivališča v Republiki Sloveniji in EMŠO, če ga
oseba ima.
(3) Evidence iz šeste, sedme, osme, devete, desete,
enajste, dvanajste in trinajste alinee prvega odstavka 63.a
člena tega zakona vsebujejo tudi rok, v katerem mora oseba
zapustiti Republiko Slovenijo.
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(4) Evidenci iz tretje in četrte alinee prvega odstavka
63.a člena tega zakona vsebujeta tudi podatke o prejeti
denarni pomoči ali žepnini, humanitarni pomoči, osnovnošolskem izobraževanju in opravljanju začasnega in občasnega dela.
VII. POGLAVJE
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
64. člen
(zbiranje, obdelava in posredovanje podatkov)
(1) Organi, pristojni za izvajanje tega zakona, lahko
zbirajo osebne in druge splošne podatke od prosilcev za
azil, beguncev in oseb, ki jim je bila priznana posebna
oblika zaščite v Republiki Sloveniji, v obsegu, potrebnem za
opravljanje svojih nalog, določenih s tem zakonom.
(2) Državni in drugi organi in organizacije, ki razpolagajo s podatki, ki se nanašajo na osebe iz prejšnjega odstavka, so dolžni te podatke posredovati pristojnim organom na
njihovo zahtevo.
(3) Zbiranje in posredovanje podatkov iz prvega in drugega odstavka tega člena morata biti v skladu z zakonom, ki
ureja varstvo osebnih podatkov.
(4) Podatki, pridobljeni z daktiloskopiranjem, in posnete fotografije prosilca za azil se lahko uporabljajo samo v
zvezi z obravnavo prošnje za azil ter za določanje države, ki
je pristojna za obravnavo prošnje.
65. člen
(posredovanje podatkov izvorni državi)
(1) Podatki, ki jih od oseb iz prvega odstavka 64. člena
zberejo organi, pristojni za izvajanje tega zakona, se ne
smejo posredovati izvorni državi.
(2) Za odstranitev osebe, ki ji je bila prošnja za azil
zavrnjena ali zavržena in odrejena prisilna odstranitev v izvorno državo, se tujim organom lahko posreduje le naslednje podatke:
– ime in priimek, rojstne podatke, spol, državljanstvo,
podatke o družinskih članih, podatke o dokumentih, ki jih je
izdala izvorna država in zadnji naslov v tej državi;
– po potrebi prstne odtise in fotografije.
Zakon o azilu – ZAzil (Uradni list RS, št. 61/99)
vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
VIII. POGLAVJE
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
66. člen
Minister, pristojen za notranje zadeve, izda v šestih
mesecih po sprejemu tega zakona predpise o načinu izvajanja tega zakona. Glede zadev, ki spadajo tudi v delovno
področje ministrstva, pristojnega za delo, družino in socialne zadeve, ministrstva, pristojnega za zdravstvo oziroma
ministrstva, pristojnega za vzgojo in izobraževanje, izda predpise v soglasju z ministrom, pristojnim za delo, družino in
socialne zadeve, ministrom, pristojnim za zdravstvo oziroma
ministrom, pristojnim za vzgojo in izobraževanje.
67. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati
členi od 34 do 40 zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 1/91I, 44/97, 50/98 – odločba US in 14/99 – odločba US) in
določbe od 43. do 48. člena zakona o tujcih, ki se nanašajo na begunce.
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68. člen
Prošnje za priznanje statusa begunca, ki so bile vložene po določbah zakona o tujcih in o njih še ni bilo
odločeno, se obravnavajo po določbah tega zakona, kot
prošnje za azil.
69. člen
V šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona se ustanovi
azilni dom.
70. člen
V treh mesecih po uveljavitvi tega zakona minister,
pristojen za pravosodje, z odredbo imenuje svetovalce za
begunce.
71. člen
Do izdaje ustreznih predpisov na podlagi tega zakona
se še naprej uporabljajo naslednji predpisi, kolikor niso v
nasprotju s tem zakonom:
– uredba o uresničevanju pravic tujcev, ki jim je priznan status begunca (Uradni list RS, št. 44/96),
– pravilnik o načinu reševanja prošenj za priznanje statusa begunca in njihovi osnovni oskrbi (Uradni list RS, št. 25/91).
72. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o dopolnitvi zakona o azilu – ZAzil-A (Uradni list RS, št. 124/2000) vsebuje naslednjo končno
določbo:
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
azilu – ZAzil-B (Uradni list RS, št. 67/2001) vsebuje
naslednjo prehodno in končno določbo:
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
26. člen
Določbe 50., 51., 52., 53. in 54. člena zakona ostanejo v veljavi do uveljavitve podzakonskega predpisa iz 21.
člena tega zakona.
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sebni obliki zaščite se lahko uporabljajo do izteka njihove
veljavnosti, vendar največ dve leti po uveljavitvi tega zakona.
5. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

5828.

Zakon o igrah na srečo – ZIS

Na podlagi 153. člena poslovnika državnega zbora je
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 28. novembra
2003 potrdil uradno prečiščeno besedilo zakona o igrah na
srečo, ki obsega:
– zakon o igrah na srečo – ZIS (Uradni list RS, št.
27/95 z dne 19. 5. 1995),
– obvezno razlago 46. člena zakona o igrah na srečo
– ORZIS46 (Uradni list RS, št. 22/2000 z dne 10. 3.
2000),
– obvezno razlago 124. člena zakona o igrah na srečo
– ORZIS124 (Uradni list RS, št. 22/2000 z dne 10. 3.
2000),
– obvezno razlago 127. člena zakona o igrah na srečo
– ORZIS127 (Uradni list RS, št. 22/2000 z dne 10. 3.
2000),
– zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o igrah
na srečo – ZIS-A (Uradni list RS, št. 85/2001 z dne 29. 10.
2001),
– zakon o državni upravi – ZDU-1 (Uradni list RS, št.
52/2002 z dne 14. 6. 2002),
– odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o
razveljavitvi drugega odstavka 74. člena zakona o igrah na
srečo, št. U-I-50/00-18 (Uradni list RS, št. 54/2002 z dne
21. 6. 2002) in
– zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o igrah
na srečo – ZIS-B (Uradni list RS, št. 101/2003 z dne
21. 10. 2003).
Št. 470-01/90-2/71
Ljubljana, dne 28. novembra 2003.
EPA 1048-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

27. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
azilu – ZAzil-C (Uradni list RS, št. 98/2003) vsebuje
naslednje prehodne in končne določbe:
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
3. člen
Minister, pristojen za notranje zadeve, v enem letu po
uveljavitvi tega zakona uskladi obrazce listin iz 56. člena
zakona ter podrobneje predpiše način vodenja evidenc.
4. člen
Izdane izkaznice prosilca za azil, osebne izkaznice za
begunca, potni listi za begunca in izkaznice o priznani po-

ZAKON
O IGRAH NA SREČO
uradno prečiščeno besedilo
(ZIS-UPB1)
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
S tem zakonom se ureja sistem prirejanja iger na srečo.
2. člen
Igre na srečo po tem zakonu so igre, pri katerih imajo
udeleženci za plačilo določenega zneska enake možnosti
zadeti dobitke, izid igre pa je izključno ali pretežno odvisen
od naključja ali kakšnega negotovega dogodka.
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3. člen
Prirejanje iger na srečo je izključna pravica Republike
Slovenije, razen če s tem zakonom ni drugače določeno.
Igre na srečo se lahko prirejajo le na podlagi dovoljenja
oziroma koncesije pristojnega organa.
3.a člen
Prirejanje iger na srečo preko interneta oziroma drugih
telekomunikacijskih sredstev je dovoljeno le gospodarskim
družbam, ki pridobijo koncesijo za trajno prirejanje klasičnih
iger na srečo ali koncesijo za prirejanje posebnih iger na
srečo v igralnicah.
Gospodarske družbe iz prejšnjega odstavka morajo
informacijski sistem, na katerem prirejajo igre na srečo preko interneta, povezati v informacijski sistem nadzornega organa in nadzornemu organu zagotoviti bralni dostop do aplikacij podatkov in sistemskih zabeležk.
Podrobnejše predpise o načinu, pogojih, vrsti iger,
obsegu prirejanja, nadzoru ter o drugih vprašanjih v zvezi s
prirejanjem iger na srečo preko interneta in drugih telekomunikacijskih sredstev izda minister, pristojen za finance.
3.b člen
Igre na srečo se lahko izvajajo le z igralno napravo, ki
je skladna s predpisanimi tehničnimi in drugimi zahtevami,
in če je njena skladnost ugotovljena po predpisanem
postopku.
Podrobnejše predpise o tehničnih in drugih zahtevah,
ki jim mora ustrezati igralna naprava, o postopku ugotavljanja skladnosti s predpisanimi zahtevami, o stroških postopka in o drugih vprašanjih predpiše minister, pristojen za
finance.
S predpisi iz prejšnjega odstavka se določijo tudi zahteve, ki jih morajo izpolnjevati institucije za izdajanje poročil o preizkusu igralne naprave.
Dovoljenje za uporabo igralne naprave izda nadzorni
organ na podlagi poročila iz prejšnjega odstavka in velja,
dokler igralna naprava izpolnjuje vse predpisane pogoje.
4. člen
Dobitki pri igrah na srečo so lahko v denarju, blagu,
storitvah ali pravicah.
5. člen
Za igre na srečo po tem zakonu se ne štejejo nagradni
razpisi v reklamne namene, ki jih prirejajo gospodarske družbe in druge pravne osebe ter samostojni podjetniki posamezniki (v nadaljnjem besedilu: podjetniki).
6. člen
Sprejemanje vplačil za igre na srečo ali opravljanje
drugih storitev v zvezi s katerokoli igro na srečo za tuje
osebe v Republiki Sloveniji je prepovedano.
7. člen
Nihče ne sme kakorkoli sprejemati vplačila in obljubljati dobitek, če to ni v skladu z 2. členom tega zakona.
Organiziranje iger oziroma dejavnosti, pri katerih udeleženci vplačujejo določene denarne zneske udeležencem,
ki so se pred njimi vključili v igro oziroma dejavnost in pričakujejo plačilo določenih denarnih zneskov od udeležencev,
ki naj bi se za njimi vključili v takšno igro oziroma dejavnost
(denarne verige in podobno), je prepovedano.
8. člen
Dejavnost prirejanja iger na srečo opravljajo prireditelji,
koncesionarji oziroma koncesionarji za igralni salon, v kate-
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rih kapitalu je lahko udeležena le oseba, ki ima državljanstvo
Republike Slovenije ali države članice Evropskega gospodarskega prostora oziroma sedež v Republiki Sloveniji ali
državi članici Evropskega gospodarskega prostora.
Prireditelji oziroma koncesionarji ne smejo imeti podružnic.
O dodelitvi koncesije za prirejanje iger na srečo in
njenem podaljšanju, izdaji soglasij in o zadevah iz 53., 81.
člena in petega odstavka 92. člena tega zakona odločata
Vlada Republike Slovenije in minister, pristojen za finance,
po prostem preudarku, pri čemer upoštevata zlasti:
1. zasičenost ponudbe iger na srečo v državi oziroma v
posamezni lokalni skupnosti in uravnoteženost s ponudbo
sosednjih držav;
2. zagotavljanje harmoničnega, optimalnega in trajnostnega razvoja dejavnosti;
3. vpliv na socialno, kulturno in naravno okolje ter
posameznika;
4. obseg prirejanja iger na srečo z vidika dopolnjevanja turistične ponudbe;
5. izkušnje in reference pri prirejanju iger na srečo in
število dodeljenih koncesij;
6. lastniško strukturo in vodstveni kader pravne osebe;
7. dejavnost, posle, dosedanja ravnanja in finančno
boniteto pravne osebe oziroma z njo povezanih oseb;
8. vpliv izdaje soglasja na poslovanje pravne osebe;
9. izpolnjevanje davčnih, koncesijskih in drugih javnofinančnih obveznosti s strani pravne osebe in njenih
lastnikov;
10. posledice za opravljanje nadzora po določbah tega
zakona;
11. primernost in kvaliteto vloge za dodelitev koncesije, dovoljenja ali soglasja;
12. strateške razvojne dokumente za področje prirejanja iger na srečo;
13. druge okoliščine, povezane z odločanjem o zadevi.
Povezane osebe po tem zakonu so osebe, ki se štejejo
za povezane osebe po drugih zakonih.
Na območju Republike Slovenije trajno prirejata klasične igre na srečo največ dva prireditelja, Vlada Republike
Slovenije pa lahko dodeli največ 15 koncesij za prirejanje
posebnih iger na srečo v igralnicah in 45 koncesij za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnih salonih.
9. člen
Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) z odlokom spremeni tolarske zneske, določene v tem
zakonu, če se spremeni razmerje tolarja proti evru po tečaju
Banke Slovenije za več kot 10%.
II. PRIREJANJE KLASIČNIH IGER NA SREČO
1. Splošne določbe o klasičnih igrah na srečo
10. člen
Klasične igre na srečo po tem zakonu so številčne
loterije, loterije s trenutno znanim dobitkom, kviz loterije,
tombole, lota, športne napovedi, športne stave, srečelovi in
druge podobne igre.
11. člen
Udeleženci pri klasičnih igrah na srečo so kupci oziroma imetniki loterijskih srečk, tombolskih tablic, srečk pri
srečelovu, stavnih listkov ali drugih potrdil o vplačilu denarnega zneska za udeležbo v igri (v nadaljnjem besedilu:
srečke).
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12. člen
Prodajalci srečk smejo prodajati srečke le za tiste klasične igre na srečo, za katere je bilo izdano dovoljenje
oziroma koncesija po določbah tega zakona.
2. Občasno prirejanje klasičnih iger na srečo
a) Prireditelji in izdajanje dovoljenj
13. člen
Klasične igre na srečo smejo občasno prirejati samo
društva in neprofitne humanitarne organizacije, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: prireditelji), ki jih določi vlada in sicer zaradi pridobivanja
sredstev za financiranje dejavnosti, določenih s splošnimi
akti prireditelja.
14. člen
Prireditelj lahko priredi številčno loterijo, tombolo ali
srečelov samo enkrat na leto z enim žrebanjem. Srečke
sme prireditelj prodajati največ 60 dni.
15. člen
Prireditelj, ki organizira športna tekmovanja, sme v prostorih, v katerih so tekmovanja, enkrat letno prirediti stave v
zvezi s temi tekmovanji.
16. člen
Prireditelj lahko priredi posamezno klasično igro na
srečo le na podlagi dovoljenja, ki ga izda ministrstvo, pristojno za finance.
17. člen
Predlogu za izdajo dovoljenja mora prireditelj priložiti
izvleček iz splošnega akta, iz katerega je razvidna dejavnost
prireditelja, sklep pristojnega organa prireditelja o prirejanju
igre na srečo z navedbo odgovorne osebe, pravila klasične
igre na srečo in finančno konstrukcijo, iz katere je razvidno
minimalno število prodanih srečk, ki še zagotavlja izplačilo
dobitkov.
Zaradi zaščite udeležencev mora prireditelj izkupiček
od prodanih srečk v višini, ki zagotavlja izplačilo dobitkov,
deponirati pri banki in sme s tem zneskom razpolagati samo
z dovoljenjem nadzornega organa iz 107. člena tega zakona.
18. člen
Ministrstvo, pristojno za finance, odloča o predlogu za
prireditev klasične igre na srečo po prostem preudarku.
Pri odločanju po prejšnjem odstavku upošteva ministrstvo, pristojno za finance, zlasti namen, za katerega se
prireja igra, skupno vrednost izdanih srečk, skupno vrednost dobitkov, način žrebanja, ceno posamezne srečke,
premoženje, s katerim prireditelj zagotavlja izplačevanje dobitkov in izpolnjevanje drugih obveznosti v zvezi z igrami ter
skladnost pravil igre z določbami tega zakona.
Podrobnejše kriterije iz prejšnjega odstavka predpiše vlada.
19. člen
Od prihodkov, doseženih s prodajo srečk, zmanjšanih
za izplačane dobitke, mora prireditelj v skladu s posebnim
zakonom vplačati 5%:
– prireditelj s področja športa na račun fondacije za
financiranje dejavnosti športnih organizacij,
– prireditelj z drugih področij na račun fondacije za
financiranje dejavnosti invalidskih in humanitarnih organizacij.
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20. člen
Za prireditev tombole oziroma srečelova, ki se prireja v
okviru kulturnega ali zabavnega programa prireditelja, ni potrebno dovoljenje iz 16. člena tega zakona, če skupna vrednost srečk ne presega zneska, ki ga določi ministrstvo,
pristojno za finance in če vrednost posameznih dobitkov ne
presega zneska, od katerega se plačuje davek na dobitke
od iger na srečo.
Prireditelj iz prejšnjega odstavka mora upravni organ,
pristojen za notranje zadeve, obvestiti o prireditvi takšne
igre najpozneje osem dni pred prireditvijo.
b) Pravila klasičnih iger na srečo
21. člen
Pravila klasičnih iger na srečo morajo vsebovati zlasti:
– ime in sedež prireditelja,
– ime organa prireditelja, ki je sprejel sklep o prireditvi
igre, ter datum in številko ustreznega sklepa,
– ime igre na srečo in njen opis,
– namen, za katerega bodo porabljena finančna sredstva, pridobljena z igro,
– območje, na katerem se bodo prodajale srečke,
– skupno število srečk in ceno posamezne srečke,
– opis srečke z navedbo besedila, ki bo natisnjeno
na njej,
– vrsto, število in vrednost posameznih dobitkov ter
njihovo skupno vrednost,
– navedbo premoženja, s katerim prireditelj zagotavlja
izplačevanje dobitkov in izplačevanje drugih obveznosti v
zvezi z igro,
– opis postopka v primeru odpovedi žrebanja,
– rok, do katerega se bodo prodajale srečke,
– rok in način žrebanja oziroma ugotavljanja dobitkov,
– rok in način objave izida žrebanja dobitkov,
– rok za prevzem dobitkov ter način izplačevanja oziroma ugotavljanja dobitkov.
22. člen
Pravila klasičnih iger na srečo sprejema organ prireditelja, ki je določen z njegovim splošnim aktom.
Pravila klasičnih iger na srečo potrjuje nadzorni organ.
Prireditelj mora pravila klasičnih iger na srečo objaviti
na krajevno običajen način in jih udeležencem pri igrah
predložiti na vpogled povsod, kjer se prodajajo srečke.
23. člen
Prireditelj ne sme spreminjati pravil klasičnih iger na
srečo, ko je že začel prodajati srečke.
c) Žrebanje dobitkov
24. člen
Pri klasičnih igrah na srečo, kjer se dobitki žrebajo,
mora biti žrebanje pred komisijo, ki jo na predlog prireditelja
potrdi nadzorni organ, razen v primerih iz 20. člena tega
zakona.
Pred začetkom žrebanja mora prireditelj ugotoviti število prodanih srečk ter neprodane srečke zapečatiti ali uničiti
pred komisijo.
25. člen
Nadzorni organ sme v utemeljenih primerih na predlog prireditelja dovoliti, da se spremeni kraj žrebanja dobitkov ali da se odloži dan žrebanja dobitkov, vendar največ za 15 dni.
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Prireditelj mora spremembo kraja žrebanja ali odložitev
dneva žrebanja dobitkov objaviti na enak način, kot je bilo
objavljeno obvestilo o prireditvi igre na srečo.
Če se po določbah prejšnjih odstavkov odloži dan žrebanja dobitkov, sme prireditelj ne glede na določbo 14. člena
tega zakona prodajati srečke do novega dneva žrebanja.
Če je prireditelj klasične igre na srečo že začel prodajati srečke, sme odpovedati prireditev igre le s soglasjem
nadzornega organa in če vrne prejeti denar. V ta namen mu
nadzorni organ dovoli razpolagati z deponiranimi sredstvi iz
17. člena tega zakona.
26. člen
Žrebanje dobitkov mora biti javno.
O poteku žrebanja sestavi komisija zapisnik, ki ga podpišejo vsi njeni člani. V zapisniku se navedejo zlasti kraj, čas
in način žrebanja dobitkov, število prodanih srečk, izžrebane številke ali imena dobitnikov z navedbo dobitkov ter morebitne pripombe udeležencev pri igri.
Zapisnik o poteku žrebanja pošlje prireditelj nadzornemu organu najpozneje v sedmih dneh po opravljenem
žrebanju.
27. člen
Sporočilo o izidu žrebanja ali ugotavljanja dobitkov mora prireditelj javno objaviti najpozneje v sedmih dneh od
dneva žrebanja oziroma ugotavljanja dobitkov.
28. člen
Po poteku roka za izplačilo oziroma izdajo dobitkov
komisija ugotovi, kateri dobitki v tem roku niso bili izplačani
oziroma prevzeti in kakšna je njihova vrednost.
Zapisnik o ugotovitvah iz prejšnjega odstavka pošlje
prireditelj nadzornemu organu najpozneje v sedmih dneh po
poteku roka za izplačilo oziroma za izdajo dobitkov.
29. člen
Prireditelj mora v roku 30 dni po poteku roka iz drugega odstavka prejšnjega člena nadzornemu organu predložiti
obračun prihodkov in odhodkov ter porabo čistega dobička.
3. Trajno prirejanje klasičnih iger na srečo
a) Prireditelji in dajanje koncesije
30. člen
Klasične igre na srečo sme trajno prirejati kot svojo
dejavnost le delniška družba, ki ima sedež na območju
Republike Slovenije, na podlagi posebne koncesije (v nadaljnjem besedilu: prireditelj).
31. člen
Delničarji družbe iz prejšnjega člena so lahko le pravne
osebe.
Delež posamezne pravne osebe in z njo povezanih
oseb v osnovnem kapitalu prireditelja ne sme presegati 20%
delnic.
32. člen
Določba prvega odstavka prejšnjega člena ne velja za
delavce, zaposlene in bivše zaposlene pri prireditelju. Ti
imajo lahko v lasti skupaj največ 10% delnic prireditelja.
Delnice prireditelja so navadne in se lahko glasijo le
na ime.
Pravna oseba lahko pridobi ali odsvoji delnice prireditelja le ob predhodnem soglasju ministra, pristojnega za
finance, v nasprotnem primeru je posel ničen.
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Zahtevi za izdajo soglasja iz prejšnjega odstavka mora
pravna oseba, ki želi pridobiti delnice prireditelja, priložiti:
1. podatke o pravni osebi, ki vlaga zahtevo za izdajo
soglasja, skupaj z njenim ustanovitvenim aktom;
2. izpisek iz sodnega registra oziroma drugega ustreznega javnega registra, če gre za tujo osebo;
3. izpisek delničarjev iz knjige delničarjev, če je pravna
oseba delniška družba;
4. revidirano letno poročilo za zadnji dve poslovni leti;
5. dokazilo o izpolnjevanju davčnih in drugih javnofinančnih obveznosti do države, kjer ima pravna oseba sedež, če gre za tujo osebo;
6. seznam oseb, ki so posredno ali neposredno povezane s pravno osebo, z opisom načina povezave;
7. podroben opis nameravanega pravnega posla;
8. natančno obrazložitev razlogov za pridobitev oziroma odsvojitev delnic;
9. podrobno obrazložitev z razvojnimi nameni in cilji, ki
jih ima pravna oseba kot delničar prireditelja;
10. oceno vpliva pridobitve delnic na prihodnje poslovanje prireditelja;
11. drugo dokumentacijo, o kateri pravna oseba, ki želi
pridobiti delnice, sodi, da bo na njeni podlagi mogoče oceniti primernost pravne osebe kot delničarja prireditelja in
vpliv pridobitve delnic na prihodnje poslovanje prireditelja in
razvoj dejavnosti prirejanja iger na srečo.
Minister, pristojen za finance, mora o vlogi za izdajo
soglasja iz tretjega odstavka tega člena odločiti v roku enega meseca od vložitve popolne vloge in popolne dokumentacije, sicer se šteje, da je soglasje dano.
33. člen
Prireditelj ne sme imeti lastniških naložb v drugih pravnih osebah in pri podjetnikih.
34. člen
Uprava prireditelja mora imeti najmanj dva člana.
35. člen
Prireditelj mora imeti nadzorni svet.
Vlada imenuje enega člana nadzornega sveta.
36. člen
O dodelitvi koncesije za trajno prirejanje klasičnih iger
na srečo odloča vlada, koncesijsko pogodbo s prirediteljem
pa sklene minister, pristojen za finance.
37. člen
Vlada mora o vlogi za dodelitev koncesije odločiti najpozneje v šestih mesecih.
Minister, pristojen za finance, mora koncesijsko pogodbo skleniti v 45 dneh po dodelitvi koncesije.
38. člen
Koncesija za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo se
lahko dodeli prireditelju, ki izpolnjuje predpisane tehnične,
prostorske in kadrovske pogoje, ima premoženje, s katerim
se zagotavlja izplačevanje dobitkov in izpolnjevanje drugih
obveznosti v zvezi z igrami in pri katerem bo prirejanje iger
na srečo pretežna dejavnost.
Podrobnejše pogoje iz prejšnjega odstavka predpiše
vlada.
39. člen
S koncesijsko pogodbo se določijo pravice in obveznosti pogodbenih strank, temeljni elementi za pravila
posameznih klasičnih iger na srečo v skladu z določbami

Uradni list Republike Slovenije
21. člena tega zakona in druga vprašanja, pomembna za
trajno prirejanje teh iger.
Izpolnjevanje obveznosti prireditelja iz koncesijske pogodbe nadzira nadzorni organ.
40. člen
Za dodeljeno koncesijo mora prireditelj plačevati koncesijsko dajatev. Obračunavanje in plačevanje koncesijske
dajatve nadzira davčni organ.
Osnova za obračunavanje in plačevanje koncesijske
dajatve je vrednost vplačil, doseženih s prodajo srečk in
zmanjšanih za izplačane dobitke.
Osnova za plačevanje koncesijske dajatve se ugotavlja
mesečno. Od te osnove je prireditelj dolžan obračunati in
plačati koncesijsko dajatev v odstotku, ki ga določi vlada s
sklepom o dodelitvi koncesije, in sicer v petih delovnih
dneh po poteku meseca za pretekli mesec.
41. člen
Prireditelj dokončno obračuna koncesijsko dajatev za preteklo leto na podlagi podatkov o osnovi za plačevanje koncesijske dajatve na dan 10. 3. tekočega leta za preteklo leto.
Če je med letom plačana koncesijska dajatev nižje, kot
je obračunana v dokončnem obračunu, mora prireditelj razliko plačati najpozneje do 20. 3. tekočega leta za preteklo
leto. Če je med letom plačana koncesijska dajatev višja, kot
je obračunana v dokončnem obračunu, prireditelj preveč
plačano poračuna pri plačilu naslednje koncesijske dajatve.
Do roka iz prejšnjega odstavka mora prireditelj dokončni obračun in dokazilo o plačilu razlike predložiti davčnemu
organu.
Od zneska koncesijske dajatve, ki ni bil plačan v predpisanem roku, se plačajo zamudne obresti po obrestni meri, določeni v posebnem zakonu.
42. člen
Koncesija za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo se
dodeli za največ deset let in se po poteku te dobe lahko
podaljša.
Šest mesecev pred potekom roka iz prejšnjega odstavka lahko prireditelj zaprosi za podaljšanje koncesije.
Koncesijo se lahko večkrat podaljša, vsakokrat za
pet let.
43. člen
Za posamezno klasično igro na srečo se lahko dodeli
le ena koncesija.
44. člen
Prireditelj lahko odpove koncesijsko pogodbo z odpovednim rokom enega leta.
Dodeljena koncesija za trajno prirejanje klasičnih iger
na srečo se lahko odvzame, če prireditelj krši določbe koncesijske pogodbe ali če pri prirejanju posamezne vrste iger
na srečo ne spoštuje sprejetih pravil iger ali če prirejanje
iger na srečo ni več pretežna dejavnost prireditelja.
O odvzemu koncesije odloča vlada.
Na podlagi sklepa vlade o odvzemu koncesije iz prejšnjega odstavka, koncesijska pogodba preneha veljati.
b) Uporaba sredstev, plačanih za prirejanje klasičnih
iger na srečo
45. člen
Sredstva plačila za dodeljeno koncesijo za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo in sredstva, pridobljena na
podlagi 19. člena tega zakona, se uporabljajo za financira-
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nje dejavnosti invalidskih in humanitarnih organizacij ter za
financiranje dejavnosti športnih organizacij.
46. člen
Za financiranje dejavnosti invalidskih in humanitarnih
organizacij se uporablja 80% sredstev, doseženih s plačilom koncesijskih dajatev za trajno prirejanje številčne loterije, loterije s trenutno znanim dobitkom in lota, 20% pa za
financiranje dejavnosti športnih organizacij.
Za financiranje dejavnosti športnih organizacij se uporablja 80% sredstev, doseženih s plačilom koncesijske dajatve za trajno prirejanje športne napovedi, druge športne
stave in kviz loterije, 20% pa za financiranje dejavnosti invalidskih in humanitarnih organizacij.
Obvezna razlaga 46. člena zakona o igrah na
srečo (Uradni list RS, št. 27/95) – ORZIS46 (Uradni
list RS, št. 22/2000), objavljena 10. 3. 2000, določa:
»Šteje se, da določbe 46. člena veljajo le za delitev sredstev, doseženih s plačilom koncesijskih dajatev za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo, navedenih v tem členu, in ne za
delitev drugih sredstev oziroma sredstev, pridobljenih na drug
način. Dokler ni podeljene koncesije za trajno prirejanje iger na
srečo, ni doseženih sredstev s plačilom koncesijskih dajatev
od teh iger, zato teh sredstev ni možno razdeljevati.«
47. člen
Sredstva plačila koncesije za trajno prirejanje iger na
srečo, ki se uporabljajo za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij in 2% od plačane koncesijske dajatve za
prirejanje posebnih iger na srečo se vplačuje v posebno
fondacijo za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: fondacija).
48. člen
Sredstva plačila koncesije za trajno prirejanje iger na
srečo, ki se uporabljajo za financiranje športnih organizacij
in 2% od plačane koncesijske dajatve za prirejanje posebnih iger na srečo se vplačuje na račun fondacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji.
49. člen
Fondacija je pravna oseba.
Organizacija in poslovanje fondacije se določita s pravili fondacije.
4. Določanje in izplačevanje dobitkov ter zastaranje
pravice do izplačila dobitkov
50. člen
Skupna vrednost dobitkov pri klasičnih igrah na srečo
mora znašati najmanj 40% od:
– vrednosti izdanih srečk pri številčni loteriji, loteriji s
trenutno znanim dobitkom, kviz loteriji, tomboli ali srečelovu,
– vrednosti prodanih srečk pri drugih igrah na srečo.
51. člen
Dobitki se izplačujejo v roku, ki ga določajo pravila iger
na srečo, s tem da ta rok ne sme poteči prej kot v 60 dneh
od dneva objave poročila o izidu žrebanja.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka zastara pravica
do izplačila oziroma izdaje dobitka.
52. člen
Dobitki, ki niso bili izplačani ali dvignjeni v roku iz prejšnjega člena, pripadejo pri občasnem prirejanju klasičnih

Stran

19780 / Št. 134 / 30. 12. 2003

iger na srečo prireditelju za namene, za katere je bila igra
prirejena, pri trajnem prirejanju klasičnih iger na srečo pa se
prenesejo v naslednje žrebanje ali se uporabijo za dobitke
pri drugih igrah.
III. PRIREJANJE POSEBNIH IGER NA SREČO
1. Vrste posebnih iger na srečo
53. člen
Posebne igre na srečo po tem zakonu so igre, ki jih
igrajo igralci proti igralnici ali drug proti drugemu na posebnih igralnih mizah s kroglicami, kockami, kartami, na igralnih panojih ali na igralnih avtomatih ter stave in druge podobne igre v skladu z mednarodnimi standardi (v nadaljnjem
besedilu: posebne igre na srečo).
Vrste posebnih iger na srečo so:
1. igre, ki jih igralci igrajo drug proti drugemu (chemin
de fer, poker);
2. igre s kroglico (francoska ruleta, ameriška ruleta,
boulle);
3. igre z igralnimi kartami, ki se igrajo proti igralnici
(black jack, punto banco, mini punto, carribean poker,
30/40, red dog);
4. igre s kockami (craps, tai sai);
5. igre na igralnih panojih (bingo, keno, big wheele,
toto);
6. igre na igralnih avtomatih;
7. stave.
O uvrstitvi novih iger v eno od vrst iz prejšnjega odstavka odloča minister, pristojen za finance.
Posebne igre na srečo se smejo prirejati le v igralnicah.
54. člen
Za igralne avtomate po prejšnjem členu se štejejo mehanične, elektronske ali podobne naprave, na katerih imajo
igralci ob vplačilu določenega zneska (s kovanci, z žetoni ali
z neposrednim vplačilom pri blagajni oziroma pri igralnem
avtomatu) možnost zadeti dobitek.
2. Koncesionar
55. člen
Posebne igre na srečo sme prirejati kot svojo dejavnost le delniška družba, ki ima sedež na območju Republike
Slovenije, na podlagi koncesije (v nadaljnjem besedilu: koncesionar).
55.a člen
Delničarji koncesionarja so lahko Republika Slovenija,
lokalne skupnosti in pravne osebe, katerih 100% lastnik ali
edini ustanovitelj je Republika Slovenija.
Ne glede na prejšnji odstavek je lahko delničar koncesionarja tudi gospodarska družba, organizirana v obliki delniške družbe, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. delež posamezne gospodarske družbe in z njo povezanih oseb v osnovnem kapitalu koncesionarja ne sme
presegati 20% navadnih delnic;
2. delež posamezne fizične osebe v osnovnem kapitalu gospodarske družbe ne sme presegati 10% delnic,
pri čemer skupni delež fizičnih oseb ne sme presegati
49% delnic;
3. gospodarska družba mora izpolnjevati merila za veliko družbo po predpisih, ki urejajo gospodarske družbe, ali
pa mora pretežni del prihodkov ustvariti iz dejavnosti investi-
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cijskih in pokojninskih družb oziroma skladov, bančništva,
zavarovalništva oziroma finančnega posredništva ali s turistično dejavnostjo.
Gospodarske družbe iz prejšnjega odstavka lahko skupaj pridobijo največ 49% navadnih delnic koncesionarja.
Določbe 1. in 3. točke drugega odstavka tega člena in
prejšnjega odstavka se ne uporabljajo za gospodarske družbe, ki imajo koncesijo vlade za prirejanje posebnih iger na
srečo v igralnicah.
56. člen
Delnice koncesionarja so navadne, ki se glasijo na
ime, in prednostne, brez glasovalne pravice.
Navadne delnice se smejo pridobiti ali odsvojiti le ob
predhodnem soglasju ministra, pristojnega za finance, v
nasprotnem primeru je posel ničen.
Zahtevi za izdajo soglasja iz prejšnjega odstavka se
mora priložiti dokumentacija iz četrtega odstavka 32. člena
tega zakona.
Minister, pristojen za finance, mora o vlogi za izdajo
soglasja iz drugega odstavka tega člena odločiti v roku enega meseca od vložitve popolne vloge in popolne dokumentacije, sicer se šteje, da je soglasje dano.
57. člen
Koncesionar ima lahko naložbe v kapital pravnih oseb,
katerih dejavnost in prihodki so pretežno s področja gostinstva in turizma ter s področja razvoja in proizvodnje igralniških tehnologij.
Za naložbe v kapital vseh drugih pravnih oseb in za vse
naložbe v kapital tujih pravnih oseb mora koncesionar pridobiti predhodno soglasje ministra, pristojnega za finance, če te
naložbe presegajo 5% osnovnega kapitala koncesionarja.
Ne glede na prejšnji odstavek mora koncesionar pridobiti predhodno soglasje ministra, pristojnega za finance, za
vsako naložbo v kapital drugih in tujih pravnih oseb iz prejšnjega odstavka, če skupna vrednost vseh naložb v druge in
tuje pravne osebe preseže 20% kapitala koncesionarja.
Minister, pristojen za finance, mora o vlogi za izdajo
soglasja iz drugega in tretjega odstavka tega člena odločiti v
roku enega meseca od vložitve popolne vloge in popolne
dokumentacije, sicer se šteje, da je soglasje dano.
58. člen
Za poslovanje koncesionarja je potreben osnovni kapital, ki mora znašati najmanj 100 milijonov tolarjev, če ima
koncesionar eno koncesijo.
Za vsako nadaljnjo koncesijo je potrebnih 100 milijonov tolarjev dodatnega kapitala.
59. člen
Za zagotovitev varnega poslovanja in izpolnjevanja obveznosti oblikuje koncesionar obvezne varnostne rezerve,
ki morajo znašati najmanj 50% vrednosti osnovnega kapitala
iz prejšnjega člena.
Varnostne rezerve iz prejšnjega odstavka lahko koncesionar oblikuje postopoma v treh letih od začetka poslovanja.
3. Organi koncesionarja
60. člen
Uprava koncesionarja mora imeti najmanj dva člana.
61. člen
Koncesionar mora imeti nadzorni svet.
Člane nadzornega sveta imenujejo sorazmerno deležu delnic delničarji koncesionarja v skladu z zakonom o
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gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94,
82/94, 20/98, 84/98, 6/99, 54/99 – ZFPPod, 45/01
in 59/01 – popravek). Vlada imenuje enega člana nadzornega sveta koncesionarja na predlog ministra, pristojnega
za finance.
62. člen
Pooblaščena oseba ministrstva, pristojnega za finance, se lahko udeleži sej nadzornega sveta in skupščine
koncesionarja.
4. Dodeljevanje koncesije
63. člen
O dodelitvi koncesije za prirejanje posebnih iger na
srečo odloča vlada, koncesijsko pogodbo z delniško družbo iz 55. člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu: delniška družba) pa sklene minister, pristojen za finance.
Vlada mora o vlogi za dodelitev koncesije odločiti najkasneje v šestih mesecih.
Minister, pristojen za finance, mora koncesijsko pogodbo skleniti v 45 dneh po dodelitvi koncesije.
64. člen
Koncesija za prirejanje posebnih iger na srečo se lahko dodeli delniški družbi, ki je registrirana za opravljanje
dejavnosti posebnih iger na srečo.
65. člen
Koncesija za prirejanje posebnih iger na srečo se dodeli za največ deset let in se po poteku te dobe lahko
podaljša.
Šest mesecev pred potekom roka iz prejšnjega odstavka lahko koncesionar zaprosi za podaljšanje koncesije.
Koncesija se lahko večkrat podaljša, vsakokrat za
pet let.
66. člen
Koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo ni možno prenašati na druge osebe.
67. člen
Vloga za dodelitev koncesije za prirejanje posebnih
iger na srečo mora vsebovati:
– firmo in sedež delniške družbe,
– izvleček iz vpisa dejavnosti delniške družbe v sodni
register,
– statut delniške družbe,
– poslovni načrt delniške družbe najmanj za triletno
obdobje,
– podrobne podatke o lastnikih delniške družbe, njihovih medsebojnih upravljalskih in kapitalskih povezavah,
– opis igralnice,
– pravila za vsako igro, ki se bo izvajala v igralnici,
– podatke o osebah, ki bodo vodile igralnico in dokaze
o njihovi strokovni usposobljenosti,
– pregled potrebnega števila in kvalifikacijske strukture
zaposlenih,
– pravilnik o izvajanju internega nadzora v igralnici,
– dokazila o zagotovljenem osnovnem kapitalu,
– navedbo vrste in obsega iger ter tloris igralnice,
– interne organizacijske predpise za delovanje igralnice (pravilniki in navodila),
– podatke o vrsti in številu igralnih naprav in igralnih
pripomočkov s podrobnimi podatki za njihovo identifikacijo,
– podatke o zagotavljanju servisiranja in vzdrževanja
igralnih naprav.
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Z obsegom prirejanja iger na srečo po tem zakonu je
mišljeno število igralnih naprav.
68. člen
Pred dodelitvijo koncesije mora vlada pridobiti soglasje
lokalne skupnosti o opravljanju igralniške dejavnosti na njenem območju in mnenje sosednjih lokalnih skupnosti.
69. člen
V koncesijski pogodbi je treba navesti:
– firmo in sedež koncesionarja,
– naslov poslovnega prostora, kjer se prirejajo posebne igre na srečo,
– vrste in obseg posebnih iger na srečo, ki jih sme
prirejati igralnica,
– člane uprave koncesionarja,
– izvajanje nadzora v igralnici,
– trajanje koncesije,
– višino koncesijske dajatve,
– pravice in obveznosti pogodbenih strank,
– datum začetka poslovanja igralnice.
70. člen
Koncesionar sme prirejati le tisto vrsto posebnih iger
na srečo in v takšnem obsegu, kot je to določeno v koncesijski pogodbi.
71. člen
Koncesionar lahko odpove koncesijsko pogodbo z odpovednim rokom enega leta.
72. člen
Vlada odvzame dodeljeno koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo, če ugotovi, da:
– je bila koncesija pridobljena z namernim navajanjem
neresničnih podatkov,
– koncesionar ni pričel poslovati v roku, določenem za
začetek poslovanja,
– je koncesionar prekinil poslovanje za več kot tri mesece,
– koncesionar ne izpolnjuje več pogojev, ki jih določa
ta zakon,
– koncesionar krši določbe koncesijske pogodbe,
– koncesionar krši sprejeta pravila posebnih iger na
srečo,
– koncesionar ne poravnava v roku koncesijske dajatve,
– koncesionar krši določbo 56. člena tega zakona,
– koncesionar nadzornemu organu ne omogoči izvajanje nadzora ali se nadzoru izogiba,
– nastopijo dejstva, zaradi katerih koncesija ne bi bila
dodeljena.
Na podlagi sklepa vlade o odvzemu koncesije iz prejšnjega odstavka koncesijska pogodba preneha veljati.
5. Koncesijska dajatev
73. člen
Za vsako dodeljeno koncesijo mora koncesionar plačevati koncesijsko dajatev.
74. člen
2,2% koncesijske dajatve je prihodek fondacije iz
47. člena, 2,2% koncesijske dajatve pa je prihodek fondacije iz 48. člena tega zakona. Od preostalega dela je 50%
prihodek proračuna Republike Slovenije in se nameni za
razvoj in promocijo turizma, 50% pa se nameni lokalnim
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skupnostim v zaokroženem turističnem območju in se uporablja za ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja in za turistično infrastrukturo. Ta koncesijska dajatev se ne upošteva
pri izračunu lastnih prihodkov občin iz prvega odstavka 25.
člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94,
45/97 – odločba US, 56/98, 1/99 – ZNIDC, 59/99 –
odločba US, 61/99 – odločba US, 97/99 – ZJF in 89/99
– odločba US).
Zaokroženo turistično območje iz prejšnjega odstavka na podlagi sklepa vlade o dodelitvi koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnici določi z odločbo
minister, pristojen za turizem, in to tako, da ga poleg
lokalne skupnosti, na območju katere je igralnica, sestavljajo tudi lokalne skupnosti, ki izrazijo interes za vključitev
v zaokroženo turistično območje, in ki izpolnjujejo vsaj
dva od naslednjih kriterijev, upoštevaje tudi njihovo intenzivnost:
1. dodatna obremenjenost okolja zaradi izvajanja igralniške dejavnosti;
2. prostorska povezanost in soodvisnost pri rabi prostora za razvoj turizma in oblikovanje skupne turistične ponudbe;
3. skupno investiranje ali vzdrževanje objektov in naprav turistične infrastrukture (športno-rekreativni, kulturni
objekti in naprave, namenjene pretežno turistom in izletnikom);
4. skupne aktivnosti na področju turistično-informativne in promotivne dejavnosti;
5. skupna komunalna infrastruktura, če je ta izrazito v
funkciji turizma.
Posamezna lokalna skupnost se lahko uvrsti le v eno
zaokroženo turistično območje.
Lokalne skupnosti, ki so uvrščene v posamezno zaokroženo turistično območje, se dogovorijo o višini deležev
koncesijske dajatve, ki jih prejme posamezna lokalna skupnost, s posebno pogodbo.
75. člen
Osnova za obračun koncesijske dajatve je vrednost
prejetih vplačil za udeležbo pri posamezni vrsti iger, zmanjšana za izplačane dobitke za posamezno vrsto iger ter
prihodek od iger, ki jih igrajo igralci drug proti drugemu.
Osnova za obračun koncesijske dajatve se ugotavlja
vsak mesec, ločeno za vsako vrsto posebnih iger na srečo.
Mesečni obračun je dokončen.
V osnovo za obračun koncesijske dajatve se ne všteva
vstopnina in napitnina.
Koncesijska dajatev se za vrsto posebnih iger iz 6.
točke drugega odstavka 53. člena tega zakona obračunava
in plačuje po naslednji lestvici:
Mesečna osnova v SIT
nad
do

25,000.000
55,000.000
100,000.000

–25,000.000
–55,000.000
–100,000.000

Mesečna koncesijska dajatev
znesek v SIT
+%
nad

–
1,250.000
4,250.000
11,000.000

5
10
15
20

25,000.000
55,000.000
100,000.000

Za vsako ostalo vrsto iger iz drugega odstavka 53.
člena tega zakona se koncesijska dajatev obračunava in
plačuje po stopnji 5% od osnove.
Koncesionar mora obračunati in plačati koncesijsko
dajatev do petega dne v mesecu za pretekli mesec.
76. člen
Koncesionar mora v svojih evidencah zagotoviti podatke o mesečnih osnovah koncesijske dajatve, na podlagi

katerih obračunava in plačuje koncesijsko dajatev. Podatke
iz evidence in kopijo dokazila o vplačilu koncesijske dajatve
predloži nadzornemu organu.
Koncesionar mora polletno pošiljati nadzornemu organu pregled vseh stroškov in investicij.
Koncesionar mora trimesečno poročati nadzornemu
organu o vseh v tem obdobju danih, prejetih ali vrnjenih
kreditih (zbirni pregled). Navesti mora kreditojemalca oziroma kreditodajalca ter zneske, obrestno mero in druge kreditne pogoje, jamstva, poroštva in druge prevzeme ali vstope v obveznosti. Podatke iz IV. poglavja tega zakona in iz
prejšnjega odstavka pošilja koncesionar nadzornemu organu na način, v obliki in v rokih, ki jih predpiše minister,
pristojen za finance.
Za pošiljanje podatkov je pristojna in odgovorna uprava
koncesionarja.
77. člen
Koncesionar mora v svojih evidencah zagotoviti podatke o osnovah, na podlagi katerih izračunava in plačuje koncesijsko dajatev.
Na podlagi podatkov iz evidence po prejšnjem odstavku sestavi koncesionar mesečni obračun koncesijske
dajatve, ki ga ob vplačilu priloži pristojnemu davčnemu
organu.
Iz obračuna koncesijske dajatve mora biti razvidno obdobje, za katerega plačuje koncesijsko dajatev, osnova,
stopnja in znesek obračunane koncesijske dajatve.
Od zneska koncesijske dajatve, ki ni bil plačan v predpisanem roku, se plačajo zamudne obresti po obrestni meri, določeni v posebnem zakonu.
6. Izvajanje posebnih iger na srečo
78. člen
Igralnica mora biti urejena tako, da so prostori za igro
ter prostori za goste in osebje igralnice prostorsko zaključena celota.
Koncesionar mora organizirati avdio video nadzor in
recepcijsko službo, tako da je zagotovljen nadzor nad osebami, ki prihajajo v igralnico (v nadaljnjem besedilu: igralci).
Koncesionar mora voditi posebno evidenco o igralcih,
ki vsebuje osnovne podatke za identifikacijo oseb. V evidenco mora vpisati vsakega igralca, ki vstopi v igralnico.
Podatki iz evidence iz prejšnjih odstavkov so poslovna
skrivnost in jih sme koncesionar sporočati drugim osebam
le, če zakon tako določa.
79. člen
Za vsako vrsto posebnih iger na srečo mora imeti
koncesionar pravila, ki morajo ustrezati veljavnim poslovnim običajem.
Pravila posebnih iger na srečo morajo biti sestavljena v
slovenščini in še v najmanj dveh tujih jezikih in morajo biti
igralcem v igralnici vselej na razpolago.
Koncesionar mora zagotoviti strokovno usposabljanje
zaposlenih, ki opravljajo naloge izvajanja iger na srečo.
Koncesionar mora predpisati podroben način izvajanja nadzora z avdio video napravami in drugimi sodobnimi
tehničnimi sredstvi.
Koncesionar mora zagotoviti dnevno vodenje posebne evidence o ugotovljenih ali opaženih nepravilnostih na
igralnih napravah in pripomočkih ter pri izvajanju in poteku
igre.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka mora koncesionar zagotoviti vodenje mape ločeno za vsako igralno
napravo.
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80. člen
Koncesionar mora organizirati ustrezen nadzor nad prirejanjem iger na srečo na igralnih napravah in nadzor nad
obračunom blagajn in trezorja.
80.a člen
Koncesionar mora imeti vzpostavljen nadzorni informacijski sistem igralnih naprav (v nadaljnjem besedilu: online nadzor), ki je povezan v informacijski sistem nadzornega organa in nadzornemu organu zagotavlja neposredni
nadzor.
On-line nadzor mora verodostojno spremljati, beležiti
in shranjevati podatke o igranju in dogajanju na posameznih
igralnih napravah, vključevati blagajniško poslovanje, povezano s prirejanjem iger na srečo na posameznih igralnih
napravah, ter spremljati in beležiti dogodke, povezane z
delovanjem on-line nadzora.
Podrobnejše predpise o tehničnih in drugih lastnostih
on-line nadzora, o lastnostih igralnih naprav, ki se vključijo v
on-line nadzor, o obsegu in načinu vključitve igralnih naprav
v on-line nadzor ter o obsegu in načinu spremljanja igralnih
procesov izda minister, pristojen za finance.
81. člen
Vplačila in dobitki pri posebnih igrah na srečo se
določajo v domačem denarju ali v tujem denarju, ki ga
določi ministrstvo, pristojno za finance, na predlog koncesionarja.
Dobitki se izplačujejo v tujem denarju le, če je bilo
vplačilo za udeležbo v igri vplačano v tujem denarju.
82. člen
Koncesionar ne sme opravljati posojilne dejavnosti.
7. Udeležba pri posebnih igrah na srečo
83. člen
Obisk v igralnici je dovoljen samo osebam, starim najmanj 18 let.
84. člen
Pogoje za obisk v igralnici določa koncesionar; pri tem
lahko posameznim osebam ali skupinam oseb prepove vstop
v igralnico, ne da bi bilo treba navesti razloge za takšno
odločitev. Igralcem, ki pri izvajanju posebnih iger na srečo
kršijo pravila iger, lahko koncesionar prepove nadaljnjo udeležbo v igrah.
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ških standardih, na katere se v predpisu sklicuje minister,
pristojen za finance;
– da izpolnjuje dodatne zahteve, ki jih za delovno mesto predpiše koncesionar;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena na zaporno
kazen zaradi kaznivega dejanja zoper življenje in telo, človekovo zdravje, premoženje, gospodarstvo, pravni promet,
uradno dolžnost in javna pooblastila ali javni red in mir.
Če oseba iz prvega odstavka tega člena ne izpolnjuje
več pogojev za pridobitev licence oziroma preneha opravljati delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo, za
katero je potrebna licenca, mora koncesionar obvestiti komisijo iz prvega odstavka tega člena, ki licenco odvzame.
Komisija o odvzemu licence obvesti nadzorni organ.
85.b člen
Nadzorni organ zaradi izvajanja določil tega zakona
vodi posebno zbirko podatkov o osebah, ki so pridobile
licenco.
V zbirki iz prejšnjega odstavka se zbirajo naslednji podatki: ime in priimek, datum in kraj rojstva, stalno ali začasno prebivališče, državljanstvo, izobrazba, datum pričetka
veljavnosti licence in delovno mesto.
Podatki iz zbirke iz prvega odstavka tega člena se
hranijo še eno leto od odvzema licence.
86. člen
Delavci v igralnici (v nadaljnjem besedilu: delavci), ki
imajo neposreden stik z izvajanjem igre, se ne smejo udeleževati posebnih iger na srečo kot igralci v igralnici oziroma
igralnem salonu, ki je v lasti ali v upravljanju koncesionarja,
pri katerem so zaposleni.
87. člen
Delavci morajo kot poslovno skrivnost varovati podatke
o igralcih, do katerih so prišli pri opravljanju svojih nalog (o
dobitkih ali izgubah, o številu obiskov, o spremljevalcih in
podobno).
88. člen
Delavci, ki vodijo posebne igre na srečo ali nadzorujejo igre, ne smejo od igralcev sprejemati napitnin, daril, posojil ali drugih ugodnosti zase ali za koga drugega.
89. člen
Delavci ne smejo finančno pomagati igralcem.

85. člen
Koncesionar je dolžan zagotoviti izvajanje določb 85.a,
86., 88. in 89. člena tega zakona.

90. člen
Pravice in obveznosti delavcev v zvezi z vodenjem posameznih posebnih iger na srečo in njihovim odnosom do
igralcev se uredijo s splošnimi akti za igralnico.

8. Posebne določbe za delavce v igralnici

9. Napitnina

85.a člen
Vodje igralnic, krupjeji, vodje iger, osebe, ki opravljajo
interni nadzor v igralnici, ter glavni in pomožni blagajniki
morajo imeti dovoljenje za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo (v nadaljnjem besedilu: licenca), ki ga
izda posebna komisija, sestavljena iz dveh članov, ki ju
imenuje minister, pristojen za finance, in člana odbora združenja igralnic pri Gospodarski zbornici Slovenije.
K vlogi za pridobitev licence mora koncesionar za osebe iz prejšnjega odstavka predložiti dokazila o izpolnjevanju
pogojev:
– da ima oseba zahtevano izobrazbo in izpolnjuje druge pogoje, katerih minimum vsebin je opredeljen v igralni-

91. člen
Ne glede na določbo 88. člena tega zakona lahko
igralci dajejo napitnino za izvajanje določenih posebnih
iger na srečo, ki se daje v posebne skrinjice na igralnih
mizah.
Napitnina iz prejšnjega odstavka je sestavni del prihodkov koncesionarja.
Prihodki iz napitnine so lahko podlaga za plače in plače na podlagi delovne uspešnosti.
Pri delitvi prihodka iz napitnin iz prejšnjega odstavka so
izvzeti člani uprave in drugi vodilni delavci koncesionarja.
Način delitve se določi s splošnim aktom za igralnico v
skladu s panožno kolektivno pogodbo.
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10. Prirejanje posebnih iger na srečo v igralnih
salonih
92. člen
Ne glede na določbe četrtega odstavka 53. člena in
55. člena tega zakona, sme delniška družba ali družba z
omejeno odgovornostjo, ki ima sedež na območju Republike Slovenije, v igralnem salonu na podlagi koncesije kot
svojo dejavnost prirejati posebne igre na srečo iz 6. točke
drugega odstavka 53. člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu: koncesionar za igralni salon).
Koncesionar za igralni salon mora imeti v lasti ali upravljanju objekte turistične infrastrukture. Objekti turistične infrastrukture so za potrebe tega zakona gostinski obrati, marine in igralnice.
Igralni salon se mora nahajati izključno v objektih iz
prejšnjega odstavka, razen v igralnici.
Koncesionar za igralni salon mora imeti igralne avtomate, s katerimi izvaja posebne igre na srečo, v lasti ali
na podlagi finančnega najema, pri katerem gre za takojšnji prenos lastninske pravice na koncesionarja za igralni
salon.
Ne glede na prejšnji odstavek ima lahko koncesionar
za igralni salon igralne avtomate tudi v najemu, vendar le od
proizvajalcev igralnih naprav in samo za potrebe testiranja
ter največ za dobo treh mesecev. Število igralnih avtomatov,
ki jih ima lahko koncesionar v najemu, ne sme presegati
10% s koncesijsko pogodbo določenega števila igralnih avtomatov. Dovoljenje za najem izda minister, pristojen za finance.
93. člen
Delničar ali družbenik pravne osebe, ki ima koncesijo
za igralni salon, ne sme biti član uprave koncesionarja oziroma vodja igralnice koncesionarja.
Član uprave koncesionarja za igralni salon ter osebe,
ki opravljajo vodstvene funkcije v igralnem salonu, ne smejo
biti pravnomočno obsojene na zaporno kazen zaradi kaznivega dejanja zoper življenje in telo, človekovo zdravje, premoženje, gospodarstvo, pravni promet, uradno dolžnost in
javna pooblastila ali javni red in mir.
Potrdilo iz kazenske evidence ministrstva, pristojnega
za pravosodje, mora koncesionar za igralni salon priložiti k
vlogi iz 67. člena tega zakona.
94. člen
Koncesionar za igralni salon mora imeti osnovni kapital
v višini najmanj 50 milijonov tolarjev, če ima eno koncesijo.
Za vsako nadaljnjo koncesijo je potrebnih 50 milijonov
tolarjev dodatnega osnovnega kapitala.
95. člen
Za zagotavljanje varnega poslovanja in izpolnjevanja
obveznosti oblikuje koncesionar za igralni salon obvezne
varnostne rezerve.
Koncesionar za igralni salon izpolnjuje pogoj iz prejšnjega odstavka, če denarna sredstva in kratkoročne finančne naložbe skupaj v vsakem trenutku znašajo najmanj 50%
vrednosti osnovnega kapitala iz prejšnjega člena.
Varnostne rezerve iz prvega odstavka tega člena lahko
koncesionar za igralni salon oblikuje postopoma v treh letih
od podpisa koncesijske pogodbe.
96. člen
Ime igralnega salona sme vsebovati besede “casino”
oziroma “igralnica” samo v povezavi z besedama “igralni
salon”.
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97. člen
V igralnem salonu je lahko nameščenih najmanj 50 in
največ 200 igralnih avtomatov.
Igralni avtomat mora biti naravnan tako, da igralcem
vrača povprečno najmanj 90% vloženega denarja.
V igralnem salonu mora koncesionar za igralni salon na
vidnem mestu z napisom obvestiti igralce o minimalnem
povprečnem odstotku vračanja vloženega denarja.
Če ima igralni avtomat več igralnih mest, se v smislu
prvega odstavka tega člena šteje vsako igralno mesto za en
igralni avtomat.
98. člen
Osnova za obračun koncesijske dajatve je vrednost
prejetih vplačil, zmanjšana za izplačane dobitke.
Osnova za obračun koncesijske dajatve se ugotavlja
vsak mesec. Mesečni obračun je dokončen.
V osnovo za obračun koncesijske dajatve se ne všteva
vstopnina in napitnina.
Koncesionar za igralni salon obračunava in plačuje koncesijsko dajatev po stopnji 20% od osnove.
Koncesionar za igralni salon mora obračunati in plačati
koncesijsko dajatev do petega dne v mesecu za pretekli
mesec.
99. člen
Podrobnejše predpise o načinu opravljanja dejavnosti
prirejanja posebnih iger na srečo v igralnih salonih, o lokaciji igralnega salona, o obveznostih koncesionarjev za igralni
salon in o drugih vprašanjih v zvezi z opravljanjem te dejavnosti izda minister, pristojen za finance.
100. člen
Vse določbe tega zakona, ki se nanašajo na koncesionarja, se smiselno uporabljajo tudi za koncesionarja za igralni salon, razen 3.a, 55.a, 57., 58., 59., 60., 61. in 75.
člena.
Ne glede na prejšnji odstavek, se za delitev koncesijske dajatve iz prvega odstavka 74. člena tega zakona za
igralne salone ne oblikuje zaokroženih turističnih območij. V
primeru, da se igralni salon nahaja znotraj zaokroženega
turističnega območja iz 74. člena tega zakona, se koncesijska dajatev v delu, ki pripada lokalnim skupnostim, nameni
vsem lokalnim skupnostim znotraj zaokroženega turističnega območja. Če pa se igralni salon ne nahaja znotraj zaokroženega turističnega območja iz 74. člena tega zakona, je
koncesijska dajatev, ki jo plačuje koncesionar za igralni
salon, v delu, ki sicer pripada lokalnim skupnostim v zaokroženem turističnem območju, prihodek lokalne skupnosti,
kjer se igralni salon nahaja oziroma se deli v skladu s posebno pogodbo med lokalnimi skupnostmi, ki so sklenile dogovor o opravljanju igralniške dejavnosti na podlagi predpisa iz 99. člena tega zakona.
101. člen
(črtan)
102. člen
(črtan)
IV. POSLOVNE KNJIGE, LETNO POROČILO IN
REVIDIRANJE
103. člen
Prireditelj oziroma koncesionar mora voditi poslovne
knjige, sestavljati letna poročila in knjigovodske listine in
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zagotavljati javnost podatkov iz letnih poročil v skladu z določbami zakona o gospodarskih družbah in zakona o revidiranju, če s tem zakonom ni določeno drugače.
104. člen
Prireditelj oziroma koncesionar sestavlja računovodske
izkaze in poslovna poročila za poslovno leto, ki je enako
koledarskemu letu.
105. člen
Prireditelj oziroma koncesionar mora predložiti letne
računovodske izkaze v pregled revizijski gospodarski družbi
najkasneje v dveh mesecih po preteku poslovnega leta.
Prireditelj oziroma koncesionar mora predložiti revidirano poslovno poročilo nadzornemu organu v štirih mesecih
po preteku koledarskega leta.
Ob predložitvi revidiranega poslovnega poročila mora
prireditelj oziroma koncesionar nadzornemu organu predložiti tudi seznam lastnikov in njihove lastniške deleže.
106. člen
Koncesionar mora voditi dnevno evidenco stanj in sprememb stanja domače in tuje gotovine, drugih plačilnih sredstev ter žetonov v blagajni in trezorju.
V. NADZOR
107. člen
Nadzor nad prirejanjem iger na srečo opravlja Urad za
nadzor prirejanja iger na srečo (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organ), ki se ustanovi kot organ v sestavi ministrstva,
pristojnega za finance.
Nadzorni organ preverja in analizira podatke za sklenitev koncesijskih pogodb oziroma za izdajo dovoljenj, nadzira in analizira izvajanje tega zakona in drugih predpisov,
izdanih na njegovi podlagi, nadzira opravljanje dejavnosti,
izdaja odločbe, daje predloge za uvedbo postopkov pred
pristojnimi organi, spremlja, zbira in analizira podatke, ki jih
prejema od prireditelja oziroma koncesionarja v skladu z
določbami tega zakona ter opravlja druge upravne in z njimi
povezane strokovne naloge.
Nadzorni organ pri opravljanju nalog nadzora postopa
po zakonu, ki ureja splošni upravni postopek, če s tem ali
drugim zakonom ni drugače določeno.
Če nadzorni organ pri izvajanju nadzora ugotovi, da se
igre na srečo prirejajo v nasprotju s tem zakonom, sprejetimi
pravili ali internimi predpisi, izda odločbo za odpravo ugotovljenih nepravilnosti.
V odločbi iz prejšnjega odstavka se določijo roki, v
katerih mora prireditelj oziroma koncesionar odpraviti ugotovljene nepravilnosti. Rok ne sme biti daljši kot 30 dni od
vročitve odločbe. Pritožba zoper to odločbo ne zadrži njene
izvršitve.
Če prireditelj oziroma koncesionar ne izvrši odločbe ali
če nadzorni organ pri ponovnem pregledu ugotovi, da se
kljub izdani odločbi iste napake ponavljajo, lahko vlada odvzame koncesijo oziroma dovoljenje.
Če nadzorni organ pri izvajanju nadzora ugotovi, da se
igre na srečo prirejajo brez dovoljenja oziroma koncesije,
izda odločbo o prepovedi prirejanja iger na srečo. Pritožba
zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.
108. člen
Naloge nadzornega organa so:
– obravnavanje in analiziranje planov in finančnih načrtov ter poročil o delu koncesionarja oziroma prireditelja,
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– nadziranje računovodskih izkazov in revidiranih poslovnih poročil,
– nadziranje lastniške strukture, organiziranosti, internih aktov in poslovanja koncesionarja oziroma prireditelja,
– nadziranje izvajanja koncesijske pogodbe oziroma
pogojev iz dovoljenja prireditelja,
– izvajanje neposrednega nadzora pri opravljanju vseh
procesov, ki so neposredno ali posredno vezani s prirejanjem iger na srečo,
– poročanje vladi o poslovanju koncesionarja oziroma
prireditelja,
– organiziranje izdelave igralniških standardov,
– vodenje registra koncesionarjev, prirediteljev klasičnih iger, igralnic, igralnih salonov in imetnikov licenc,
– sodelovanje z uradom, pristojnim za preprečevanje
pranja denarja,
– vzpostavitev informacijskega sistema, ki je v neposredni povezavi z on-line nadzornimi sistemi igralnih naprav
koncesionarjev iz 80.a člena tega zakona in informacijskimi
sistemi iz 3.a člena tega zakona,
– izvajanje nadzora preko nadzornega informacijskega
sistema.
Če nadzorni organ na podlagi podatkov in ugotovitev
oceni, da so pri opravljanju dejavnosti podani razlogi za sum
kaznivega dejanja, obvesti o tem pristojne organe.
Za izvajanje nadzora po tem zakonu ima nadzorni organ pravico zahtevati sodelovanje drugih državnih organov,
specializiranih organizacij, zavodov ali posameznikov, kadar
to ni v nasprotju z interesi postopka.
Nadzorni organ najmanj enkrat letno o svojem delu
poroča vladi.
Nadzorni organ sme podatke, ki jih je pridobil po tem
zakonu, uporabljati samo za namene, določene s tem zakonom. Vsaka oseba, ki sodeluje oziroma je sodelovala pri
opravljanju nadzora po tem zakonu, je zavezana vse v tem
procesu pridobljene podatke, informacije in dejstva obravnavati kot poslovno skrivnost. Dolžnost varovanja tajnosti
podatkov traja tudi po prenehanju delovnega razmerja pri
nadzornem organu.
Po poteku treh let nadzorni organ podatke iz prejšnjega odstavka arhivira. Po treh letih od arhiviranja podatke uniči. Trajno hrani podatke iz registra koncesionarjev,
igralnic, igralnih salonov ter prirediteljev klasičnih iger na
srečo.
109. člen
Za izvajanje nalog nadzornega organa imenuje vlada
pooblaščene osebe za nadzor, na predlog njegovega predstojnika.
Pooblaščena oseba nadzornega organa ima pravico
pri svojem delu pregledati poslovne prostore in vse procese, ki so neposredno ali posredno povezani s prirejanjem
iger na srečo, naprave in pripomočke za prirejanje iger na
srečo, naprave za nadzor nad izvajanjem iger na srečo,
avdio video posnetke, poslovne knjige, pogodbe, listine,
evidence in druge dokumente ali podatke prireditelja oziroma koncesionarja, ki omogočajo vpogled v poslovanje in so
potrebni za ugotovitev dejanskega stanja.
Pooblaščena oseba nadzornega organa je lahko prisotna pri dnevnem obračunu naprav, blagajne in trezorja ter
pri drugih postopkih in procesih, ki se odvijajo neposredno
ali posredno pri prirejanju iger na srečo.
Pooblaščena oseba nadzornega organa pri koncesionarju nadzira predvsem:
– odpiranje, zapiranje in obračunavanje igralnih naprav
oziroma iger,
– vrsto, obseg, pravila in izvajanje posameznih iger,
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– organizacijo in izvajanje notranje kontrole, ki jo zagotavlja koncesionar,
– organizacijo in delovanje recepcijske službe,
– izvajanje predpisanega evidentiranja igralcev,
– organizacijo in izvajanje avdio in video nadzora (recepcije, poteka iger, odpiranja in zapiranja igralnih miz in
blagajne),
– organizacijo in izvajanje blagajniškega poslovanja,
– tehnično brezhibnost igralnih naprav in pripomočkov,
– strokovno usposobljenost delavcev v igralnici,
– prostorsko urejenost igralnice, opredeljeno s tem
zakonom,
– notranje akte koncesionarja,
– izvajanje določila o igralni valuti.
Pooblaščena oseba nadzornega organa pri prireditelju
nadzira predvsem:
– vrsto, obseg, pravila in izvajanje posameznih iger,
– tehnično brezhibnost igralnih naprav in pripomočkov,
– notranje akte prireditelja,
– način in izid žrebanja oziroma ugotavljanja dobitkov,
– vrsto, število in vrednost dobitkov,
– nadzor nad uporabo sredstev prirediteljev občasnih
iger na srečo.
Ne glede na tretji, četrti in peti odstavek tega člena
opravlja pooblaščena oseba nadzornega organa vsa potrebna dejanja za ugotovitev dejanskega stanja.
109.a člen
Pooblaščena oseba nadzornega organa se izkazuje s
službeno izkaznico.
Pooblaščena oseba nadzornega organa ne sme biti
delničar, družbenik, član uprave ali član nadzornega sveta
gospodarske družbe, ki prireja igre na srečo.
Kršitev določb petega odstavka 108. člena tega zakona in prejšnjega odstavka se šteje za hujšo kršitev delovnih obveznosti, za katero se izreče ukrep prenehanja
delovnega razmerja in ugotavlja odškodninska odgovornost delavca.
Pooblaščenim osebam nadzornega organa za ovrednotenje posebne odgovornosti ter zaradi omejitev pripadajo dodatki, določeni na podlagi predpisov, ki urejajo dodatke delavcev davčne uprave.
109.b člen
Stroški, ki nastanejo nadzornemu organu med postopkom ali zaradi postopka, gredo v breme tistega, na katerega
zahtevo se je postopek začel, v skladu s tarifo, ki jo določi
vlada.
Stroški postopka, ki se je začel po uradni dolžnosti,
gredo v breme stranke, če se je postopek končal za stranko
neugodno ali če se v postopku izkaže, da ga je ta povzročila
s svojim protipravnim ravnanjem.

VI. KAZENSKE DOLOČBE
110. člen
Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba – prireditelj oziroma koncesionar:
1. če brez dovoljenja oziroma koncesije pristojnega
organa priredi igro na srečo (3. in 3.a člen);
2. če prireja igre na srečo preko interneta ali drugih
telekomunikacijskih sredstev v nasprotju s predpisom iz 3.a
člena tega zakona;
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3. če izvaja igre na srečo z igralno napravo oziroma
pripomočkom, za katerega nima dovoljenja za uporabo iz
četrtega odstavka 3.b člena tega zakona;
4. če se izkupiček od prodanih srečk ne deponira pri
banki v višini, ki zagotavlja izplačilo dobitkov ali če s tem
zneskom razpolaga brez dovoljenja nadzornega organa (drugi odstavek 17. člena);
5. če spremeni pravila iger na srečo, ko je že začel
prodajati srečke (23. člen) ali če brez dovoljenja pristojnega
organa spremeni kraj oziroma odloži dan žrebanja dobitkov
(prvi odstavek 25. člena);
6. če odpove prireditev igre brez soglasja nadzornega
organa ali če ne vrne prejetega denarja (četrti odstavek 25.
člena);
7. če dobitke ne žreba pred komisijo, ki jo potrdi nadzorni organ (prvi odstavek 24. člena);
8. če pred začetkom žrebanja dobitkov ne ugotovi števila prodanih srečk ter če neprodanih srečk ne zapečati ali
uniči pred komisijo (drugi odstavek 24. člena);
9. če žrebanje dobitkov ni javno ali če zapisnika o
poteku žrebanja ne pošlje nadzornemu organu (prvi in tretji
odstavek 26. člena);
10. če zapisnika o ugotovitvah iz prvega odstavka 28.
člena ne pošlje nadzornemu organu (drugi odstavek 28.
člena);
11. če ne predloži nadzornemu organu obračuna prihodkov in odhodkov ter porabo čistega dobička (29. člen);
12. če skupna vrednost dobitkov pri klasičnih igrah na
srečo ne znaša najmanj 40% od vrednosti prodanih srečk
pri drugih igrah na srečo (50. člen);
13. če ne izplača dobitkov v roku, določenem v pravilih
iger na srečo (prvi odstavek 51. člena);
14. če dobitki, ki niso bili izplačani ali dvignjeni v roku
iz 51. člena ne pripadejo za namene, za katere je bila igra
prirejena ali se ne prenesejo v naslednje žrebanje (52. člen);
15. če nadzornemu organu ne pošilja redno vseh predpisanih podatkov (četrti odstavek 76. člena);
16. če ne vodi dnevne evidence stanja in sprememb
stanja domače in tuje gotovine, drugih plačilnih sredstev ter
žetonov v blagajni in trezorju (106. člen);
17. če pooblaščeni osebi pristojnega organa pri opravljanju nadzora ne omogoči pregleda poslovne dokumentacije, poslovnih prostorov in naprav za prirejanje iger na srečo,
avdio video trakov ali drugih zahtevanih podatkov ali ji kako
drugače onemogoči izvajanje nadzora (drugi in tretji odstavek 109. člena).
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe – prireditelja iger na
srečo, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo najmanj 140.000 tolarjev se kaznuje za prekršek vsak član uprave koncesionarja, ki ne zagotovi pošiljanja podatkov iz četrtega odstavka 76. člena (peti
odstavek 76. člena).
111. člen
Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba – koncesionar:
1. če prireja posebne igre na srečo, ki niso navedene v
koncesijski pogodbi ali če jih prireja v večjem obsegu (70.
člen),
2. če v igralnici nista organizirana avdio video nadzor
in recepcijska služba, tako da je zagotovljen nadzor nad
osebami, ki prihajajo v igralnico (drugi odstavek 78. člena);
3. če ne vodi posebne evidence o igralcih, če ta ne
vsebuje osnovnih podatkov za identifikacijo ali če vanjo ne
vpiše vsakega igralca (tretji odstavek 78. člena);
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4. če sporoči podatke iz evidence drugim osebam v
nasprotju z zakonom (četrti odstavek 78. člena);
5. če gostom v igralnici niso na razpolago pravila iger
(drugi odstavek 79. člena);
6. če ne zagotovi strokovnega usposabljanja zaposlenih (tretji odstavek 79. člena);
7. če ne predpiše podrobnega načina izvajanja nadzora z avdio video napravami ali drugimi sodobnimi tehničnimi
sredstvi (četrti odstavek 79. člena);
8. če ne zagotovi vodenja posebne evidence o ugotovljenih nepravilnostih na igralnih napravah in pripomočkih ter
pri izvajanju in poteku igre (peti odstavek 79. člena) ali če
ne zagotovi vodenja mape ločeno za vsako igralno napravo
(šesti odstavek 79. člena);
9. če ne organizira nadzora nad prirejanjem iger na
srečo na igralnih napravah in nadzora nad obračunom blagajn in trezorja (80. člen);
9.a če nima vzpostavljenega on-line nadzora oziroma
če ravna v nasprotju s predpisi, ki jih izda minister, pristojen
za finance (80.a člen);
10. če sprejema vplačila in izplačuje dobitke v drugi
valuti, kot je določeno (81. člen);
11. če opravlja posojilno dejavnost (82. člen);
12. če dovoli obisk v igralnici osebam, ki še niso stare
18 let (83. člen);
13. če dopusti delavcu, ki ima neposreden stik z izvajanjem igre v igralnici oziroma v igralnem salonu, da se
udeleži posebne igre na srečo kot igralec v igralnici oziroma
igralnem salonu, ki je v upravljanju ali v lasti koncesionarja,
pri katerem je zaposlen (85. in 86. člen);
14. če dopusti, da delavec, ki vodi posamezno posebno igro na srečo ali nadzoruje igro, od igralcev sprejme
napitnino, darilo, posojilo ali drugo ugodnost zase ali za
koga drugega (85. člen);
15. če dovoli, da delavec finančno pomaga igralcem
(85. člen);
16. če osebe iz 85.a člena opravljajo delo v dejavnosti
prirejanja posebnih iger na srečo brez licence;
17. če ne obvesti komisije, da imetnik licence ne izpolnjuje več pogojev za pridobitev licence (85.a člen).
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe – koncesionarja, ki
stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Premoženjska korist, ki jo je pravna oseba pridobila s
storitvijo prekrška pod 1. točko prvega odstavka tega člena,
se odvzame.
112. člen
Z denarno kaznijo najmanj 140.000 tolarjev se kaznuje za prekršek delavec, ki je zaposlen v igralnici:
1. če ima neposreden stik z izvajanjem igre v igralnici
oziroma v igralnem salonu in se udeleži posebne igre na
srečo kot igralec v igralnici oziroma igralnem salonu, ki je v
upravljanju ali v lasti koncesionarja, pri katerem je zaposlen
(86. člen);
2. če kot poslovno tajnost ne varuje podatkov o igralcih, do katerih je prišel pri opravljanju svojih nalog (87.
člen);
3. če od igralcev sprejme napitnino, darilo, posojilo ali
drugo ugodnost zase ali za koga drugega (88. člen);
4. če finančno pomaga igralcem (89. člen).
113. člen
Z denarno kaznijo najmanj 400.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba – prireditelj iger na srečo:
1. če prodaja srečke dalj kot 60 dni (14. člen);
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2. če pravil iger na srečo ne objavi na krajevno običajen način ali če udeležencem pri igrah ne predloži pravil iger
na vpogled povsod, kjer se prodajajo srečke (tretji odstavek
22. člena);
3. če spremembe kraja žrebanja ali odložitve dneva
žrebanja ne objavi na enak način, kot je bilo objavljeno
obvestilo o prireditvi igre na srečo (drugi odstavek 25.
člena);
4. če sporočila o izidu žrebanja dobitkov ne objavi
najpozneje v sedmih dneh od dneva žrebanja dobitkov
(27. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe – prireditelja iger na
srečo, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
114. člen
Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki prodaja srečke za igro na
srečo, za katere ni bilo izdano dovoljenje oziroma koncesija
po določbah tega zakona (3., 16. in 30. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo najmanj 140.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki prodaja srečke za igre na
srečo, za katere ni bilo izdano dovoljenje oziroma koncesija
po določbah tega zakona (12. člen).
115. člen
Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti priredi kakšno igro na srečo iz 2. člena
tega zakona brez dovoljenja oziroma koncesije pristojnega
organa (3. in 3.a člen).
116. člen
(črtan)
117. člen
Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek koncesionar za igralni salon:
1. če nima vzpostavljenega on-line nadzora igralnih
naprav iz 80.a člena tega zakona oziroma če ravna v nasprotju z določili 80.a člena tega zakona;
2. če nima igralne naprave v lasti oziroma nima dovoljenja nadzornega organa za najem igralne naprave od proizvajalca (92. člen);
3. če je ime igralnega salona v nasprotju s 96. členom
tega zakona;
4. če je v igralnem salonu nameščenih manj oziroma
več igralnih avtomatov kot je določeno v tem zakonu
(97. člen);
5. če igralni avtomat ne vrača povprečno najmanj 90%
vloženega denarja (97. člen);
6. če ne obvesti igralcev z napisom na vidnem mestu o
minimalnem povprečnem odstotku vračanja vloženega denarja (97. člen);
7. če prireja posebne igre na srečo v nasprotju s predpisom iz 99. člena tega zakona.
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz
prejšnjega odstavka.
Premoženjska korist, ki jo je koncesionar za igralni
salon pridobil s storitvijo prekrška iz 4. in 5. točke prvega
odstavka tega člena, se odvzame.
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118. člen
Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba:
1. če osnove za koncesijsko dajatev ne ugotovi na
predpisan način (40., 75. in 98. člen);
2. če ne vplača ali ne vplača pravočasno koncesijske
dajatve (40., 75. in 98. člen);
3. če ne oblikuje obvezne varnostne rezerve (59. in
95. člen), če delnice prenaša v nasprotju z določbami tega
zakona (32. in 56. člen) ali če ima naložbe v druge pravne
osebe v nasprotju z določbami tega zakona (57. člen);
4. če v svojih evidencah ne zagotovi podatkov, na
podlagi katerih obračunava koncesijsko dajatev (prvi odstavek 77. člena);
5. če ne sestavi ali če sestavi nepopolno mesečni
obračun koncesijske dajatve in ga ne predloži pristojnemu
davčnemu organu (tretji odstavek 40. člena, drugi in tretji
odstavek 77. člena);
6. če ne predloži dokončnega obračuna in dokazila o
vplačilu razlike v predpisanem roku (41. člen);
7. če ne predloži letnih računovodskih izkazov v pregled revizijski gospodarski družbi ali če ne predloži revidiranega poslovnega poročila nadzornemu organu ali če k
poročilu ne predloži seznama lastnikov in njihovih deležev
(105. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz
prejšnjega odstavka.

121.a člen
Z denarno kaznijo najmanj 2,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek koncesionar oziroma prireditelj, če ne izvrši odločbe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti.
Z denarno kaznijo najmanj 400.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.

119. člen
Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti organizira denarno verigo (7. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo najmanj 140.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki organizira denarno verigo
(7. člen).

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

120. člen
Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti sprejema vplačila za
igre na srečo ali opravlja druge storitve v zvezi s katerokoli
igro na srečo za tuje osebe (6. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti kakorkoli sprejema
vplačila in obljublja dobitek, pa to ni v skladu z 2. členom
tega zakona (7. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prvega in drugega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo najmanj 140.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki sprejema vplačila za igre na
srečo ali opravlja druge storitve v zvezi s katerokoli igro na
srečo za tuje osebe (6. člen).
121. člen
Z denarno kaznijo najmanj 140.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki priredi igro na srečo iz 2.
člena tega zakona brez dovoljenja oziroma koncesije pristojnega organa (3. člen).

122. člen
Za prekrške iz 1. točke prvega odstavka 110. člena, 1.
točke prvega odstavka 111. člena ter 114., 115., 117. in
119. člena tega zakona se poleg denarne kazni izreče tudi
varstveni ukrep odvzema igralnih naprav oziroma predmetov, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekršek.
Igralne naprave oziroma predmete iz prejšnjega odstavka nadzorni organ zapečati ali začasno zaseže.
122.a člen
Postopek za prekršek ni dopusten, če pretečeta dve
leti od dneva, ko je bil prekršek storjen.
Zastaranje pretrga vsako dejanje organa, pristojnega za
postopek, ki meri na pregon storilca. Po vsakem pretrganju
začne teči zastaranje znova, vendar pa postopek o prekršku
ni več mogoč, ko pretečejo štiri leta od dneva, ko je bil
prekršek storjen.
Zakon o igrah na srečo – ZIS (Uradni list RS, št.
27/95) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:

123. člen
Loterija Slovenije nadaljuje z dejavnostjo prirejanja iger
na srečo do odločitve vlade o dodelitvi koncesije za trajno
prirejanje klasičnih iger na srečo po tem zakonu.
124. člen
Loterija Slovenije mora svoje poslovanje, akte in organizacijo uskladiti z določbami tega zakona v šestih mesecih
po sklenitvi koncesijske pogodbe.
Loterijski svet pri Loteriji Slovenije nadaljuje z delom po
določbah zakona o igrah na srečo (Uradni list SRS, št.
32/80 in 29/86) in po dosedanjih splošnih aktih do konstituiranja fondacije za financiranje invalidskih in humanitarnih
organizacij in do konstituiranja fondacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji.
Obvezna razlaga 124. člena zakona o igrah na
srečo (Uradni list RS, št. 27/95) – ORZIS124 (Uradni
list RS, št. 22/2000), objavljena 10. 3. 2000, določa:
»Do 9. 3. 1998, to je do dneva konstituiranja Fundacije
za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji in Fundacije za financiranje športnih organizacij v
Republiki Sloveniji, se za delitev prihodkov, doseženih z dejavnostjo Loterije Slovenije, uporabljajo določbe zakona o igrah
na srečo (Uradni list SRS, št. 32/80 in 29/86) in določbe
splošnih aktov, veljavnih v času sprejema novega zakona o
igrah na srečo, to je določbe pravilnika o razporejanju loterijskih sredstev za socialno-humanitarne in športne dejavnosti na
posamezne organizacije, ki ga je Loterijski svet sprejel na 5.
seji, dne 23. 7. 1991, na 17. seji, dne 18. 9. 1992, na 19. seji,
dne 25. 10. 1995 in na 29. seji, dne 18. 12. 1996.«
125. člen
Določbe 31. člena tega zakona ne veljajo za Loterijo
Slovenije.
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126. člen
Fondacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij in fondacija za financiranje športnih organizacij v
Republiki Sloveniji iz 47. in 48. člena tega zakona se konstituirata v šestih mesecih po sprejetju zakona, ki ureja fondacije.
Nerealizirana razporejena sredstva Loterije Slovenije
po letnem planu Loterijskega sveta za financiranje invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij, se prenesejo na
fondaciji po stanju na dan njunega konstituiranja.
127. člen
Do sprejetja zakona, ki ureja fondacije se invalidske in
humanitarne ter športne organizacije v Republiki Sloveniji
financirajo tako kot doslej.
Obvezna razlaga 127. člena zakona o igrah na
srečo (Uradni list RS, št. 27/95) – ORZIS127 (Uradni
list RS, št. 22/2000), objavljena 10. 3. 2000, določa:
»Za zakon, ki ureja fondacije, se po tem členu šteje
zakon o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96 in 47/97), za fondacije po tem členu
pa štejeta Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji in Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji.«
128. člen
Pravna oseba, ki ima na dan uveljavitve tega zakona
dovoljenje za prirejanje posebnih iger na srečo, nadaljuje s
to dejavnostjo v nespremenjenem obsegu in v istih poslovnih prostorih do odločitve vlade o dodelitvi koncesije za
prirejanje posebnih iger na srečo. Pri opravljanju svoje
dejavnosti se mora pravna oseba ravnati po vseh določbah
tega zakona, razen po 55. členu do vključno 62. člena.
Če pravna oseba iz prejšnjega odstavka prireja posebne igre na srečo v spremenjenem obsegu ali v drugih ali
preurejenih poslovnih prostorih, ali če krši določbe tega
zakona, preneha veljati dovoljenje za prirejanje posebnih
iger na srečo, izdano po predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo tega zakona. Ugotovitveni sklep o prenehanju izda
vlada.
Če pravna oseba iz prvega odstavka tega člena ne
pridobi koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v
dveh letih po uveljavitvi tega zakona, preneha veljati dovoljenje za prirejanje posebnih iger na srečo, ki ga je pridobila
po prej veljavnih predpisih.
129. člen
Do ustanovitve Urada za nadzor prirejanja iger na srečo opravlja naloge nadzornega organa ministrstvo, pristojno
za finance.
130. člen
Koncesionar, ki na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe prične obračunavati in plačevati koncesijsko dajatev na
podlagi tega zakona, preneha obračunavati in plačevati posebni prometni davek po zakonu o posebnem prometnem davku
od posebnih iger na srečo (Uradni list RS, št. 67/93).
131. člen
Do uveljavitve predpisov o novi organiziranosti davčnega organa opravlja naloge davčnega organa po tem zakonu
iz 97. in 100. člena Republiška uprava za javne prihodke,
naloge davčnega organa iz 40., 41. in 77. člena pa Agencija
Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje.
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Do uveljavitve predpisov o davčnem postopku se glede
postopka davčnega nadziranja, pravnih sredstev in obnove
postopka uporabljajo določbe predpisov zakona o Agenciji
Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje, če gre za pravne osebe, in določbe predpisov o
davkih fizičnih oseb, če gre za zasebnike in fizične osebe.
132. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati
zakon o igrah na srečo (Uradni list SRS, št. 32/80 in
29/86), zakon o začasni ureditvi izdajanja dovoljenj za prirejanje posebnih iger na srečo ter za razširitev ali preselitev
dejavnosti oziroma dela dejavnosti prirejanja posebnih iger
na srečo (Uradni list RS, št. 66/93) in zakon o začasni
ureditvi prirejanja posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic in o plačevanju takse na igralne avtomate
(Uradni list RS, št. 47/93).
133. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
igrah na srečo – ZIS-A (Uradni list RS, št. 85/2001)
vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
37. člen
Prireditelj, ki ob uveljavitvi tega zakona prireja posebne
igre na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic, lahko v
nespremenjenem obsegu, v istih prostorih in pod nespremenjenimi pogoji opravlja to dejavnost še eno leto po uveljavitvi tega zakona.
Vloga za dodelitev koncesije za igralni salon ne zadrži
izvršitve določbe prejšnjega odstavka.
38. člen
Ne glede na določbe 18. člena tega zakona ima lahko
koncesionar za igralni salon dve leti od dodelitve koncesije
minimalno 30 igralnih avtomatov.
39. člen
Določbe 3., 13. in 15. člena tega zakona se začnejo
uporabljati v igralnicah, določbe 3. člena pa tudi pri prirediteljih klasičnih iger na srečo, dve leti po uveljavitvi tega
zakona.
40. člen
Določba 8. člena tega zakona se začne uporabljati v
roku 90 dni po uveljavitvi tega zakona. V tem roku je potrebno na novo imenovati nadzorne svete in prilagoditi akte
koncesionarja.
41. člen
11. člen tega zakona se začne uporabljati 1. 1. 2002.
42. člen
Ne glede na 11. člen tega zakona se koncesijska dajatev za vrsto posebnih iger iz 6. točke drugega odstavka 53.
člena zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95,
35/97 – sklep US, 43/97 – popravek sklepa US in
22/2000 – obvezna razlaga; v nadaljnjem besedilu: ZIS) za
mesečno osnovo, ki presega 150,000.000 tolarjev, obračunava in plačuje v višini 21,000.000 tolarjev ter dodatno v
odstotku nad vrednostjo 150,000.000 tolarjev, ki v obdobju
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do 31. 12. 2002 znaša 25% ter od 1. 1. 2003 do 31. 12.
2003 znaša 23%.
Ne glede na 18. člen tega zakona družba, ki pridobi
koncesijo za igralni salon na podlagi določb ZIS, obračunava in plačuje koncesijsko dajatev v obdobju do 31. 12.
2002 po stopnji 17%, v obdobju od 1. 1. 2003 do 31. 12.
2003 po stopnji 18%, ter v obdobju od 1. 1. 2004 do
31. 12. 2004 po stopnji 19% od osnove.
43. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati prvi
odstavek 11. člena zakona o davku od iger na srečo (Uradni
list RS, št. 57/99).
44. člen
Ne glede na prvo alineo prvega odstavka 20. člena
zakona o lastninskem preoblikovanju pravnih oseb z družbenim kapitalom, ki prirejajo posebne igre na srečo in o
strukturi kapitala pravnih oseb, ki opravljajo dejavnost prirejanja posebnih iger na srečo (Uradni list RS, št. 40/97) ima
lahko družba, ki ima na dan uveljavitve tega zakona koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo, več kot 20% navadnih delnic koncesionarja.
45. člen
Za koncesionarja za igralni salon se ne uporablja 3.
točka prvega odstavka 4. člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 5/68, 7/70, 51/71, 7/72
in Uradni list RS, št. 18/91 in 57/97).
46. člen
Dodatek iz 21. člena tega zakona se začne izplačevati
naslednji mesec po uveljavitvi tega zakona.
47. člen
Z uveljavitvijo tega zakona prenehajo veljati pravilnik o
uporabi igralnih avtomatov zunaj igralnic (Uradni list RS, št.
97/2000, 27/2001 in 75/2001), navodilo o načinu izpolnjevanja pogojev za povečanje višine vložka na igralnih avtomatih zunaj igralnic (Uradni list RS, št. 100/2000), uredba
o višini posebne takse za igralne avtomate (Uradni list RS,
št. 35/95) ter odredba o načinu plačevanja posebne takse
za prirejanje posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih
zunaj igralnic ter o vsebini in obliki posebne nalepke (Uradni
list RS, št. 35/95).
Ne glede na prejšnji odstavek se za prireditelje iz 37.
člena tega zakona še eno leto od uveljavitve tega zakona
uporabljajo določbe od 92. do 102. člena, od 115. do
117. člena in 122. člen ZIS ter predpisi iz prejšnjega odstavka.
48. člen
Osebe, ki ob uveljavitvi tega zakona prirejajo igre na
način iz 4. člena tega zakona, morajo prenehati prirejati
tovrstne igre v enem letu od uveljavitve tega zakona oziroma
lahko prirejanje iger prenesejo na prireditelja, ki ima koncesijo za prirejanje iger na srečo.
Ministrstvo, pristojno za finance, izda osebam iz prejšnjega odstavka dovoljenje za prirejanje iger do preteka
roka iz prejšnjega odstavka. V dovoljenju določi tudi višino
dajatve na način, kot je predpisan v 40. členu ZIS. Ne glede
na določbo 47. člena ZIS je dajatev po tem členu prihodek
proračuna Republike Slovenije.
49. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
igrah na srečo – ZIS-B (Uradni list RS, št. 101/2003)
vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Postopki za dodelitev koncesije za prirejanje iger na
srečo, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se vodijo po
določbah tega zakona.
15. člen
Podrobnejšo vsebino dokumentacije, postopke in način izvajanja določb 3., 4., 5. in 6. člena tega zakona določi
vlada z uredbo, ki jo izda v dveh mesecih po uveljavitvi tega
zakona.
Z uredbo iz prejšnjega odstavka se določi tudi podrobnejša vsebina kriterijev, ki jih poleg kriterijev, določenih v
1. členu tega zakona, upošteva minister, pristojen za finance, pri odločanju o izdaji soglasij iz 3., 5. in 6. člena tega
zakona, kot so zlasti:
1. vpliv na odpiranje novih delovnih mest v Republiki
Sloveniji;
2. vpliv na razvoj dejavnosti igralništva, gostinstva in
turizma ter s področja razvoja in proizvodnje igralniških tehnologij oziroma vpliv na druge dejavnosti, v katere se namenjajo sredstva iz igralništva;
3. vpliv na višino koncesijske dajatve in drugih dajatev,
ki jih je dolžan plačevati koncesionar;
4. možnost nadzora vlaganj v povezane pravne osebe
in s povezanimi pravnimi osebami ter v odvisne pravne osebe in z odvisnimi pravnimi osebami;
5. možnosti repatriacije dobička v Republiko Slovenijo
v primeru vlaganj v tujino.
16. člen
Minister, pristojen za turizem, v skladu z 8. členom
tega zakona v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona na
novo določi zaokroženi turistični območji, ki sta bili na
podlagi odredbe o določitvi zaokroženih turističnih območij za potrebe posebnih iger na srečo (Uradni list RS, št.
67/95, 21/97, 68/99, 91/2001, 54/2002 – odločba
US in 111/2002 – pravilnik; v nadaljnjem besedilu: odredba) določeni kot četrto in peto zaokroženo turistično območje.
Do določitve zaokroženih turističnih območij iz prejšnjega odstavka se lokalnim skupnostim, ki so bile na podlagi odredbe uvrščene v četrto in peto zaokroženo turistično
območje, izplačuje koncesijska dajatev v enakih deležih,
razen če se niso dogovorile drugače, in za enake namene,
kot so jih prejemale do sedaj.
Minister, pristojen za finance, izda v enem mesecu po
sklenitvi pogodbe iz 8. člena tega zakona odločbo posamezni lokalni skupnosti iz prvega in prejšnjega odstavka
tega člena, s katero ugotovi višino prejetih sredstev iz naslova koncesijske dajatve za prirejanje posebnih iger na srečo
od učinkovanja razveljavitve četrte in pete alinee 3. člena
odredbe na podlagi odločbe Ustavnega sodišča Republike
Slovenije št. U-I-50/00-18 z dne 30. 5. 2002 (Uradni list
RS, št. 54/2002) in določi zneske doplačila oziroma zneske vračila preveč izplačanih sredstev, skupaj z roki in načinom plačila.
Z odločbo ministra, pristojnega za finance, iz prejšnjega odstavka se tudi določi, da se v primeru, če občina, ki
ima ugotovljena preplačila, v roku, določenem v tej odločbi,
ne vrne preveč prejetih sredstev, opravi ustrezen poračun v
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okviru razpoložljivih sredstev na podračunu enotnega zakladniškega računa proračuna te občine.
Minister, pristojen za turizem, v skladu s kriteriji iz 8.
člena tega zakona na novo določi ostala zaokrožena turistična območja v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. Po
izteku tega roka odredba iz prvega odstavka tega člena
preneha veljati.
17. člen
Ne glede na 39. člen zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 85/2001;
v nadaljnjem besedilu: ZIS-A), se določbi 80.a in 85.a člena ZIS začneta uporabljati v igralnicah 30. 10. 2004.
Ne glede na 39. člen ZIS-A se določba 3.b člena ZIS
za igralnice in prireditelje klasičnih iger na srečo začne
uporabljati 30. 10. 2004, če je za igralne naprave, ki so v
uporabi na dan 30. 10. 2003, podana zahteva za pridobitev
certifikata o skladnosti v skladu s predpisom iz 3.b člena
ZIS do 31. 12. 2003.
18. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati 19. in
20. člen zakona o lastninskem preoblikovanju pravnih oseb
z družbenim kapitalom, ki prirejajo posebne igre na srečo in
o strukturi kapitala pravnih oseb, ki opravljajo dejavnost
prirejanja posebnih iger na srečo (Uradni list RS, št. 40/97
in 13/2002 – odločba US) in 59. člen zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98, 68/2000 – sklep
US, 21/2002, 86/2002 – odločba US in 94/2002 –
odločba US).
19. člen
Določbe prvega odstavka 1., 2. in 10. člena tega zakona se začnejo uporabljati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.
20. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV

Na podlagi 153. člena poslovnika državnega zbora je
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 28. novembra
2003 potrdil uradno prečiščeno besedilo zakona o davku
na dodano vrednost, ki obsega:
– zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV (Uradni
list RS, št. 89/98 z dne 23. 12. 1998),
– odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o
razveljavitvi 1. točke 26. člena zakona o davku na dodano
vrednost in 49. člena pravilnika o izvajanju zakona o davku
na dodano vrednost z odložnim rokom, št. U-I-96/99 (Uradni list RS, št. 17/2000 z dne 25. 2. 2000),
– zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku
na dodano vrednost – ZDDV-A (Uradni list RS, št. 30/2001
z dne 26. 4. 2001),
– zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
za leto 2002 in 2003 – ZIPRS0203 (Uradni list RS, št.
103/2001 z dne 17. 12. 2001),
– zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku
na dodano vrednost – ZDDV-B (Uradni list RS, št. 67/2002
z dne 26. 7. 2002),
– odločbo o ugotovitvi neskladnosti 8. točke prvega
odstavka 27. člena zakona o davku na dodano vrednost, z
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rokom za uskladitev in načinom izvršitve, št. U-I-383/02-12
(Uradni list RS, št. 30/2003 z dne 27. 3. 2003) in
– zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku
na dodano vrednost – ZDDV-C (Uradni list RS, št. 101/2003
z dne 21. 10. 2003).
Št. 434-02/96-13/73
Ljubljana, dne 28. novembra 2003.
EPA 1052-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

ZAKON
O DAVKU NA DODANO VREDNOST
uradno prečiščeno besedilo
(ZDDV-UPB1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
(1) S tem zakonom se ureja sistem in uvaja obveznost
plačevanja davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV) na ozemlju Republike Slovenije.
(2) Po tem zakonu imajo naslednji izrazi naslednji
pomen:
– »ozemlje Slovenije« je ozemlje pod suverenostjo Republike Slovenije, vštevši zračni prostor in morska območja,
nad katerimi ima Republika Slovenija suverenost ali jurisdikcijo v skladu z notranjim in mednarodnim pravom,
– »ozemlje države članice« in »Skupnost« je ozemlje
držav članic in ozemlje Skupnosti, ki je kot tako definirano v
zakonodaji Evropskih skupnosti,
– »tretja država« je katerokoli drugo ozemlje, razen
ozemlja Slovenije in ozemlja drugih držav članic oziroma
Skupnosti,
– »tretje ozemlje« je del državnega ozemlja države članice, ki pa ne tvori sestavni del »ozemlja države članice« v
smislu druge alinee tega odstavka, in sicer:
– v Zvezni Republiki Nemčiji: otok Heligoland, ozemlje
Büsingen;
– v Kraljevini Španiji: Ceute, Melille, Kanarskega
otočja;
– v Italijanski republiki: Livigno, Campione d’Italia, italijanske vode Luganskega jezera;
– v Francoski republiki: čezmorski departmaji;
– v Helenski republiki: ‘A‘Oo (gora Atos).
(3) Po tem zakonu se:
– transakcije v ali iz Kneževine Monako obravnavajo
kot transakcije v oziroma iz Francoske republike ter
– transakcije na ali z otoka Man obravnavajo kot
transakcije v oziroma iz Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske.
2. člen
(pripadnost DDV)
Prihodki od DDV pripadajo proračunu Republike
Slovenije.
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3. člen
(predmet obdavčitve)
DDV se obračunava in plačuje od:
1. dobav blaga in opravljenih storitev (v nadaljnjem
besedilu: promet blaga oziroma promet storitev), ki jih davčni zavezanec opravi v okviru opravljanja svoje dejavnosti na
ozemlju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Slovenije) za plačilo;
2. uvoza blaga v Skupnost.

8. uporaba blaga za namene opravljanja dejavnosti,
sprememba namembnosti ter zadržanje blaga ob prenehanju opravljanja dejavnosti;
9. zamenjava blaga.
(3) Za promet blaga po 1. točki drugega odstavka tega
člena se šteje:
1. pridobitev lastninske pravice na blagu s strani ali za
račun države oziroma lokalne skupnosti, na podlagi zakona;
2. odvzem lastninske pravice na blagu s strani katerekoli osebe, na podlagi zakona.

3.a člen
(pridobitve blaga znotraj Skupnosti, ki so predmet
obdavčitve)
DDV se obračunava in plačuje tudi od:
1. blaga, ki ga na ozemlju Slovenije pridobi davčni
zavezanec v okviru opravljanja svoje dejavnosti ali pravna
oseba, ki ni davčni zavezanec, za plačilo, če je prodajalec
davčni zavezanec s sedežem v drugi državi članici, ki v
skladu z zakonodajo te države članice ni oproščen obračunavanja DDV kot mali davčni zavezanec, in ni zajet z ureditvijo iz drugega stavka prve alinee prvega odstavka 15.
člena tega zakona ali iz prvega odstavka 15.a člena tega
zakona;
2. novih prevoznih sredstev, ki jih na ozemlju Slovenije
pridobi davčni zavezanec ali pravna oseba, ki ni davčni
zavezanec, za plačilo, od prodajalca iz druge države članice, in izpolnjuje pogoje za izjemo iz drugega odstavka 11.a
člena tega zakona ali katerakoli druga oseba, ki ni davčni
zavezanec;
3. trošarinskih izdelkov, ki jih na ozemlju Slovenije od
prodajalca iz druge države članice za plačilo pridobi davčni
zavezanec ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec in izpolnjuje pogoje za izjemo iz drugega odstavka 11.a člena tega
zakona, in za katere, v skladu z zakonom, ki ureja trošarine,
nastane obveznost obračuna trošarine v Sloveniji.

5. člen
(uporaba blaga, ki je del poslovnih sredstev davčnega
zavezanca)
(1) Za uporabo blaga iz 7. točke drugega odstavka 4.
člena tega zakona se šteje uporaba blaga, ki je del poslovnih sredstev davčnega zavezanca za zasebne namene ali za
zasebne namene njegovih zaposlenih, brezplačna odtujitev
tega blaga ali odtujitev blaga za zmanjšano plačilo ali kakršnakoli uporaba blaga za druge namene, kot za namene
opravljanja njegove dejavnosti, če je bil od tega blaga oziroma dela blaga v celoti ali deloma odbit vstopni DDV. Uporaba blaga iz tega odstavka se šteje za promet blaga, opravljen za plačilo.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se za promet
blaga, opravljen za plačilo, ne šteje:
1. brezplačno dajanje poslovnih vzorcev v razumnih
količinah kupcem ali bodočim kupcem, če jih ti ne dajo v
prodajo oziroma so v takšni obliki, da ni mogoče, da se
prodajajo;
2. dajanje daril manjših vrednosti v okviru opravljanja
dejavnosti davčnega zavezanca, če se dajejo le občasno in
če se ne dajejo istim osebam. Za darila manjših vrednosti se
štejejo darila, pri katerih vrednost posameznega darila ne
preseže 2.000 tolarjev.

II. OBDAVČLJIVE TRANSAKCIJE
1. Promet blaga
4. člen
(promet blaga)
(1) Promet blaga pomeni prenos lastninske pravice
na opredmetenih stvareh, če ni s tem zakonom drugače
določeno.
(2) Za promet blaga se šteje tudi:
1. promet blaga, opravljen za plačilo, na podlagi odločitve državnega organa, organa lokalne skupnosti oziroma
na podlagi zakona;
2. prodaja blaga po pogodbi, na podlagi katere se
plača provizija ob nakupu oziroma prodaji blaga;
3. izročitev blaga na podlagi pogodbe o najemu blaga
za določeno obdobje oziroma na podlagi prodajne pogodbe
z odloženim plačilom, ki določa, da se ob normalnem poteku dogodkov lastništvo prenese najkasneje ob plačilu zadnjega obroka;
4. prenos stvarnih pravic in deležev na nepremičninah,
ki dajejo imetniku lastninsko pravico oziroma pravico posesti na nepremičnini ali delu nepremičnine;
5. razpolaganje s poslovnimi sredstvi davčnega zavezanca s strani druge osebe, vključno z likvidacijskim in stečajnim upraviteljem ter skrbnikom;
6. dobava električne energije, plina ter energije za
ogrevanje, zamrzovanje oziroma hlajenje;
7. uporaba blaga, ki je del poslovnih sredstev davčnega zavezanca;

6. člen
(uporaba blaga za namene opravljanja dejavnosti,
sprememba namembnosti ter zadržanje blaga ob
prenehanju opravljanja dejavnosti)
(1) Za uporabo blaga iz 8. točke drugega odstavka 4.
člena tega zakona se šteje:
1. uporaba blaga, ki ga davčni zavezanec proizvede,
zgradi, pridobi, predela ali uvozi v okviru opravljanja dejavnosti za namene opravljanja svoje dejavnosti, če od takega
blaga, če bi ga nabavil od drugega davčnega zavezanca, ne
bi imel pravice, da odbije celotni vstopni DDV;
2. uporaba blaga za namene transakcij davčnega zavezanca, od katerih se DDV ne obračunava, če je ob nabavi ali
uporabi blaga v skladu s prejšnjo točko odbil celoten vstopni DDV ali delež vstopnega DDV, določen v skladu z odbitnim deležem;
3. zadržanje blaga s strani davčnega zavezanca ali
njegovih pravnih naslednikov (razen v primerih iz 7. člena
tega zakona), ko preneha opravljati dejavnost oziroma po
prenehanju identifikacije za namene DDV, če je ob nabavi
ali uporabi blaga v skladu s 1. točko tega člena odbil celoten vstopni DDV ali delež vstopnega DDV, določen v skladu
z odbitnim deležem.
(2) Uporaba blaga iz prvega odstavka tega člena se
šteje za promet blaga, opravljen za plačilo.
7. člen
(prenos podjetja)
(1) Pri prenosu podjetja ali dela podjetja na drugega
davčnega zavezanca, ne glede na to, ali gre za odplačni ali
neodplačni prenos, se šteje da promet blaga ni bil opravljen.
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(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena se za
potrebe DDV prevzemnik šteje za pravnega naslednika prenosnika podjetja ali dela podjetja.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena mora prevzemnik, ki uporablja prevzeta sredstva za druge namene,
kot za tiste, za katere ima pravico do odbitka vstopnega
DDV, plačati DDV v skladu z določbami tega zakona, ki
veljajo za obračun DDV od uporabe blaga in storitev za
zasebne namene.
7.a člen
(prenos blaga v drugo državo članico)
(1) Za dobavo blaga, opravljeno za plačilo, se šteje tudi
prenos blaga, ki ga opravi davčni zavezanec iz svojega podjetja, v drugo državo članico.
(2) Šteje se, da je bil opravljen prenos blaga v drugo
državo članico, če davčni zavezanec ali druga oseba za
njegov račun, za potrebe svoje dejavnosti, odpošlje ali odpelje blago iz Slovenije v drugo državo članico, razen za
namene katere od naslednjih transakcij:
– dobave tega blaga, ki jo opravi ta davčni zavezanec
na ozemlju namembne države članice, pod pogoji iz drugega stavka prve alinee prvega odstavka 15. člena tega zakona in iz prvega odstavka 15.a člena tega zakona;
– dobave tega blaga, ki jo opravi ta davčni zavezanec
pod pogoji iz tretje alinee prvega odstavka 15. člena tega
zakona;
– dobave tega blaga, ki jo opravi ta davčni zavezanec v
Sloveniji pod pogoji iz 31. ali 31.a člena tega zakona;
– opravljanja storitev za davčnega zavezanca in vključujoč storitve, ki se na tem blagu dejansko opravijo v namembni državi članici, če se blago, na katerem so bile
storitve opravljene, ponovno vrne istemu davčnemu zavezancu v državo članico, v kateri se je začel prevoz ali odpošiljanje blaga;
– začasne rabe tega blaga na ozemlju namembne države članice zaradi opravljanja storitev v tej državi članici, ki
jih opravlja davčni zavezanec s sedežem v Sloveniji;
– začasne rabe tega blaga na ozemlju druge države
članice za obdobje, ki ne presega 24 mesecev, če bi se za
začasni uvoz enakega blaga iz tretje države lahko uporabil
postopek začasnega uvoza s popolno oprostitvijo plačila
uvoznih dajatev.
(3) Če eden od pogojev iz drugega odstavka tega člena ni več izpolnjen, se šteje, da je bilo blago preneseno v
drugo državo članico. V tem primeru se šteje, da je prenos
opravljen v trenutku, ko pogoji niso več izpolnjeni.
2. Promet storitev
8. člen
(promet storitev)
(1) Promet storitev pomeni opravljanje, opustitev oziroma dopustitev vsakega dejanja v okviru opravljanja dejavnosti, ki ni promet blaga v smislu 4., 5. in 6. člena tega
zakona.
(2) Za promet storitev se med drugim šteje tudi:
1. prenos, odstopanje, koriščenje in odrekanje avtorskih pravic, patentov, licenc, zaščitnih znakov in drugih
premoženjskih pravic (v nadaljnjem besedilu: premoženjske pravice);
2. promet storitev na podlagi odločitve državnega organa, organa lokalne skupnosti oziroma na podlagi zakona;
3. uporaba storitev davčnega zavezanca za neposlovne namene;
4. zamenjava storitev.
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9. člen
(uporaba storitev za neposlovne namene)
(1) Za uporabo storitev iz 3. točke drugega odstavka 8.
člena tega zakona se šteje:
1. uporaba blaga, ki je del poslovnih sredstev davčnega zavezanca za opravljanje storitev v zasebne namene ali v
zasebne namene zaposlenih oziroma uporaba za druge namene kot za namene opravljanja dejavnosti;
2. promet storitev, ki ga davčni zavezanec opravi brez
ali za zmanjšano plačilo za zasebne namene ali za zasebne
namene zaposlenih oziroma za druge namene kot za namene opravljanja dejavnosti.
(2) Uporaba blaga iz 1. točke in promet storitev iz 2.
točke prvega odstavka tega člena se šteje za promet storitev, opravljen za plačilo.
10. člen
(promet storitev v svojem imenu in za račun druge osebe)
Pri prometu storitev, kjer davčni zavezanec deluje v
svojem imenu in za račun druge osebe, se šteje, da prejme
in opravi te storitve sam.
3. Uvoz blaga
11. člen
(definicija)
Uvoz blaga pomeni:
1. vsak vnos blaga v Skupnost, ki v skladu s carinskimi
predpisi nima statusa blaga Skupnosti ali blaga, ki je uvoženo iz tretje države, pa znotraj Skupnosti ni sproščeno v
prost promet v skladu s carinskimi predpisi;
2. vsak vnos drugega blaga, kot je blago iz prejšnje
točke, v Skupnost iz tretjega ozemlja.
4. Pridobitev blaga znotraj Skupnosti
11.a člen
(pridobitev blaga znotraj Skupnosti)
(1) Pridobitev blaga znotraj Skupnosti pomeni pridobitev lastninske pravice na premičninah, ki jih prejemniku
odpošlje ali odpelje v Slovenijo iz druge države članice
prodajalec ali sam prejemnik ali druga oseba za račun enega od njiju.
(2) Ne glede na 1. točko 3.a člena tega zakona, se
DDV ne obračunava in ne plačuje od:
1. blaga, ki ga znotraj Skupnosti pridobi davčni zavezanec ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec, če bi bila
dobava takšnega blaga, če bi bil promet opravljen med
osebami v Sloveniji, oproščena plačila DDV v skladu s 4. do
10. točko 31. člena tega zakona;
2. drugega blaga, razen blaga iz prejšnje točke, ki ga
znotraj Skupnosti pridobi davčni zavezanec iz drugega odstavka 45. člena tega zakona za namene opravljanja dejavnosti kmetijstva in gozdarstva, ki se obdavčuje po sistemu
pavšalne ureditve v skladu s 46. členom tega zakona, davčni zavezanec, ki opravlja izključno dobave blaga ali storitev,
pri katerih ni pravice do odbitka vstopnega DDV, ali pravna
oseba, ki ni davčni zavezanec, vendar le:
– če skupni znesek pridobitev v tekočem koledarskem
letu ne preseže 10.000 evrov v tolarski protivrednosti in
– pod pogojem, da skupni znesek pridobitev blaga
znotraj Skupnosti v preteklem koledarskem letu, ni presegel
zneska iz prejšnje alinee.
(3) Znesek iz 2. točke drugega odstavka tega člena
pomeni skupni znesek, brez DDV, ki ga je treba plačati ali je
bil plačan za pridobljeno blago v državi članici, iz katere je
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bilo blago odposlano ali odpeljano. Znesek ne vključuje
vrednosti nabavljenih novih prevoznih sredstev in vrednosti
nabavljenih trošarinskih izdelkov znotraj Skupnosti.
(4) Ne glede na določbe 2. točke drugega odstavka
tega člena, se lahko davčni zavezanec ali pravna oseba, ki
ni davčni zavezanec, odloči za obračunavanje DDV v skladu
s 1. točko 3.a člena tega zakona. Davčni zavezanec mora
izbiro vnaprej prijaviti pristojnemu davčnemu uradu in jo
uporabljati najmanj dve koledarski leti, in sicer od prvega
dneva v mesecu, ki sledi mesecu prijave.
(5) Prevozna sredstva so:
– kopenska motorna vozila s prostornino motorja nad
48 kubičnih centimetrov ali močjo motorja nad 7,2 kilovata,
namenjena za prevoz oseb ali blaga;
– plovila, daljša od 7,5 metrov, razen plovil iz 5. točke
31. člena tega zakona;
– zrakoplovi, katerih vzletna teža presega 1550 kilogramov, razen zrakoplovov iz 6. točke 31. člena tega zakona.
(6) Prevozna sredstva iz petega odstavka tega člena
se štejejo za nova, če je izpolnjen eden od naslednjih
pogojev:
– plovila in zrakoplovi so dobavljeni pred potekom treh
mesecev po datumu, ko so bili prvič dani v uporabo, kopenska motorna vozila pa pred potekom šest mesecev po datumu, ko so bila prvič dana v uporabo, in
– da s kopenskimi motornimi vozili ni prevoženih več
kot 6000 kilometrov, s plovili ni preplutih več kot 100 ur in z
zrakoplovi ni preletenih več kot 40 ur.
(7) Trošarinski izdelki iz 3. točke 3.a člena tega zakona
so izdelki, kot jih opredeljuje zakon, ki ureja trošarine.
11.b člen
(transakcije, ki se obravnavajo kot pridobitve blaga znotraj
Skupnosti)
Za pridobitev blaga znotraj Skupnosti, opravljeno za
plačilo, se šteje tudi:
– uporaba blaga za namene opravljanja dejavnosti davčnega zavezanca, ki ga odpošlje ali odpelje ta davčni zavezanec ali druga oseba za njegov račun iz druge države
članice, na ozemlju katere je bilo blago izdelano, črpano,
predelano, kupljeno, pridobljeno, ali kamor ga je davčni
zavezanec uvozil v okviru opravljanja dejavnosti v to drugo
državo članico;
– blago, ki ga pridobijo oborožene sile države članice
Severnoatlantske zveze za njihove potrebe ali potrebe njihovega spremnega civilnega osebja, ki ga niso pridobile pod
splošnimi pravili obdavčevanja na domačem trgu ene od
držav članic, če pri uvozu tega blaga ne bi mogle uveljavljati
oprostitve v skladu s podtočko e) 3. točke 28. člena tega
zakona.
III. PLAČNIKI DDV
12. člen
(osebe, ki morajo plačati DDV)
(1) Osebe, ki morajo plačati DDV, so:
1. davčni zavezanec, ki opravi obdavčen promet blaga
oziroma storitev, razen v primerih iz 2., 3. in 4. točke tega
odstavka;
2. davčni zavezanec, ki so mu opravljene storitve iz
tretjega odstavka 17. člena tega zakona;
3. osebe, identificirane za namene DDV v Sloveniji, ki
so jim opravljene storitve iz 18.a, 18.b, 18.c in 18.d člena
tega zakona, če te storitve opravi davčni zavezanec, ki nima
sedeža v Sloveniji;
4. prejemnik blaga, kadar so izpolnjeni naslednji pogoji:
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– opravljena je dobava blaga pod pogoji iz 28.c člena
tega zakona;
– dobava blaga je bila opravljena drugemu davčnemu
zavezancu ali pravni osebi, ki ni davčni zavezanec, ki je
identificirana za namene DDV v Sloveniji, in
– račun, ki ga izda davčni zavezanec, ki v Sloveniji
nima sedeža, vsebuje predpisane podatke.
5. vsaka oseba, ki na računu izkaže DDV;
6. vsaka oseba, ki pridobi blago znotraj Skupnosti, če
je ta nabava obdavčena v Sloveniji.
(2) Če je oseba, ki je v skladu s prvim odstavkom tega
člena dolžna plačati DDV davčni zavezanec, ki v Sloveniji
nima sedeža, lahko ne glede na določbe prvega odstavka
tega člena imenuje davčnega zastopnika kot osebo, ki je
dolžna plačati DDV. Če davčni zavezanec, ki v Sloveniji
nima sedeža, ne imenuje davčnega zastopnika, plača DDV
prejemnik blaga oziroma storitev.
(3) Pri uvozu mora DDV plačati uvoznik, to je carinski
dolžnik, določen v skladu s carinskimi predpisi oziroma prejemnik blaga.
IV. DAVČNI ZAVEZANCI
13. člen
(definicija)
(1) Davčni zavezanec je vsaka oseba, ki kjerkoli neodvisno (samostojno) opravlja katerokoli dejavnost, ne glede
na namen ali rezultat opravljanja dejavnosti.
(2) Dejavnost po prvem odstavku tega člena obsega
vsako proizvodno, predelovalno, trgovsko in storitveno dejavnost, vključno z rudarsko, kmetijsko in poklicno dejavnostjo. Dejavnost obsega tudi izkoriščanje premoženja in
premoženjskih pravic, če je namenjeno trajnemu doseganju
dohodka.
(3) Državni organi in organizacije ter organi lokalnih
skupnosti se ne štejejo za davčne zavezance v skladu s
prvim odstavkom tega člena, kadar opravljajo dejavnosti
oziroma transakcije v okviru svojih pristojnosti, javne agencije in druge osebe javnega prava pa, kadar opravljajo upravne naloge na podlagi javnega pooblastila, čeprav opravljajo
te naloge proti plačilu (takse, prispevki in druge dajatve). Če
ti organi ali osebe opravljajo katero od dejavnosti iz drugega
odstavka tega člena oziroma promet, pri katerem bi njihovo
obravnavanje kot davčnih nezavezancev za DDV, vodilo k
izkrivljanju konkurence, se v teh primerih le-ti štejejo za
davčne zavezance.
(4) Davčni zavezanci so tudi organizatorji storitev po
3.a točki drugega odstavka 17. člena tega zakona.
13.a člen
(davčni zavezanec, ki občasno dobavi novo prevozno
sredstvo)
Davčni zavezanec je tudi vsaka oseba, ki pod pogoji iz
2. točke 31.a člena tega zakona občasno dobavi novo prevozno sredstvo.
V. KRAJ OBDAVČITVE
14. člen
(splošno)
(1) DDV se obračunava in plačuje po kraju, kjer je bil
opravljen promet blaga oziroma promet storitev oziroma po
kraju, kjer se šteje, da je bil promet opravljen po tem zakonu.
(2) Slovenija se šteje za en kraj opravljenega prometa,
če ni s tem zakonom drugače določeno.
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15. člen
(kraj dobave blaga)
(1) Za kraj dobave blaga se šteje:
– kraj, kjer se blago nahaja, ko se začne odpošiljanje
ali prevoz blaga prejemniku, ne glede na to, ali odpošiljanje
ali prevoz opravi dobavitelj, prejemnik ali kdo drug za račun
enega od njiju. Kadar blago instalira ali sestavi dobavitelj ali
druga oseba za njegov račun, s poskusnim zagonom ali
brez, se za kraj dobave šteje kraj, kjer je blago instalirano ali
sestavljeno;
– kraj, kjer se blago nahaja, ko se opravi dobava, če
se blago ne odpošilja ali prevaža;
– kraj, v katerem se prevoz potnikov začne, če se
dobava blaga opravi na krovu plovila, na krovu zrakoplova ali
na vlaku med delom prevoza potnikov v Skupnosti.
V primeru povratnega potovanja se povratna vožnja
šteje za ločen prevoz.
(2) Izrazi iz tretje alinee prvega odstavka tega člena
pomenijo:
– »del prevoza potnikov v Skupnosti« pomeni del prevoza, ki se brez postanka na tretjem ozemlju opravi med
krajem, v katerem se prevoz potnikov začne in krajem, v
katerem se prevoz potnikov konča, pri čemer se kot kraj, v
katerem se prevoz potnikov konča, šteje zadnji predvideni
kraj znotraj Skupnosti, kjer potniki, ki so vstopili v Skupnost
izstopijo pred delom poti izven Skupnosti;
– »kraj, v katerem se prevoz potnikov začne« pomeni
prvi kraj, v katerem bodo potniki znotraj Skupnosti predvidoma vstopili po delu poti izven Skupnosti.
(3) Kadar je kraj odhoda pošiljke ali prevoza blaga v
tretji državi, se ne glede na prvo alineo prvega odstavka
tega člena šteje, da je kraj dobave, ki jo opravi uvoznik, kot
je opredeljen v tretjem odstavku 12. člena tega zakona in
kraj vsakršnih kasnejših dobav, v državi članici uvoza blaga.
15.a člen
(kraj dobave blaga pri dobavi blaga iz druge države članice)
(1) Ne glede na prvo alineo prvega odstavka in tretji
odstavek 15. člena tega zakona se šteje, da je kraj dobave
blaga, ki ga odpošlje ali odpelje dobavitelj ali druga oseba
za njegov račun iz druge države članice, ki ni namembna
država članica, tam, kjer se odpošiljanje ali prevoz konča,
če sta izpolnjena naslednja pogoja:
– blago je dobavljeno davčnemu zavezancu ali pravni
osebi, ki ni davčni zavezanec, če so izpolnjeni pogoji za
izjemo iz drugega odstavka 11.a člena tega zakona, ali katerikoli drugi osebi, ki ni davčni zavezanec in
– predmet dobave niso nova prevozna sredstva in blago, ki ga dobavi dobavitelj ali druga oseba za njegov račun,
potem ko je bilo sestavljeno ali instalirano, s poskusnim
zagonom ali brez njega.
(2) Kadar je tako dobavljeno blago odposlano ali odpeljano iz tretje države in ga dobavitelj uvozi v drugo državo
članico, kot je država članica kupca blaga, se šteje, da je
bilo odposlano ali odpeljano iz države članice uvoza.
(3) Prvi in drugi odstavek tega člena ne veljata za dobave blaga, razen trošarinskih izdelkov, kadar skupna vrednost (brez DDV) takšnega blaga, v tekočem koledarskem
letu ne presega protivrednosti 35.000 evrov v tolarjih, pod
pogojem, da tudi v preteklem koledarskem letu ni presegla
te vrednosti.
(4) Davčni zavezanec, ki izpolnjuje pogoje iz tretjega
odstavka tega člena, lahko kraj takšne dobave določi v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena. Davčni zavezanec mora izbiro vnaprej priglasiti pristojnemu davčnemu uradu in jo uporabljati najmanj dve koledarski leti, in sicer od
prvega dneva v mesecu, ki sledi mesecu priglasitve.
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16. člen
(kraj uvoza blaga)
(1) Kraj uvoza blaga je ozemlje tiste države članice, v
kateri je blago vnešeno v Skupnost.
(2) Če je za blago iz 1. točke 11. člena tega zakona ob
vnosu v Skupnost začet eden od postopkov iz prvega odstavka 32. člena tega zakona, postopek začasnega uvoza s
popolno oprostitvijo uvoznih dajatev ali zunanji tranzitni postopek, je ne glede na prvi odstavek tega člena kraj uvoza
takega blaga v državi članici, na ozemlju katere se ti postopki končajo.
(3) Če je za blago iz 2. točke 11. člena tega zakona ob
vnosu v Skupnost začet eden od postopkov iz tretjega ali
četrtega odstavka 32.a člena tega zakona, je ne glede na
prvi odstavek tega člena kraj uvoza v državi članici, na ozemlju katere se ti postopki končajo.
17. člen
(kraj opravljanja storitev)
(1) Za kraj, kjer je storitev opravljena, se šteje kraj, kjer
ima davčni zavezanec, ki opravlja storitve, sedež ali stalno
poslovno enoto, iz katere je opravljena storitev, oziroma če
takega kraja ni, kraj, kjer ima stalno prebivališče ali kjer
običajno prebiva.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se za kraj
opravljanja storitev šteje:
1. kraj, kjer nepremičnina leži, če gre za opravljanje
storitev neposredno povezanih z nepremičnino, vključno s
storitvami, kot so: posredovanje nepremičnin, cenitev nepremičnin ter pripravljalna dela v gradbeništvu, kot so storitve arhitektov in pooblaščenih nadzornikov;
2. kraj, kjer se opravi prevozna storitev, pri čemer se
upošteva prevožena razdalja;
3. kraj, kjer so storitve dejansko opravljene, če gre za:
a) storitve s področja kulture, umetnosti, znanosti, izobraževanja, športa, zabavnih prireditev, vključno z dejavnostjo organizatorjev teh storitev;
b) pomožne prevozne storitve, kot so storitve nakladanja, razkladanja, pretovarjanja in druge storitve v zvezi z
navedenimi ali drugimi storitvami v povezavi s prevozom;
c) cenitev premičnin;
d) storitve, ki se opravljajo na premičninah.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se pri storitvah:
1. prenosa, izkoriščanja ter opustitve premoženjskih
pravic;
2. ekonomskega propagiranja;
3. svetovalcev, inženirjev, odvetnikov in notarjev, revizorjev in računovodij, tolmačev, prevajalcev in podobnih storitvah, storitvah računalništva in dajanja informacij;
4. v zvezi s prenehanjem ali opustitvijo opravljanja dejavnosti;
5. bančnih, finančnih in zavarovalnih storitvah, vključno pozavarovalnih storitvah, razen najema trezorjev;
6. posredovanja delovne sile;
7. telekomunikacij;
telekomunikacije so vsak prenos, oddajanje ali sprejemanje znakov, signalov, pisane besede, slike, zvoka ali sporočil po žičnih, radijskih, optičnih ali drugih elektromagnetnih sistemih, vključno s prenosom pravice do uporabe
sredstev za takšen prenos, oddajanje ali sprejemanje. Telekomunikacije vključujejo tudi priključitev na globalno informacijsko mrežo.
8. najema premičnih stvari, razen najema vseh oblik
prevoznih sredstev;
9. posredovanja v zvezi s storitvami iz tega odstavka, ki
jih opravljajo posredniki v imenu in za račun naročnika;

Stran

19796 / Št. 134 / 30. 12. 2003

10. oddajanja radijskih in televizijskih programov;
11. ki so elektronsko opravljene;
za kraj opravljanja storitev šteje kraj, kjer ima naročnik
sedež ali stalno poslovno enoto, za katero je storitev opravljena, oziroma če takega kraja ni, kraj, kjer ima stalno prebivališče ali običajno prebiva, če so storitve opravljene za
naročnika s sedežem izven Skupnosti ali za davčnega zavezanca s sedežem v drugi državi članici.
(4) Za kraj opravljanja storitev iz 11. točke tretjega odstavka tega člena, ki jih davčni zavezanec, ki ima sedež ali
stalno poslovno enoto, iz katere je opravljena storitev, izven
Skupnosti, oziroma če takega kraja ni, kraj, kjer ima stalno
prebivališče ali običajno prebiva izven Skupnosti, opravi osebi, ki ni davčni zavezanec, ima pa sedež oziroma stalno
prebivališče ali običajno prebiva v državi članici, se šteje
kraj, kjer ima oseba, ki ni davčni zavezanec, sedež, stalno
prebivališče ali kjer običajno prebiva.
18. člen
(posebna pravila)
(1) Za storitve iz tretjega odstavka 17. člena tega zakona (razen storitev iz 11. točke tretjega odstavka 17. člena
tega zakona), kadar se opravljajo osebam, ki niso davčni
zavezanci in za dajanje v najem vseh oblik prevoznih sredstev se šteje, da je:
– kraj opravljanja storitev, ki bi bil po 17. členu tega
zakona na ozemlju Slovenije, izven Skupnosti, če se storitev
dejansko uporabi in uživa izven Skupnosti;
– kraj opravljanja storitev, ki bi bil po 17. členu tega
zakona izven Skupnosti, na ozemlju Slovenije, če se storitev
dejansko uporabi in uživa v Sloveniji.
(2) Določba druge alinee prvega odstavka tega člena
se uporablja tudi za storitve telekomunikacij in oddajanja
radijskih in televizijskih programov iz tretjega odstavka
17. člena tega zakona, ki jih davčni zavezanec, ki ima
sedež svoje dejavnosti ali stalno poslovno enoto, iz katere
je opravljena storitev, izven Skupnosti, oziroma če takega
kraja ni, ima stalno prebivališče ali običajno prebiva izven
Skupnosti, opravi osebam, ki niso davčni zavezanci in imajo
sedež, stalno prebivališče ali običajno prebivajo v Sloveniji.
18.a člen
(kraj opravljanja storitev pri prevozu blaga znotraj
Skupnosti)
(1) Ne glede na 2. točko drugega odstavka 17. člena
tega zakona se šteje, da je storitev prevoza blaga znotraj
Skupnosti opravljena tam, kjer je kraj odhoda.
(2) Izrazi v tem členu imajo naslednji pomen:
– »prevoz blaga znotraj Skupnosti« pomeni prevoz, pri
katerem sta kraj odhoda in namembni kraj na ozemlju dveh
različnih držav članic.
Kot prevoz blaga znotraj Skupnosti se šteje tudi prevoz
blaga, kjer sta kraj odhoda in namembni kraj na ozemlju
Slovenije, če je takšen prevoz neposredno povezan s prevozom blaga, kjer sta kraj odhoda in namembni kraj na
ozemlju dveh različnih držav članic;
– »kraj odhoda« pomeni kraj, v katerem se prevoz blaga dejansko začne;
– »namembni kraj« pomeni kraj, kjer se prevoz blaga
dejansko konča.
(3) Če se prevoz blaga opravi za naročnika, identificiranega za DDV v državi članici, ki ni država članica odhoda,
se ne glede na prvi odstavek tega člena šteje, da je storitev
prevoza opravljena na ozemlju države, ki je naročniku izdala
identifikacijsko številko za DDV, pod katero je bila zanj storitev opravljena.
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18.b člen
(kraj opravljanja pomožnih storitev pri prevozu blaga znotraj
Skupnosti)
Če so pomožne storitve pri prevozu blaga znotraj Skupnosti opravljene za naročnika, identificiranega za DDV v
drugi državi članici, kot je država članica, kjer so storitve
dejansko opravljene, se ne glede na 3.b točko drugega
odstavka 17. člena tega zakona šteje, da so storitve opravljene na ozemlju države, ki je naročniku izdala identifikacijsko številko za DDV, pod katero je bila zanj storitev opravljena.
18.c člen
(kraj opravljanja storitev, ki jih opravijo posredniki)
(1) Ne glede na prvi odstavek 17. člena tega zakona se
šteje, da je kraj opravljanja storitev, ki jih opravijo posredniki, ki delujejo v imenu in za račun drugih oseb:
– kraj odhoda, kadar so storitve posrednika del storitev prevoza blaga znotraj Skupnosti;
– kraj, kjer se pomožne storitve dejansko opravijo, kadar so storitve posrednika del pomožnih storitev pri prevozu
blaga znotraj Skupnosti;
– kraj, kjer se transakcije opravijo, kadar so storitve
posrednika del drugih transakcij, razen transakcij iz prejšnjih alinej ali iz tretjega odstavka 17. člena tega zakona.
(2) Če se storitev posrednika opravi za naročnike, identificirane za DDV, in je identifikacijsko številko izdala druga
država članica, kot je država, kjer bi se v skladu s prvim
odstavkom tega člena štelo, da je kraj opravljene storitve,
se ne glede na prvi odstavek tega člena šteje, da je kraj
opravljene storitve na ozemlju države, ki je naročniku izdala
identifikacijsko številko za DDV, pod katero je bila zanj storitev opravljena.
18.d člen
(kraj opravljanja storitev pri cenitvah ali storitvah na
premičninah)
Ne glede na 3.c in 3.d točko drugega odstavka 17.
člena tega zakona se šteje, da je kraj opravljanja storitev pri
cenitvah ali storitvah na premičninah, ki se opravijo za naročnike, identificirane za DDV v drugi državi članici, kot je
država članica, v kateri so storitve dejansko opravljene, na
ozemlju države članice, ki je naročniku izdala identifikacijsko številko za DDV, pod katero je bila zanj storitev opravljena, če se blago odpošlje ali odpelje iz države članice, v
kateri so bile storitve dejansko opravljene.
18.e člen
(kraj pridobitve blaga znotraj Skupnosti)
(1) Za kraj pridobitve blaga znotraj Skupnosti se šteje
kraj, kjer se blago nahaja, ko se konča odpošiljanje ali
prevoz osebi, ki ga je nabavila.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se šteje, da je
kraj pridobitve blaga znotraj Skupnosti na ozemlju države
članice, ki je izdala identifikacijsko številko za DDV, pod
katero oseba, ki pridobiva blago, to blago pridobi, razen če
dokaže, da je bila nabava obdavčena v drugi državi članici v
skladu s prvim odstavkom tega člena.
(3) Šteje se, da je pridobitev blaga znotraj Skupnosti
obdavčena v skladu s prvim odstavkom tega člena, če:
– pridobitelj dokaže, da je pridobil blago znotraj Skupnosti zaradi kasnejše dobave v državo članico iz prvega
odstavka tega člena, in za katero je bil določen prejemnik
kot oseba, ki je dolžna plačati davek v skladu s peto alineo
28.c člena tega zakona,
– je pridobitelj izpolnil obveznosti glede predložitve
kvartalnega poročila iz 39.b člena tega zakona.
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VI. OBDAVČLJIVI DOGODEK IN OBVEZNOST
OBRAČUNA DDV
19. člen
(splošno)
(1) Obdavčljivi dogodek in s tem obveznost obračuna
DDV nastane, ko je blago dobavljeno ali so storitve
opravljene.
(2) Če je račun izdan pred opravljeno dobavo blaga
oziroma pred opravljeno storitvijo, nastane obveznost obračuna DDV, ko je izdan račun.
(3) Če račun ni izdan, blago pa je bilo dobavljeno
oziroma storitev opravljena, se DDV obračuna najkasneje
zadnji dan davčnega obdobja, v katerem je nastal obdavčljivi dogodek.
(4) Za dobave blaga, razen dobav iz 3. točke drugega
odstavka 4. člena tega zakona, in opravljanje storitev, pri
katerih se izdajajo zaporedni obračuni ali se izvršijo zaporedna plačila, se šteje, da so opravljene v trenutku, ko
poteče obdobje, na katerega se taki obračuni ali plačila
nanašajo, vendar to obdobje ne sme biti daljše od enega
leta.
(5) Če je plačilo izvršeno, preden je blago dobavljeno
ali preden so storitve opravljene, nastane obveznost obračuna DDV na dan prejema plačila in od prejetega zneska
plačila.
(6) Pri prometu blaga oziroma storitev po 5., 6. in 9.
členu tega zakona nastane obveznost obračuna DDV v davčnem obdobju, v katerem je nastal obdavčljivi dogodek.
19.a člen
(obveznost obračuna DDV pri pridobivanju in dobavah
blaga znotraj Skupnosti)
(1) Obdavčljivi dogodek nastane, ko je blago znotraj
Skupnosti pridobljeno. Šteje se, da je bilo blago znotraj
Skupnosti pridobljeno takrat, ko bi se za podobno blago
štelo, da je bilo dobavljeno v skladu z 19. členom tega
zakona, če bi šlo za dobavo na ozemlju Slovenije.
(2) Za pridobitev blaga znotraj Skupnosti obveznost
obračuna DDV nastane 15. dan v mesecu, ki sledi mesecu,
v katerem nastane obdavčljivi dogodek.
(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena obveznost
obračuna DDV nastane, ko je izdan račun, če je ta račun
izdan osebi, ki pridobiva blago, pred potekom roka iz drugega odstavka tega člena.
(4) Ne glede na 19. in 20. člen tega zakona nastane
obveznost obračuna DDV za dobave blaga, opravljene pod
pogoji iz 31.a člena tega zakona, 15. dan meseca, ki sledi
mesecu, v katerem je nastal obdavčljivi dogodek.
(5) Ne glede na četrti odstavek tega člena, obveznost
obračuna DDV nastane, ko je izdan račun, če je ta račun
izdan pred potekom roka iz četrtega odstavka tega člena.
20. člen
(uvoz blaga)
(1) Obdavčljivi dogodek in s tem obveznost obračuna
davka nastane, ko je blago uvoženo. Če je za blago ob
vnosu v Skupnost začet eden od postopkov iz drugega ali
tretjega odstavka 16. člena tega zakona, obdavčljivi dogodek in s tem obveznost obračuna davka nastane, ko se za to
blago ti postopki končajo.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena nastane obdavčljivi dogodek in obveznost obračuna davka za uvoženo
blago, ki je zavezano carini, kmetijskim prelevmanom ali
dajatvam z enakim učinkom, določenim v okviru skupne
politike takrat, ko nastane obdavčljivi dogodek za te dajatve
in s tem obveznost obračuna teh dajatev.
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(3) Za blago, ki ni zavezano plačilu katerihkoli dajatev iz
drugega odstavka tega člena, nastane obdavčljivi dogodek
in s tem obveznost obračuna davka takrat, ko bi v skladu s
carinskimi predpisi nastala obveznost za obračun carine, če
bi bila predpisana.

VII. DAVČNA OSNOVA
21. člen
(davčna osnova ter popravek davčne osnove)
(1) Osnova za DDV (v nadaljnjem besedilu: davčna
osnova) je vse, kar predstavlja plačilo (v denarju, v stvareh
ali v storitvah), ki ga je ali ga bo davčni zavezanec prejel od
kupca, naročnika ali tretje osebe za opravljen promet blaga
oziroma storitev, vključno s subvencijami, ki so neposredno
povezane s ceno takega prometa, razen DDV, če ni s tem
zakonom drugače določeno.
(2) V davčno osnovo se vštevajo, če že niso všteti:
1. trošarine in drugi davki, takse, uvozne in druge dajatve, razen DDV;
2. posredni stroški kot so provizije, stroški embaliranja, prevoza in zavarovanja, ki jih dobavitelj zaračuna kupcu
oziroma naročniku storitve;
3. (črtana).
(3) Če plačilo za opravljen promet blaga oziroma storitev ni izvršeno v denarju ali ni v celoti izvršeno v denarju, je
davčna osnova enaka tržni vrednosti blaga oziroma storitev
v času in kraju opravljenega prometa.
(4) Pri zamenjavi blaga oziroma storitev je davčna osnova vrednost prejetega blaga oziroma storitev.
(5) Pri prometu blaga oziroma storitev, ki ga opravi
davčni zavezanec, ki v Sloveniji nima sedeža, je davčna
osnova vse, kar predstavlja plačilo, ki ga je ali ga bo prejemnik blaga oziroma storitev moral izvršiti dobavitelju.
(6) Pri prometu blaga iz 5. in 6. člena tega zakona je
davčna osnova nabavna cena zadevnega ali podobnega
blaga, ki ne vključuje DDV oziroma lastna cena blaga v času
in kraju opravljenega prometa, pri prometu storitev iz 9.
člena tega zakona pa stroški davčnega zavezanca za opravljeno storitev.
(7) Če je zaradi neposlovnih razlogov plačilo manjše
od tržne vrednosti ali če ni plačila, je davčna osnova tržna
vrednost blaga oziroma storitev v času in kraju opravljenega
prometa.
(8) Če plačilo za opravljen promet blaga oziroma storitev preseže znesek, do katerega bi bil davčni zavezanec
upravičen, je davčna osnova prejeto plačilo, v katero ni
vključen DDV na ta promet.
(9) V davčno osnovo se ne vštevajo:
1. znižanja cen in popusti, odobreni na računu v času
opravljenega prometa, finančni popusti za predčasno plačilo (plačilo pred rokom zapadlosti);
2. zneski, ki jih davčni zavezanec prejme od svojega
naročnika kot povračilo za izdatke, ki jih je plačal v njegovem imenu in za njegov račun, in jih vodi v svojem knjigovodstvu kot prehodne postavke. Davčni zavezanec mora
zagotoviti dokazila o dejanskem znesku teh izdatkov in ne
sme odbiti morebiti zaračunanega DDV od teh transakcij.
(10) Če se davčna osnova naknadno spremeni zaradi
vračila, preklica naročila, popustov, nezmožnosti plačila ali
znižanja cene po dobavi, lahko davčni zavezanec, ki je opravil promet blaga ali storitev, popravi (zmanjša) znesek DDV.
Davčni zavezanec lahko popravi oziroma zmanjša znesek
DDV, če davčni zavezanec, kateremu je bil opravljen promet
blaga oziroma storitev, popravi (zmanjša) odbitek vstopnega
DDV in če o tem pisno obvesti dobavitelja.

Stran

19798 / Št. 134 / 30. 12. 2003

(11) Ne glede na deseti odstavek tega člena lahko
davčni zavezanec zaradi nezmožnosti poplačila popravi
(zmanjša) znesek DDV, če na podlagi pravnomočnega sklepa sodišča o zaključenem stečajnem postopku ali o uspešno zaključenem postopku prisilne poravnave ni bil poplačan oziroma ni bil poplačan v celoti. Na enak način lahko
postopa tudi davčni zavezanec, če pridobi pravnomočni
sklep sodišča o ustavitvi izvršilnega postopka oziroma drugo listino, iz katere je razvidno, da v zaključenem izvršilnem postopku ni bil poplačan oziroma ni bil poplačan v
celoti, ter davčni zavezanec, ki ni bil poplačan oziroma ni
bil poplačan v celoti, ker je bil dolžnik izbrisan iz sodnega
registra oziroma drugih ustreznih registrov ali predpisanih
evidenc. Če davčni zavezanec naknadno prejme plačilo ali
delno plačilo za opravljen promet blaga oziroma storitev,
v zvezi s katerim je uveljavil popravek davčne osnove v
skladu s tem odstavkom, mora od prejetega zneska obračunati DDV.
(12) Če se spremeni znesek DDV, obračunan pri uvozu
blaga, ki ga je davčni zavezanec upošteval kot odbitek vstopnega DDV, se na podlagi carinskega dokumenta ali odločbe carinskega organa lahko popravi odbitek vstopnega DDV
za nastalo razliko.
(13) V davčno osnovo se ne vštevajo stroški vračljive
embalaže, ki se pri dobavitelju blaga v vračljivi embalaži
vodijo evidenčno.
21.a člen
(davčna osnova pri pridobivanju blaga znotraj Skupnosti)
(1) Določbe 21. člena tega zakona se smiselno uporabljajo tudi za pridobivanje blaga znotraj Skupnosti.
(2) V skladu s 1. točko drugega odstavka 21. člena
tega zakona se v davčno osnovo vključi trošarina, ki jo
dolguje ali jo je plačala oseba, ki je znotraj Skupnosti pridobila trošarinski izdelek. Če je po pridobitvi blaga znotraj
Skupnosti kupcu vrnjena trošarina, ki je bila plačana v državi
članici, iz katere je bilo blago odposlano ali odpeljano, se
davčna osnova ustrezno zmanjša.
(3) Za pridobitve blaga znotraj Skupnosti iz 11.b člena
tega zakona ter za dobave blaga iz 4. točke 31.a člena tega
zakona se davčna osnova določi v skladu s šestim odstavkom 21. člena tega zakona ter drugim in devetim odstavkom
21. člena tega zakona.
(4) Če je pridobitev obdavčena v skladu s prvim odstavkom 18.e člena tega zakona v državi članici, kjer se
konča odpošiljanje ali prevoz, potem ko je bila obdavčena v
skladu z drugim odstavkom 18.e člena tega zakona, se
davčna osnova v državi članici, ki je izdala identifikacijsko
številko za DDV, pod katero je oseba, ki pridobiva blago,
blago nabavila, ustrezno zmanjša.
22. člen
(davčna osnova pri uvozu blaga)
(1) Davčna osnova pri uvozu blaga iz 1. in 2. točke 11.
člena tega zakona je carinska vrednost, določena v skladu z
veljavnimi carinskimi predpisi Skupnosti.
(2) Davčna osnova iz prvega odstavka tega člena vključuje, če že niso vključeni:
1. davke, trošarine, prelevmane in druge dajatve, ki se
plačajo izven države članice uvoza in tiste, ki se plačajo
zaradi uvoza, razen DDV;
2. dodatne stroške, kot so provizije, stroški pakiranja,
prevoza in zavarovanja, ki nastanejo do prvega namembnega kraja na ozemlju države članice uvoza.
»Prvi namembni kraj« pomeni kraj, naveden na tovornem listu ali drugem dokumentu, s katerim se blago uvozi v
državo članico uvoza. Če tak kraj ni naveden, se za prvi
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namembni kraj šteje kraj prvega pretovora blaga v državi
članici uvoza.
V skladu s to točko se v davčno osnovo pri uvozu blaga
vključijo tudi dodatni stroški, ki nastanejo pri prevozu v drug
namembni kraj na ozemlju Skupnosti, če je ta kraj znan v
trenutku nastanka obdavčljivega dogodka.
(3) Pri uvozu blaga se iz davčne osnove izključijo, če
že niso izključeni, znižanja cen in popusti v skladu s 1.
točko devetega odstavka 21. člena tega zakona.
(4) Pri ponovnem uvozu blaga, ki je bilo začasno izvoženo iz Skupnosti na oplemenitenje po tem, ko je bilo izven
Skupnosti popravljeno, predelano, obdelano oziroma obnovljeno, je davčna osnova iz prvega odstavka tega člena vrednost popravila, predelave, obdelave oziroma obnove, določena v skladu s carinskimi predpisi.
23. člen
(preračun vrednosti tuje valute v domačo valuto)
(1) Če je vrednost, ki je podlaga za določitev davčne
osnove pri uvozu blaga, določena v tuji valuti, se za preračun te vrednosti v domačo valuto upošteva tečaj, določen v
skladu s carinskimi predpisi za izračun carinske vrednosti
blaga.
(2) Če je vrednost, ki je podlaga za določitev davčne
osnove, razen pri uvozu blaga, določena v tuji valuti, se za
preračun te vrednosti v domačo valuto upošteva srednji tečaj Banke Slovenije na dan nastanka davčne obveznosti.
VIII. STOPNJA DDV
24. člen
(splošna stopnja DDV)
DDV se obračunava in plačuje po stopnji 20% od vsakega prometa blaga, storitev in uvoza blaga, razen od prometa blaga, storitev in uvoza blaga, za katerega je s tem
zakonom določeno, da se ne obračunava in plačuje DDV ter
od prometa blaga, storitev in uvoza blaga, za katerega je
predpisana nižja stopnja DDV.
24.a člen
(stopnja DDV za blago, pridobljeno znotraj Skupnosti)
(1) DDV za blago, pridobljeno znotraj Skupnosti, se
obračunava in plačuje po stopnji, ki velja, ko nastane obveznost obračuna davka.
(2) Za blago, pridobljeno znotraj Skupnosti, se uporablja enaka stopnja DDV, kot če bi enako blago dobavil drug
davčni zavezanec na ozemlju Slovenije.
25. člen
(nižja stopnja DDV)
Po stopnji 8,5% se obračunava in plačuje DDV od:
1. hrane (vključno s pijačo, razen alkoholnih pijač) za
ljudi in živali; živih živali, semen, rastlin in primesi, ki so
(običajno) namenjene za pripravo hrane; izdelkov, ki se (običajno) uporabljajo kot dodatki k hrani ali kot njen nadomestek; priprave jedi;
2. dobave vode;
3. zdravil, ki se uporabljajo za zdravljenje in preprečevanje bolezni v humani in veterinarski medicini, vključno
z izdelki za nadzorovanje rojstev in z izdelki za higiensko
zaščito;
4. medicinske opreme, pripomočkov in drugih sredstev, ki so namenjena za lajšanje ali zdravljenje okvare ali
invalidnosti in so namenjena izključno za osebno uporabo,
vključno z njihovim vzdrževanjem;
5. prevoza oseb in njihove osebne prtljage;
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6. knjig (vključno z brošurami, letaki in podobnim tiskanim materialom, otroškimi slikanicami ter otroškimi knjigami za risanje in barvanje, tiskanimi notami ter notnimi
rokopisi, zemljevidi ter hidrografskimi in podobnimi kartami), časopisov in periodičnih publikacij (vključno s knjižnično izposojo teh gradiv, če le-ta ni oproščena plačila DDV v
skladu s 26. členom tega zakona) razen tistih, ki v celoti ali v
večini vključujejo reklamne vsebine;
7. vstopnin za razstave, gledališča, muzeje, za ogled
naravnih znamenitosti, kinematografske in glasbene prireditve, cirkuse, sejme, zabaviščne parke, živalske vrtove in
podobne kulturne prireditve ter športne prireditve;
8. avtorskih pravic književnikov in skladateljev ter storitev izvajalskih umetnikov;
9. uvoza umetniških predmetov, zbirk in starin iz četrtega, petega in šestega odstavka 48. člena tega zakona;
10. umetniških predmetov iz četrtega odstavka 48.
člena tega zakona, če jih proda:
– avtor ali njegovi zakoniti oziroma pravni nasledniki ali
– davčni zavezanec, ki ni preprodajalec, če prodajo
opravi priložnostno, in če je te predmete uvozil sam ali so
mu jih prodali avtorji ali njegovi zakoniti oziroma pravni nasledniki, ali če je imel pri nabavi pravico do popolnega
odbitka vstopnega DDV;
11. stanovanj, stanovanjskih in drugih objektov, namenjenih za trajno bivanje, ter delov teh objektov, če so
del socialne politike, vključno z gradnjo, obnovo in popravili le-teh;
12. živali za pitanje, semen, sadik, gnojil, fitofarmacevtskih sredstev ter storitev, ki so namenjene izključno
uporabi v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu;
13. dajanja nastanitvenih zmogljivosti v najem v hotelih
in podobnih nastanitvenih obratih, vključno z nastanitvenimi
zmogljivostmi v domovih in drugih nastanitvenih obratih ter
oddajanjem prostorov za šotore, prikolice in podobne premične objekte;
14. uporabe športnih objektov;
15. storitev pokopa in upepelitve skupaj s prometom
blaga, ki je neposredno povezan s pokopom ali upepelitvijo
in ga opravi izvajalec pogrebnih storitev;
16. storitev javne higiene.

IX. OPROSTITVE DDV
26. člen
(oprostitve za določene dejavnosti, ki so v javnem interesu)
(1) Plačila DDV je oproščena:
1. bolnišnična in izvenbolnišnična zdravstvena oskrba
in z njo neposredno povezane dejavnosti, ki jih kot javno
službo opravljajo javni zdravstveni zavodi ali druge osebe na
podlagi koncesije;
2. zdravstvena oskrba, ki jo zdravstveni delavci opravljajo v okviru samostojne zdravstvene dejavnosti;
3. oskrba s krvjo in krvnimi pripravki, materinim mlekom ter človeškimi organi za presajanje;
4. storitve zobnih tehnikov in zobna protetika, ki jo
izdela zobni tehnik oziroma zobozdravnik;
5. storitve, ki jih za svoje člane opravljajo neodvisne
skupine oseb, katerih dejavnosti so oproščene plačila DDV
ali so neobdavčljive, in so neposredno namenjene za opravljanje njihove dejavnosti, če te skupine od svojih članov
zahtevajo le plačilo njihovega deleža skupnih stroškov in ni
verjetno, da takšna oprostitev vodi k izkrivljanju konkurence;
6. socialno varstvene storitve, vključno s storitvami domov za starejše, in promet blaga, ki je z njimi neposredno
povezan, ki jih kot javno službo opravljajo javni socialno
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varstveni zavodi ali druge osebe na podlagi koncesije, ali ki
jih opravljajo druge nepridobitne organizacije, ki se po predpisih štejejo za dobrodelne, invalidske organizacije ali organizacije za samopomoč;
7. storitve in blago, ki je neposredno povezano z varstvom otrok in mladostnikov, ki jih kot javno službo opravljajo javni zavodi ali druge osebe na podlagi koncesije ali
druge organizacije, ki se po predpisih štejejo za dobrodelne
organizacije;
8. predšolska vzgoja, šolsko in univerzitetno izobraževanje in usposabljanje, vključno s prometom blaga in storitev, ki so neposredno povezane z vzgojo in izobraževanjem
ter usposabljanjem, ki jih v skladu s predpisi opravljajo javni
zavodi ali druge organizacije, pod pogoji, predpisanimi za
opravljanje teh storitev, če ni verjetno, da takšna oprostitev
vodi k izkrivljanju konkurence;
9. zasebno poučevanje s strani oseb, ki izpolnjujejo
predpisane pogoje za učitelja v javni šoli, in se nanaša na
šolsko ali univerzitetno izobraževanje;
10. zagotavljanje osebja s strani verskih skupnosti ali
filozofskih združenj za namene iz 1., 6., 7. in 8. točke tega
člena, z namenom zadovoljevanja duhovnih potreb;
11. storitve in promet blaga, ki je neposredno povezan
s temi storitvami, ki ga opravijo nepridobitne organizacije s
cilji politične, sindikalne, verske, rodoljubne, filozofske, humanitarne ali državljanske narave svojim članom kot povračilo za članarino, določeno v skladu z njihovimi pravili, če ni
verjetno, da takšna oprostitev vodi k izkrivljanju konkurence;
12. storitve, neposredno povezane s športom ali športno vzgojo, ki jih nepridobitne organizacije nudijo osebam,
ki se ukvarjajo s športom ali se udeležujejo športne vzgoje;
13. kulturne storitve in z njimi neposredno povezano
blago, ki jih opravljajo javni zavodi in druge s strani države
priznane kulturne institucije;
14. promet storitev in blaga, ki ga opravljajo organizacije, katerih dejavnosti so oproščene plačila DDV v skladu s 1.,
6., 7., 8., 11., 12. in 13. točko tega odstavka, v zvezi z
dogodki za zbiranje denarnih sredstev, ki jih te organizacije
organizirajo priložnostno ter izključno v svojo lastno korist, in
ni verjetno, da takšna oprostitev vodi k izkrivljanju konkurence;
15. reševalni prevozi bolnih ali poškodovanih oseb v za
te namene posebej prirejenih vozilih in plovilih;
16. prispevek za programe RTV Slovenija.
(2) Promet storitev ali blaga po 1., 6., 7., 8., 11., 12. in
13. točki prvega odstavka tega člena, ki ga opravijo davčni
zavezanci, ki niso omenjeni v prvem odstavku tega člena, je
oproščen plačila DDV, če:
– njihov cilj ni doseganje dobička, če pa dobiček vseeno dosežejo, ga ne smejo razdeliti, temveč ga morajo
nameniti za nadaljnje opravljanje ali izboljšanje storitev;
– jih upravljajo in vodijo večinoma prostovoljci, ki sami
ali preko drugih oseb niso posredno ali neposredno udeleženi v rezultatih teh dejavnosti;
– zaračunavajo cene, ki jih odobrijo pristojni organi ali
cene, ki niso višje od takšnih odobrenih cen, ali za storitve,
za katere ni potrebna odobritev cen, cene, ki so nižje, kot
jih za podobne storitve zaračunavajo davčni zavezanci, ki
obračunavajo DDV;
– ni verjetno, da oprostitev DDV za te storitve izkrivlja
konkurenco, na primer postavlja v slabši položaj davčne
zavezance za DDV.
(3) Promet storitev ali blaga ni oproščen plačila DDV v
skladu s 1., 6., 7., 8., 11., 12. in 13. točko prvega odstavka
tega člena, če:
– ni nujen za transakcije, ki so oproščene plačila DDV
oziroma je oproščene dejavnosti mogoče opravljati brez tega prometa;
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– je osnovni namen prometa, da organizacija pridobi
dodatni prihodek z opravljanjem transakcij, ki neposredno
konkurirajo transakcijam, davčnih zavezancev, ki obračunavajo DDV.
(4) Osebe iz drugega odstavka tega člena lahko uveljavljajo oprostitev plačila DDV po tem členu na podlagi predhodne priglasitve davčnemu organu.
27. člen
(druge oprostitve DDV)
(1) Plačila DDV so oproščeni tudi:
1. zavarovalni in pozavarovalni posli, vključno s povezanimi storitvami zavarovalnih posrednikov in zastopnikov;
2. najem oziroma zakup nepremičnin (vključno z leasingom), razen:
– nastanitev v hotelih ali podobnih nastanitvenih zmogljivostih, vključno z nastanitvijo v počitniških domovih, počitniških kampih ali na prostorih, namenjenih kampiranju;
– dajanja v najem parkirnih prostorov, garaž in parkirišč;
– dajanja v najem trajno instalirane opreme in strojev;
– najema sefov;
3. promet blaga, ki se je v celoti uporabljalo za namene oproščenih dejavnosti oziroma transakcij iz 26. člena
tega zakona in tega člena, če davčni zavezanec ni imel
pravice do odbitka vstopnega DDV za to blago, ali blaga, pri
pridobitvi oziroma proizvodnji katerega ni imel pravice do
odbitka vstopnega DDV v skladu s šestim odstavkom 40.
člena tega zakona;
4. finančne storitve, in sicer:
a) dajanje kreditov oziroma posojil v denarni obliki in
posredovanje pri sklepanju teh poslov ter upravljanje kreditov oziroma posojil v denarni obliki, ko te storitve opravlja
kreditodajalec oziroma posojilodajalec;
b) izdajanje kreditnih garancij in drugih denarnih jamstev ter upravljanje kreditnih garancij s strani kreditodajalca;
c) transakcije, vključno s posredovanjem, v zvezi z
depoziti in tekočimi oziroma transakcijskimi računi, plačili,
nakazili, dolgovi, čeki in drugimi plačilnimi instrumenti, razen izterjave dolgov in factoringa;
d) transakcije, vključno s posredovanjem, v zvezi z
valuto, bankovci in kovanci, ki so zakonito plačilno sredstvo,
razen bankovcev in kovancev, katerih prodajna cena je določena na podlagi njihove vrednosti kot zbirateljskega predmeta ali na podlagi vrednosti kovine, iz katere so izdelani;
e) transakcije (razen upravljanja, hrambe, investicijskega svetovanja in storitev v zvezi s prevzemi), vključno s
posredovanjem, z delnicami, deleži v podjetjih ali združenjih, obveznicami in drugimi vrednostnimi papirji, razen z
dokumenti o lastninski pravici na blagu in pravicami in deleži
iz 4. točke drugega odstavka 4. člena tega zakona;
f) upravljanje investicijskih skladov;
5. kolki in druge podobne znamke;
6. igre na srečo;
7. promet objektov ali delov objektov in zemljišč na
katerih so postavljeni, razen če je promet opravljen, preden
so objekti ali deli objektov prvič vseljeni oziroma uporabljeni, ali če je promet opravljen, preden potečeta dve leti od
začetka prve uporabe oziroma prve vselitve;
8. promet zemljišč, razen stavbnih zemljišč;
9. dobava zlata Banki Slovenije.
(2) Ne glede na določbe 2., 7. in 8. točke prvega
odstavka tega člena se lahko davčni zavezanec dogovori z
najemnikom, zakupnikom, leasingojemalcem oziroma kupcem nepremičnine – davčnim zavezancem, ki ima pravico
do odbitka celotnega vstopnega DDV, da bo od prometa, ki
bi moral biti oproščen plačila DDV v skladu z 2., 7. oziroma
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8. točko prvega odstavka tega člena, obračunal DDV po
predpisani stopnji.
(3) Davčni zavezanec obračuna DDV v skladu z drugim
odstavkom tega člena, če sta z najemnikom oziroma kupcem nepremičnine pred opravljenim prometom podala skupno izjavo pristojnemu davčnemu organu.
28. člen
(oprostitve DDV pri uvozu blaga)
Plačila DDV je oproščeno:
1. sprostitev blaga v prost promet, če bi dobava takšnega blaga, ki bi jo na ozemlju Slovenije opravil davčni
zavezanec, bila v vsakem primeru oproščena plačila DDV;
2. ponovno uvoženo blago, ki ga v nespremenjenem
stanju uvaža oseba, ki ga je izvozila, in če je v skladu s
carinskimi predpisi oproščeno plačila carine;
3. uvoženo blago, ki je oproščeno plačila carine in je
namenjeno:
a) za službene potrebe diplomatskih in konzularnih
predstavništev ter posebnih misij, akreditiranih v Sloveniji.
Za konzularna predstavništva, ki jih vodijo častni konzularni
funkcionarji, oprostitev v skladu s to podtočko velja le za
blago, ki ga pošilja država pošiljateljica, razen prevoznih
sredstev, če za to blago ministrstvo, pristojno za zunanje
zadeve, izda soglasje;
b) za službene potrebe mednarodnih organizacij, če to
določajo mednarodne pogodbe, ki veljajo za Slovenijo;
c) za osebne potrebe tujega osebja diplomatskih in
konzularnih predstavništev ter posebnih misij, akreditiranih v
Sloveniji, vključno z njihovimi družinskimi člani;
d) za osebne potrebe tujega osebja mednarodnih organizacij, vključno z njihovimi družinskimi člani, če to določajo mednarodne pogodbe, ki veljajo za Slovenijo;
e) oboroženim silam drugih držav članic Severnoatlantske zveze za potrebe teh sil ali spremnega civilnega osebja
ali za oskrbo njihovih menz ali kantin, kadar te sile sodelujejo pri zagotavljanju skupne obrambe;
Oprostitve iz podtočk c) in d) te točke ne morejo uveljaviti državljani Slovenije oziroma tuji državljani s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Oprostitev po tej točki se uveljavlja na
podlagi potrdil ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve.
Blago, ki je oproščeno DDV v skladu s to točko, se ne sme
odtujiti; odtuji se lahko samo, če se plača DDV oziroma po
poteku treh let od dneva uvoza blaga. Če je v skladu z
mednarodno pogodbo mogoče oprostitev uveljavljati le ob
pogoju vzajemnosti, le-to potrdi ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
Minister, pristojen za finance, predpiše natančnejše
pogoje in način za uveljavljanje oprostitve DDV ter določi
količinske omejitve za posamezne vrste blaga, za katero
upravičenci iz prvega pododstavka te točke lahko uveljavijo
oprostitev DDV.
4. uvoz ulova ribiških ladij in ribiških čolnov, s katerimi
se opravlja dejavnost ribištva v pristanišče, če je ulov nepredelan ali predmet le tistih postopkov, ki so potrebni, da se
ohrani njegova kvaliteta in če ni bil pred uvozom opravljen
promet v skladu s tem zakonom;
5. storitve v zvezi z uvozom blaga, če je vrednost teh
storitev vključena v davčno osnovo v skladu z 2. točko
drugega odstavka 22. člena tega zakona;
6. zlato in druge plemenite kovine, bankovci in kovanci,
ki jih uvaža Banka Slovenije.
28.a člen
(posebna določba)
Če je blago uvoženo iz tretje države ali tretjega ozemlja
na ozemlje države članice, ki ni namembna država članica,
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je tak uvoz oproščen plačila DDV, če je dobava, ki jo opravi
uvoznik, kot je opredeljen v tretjem odstavku 12. člena tega
zakona, oproščena plačila DDV v skladu z 31.a členom
tega zakona.
28.b člen
(oprostitve DDV pri pridobitvah blaga znotraj Skupnosti)
Plačila DDV je oproščena pridobitev blaga znotraj Skupnosti:
a) katerega dobava bi bila, če bi jo opravil davčni zavezanec na ozemlju države, v vsakem primeru oproščena plačila DDV;
b) katerega uvoz bi bil v vsakem primeru oproščen
plačila DDV v skladu z 28. in 29. členom tega zakona;
c) pri katerem bi oseba, ki pridobi blago, v skladu s
tretjim in četrtim odstavkom 40. člena tega zakona, v vsakem primeru imela pravico do vračila celotnega DDV, katerega obveznost nastane v skladu s 3.a in četrtim odstavkom
11.a člena tega zakona.
28.c člen
(druge oprostitve pri pridobitvah blaga znotraj Skupnosti)
Plačila DDV so oproščene pridobitve blaga v Skupnosti, kadar so izpolnjeni naslednji pogoji:
– blago pridobi davčni zavezanec, ki nima sedeža na
ozemlju Slovenije, vendar je identificiran za DDV v drugi
državi članici,
– blago pridobi za namene nadaljnjih dobav blaga, ki
jih opravi ta davčni zavezanec na ozemlju Slovenije,
– blago, ki ga ta davčni zavezanec tako pridobi, se
neposredno odpošlje ali odpelje iz druge države članice kot
je država, v kateri je identificiran za DDV, in je namenjeno
osebi, ki je prejemnik nadaljnjih dobav,
– prejemnik nadaljnjih dobav blaga je davčni zavezanec ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec, ki je identificirana za DDV v Sloveniji, in
– oseba, ki je dolžna plačati davek za dobave, ki jih
opravi davčni zavezanec iz prve alinee tega člena, je prejemnik blaga iz 4. točke prvega odstavka 12. člena tega
zakona.
29. člen
(oprostitve DDV pri sprostitvi uvoženega blaga v prost
promet)
Pri sprostitvi uvoženega blaga v prost promet se v skladu s pogoji in roki, določenimi v predpisu iz 66. člena tega
zakona, plačila DDV oprosti:
1. pošiljke neznatne vrednosti, poslane neposredno iz
tujine. Oprostitev se ne nanaša na tobak in tobačne izdelke,
alkohol in alkoholne pijače ter parfume in toaletne vode.
Skupna vrednost blaga v posamezni pošiljki, ki se šteje za
neznatno, ne sme presegati zneska, ki ga določi minister,
pristojen za finance;
2. rabljeno osebno premoženje, ki pripada fizični osebi, ki je prebivala v tujini neprekinjeno najmanj 12 mesecev,
in ki se seli v Slovenijo. Oprostitev se ne nanaša na alkoholne pijače, tobak in tobačne izdelke, motorna vozila ter opremo za opravljanje dejavnosti;
3. predmete, ki pripadajo osebi, ki je prebivala v tujini
neprekinjeno najmanj 12 mesecev in ki se seli v Slovenijo
zaradi sklenitve zakonske zveze. Oprostitev se ne nanaša
na alkoholne pijače, tobak in tobačne izdelke, motorna vozila ter opremo za opravljanje dejavnosti;
4. predmete, ki jih fizična oseba, ki stalno živi v Sloveniji, pridobi z dedovanjem. Oprostitev se ne nanaša na
alkoholne pijače, tobak in tobačne izdelke, prevozna sredstva, opremo, zaloge surovin, polizdelkov in končnih izdel-
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kov, živino in kmetijske pridelke, ki presegajo običajne
družinske potrebe;
5. učne pripomočke, ki jih za lastne potrebe prinesejo
s seboj dijaki in študenti, ki prihajajo v Slovenijo z namenom
šolanja;
6. blago v osebni prtljagi potnika, ki se uvaža v nekomercialne namene in je v skladu s carinskimi predpisi oproščeno plačila carine;
7. nekomercialno blago v pošiljkah, ki jih fizična oseba
s prebivališčem v tujini brezplačno pošilja fizični osebi na
carinskem območju do vrednosti, za tobak in tobačne izdelke, alkohol in alkoholne pijače ter parfume in toaletne vode
pa do količin, ki jih predpiše minister, pristojen za finance;
8. častna odlikovanja in nagrade, če njihova narava ali
posamična vrednost kaže na to, da niso uvožene za komercialne namene; priložnostna darila, prejeta v okviru mednarodnih odnosov, če ne odražajo komercialnega namena; ob
pogoju vzajemnosti predmete, namenjene šefom tujih držav
oziroma njihovim predstavnikom za njihove potrebe v času
uradnega obiska v Sloveniji. Oprostitev se ne nanaša na
alkoholne pijače ter tobak in tobačne izdelke;
9. terapevtske substance človeškega izvora in reagente za določanje krvnih skupin ter tipov tkiv, ki se uporabljajo
za nekomercialne medicinske ali znanstvene namene; farmacevtske izdelke za zdravstveno oziroma veterinarsko uporabo na mednarodnih športnih prireditvah; laboratorijske živali, živalske, biološke in kemične substance, poslane
brezplačno, ki so namenjene znanstvenim raziskavam, ter
vzorci referenčnih substanc, namenjenih kontroli kvalitete
medicinskih proizvodov, ki jih je odobrila Svetovna zdravstvena organizacija;
10. blago, ki ga brezplačno pridobijo državni organi,
dobrodelne in človekoljubne organizacije, namenjeno pa je
za brezplačno razdelitev osebam, potrebnim pomoči, ali
blago, poslano brezplačno in brez vsakih komercialnih namenov, z namenom, da se uporabi izključno zaradi zadovoljitve njihovih delovnih potreb ali izvrševanja njihovih nalog.
Oprostitev se ne nanaša na alkoholne pijače, tobak in tobačne izdelke, kavo in pravi čaj ter motorna vozila (razen
reševalna vozila). Oprostitev se nanaša le na organizacije, ki
vodijo ustrezno knjigovodstvo in pristojnim organom omogočajo nadzor nad njihovim delovanjem in ki po potrebi
nudijo zavarovanje plačila DDV;
11. blago, ki ga uvozijo državni organi in organizacije,
dobrodelne in človekoljubne organizacije, namenjeno pa je
za brezplačno razdelitev med žrtve naravnih in drugih nesreč in vojn, ali blago, ki ostane last teh organizacij, dano pa
je na razpolago prej omenjenim žrtvam. Oprostitev se ne
nanaša na material in opremo, namenjeno za obnovo območij, ki jih je prizadela naravna in druga nesreča. Oprostitev
se nanaša le na organizacije, ki vodijo ustrezno knjigovodstvo in pristojnim organom omogočajo nadzor nad njihovim
delovanjem in ki po potrebi nudijo zavarovanje plačila DDV;
12. predmete, ki so posebej izdelani za izobraževanje, usposobljanje ali zaposlovanje slepih in gluhih oziroma drugih fizično ali duševno prizadetih oseb, če so bili
pridobljeni brezplačno ter uvoženi s strani ustanov oziroma
organizacij, katerih dejavnost je izobraževanje oziroma nudenje pomoči tem osebam in če s strani donatorjev ni
izražen komercialni namen;
13. opremo, ki jo imetnik uporablja za opravljanje svoje
dejavnosti, pa le-to preseli v Slovenijo. Oprostitev se ne
nanaša na prevozna sredstva, gorivo, zaloge blaga, izdelkov
in polizdelkov ter živino, katere imetniki so trgovci;
14. rastlinske in živinorejske proizvode, ki jih pridobijo
kmetje – državljani Republike Slovenije na svojih posestvih
v obmejnem območju sosednje države ter naraščaj in druge
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proizvode, pridobljene od živine, ki jo imajo na teh posestvih
zaradi poljskih del, paše ali prezimovanja; semena, gnojiva
in podobni izdelki za obdelavo tal, ki jo uporabljajo kmetje –
tuji državljani na svojih posestvih v Sloveniji;
15. vzorce blaga neznatne vrednosti, ki so namenjeni
za pridobivanje naročil tovrstnega blaga, in ki so glede izgleda in količine neuporabni za kakršnekoli druge namene;
16. tiskovine in reklamni material, ki ga pošilja oseba s
sedežem poslovanja izven Slovenije;
17. blago, namenjeno uporabi na sejmu, razstavi ali
podobni prireditvi. Oprostitev se ne nanaša na alkoholne
pijače, tobak in tobačne izdelke ter goriva in kuriva;
18. blago, ki je zaradi določitve njihove sestave, kvalitete ali drugih tehničnih značilnosti, namenjeno preizkušanju, preiskovanju ali testiranju, ki se v celoti porabi oziroma
uniči. Oprostitev se ne nanaša na blago, uporabljeno pri
preizkušanju, analiziranju ali testiranju zaradi pospeševanja
prodaje;
19. predmete in spremljajoče dokumente, ki se v zvezi
s pridobitvijo ali varstvom blagovnih znamk, patentov in modelov pošiljajo organizacijam za varstvo pravic intelektualne
lastnine;
20. turistično informativno dokumentacijo, ki je namenjena za brezplačno razdelitev, in katere glavni namen je
predstaviti tujo turistično ponudbo;
21. dokumente, ki se pošiljajo državnim organom;
publikacije tujih državnih organov in mednarodnih organov
in organizacij; obrazce za izvajanje pooblastil državnih organov; dokazni predmeti v sodnih postopkih; tiskane okrožnice, ki se pošiljajo kot del običajne izmenjave informacij
med javnimi službami ali bančnimi ustanovami; uradne tiskovine, ki jih prejema Banka Slovenije; dokumente, arhive, ter obrazce za uporabo na mednarodnih srečanjih,
konferencah ali kongresih; načrte, tehnične slike, modele
in podobne dokumente za namene sodelovanja na mednarodnem natečaju, ki se organizira v Sloveniji; tiskane obrazce, ki se v skladu z mednarodnimi konvencijami uporabljajo kot uradni dokumenti v mednarodnem prometu vozil in
blaga; fotografije in diapozitive, ki se pošiljajo tiskovnim
agencijam ali časopisnim hišam; zbirateljske predmete in
umetniška dela, ki niso namenjena prodaji in so uvožena
brezplačno s strani muzejev, galerij in drugih inštitucij ter
so namenjeni za brezplačne oglede; zidni zemljevidi, filmi
(razen kinematografskih) in drugi avdiovizualni izdelki vzgojno-izobraževalnega značaja, ki jih izdela OZN ali njene
specializirane agencije;
22. material, potreben za natovarjanje ter zavarovanje
blaga med transportom; stelja in krma za živali med transportom, naložena na prevozno sredstvo, ki se uporablja za
prevoz živali iz tuje države v Slovenijo ali preko Slovenije;
23. goriva in maziva v rezervoarjih, ki so tovarniško
vdelani v motorna vozila;
24. material za postavitev, vzdrževanje ali okrasitev spominskih obeležij, grobov ali pokopališč vojnih žrtev iz drugih
držav; krste s posmrtnimi ostanki in žare s pepelom pokojnika ter pogrebni artikli, ki običajno spremljajo krste in žare.
30. člen
(črtan)
31. člen
(oprostitve pri izvozu iz Skupnosti in podobnih transakcijah
ter pri mednarodnih prevozih)
Plačila DDV je oproščena:
1. dobava blaga, ki ga iz Slovenije odpošlje ali odpelje
v namembni kraj izven Skupnosti prodajalec ali druga oseba
za njegov račun;
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2. dobava blaga, ki ga iz Slovenije odpošlje ali odpelje
v namembni kraj izven Skupnosti kupec, ki nima sedeža na
ozemlju Slovenije ali druga oseba za njegov račun, razen
blaga, ki ga prevaža kupec sam in je namenjeno za opremljanje, oskrbovanje z gorivom ali druge vrste oskrbovanja
zasebnih čolnov, zasebnih zrakoplovov ali katerihkoli drugih
prevoznih sredstev za zasebno rabo;
Če gre za blago, ki ga potnik prenaša v svoji osebni
prtljagi, se oprostitev plačila davka v skladu s to točko uveljavlja na način vračila DDV, če so izpolnjeni pogoji, določeni v skladu s 55. členom tega zakona;
3. storitev dodelave blaga (premičnin), ki ga je izvajalec ali naročnik storitve pridobil oziroma uvozil z namenom,
da se na ozemlju Skupnosti na tem blagu opravi takšna
dodelava, vendar le v primeru, če naročnik storitve nima
sedeža na ozemlju Slovenije in če blago odpošlje ali odpelje
izven Skupnosti izvajalec ali naročnik storitve ali druga oseba za račun enega od njiju;
4. dobava blaga za oskrbovanje z gorivom in drugo
oskrbovanje:
a) plovil za plovbo na odprtem morju, ki opravljajo prevoz potnikov za plačilo ali so namenjena za opravljanje komercialne, industrijske ali ribiške dejavnosti;
b) plovil za reševanje ali pomoč na morju ali za priobalni ribolov, razen za oskrbovanje ladij za priobalni ribolov;
c) vojaških plovil, kot so opredeljena pod tarifno številko 89.01 A skupne carinske tarife, ki zapustijo državo in so
namenjena v tuja pristanišča oziroma sidrišča.
5. dobava, izboljšave, popravilo, vzdrževanje, zakup in
najem plovil iz podtočke a) in b) prejšnje točke ter dobava,
najem, popravilo in vzdrževanje opreme, vključno z ribiško
opremo, ki je vgrajena ali se v ali na njih uporablja;
6. dobava, izboljšave, popravilo, vzdrževanje, zakup in
najem zrakoplovov, ki jih uporabljajo letalski prevozniki za
zračne prevoze na mednarodnih zračnih progah za plačilo
ter dobava, najem, popravilo in vzdrževanje opreme, ki je
vgrajena v zrakoplov ali se v ali na njih uporablja;
7. dobava blaga zaradi oskrbovanja z gorivom in drugega oskrbovanja zrakoplovov iz prejšnje točke;
8. opravljanje storitev, razen storitev iz 5. točke tega
člena, za neposredne potrebe plovil iz navedene točke ali
njihovega tovora;
9. opravljanje storitev, razen storitev iz 6. točke tega
člena, za neposredne potrebe zrakoplovov iz navedene točke ali njihovega tovora;
10. dobave blaga in storitev, ki so namenjene:
– za službene potrebe diplomatskih in konzularnih
predstavništev ter posebnih misij, akreditiranih v Sloveniji,
razen konzularnih predstavništev, ki jih vodijo častni konzularni funkcionarji;
– za službene potrebe mednarodnih organizacij in drugih subjektov mednarodnega javnega prava, če to določajo
mednarodne pogodbe, ki veljajo za Republiko Slovenijo;
– za osebne potrebe tujega osebja diplomatskih in konzularnih predstavništev ter posebnih misij, akreditiranih v
Sloveniji, vključno z njihovimi družinskimi člani;
– za osebne potrebe tujega osebja mednarodnih organizacij, vključno z njihovimi družinskimi člani, če to določajo
mednarodne pogodbe, ki veljajo za Slovenijo;
– za potrebe oboroženih sil drugih držav, pogodbenic
Severnoatlantske zveze ali spremnega civilnega osebja ali
za oskrbo njihovih menz ali kantin, kadar te sile sodelujejo
pri zagotavljanju skupne obrambe;
– v drugo državo članico in namenjene za oborožene
sile katerekoli države članice, ki je pogodbenica Severnoatlantske zveze, razen namembne države članice, za potrebe
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teh sil ali spremnega civilnega osebja ali za oskrbo njihovih
menz ali kantin, kadar te sile sodelujejo pri zagotavljanju
skupne obrambe.
Oprostitve DDV iz tretje in četrte alinee te točke ne
morejo uveljaviti državljani Slovenije oziroma tuji državljani s
stalnim prebivališčem v Sloveniji.
11. dobave zlata centralnim bankam;
12. dobave blaga pooblaščenim organizacijam, ki ga
le-te izvozijo iz Skupnosti kot del njihovih človekoljubnih,
dobrodelnih dejavnosti ali dejavnosti poučevanja, ki jih izvajajo izven Skupnosti. Dovoljenje se izda organizaciji, ki
izpolnjuje predpisane pogoje, in sicer za vsako dobavo
blaga posebej ali pa za določeno obdobje. Oprostitev po
tej točki se izvede tako, da se pooblaščenim organizacijam
vrne plačani DDV, ki ga le-te niso mogle uveljaviti kot odbitek vstopnega DDV v skladu s 40. členom tega zakona;
13. opravljanje storitev, vključno prevoznih storitev in
pomožnih storitev, razen opravljanja storitev, ki so oproščene v skladu s 26. in 27. členom tega zakona, če so te
neposredno povezane z izvozom oziroma uvozom blaga v
smislu drugega in tretjega odstavka 16. člena tega zakona;
14. storitve, ki jih opravijo zastopniki in drugi posredniki, ki delujejo v imenu in za račun druge osebe, če so te
storitve del transakcij iz tega člena ali transakcij, opravljenih
izven Skupnosti. Ta oprostitev se ne nanaša na potovalne
agente, ki dobavljajo v imenu in za račun potnika storitve, ki
se opravijo v drugih državah članicah.
31.a člen
(oproščene dobave blaga znotraj Skupnosti)
Plačila DDV so oproščene:
1. dobave blaga, kot so opredeljene v 4., 5. in 6.
členu tega zakona, ki ga odpošlje ali odpelje prodajalec ali
oseba, ki pridobi blago ali druga oseba za račun enega od
njiju, v drugo državo članico, drugemu davčnemu zavezancu ali pravni osebi, ki ni davčni zavezanec, ki kot taka deluje
v drugi državi članici, kot je država, v kateri se odpošiljanje
ali prevoz začne.
Ta oprostitev se ne nanaša na dobave blaga, ki jih
opravijo davčni zavezanci, ki so oproščeni obračunavanja
DDV v skladu s 45. členom tega zakona ali na dobave
blaga, ki se opravijo za davčne zavezance ali pravne osebe,
ki niso davčni zavezanci, katerih pridobitve znotraj Skupnosti niso predmet DDV;
2. dobave novih prevoznih sredstev, ki jih odpošlje ali
odpelje prodajalec ali kupec ali druga oseba za njun račun,
v drugo državo članico, davčnim zavezancem ali pravnim
osebam, ki niso davčni zavezanci, katerih pridobitve znotraj
Skupnosti niso predmet DDV ali katerikoli drugi osebi, ki ni
davčni zavezanec;
3. dobave trošarinskih izdelkov, ki jih odpošlje ali odpelje prodajalec, kupec ali druga oseba za račun enega od
njiju, v drugo državo članico, davčnim zavezancem ali pravnim osebam, ki niso davčni zavezanci, in izpolnjujejo pogoje
za izjemo po drugem odstavku 11.a člena tega zakona,
kadar je za odpošiljanje ali prevoz izdelkov izdan spremni
dokument, trošarina plačana v državi odpošiljanja in zavarovano njeno plačilo v namembni državi v skladu z zakonom,
ki ureja trošarine.
Ta oprostitev se ne nanaša na trošarinske izdelke, ki jih
dobavijo davčni zavezanci, ki so oproščeni obračunavanja
DDV v skladu s prvim odstavkom 45. člena tega zakona.
4. prenos blaga v smislu 7.a člena tega zakona, za
katerega bi se priznavale oprostitve v skladu s 1. do 3.
točko tega člena, če bi bile opravljene za račun drugega
davčnega zavezanca.
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31.b člen
(oprostitve plačila DDV od prevoznih storitev znotraj
Skupnosti)
Plačila DDV so oproščene prevozne storitve znotraj
Skupnosti pri pošiljanju ali prevozu blaga na ali z otokov, ki
so del avtonomnega področja Azorov in Madeire, kot tudi
pošiljanje ali prevoz blaga med temi otoki.
32. člen
(druge posebne oprostitve)
(1) Plačila DDV je oproščen uvoz blaga, ki je namenjeno, da:
a) se predloži carinskemu organu in, kadar je to dovoljeno v skladu s carinskimi predpisi, da v začasno hrambo;
b) se vnese v prosto carinsko cono;
c) se zanj začne postopek carinskega skladiščenja ali
postopek uvoza zaradi izvoza po sistemu odloga.
(2) Oprostitev plačila DDV v skladu s tem členom se
lahko uveljavi le, če blago ni sproščeno v prost promet
oziroma ni namenjeno končni potrošnji in če je znesek
DDV, ki se zaračuna ob zaključku transakcij, navedenih
v tem členu, enak znesku DDV, ki bi ga bilo treba obračunati, če bi bila vsaka od teh transakcij obdavčena v
Sloveniji.
(3) Plačila DDV je oproščeno tudi blago, namenjeno
prodaji v prostih carinskih prodajalnah na letališču, odprtem
za mednarodni zračni promet oziroma v pristanišču, odprtem za mednarodni promet, pod pogojem, da ga potniki v
dovoljenih količinah kot osebno prtljago odnesejo v drugo
državo z zrakoplovom oziroma z ladjo.
(4) Za potnika iz tretjega odstavka tega člena se šteje
potnik, ki ima vozovnico, na kateri je navedeno namembno
letališče oziroma pristanišče druge države.
32.a člen
(uporaba tega zakona za blago, uvoženo iz tretjih ozemelj
oziroma izvoženo v tretja ozemlja)
(1) Blago iz 2. točke 11. člena tega zakona, ki se
uvaža v Slovenijo iz tretjega ozemlja, ki sicer tvori sestavni
del carinskega območja Skupnosti, vendar zanj v skladu s
1. členom tega zakona ne veljajo splošna pravila obdavčevanja dobav in nabav blaga znotraj Skupnosti, se obravnava v Sloveniji v skladu z drugim do četrtim odstavkom tega
člena.
(2) Formalnosti, ki se nanašajo na vnos blaga iz prvega
odstavka tega člena v Skupnost, so določene z evropskimi
carinskimi predpisi, ki urejajo uvoz blaga na carinsko območje Skupnosti.
(3) Če je namembni kraj pri prevozu ali pošiljanju blaga
iz prvega odstavka tega člena v drugi državi članici, kot je
država članica, v kateri je blago vnešeno v Skupnost, se
blago prevaža znotraj Skupnosti v skladu z določbami evropskih carinskih predpisov, ki urejajo notranji tranzitni postopek, vendar le, če je v skladu s temi predpisi za to blago ob
vnosu v Skupnost vložena tranzitna deklaracija.
(4) Če je za blago iz prvega odstavka tega člena v
trenutku vnosa v Skupnost začet postopek, zaradi katerega
bi, če bi bilo blago uvoženo v smislu 1. točke 11. člena tega
zakona, zavezanec za blago lahko uveljavil oprostitev iz prvega odstavka 32. člena tega zakona, velja oprostitev iz
prvega odstavka 32. člena tega zakona tudi za blago iz
prvega odstavka tega člena.
(5) Blago, razen blaga iz 1. točke 11. člena tega zakona, ki se iz Slovenije pošlje na tretje ozemlje, ki sicer tvori
sestavni del carinskega območja Skupnosti, vendar zanj v
skladu s 1. členom tega zakona ne veljajo splošna pravila
obdavčevanja dobav in nabav blaga znotraj Skupnosti, se
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obravnava v Sloveniji v skladu s šestim in sedmim odstavkom tega člena.
(6) Formalnosti v zvezi z izvozom blaga iz petega odstavka tega člena na tretje ozemlje so določene z evropskimi carinskimi predpisi, ki urejajo izvoz blaga iz carinskega
območja Skupnosti.
(7) Če je bilo blago začasno izvoženo na tretje ozemlje
z namenom, da bo ponovno uvoženo v Slovenijo, se za
blago iz petega odstavka tega člena upoštevajo določbe, ki
sicer urejajo obdavčitev oziroma oprostitev plačila DDV za
ponovni uvoz blaga, ki je bilo prvotno začasno izvoženo iz
carinskega območja Skupnosti.

X. IZDAJA RAČUNOV
33. člen
(obveznost izdajanja računov)
(1) Davčni zavezanec mora za vsak promet blaga oziroma storitev, ki ga opravi, zagotoviti, da je izdan račun.
(2) Če je račun izdan davčnemu zavezancu ali pravni
osebi, ki ni davčni zavezanec, mora vsebovati podatke, predpisane v 34. členu tega zakona, če je izdan drugim osebam
pa podatke, predpisane v 35. členu tega zakona, če ni s
tem zakonom drugače določeno.
(3) Račun mora biti izdan tudi za dobave blaga iz prvega odstavka 15.a člena tega zakona in za blago dobavljeno
pod pogoji iz 31.a člena tega zakona.
(4) Davčni zavezanec mora zagotoviti, da je izdan račun tudi za vsako predplačilo, ki ga prejme pred opravljenim
prometom blaga oziroma storitev od drugega davčnega zavezanca ali pravne osebe, ki ni davčni zavezanec.
(5) Če davčni zavezanec opravi več posameznih dobav
blaga ali storitev, lahko izda skupni račun pod pogoji, ki jih
predpiše minister, pristojen za finance.
(6) Račun izda davčni zavezanec, ki opravi dobavo,
lahko pa ga izda tudi kupec blaga ali naročnik storitev ali
tretja oseba v imenu in za račun davčnega zavezanca, če so
izpolnjeni pogoji, ki jih določi minister, pristojen za finance.
(7) Kot račun se šteje tudi vsak dokument oziroma
sporočilo, ki dopolnjuje ali se izrecno in nedvoumno nanaša
na prvoten račun.
34. člen
(podatki na računu, ki je izdan davčnemu zavezancu ali
pravni osebi, ki ni davčni zavezanec)
(1) Davčni zavezanec, ki izda račun davčnemu zavezancu ali pravni osebi, ki ni davčni zavezanec, mora na
računu navesti naslednje podatke:
1. datum izdaje;
2. zaporedno številko, ki omogoča identifikacijo računa;
3. identifikacijsko številko za DDV, pod katero davčni
zavezanec opravi dobavo blaga ali storitev;
4. identifikacijsko številko za DDV naročnika oziroma
kupca, če je naročnik oziroma kupec plačnik DDV za nabavljeno blago oziroma storitve ali če mu je dobavljeno blago v
skladu z 31.a členom tega zakona;
5. ime in naslov davčnega zavezanca in njegovega
naročnika;
6. količino in vrsto dobavljenega blaga oziroma obseg
in vrsto opravljenih storitev;
7. datum opravljene dobave blaga oziroma datum, ko
je bila storitev opravljena oziroma končana oziroma datum
prejetega predplačila, če se ta datum lahko določi in je
različen od datuma izdaje računa;
8. davčno osnovo, od katere se obračunava DDV po
posamezni stopnji ali na katero se nanaša posamezna opro-
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stitev, ceno na enoto blaga ali storitve brez DDV, in kakršnakoli znižanja cen in popuste, ki niso vključeni v ceno
na enoto;
9. uporabljeno stopnjo DDV;
10. znesek DDV, razen če je s tem zakonom ali predpisom, izdanim na njegovi podlagi, drugače določeno.
(2) Če davčni zavezanec opravi dobavo blaga oziroma
storitev, za katero je predpisana oprostitev plačila DDV, mora biti na računu navedena določba tega zakona, ki določa
oprostitev.
(3) Če davčni zavezanec opravi dobavo blaga oziroma
storitev, za katero je predpisano, da je plačnik DDV naročnik, mora biti na računu navedena določba tega zakona, na
podlagi katere je plačnik DDV naročnik.
(4) Davčni zavezanec, ki obračunava DDV od dosežene razlike v ceni, mora na računu navesti določbo tega
zakona, na podlagi katere obračunava DDV od razlike v
ceni.
(5) Če je plačnik DDV davčni zastopnik v smislu drugega odstavka 12. člena tega zakona, mora izdajatelj računa
na računu navesti njegovo identifikacijsko številko za DDV
ter njegovo ime in naslov.
35. člen
(podatki, ki jih mora vsebovati račun, izdan drugim
osebam)
(1) Davčni zavezanec, ki izda račun drugim osebam,
razen osebam iz prvega odstavka 34. člena tega zakona,
mora na računu navesti naslednje podatke:
1. datum izdaje;
2. zaporedno številko, ki omogoča identifikacijo računa;
3. identifikacijsko številko za DDV, pod katero davčni
zavezanec opravi dobavo blaga oziroma storitev;
4. ime in naslov davčnega zavezanca;
5. prodajno vrednost blaga oziroma storitve z vključenim DDV ter
6. znesek vračunanega DDV.
(2) Če davčni zavezanec opravlja promet in storitev po
različnih davčnih stopnjah, mora prodajno vrednost z vključenim DDV izkazati ločeno po davčnih stopnjah in izkazati
ločeno tudi vrednost DDV.
(3) Če davčni zavezanec opravi dobavo blaga oziroma
storitev, za katero je predpisana oprostitev plačila DDV, mora na računu navesti določbo tega zakona, ki določa oprostitev.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko prejemnik blaga oziroma storitev, ki ni zavezanec za DDV, zahteva,
da mu davčni zavezanec izda račun v skladu s 34. členom
tega zakona, če prejemnik potrebuje takšen račun zaradi
uveljavljanja ugodnosti v skladu s tem zakonom (npr. 10.
točka 31. člena in 55. člen tega zakona).
35.a člen
(posebne določbe)
(1) Znesek DDV na računu mora biti izkazan v tolarjih.
(2) Računi se lahko izdajo v papirni obliki, lahko pa tudi
v elektronski obliki, če s tem soglaša kupec oziroma naročnik. Pogoje za pošiljanje in izdajanje računov v elektronski
obliki predpiše minister, pristojen za finance.
(3) Podatke, ki jih mora vsebovati račun, ki ga izda
davčni zavezanec iz 13.a člena tega zakona, predpiše minister, pristojen za finance.
(4) Minister, pristojen za finance, lahko določi izjeme
od obveznosti izdajanja računov, če se podatki o prodaji
blaga oziroma storitev lahko zagotovijo na drug način in ni
ogrožen nadzor nad izvajanjem tega zakona.
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XI. DAVČNO OBDOBJE, OBRAČUNAVANJE IN
PLAČEVANJE DAVČNE OBVEZNOSTI
36. člen
(obdobje obdavčevanja)
(1) Davčni zavezanec mora obračunavati davčno obveznost v davčnem obdobju.
(2) Davčno obdobje je koledarski mesec, če ni s tem
zakonom drugače določeno.
(3) Za davčnega zavezanca, ki je v preteklem koledarskem letu dosegel promet blaga oziroma storitev v vrednosti
do vključno 10,000.000 tolarjev, je davčno obdobje koledarsko polletje, za davčnega zavezanca, ki je v preteklem
koledarskem letu dosegel promet blaga oziroma storitev od
10,000.000 tolarjev do vključno 20,000.000 tolarjev, je
davčno obdobje koledarsko trimesečje. Pri začetku opravljanja obdavčljive dejavnosti se davčno obdobje določi glede na pričakovano vrednost prometa blaga oziroma storitev
v prvem koledarskem letu. Ne glede na določbe prvega
stavka tega odstavka je za davčnega zavezanca, za katerega je predpisano davčno obdobje koledarsko polletje in
pridobiva oziroma dobavlja blago znotraj Skupnosti, davčno
obdobje koledarsko trimesečje.
(4) Za davčnega zavezanca, nad katerim se začne likvidacijski ali stečajni postopek, se davčno obdobje zaključi z
dnem začetka likvidacijskega ali stečajnega postopka. Ob
zaključku likvidacijskega ali stečajnega postopka se davčno
obdobje zaključi z datumom sklepa o zaključku likvidacijskega ali stečajnega postopka.
(5) Za davčnega zavezanca, ki nima sedeža v Sloveniji
ter za prejemnika blaga oziroma storitev, ki ni identificiran za
namene DDV in je plačnik DDV na podlagi 2. točke prvega
odstavka ali na podlagi drugega stavka drugega odstavka
12. člena tega zakona, je davčno obdobje za plačilo DDV
koledarski mesec.
(6) Davčni zavezanec, na katerega se nanaša četrti
odstavek 53. člena tega zakona in ki izpolnjuje pogoje za
obračunavanje DDV v trimesečnem oziroma polletnem davčnem obdobju, se lahko odloči za obračunavanje DDV v
enomesečnem davčnem obdobju. V tem primeru mora pisno obvestiti pristojni davčni organ v roku 15 dni pred prehodom na mesečni obračun DDV. Obdobje obračunavanja
DDV po tem odstavku ne sme biti krajše od 12 mesecev.
(7) Promet blaga oziroma storitev po tem členu je
promet, ki je izkazan v obračunu DDV za preteklo koledarsko leto.
37. člen
(obračunavanje DDV)
(1) Davčni zavezanec obračunava DDV na podlagi zneskov na izdanih računih za opravljen promet blaga oziroma
storitev v davčnem obdobju.
(2) Za zneske na izdanih računih po prvem odstavku
tega člena se štejejo tudi zneski predplačil ter vrednost
opravljenega prometa blaga oziroma storitev po 5., 6. in 9.
členu tega zakona.
38. člen
(predložitev obračuna DDV)
(1) Davčno obveznost za davčno obdobje je davčni
zavezanec dolžan izkazati v mesečnem, trimesečnem oziroma polletnem obračunu DDV; v mesečnem oziroma trimesečnem obračunu morajo izkazati davčno obveznost tudi
osebe iz 3., 4. in 6. točke prvega odstavka 12. člena tega
zakona.
(2) Obračun iz prvega odstavka tega člena je davčni
zavezanec dolžan predložiti davčnemu organu do zadnjega
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delovnega dne naslednjega meseca po poteku davčnega
obdobja.
(3) Davčni zavezanec mora predložiti obračun DDV ne
glede na to, ali je za obdobje, za katerega predloži obračun,
dolžan plačati DDV.
(4) V primeru prenehanja identifikacije za namene DDV
je davčni zavezanec dolžan predložiti obračun do zadnjega
delovnega dne naslednjega meseca po poteku meseca, v
katerem je prenehala identifikacija za namene DDV.
(5) Davčni zavezanec, nad katerim se začne likvidacijski ali stečajni postopek, je dolžan predložiti obračun v 20
dneh od dneva začetka likvidacijskega ali stečajnega postopka. Ob zaključku likvidacijskega ali stečajnega postopka pa je davčni zavezanec dolžan predložiti obračun do
zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po poteku
meseca, v katerem je izdan sklep o zaključku likvidacijskega ali stečajnega postopka.
(6) Obračun DDV mora vsebovati vse potrebne podatke za obračun davčne obveznosti.
(7) Obliko in vsebino davčnih obračunov predpiše minister, pristojen za finance.
(8) Obračun DDV lahko davčni zavezanec predloži tudi
v elektronski obliki preko elektronskih sredstev, pod pogoji,
ki jih predpiše minister, pristojen za finance.
(9) Davčni zavezanec, ki se v skladu s predpisi, ki
urejajo obdavčitev dobička oziroma dohodka pravnih oseb
šteje za povezano osebo, lahko ugotavlja davčno obveznost
na podlagi skupinskega obračuna.
(10) V skupinskem obračunu se presežek vstopnega
DDV članov skupine pokrije z obveznostjo obračunanega
DDV, ugotovljenega ob davčnih obračunih posameznih članov skupine.
(11) Skupina pooblasti enega od članov skupine, da
predloži skupinski obračun, hkrati z davčnimi obračuni posameznih članov skupine.
(12) Skupinski obračun odobri davčni organ na podlagi
pisne zahteve članov skupine.
(13) Če se posamezni član skupine naknadno opredeli
za posamično obdavčenje, mora vsak član skupine plačati
morebitno razliko, ki je nastala zaradi spremembe obdavčenja v skupini.
(14) Skupinski davčni obračun lahko predlagajo davčni
zavezanci, ki obračunavajo DDV mesečno.
(15) Minister, pristojen za finance, predpiše obliko in
način priprave skupinskega obračuna.
39. člen
(plačevanje davčne obveznosti)
(1) Davčna obveznost za davčno obdobje dospe v plačilo zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja.
(2) V roku iz prvega odstavka tega člena plača DDV
tudi oseba iz 2., 3., 4. in 6. točke prvega odstavka in
drugega odstavka 12. člena tega zakona.
(3) Pri uvozu blaga se DDV obračunava in plačuje, kot
da bi bil uvozna dajatev v smislu 3. člena Carinskega zakona
(Uradni list RS, št. 1/95, 28/95, 32/99, 40/99-popr. in
59/2002).
39.a člen
(obdobje poročanja za dobave blaga znotraj Skupnosti)
(1) Davčni zavezanec, identificiran za namene DDV,
mora davčnemu organu poročati o vseh dobavah blaga, ki
jih opravi davčnim zavezancem, identificiranim za namene
DDV v drugi državi članici, v obdobju poročanja.
(2) Obdobje poročanja je koledarsko trimesečje.

Stran

19806 / Št. 134 / 30. 12. 2003

39.b člen
(predložitev kvartalnega poročila)
(1) Dobave blaga znotraj Skupnosti mora davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, izkazati v kvartalnem
poročilu za obdobje poročanja.
(2) Kvartalno poročilo iz prvega odstavka tega člena
mora davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, predložiti davčnemu organu do 10. dne drugega meseca, ki
sledi obdobju poročanja.
(3) V kvartalnem poročilu mora davčni zavezanec navesti vse potrebne podatke za poročanje o dobavah blaga
znotraj Skupnosti davčnemu zavezancu, identificiranemu za
namene DDV v drugi državi članici in popravke podatkov za
pretekla obdobja poročanja. V kvartalno poročilo se vpisujejo podatki o skupni vrednosti dobav, razčlenjenih po davčnih zavezancih, prejemnikih blaga.
(4) Kvartalno poročilo iz prvega odstavka tega člena
lahko davčni zavezanec v roku iz drugega odstavka tega
člena predloži tudi v elektronski obliki preko elektronskih
sredstev, pod pogoji, ki jih predpiše minister, pristojen za
finance.
(5) Vsebino in obliko kvartalnega poročila predpiše
minister, pristojen za finance.

XII. ODBITEK VSTOPNEGA DDV
40. člen
(pravica do odbitka vstopnega DDV)
(1) Pravica do odbitka vstopnega DDV nastane v trenutku, ko nastane obveznost obračuna DDV.
(2) Če ni s tem zakonom drugače določeno, sme davčni zavezanec od svoje davčne obveznosti odbiti DDV, ki ga
je dolžan ali ga je plačal pri nabavah blaga oziroma storitev,
če je to blago oziroma storitve uporabil oziroma jih bo uporabil za namene svojih obdavčenih transakcij (v nadaljnjem
besedilu: vstopni DDV), in sicer:
1. vstopni DDV, ki ga je dolžan ali ga je plačal na
ozemlju Slovenije v zvezi z blagom oziroma storitvami, ki mu
jih je ali mu jih bo dobavil drug davčni zavezanec;
2. vstopni DDV, ki ga je dolžan ali ga je plačal na
ozemlju Slovenije v zvezi z uvozom blaga;
3. vstopni DDV, ki ga je dolžan plačati v skladu s 1.
točko 6. člena in 11.b členom tega zakona;
4. vstopni DDV, ki ga je dolžan plačati v skladu s prvim
odstavkom 3.a člena in četrtim odstavkom 11.a člena tega
zakona.
(3) Vsak davčni zavezanec ima tudi pravico do odbitka
vstopnega DDV iz drugega odstavka tega člena, če se blago
in storitve uporabijo za namene:
1. transakcij, ki jih je v zvezi z dejavnostjo iz drugega
odstavka 13. člena tega zakona opravil izven Slovenije, ob
pogoju, da bi bil upravičen do odbitka vstopnega DDV, če bi
bile opravljene v Sloveniji;
2. transakcij, ki so oproščene plačila DDV v skladu s
5. točko 28. člena, 31. členom, prvim in tretjim odstavkom
32. člena, 32.a členom ali v skladu z 31.a in 31.b členom
tega zakona;
3. katerihkoli od transakcij, ki so oproščene v skladu s
1. in 4.a do 4.e točko 27. člena tega zakona, če ima naročnik sedež izven Skupnosti ali če so te transakcije neposredno povezane z blagom, namenjenim za izvoz v državo
izven Skupnosti.
(4) DDV iz tretjega odstavka tega člena se davčnim
zavezancem, ki nimajo sedeža na ozemlju Slovenije oziroma
davčnim zavezancem, ki nimajo sedeža na ozemlju Skupno-
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sti in zato ne morejo uveljavljati odbitka vstopnega DDV,
vrne v skladu s 54. členom tega zakona.
(5) Za blago in storitve, ki jih davčni zavezanec uporabi
ali jih bo uporabil tako za transakcije iz drugega in tretjega
odstavka tega člena, pri katerih se DDV lahko odbije, kot za
transakcije, pri katerih se DDV ne sme odbiti, se lahko
odbije samo takšen delež DDV, ki se pripiše prvim transakcijam. Ta delež se določi v skladu z 41. členom tega zakona
za vse transakcije, ki jih opravlja davčni zavezanec.
(6) Davčni zavezanec ne sme odbiti vstopnega DDV od:
1. jaht in čolnov, namenjenih za šport in razvedrilo,
zasebnih zrakoplovov, osebnih avtomobilov ter motornih koles, goriv in maziv ter nadomestnih delov ter storitev, tesno
povezanih s tem, razen od plovil oziroma od vozil, ki se
uporabljajo za opravljanje dejavnosti dajanja v najem in zakup in za nadaljnjo prodajo, vozil, ki se uporabljajo v avtošolah za izvajanje programa usposabljanja iz vožnje v skladu z
veljavnimi predpisi ter kombiniranih vozil za opravljanje dejavnosti javnega linijskega in posebnega linijskega prevoza.
Če se vozilo ne uporablja izključno za opravljanje dejavnosti
javnega in posebnega linijskega prevoza, zavezanec lahko
uveljavlja odbitek v delu, ki se nanaša na opravljanje te
dejavnosti;
2. stroškov za reprezentanco (pri čemer se kot stroški
za reprezentanco štejejo zgolj stroški za pogostitev in zabavo ob poslovnih ali družabnih stikih), stroškov za prehrano
(vključno s pijačo) ter stroškov za nastanitev.
(7) Za uveljavljanje svoje pravice do odbitka vstopnega
DDV mora davčni zavezanec:
1. za odbitke po 1. točki drugega odstavka tega člena,
imeti račun;
2. za odbitke po 2. točki drugega odstavka tega člena,
imeti uvozni dokument, na katerem je naveden kot prejemnik ali uvoznik in na katerem je naveden znesek oziroma
omogoča izračun zneska dolgovanega davka;
3. za odbitke po 3. točki drugega odstavka tega člena,
izpolnjevati formalnosti, ki jih predpiše minister, pristojen za
finance;
4. če je v primerih iz 12. člena tega zakona dolžan
plačati DDV kot naročnik ali kupec, izpolnjevati formalnosti,
ki jih predpiše minister, pristojen za finance;
5. za odbitke po 4. točki drugega odstavka tega člena,
izkazati v obračunu DDV podatek o znesku DDV, ki ga dolguje za blago, ki ga je pridobil znotraj Skupnosti, in imeti
račun.
(8) Davčni zavezanec iz četrtega odstavka 46. člena
tega zakona lahko odbije kot vstopni DDV znesek pavšalnega nadomestila v davčnem obdobju, v katerem je pavšalno
nadomestilo plačal.
(9) Davčni zavezanec opravi odbitek tako, da od skupnega zneska DDV, ki ga dolguje za dano davčno obdobje,
odšteje skupni znesek DDV, za katerega je v istem obdobju
nastala pravica do odbitka v skladu z drugim in tretjim odstavkom tega člena. Če davčni zavezanec ne odbije vstopnega DDV v tem davčnem obdobju, lahko odbije ta znesek
vstopnega DDV kadarkoli po tem davčnem obdobju, vendar
ne kasneje kot v zadnjem davčnem obdobju koledarskega
leta, ki sledi letu, v katerem je pridobil pravico do odbitka
vstopnega DDV.
(10) Če davčni zavezanec prejme račun, na katerem je
izkazan DDV od osebe, ki ga po tem zakonu ne sme izkazati, ne sme odbiti izkazanega DDV kot vstopnega DDV, ne
glede na to, če nepooblaščena oseba ta DDV plača.
(11) Če davčni zavezanec prejme račun, na katerem je
izkazan višji znesek DDV, kot bi moral biti po zakonu, ne
sme odbiti tega višjega zneska kot vstopni DDV, ne glede na
to, da je bil DDV plačan.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

134 / 30. 12. 2003 / Stran 19807

40.a člen
(dobava novih prevoznih sredstev)
(1) Davčni zavezanec iz 13.a člena tega zakona sme
odbiti DDV, ki je vključen v nabavni ceni ali plačan pri uvozu
ali pri nabavi prevoznega sredstva znotraj Skupnosti, do
zneska, ki ne presega DDV, ki bi ga moral plačati, če dobava ne bi bila oproščena.
(2) Pravica do odbitka nastane in se lahko uveljavi v
trenutku dobave.
(3) Podrobnejša pravila za izvajanje tega člena predpiše minister, pristojen za finance.

izračunavati odbitni delež v skladu z načinom, ki ga je
izbral v skladu s tem odstavkom najmanj 12 mesecev. Če
davčni zavezanec želi ponovno spremeniti izbrani način
določanja odbitnega deleža, mora tudi to spremembo priglasiti davčnemu organu.
(7) Davčni organ lahko na podlagi priglasitve iz šestega
odstavka tega člena prepove davčnemu zavezancu uporabo
izbranega načina določanja odbitnega deleža, če davčni
zavezanec z izbranim načinom ne omogoča izvajanja nadzora nad obračunavanjem in plačevanjem DDV v skladu z
zakonom.

41. člen
(izračun odbitnega deleža vstopnega DDV)
(1) Davčni zavezanec, ki opravlja obdavčeno in oproščeno dejavnost, določi znesek vstopnega DDV, ki se nanaša na obdavčeno in oproščeno dejavnost, v zvezi s katero
ima pravico do odbitka vstopnega DDV v skladu z drugim in
tretjim odstavkom 40. člena tega zakona, z odbitnim deležem, razen če v svojem knjigovodstvu ali izvenknjigovodski
evidenci zagotovi podatke o vstopnem DDV in znesku vstopnega DDV, za katerega mu je priznana pravica do odbitka
vstopnega DDV.
(2) Odbitni delež DDV se določi za ves promet blaga
oziroma storitev tako, da je:
1. v števcu: celotni znesek letnega prometa, ki se
nanaša na promet, od katerega ima davčni zavezanec pravico do odbitka vstopnega DDV, brez DDV;
2. v imenovalcu: znesek, ki je vključen v števec in
celotni znesek letnega prometa, od katerega davčni zavezanec nima pravice do odbitka DDV, vključno s subvencijami
in dotacijami, razen subvencij iz prvega odstavka 21. člena
tega zakona.
(3) V izračun odbitnega deleža se ne všteva:
1. znesek, ki se nanaša na opremo, ki jo je davčni
zavezanec odtujil v okviru opravljanja svoje dejavnosti;
2. znesek prometa finančnih storitev, če se opravljajo
občasno;
3. znesek prometa nepremičnin, če se promet opravlja
občasno.
(4) Odbitni delež DDV se določi na letni podlagi kot
odstotek in se zaokroži navzgor na celo število.
(5) Odbitni delež za tekoče leto se začasno določi na
podlagi podatkov o prometu preteklega leta (v nadaljnjem
besedilu: začasni odbitni delež). Če podatkov o prometu
preteklega leta ni ali, če so v znesku neznatni, začasni
odbitni delež določi davčni organ na podlagi napovedi davčnega zavezanca. Odbitni delež se dokončno določi, ko so
znani podatki o dejanskem obsegu prometa v letu, za katero
se določa odbitni delež (v nadaljnjem besedilu: dejanski
odbitni delež). Če se ugotovi, da je bil odbitek vstopnega
DDV na podlagi začasnega odbitnega deleža obračunan v
višjem ali nižjem znesku, kot bi smel biti glede na dejanske
podatke o obsegu prometa v tekočem letu, se odbitek vstopnega DDV ustrezno popravi v davčnem obdobju, v katerem
se ugotovi dejanski odbitni delež.
(6) Ne glede na drugi odstavek tega člena, lahko
davčni zavezanec določi odbitni delež ločeno za vsako
področje svoje dejavnosti, če vodi ločeno knjigovodstvo za
vsako področje dejavnosti in če priglasi izbran način določanja odbitnega deleža davčnemu organu. Davčni zavezanec lahko začne izračunavati odbitni delež v skladu s tem
odstavkom v prvem davčnem obdobju, ki sledi davčnemu
obdobju, v katerem je svojo izbiro priglasil davčnemu organu, če je davčni organ prejel priglasitev vsaj 15 dni pred
začetkom novega davčnega obdobja, sicer pa z začetkom
naslednjega davčnega obdobja. Davčni zavezanec mora

42. člen
(popravek odbitka vstopnega DDV)
(1) Odbitek vstopnega DDV, ki ga je davčni zavezanec
izvršil v skladu s tem zakonom, se mora ustrezno popraviti:
1. če se naknadno ugotovi, da je bil odbitek vstopnega
DDV obračunan v višjem ali nižjem znesku, kakor je znesek,
do katerega je bil davčni zavezanec upravičen;
2. če se po davčnem obračunu izkaže, da so se spremenili dejavniki za izračun odbitnega zneska vstopnega DDV,
kot so odpovedi nakupov in znižanja cen.
(2) Če se znotraj obdobja pet let od koledarskega leta
pričetka uporabe opreme spremenijo pogoji, ki so bili v tem
letu merodajni za odbitek vstopnega DDV, se za obdobje po
spremembi izvrši popravek vstopnega DDV. Pri nepremičninah se namesto obdobja pet let upošteva obdobje 20 let.
(3) Za pričetek uporabe opreme oziroma nepremičnin
po drugem odstavku tega člena, se šteje davčno obdobje,
v katerem je izvršen (oziroma ni izvršen) odbitek vstopnega
DDV.
(4) Za opremo po drugem odstavku tega člena se šteje
oprema, ki se po računovodskih predpisih uvršča med
opredmetena osnovna sredstva davčnega zavezanca.
(5) Popravek odbitka vstopnega DDV se ne izvrši, če
znaša razlika do 1.500 tolarjev.
43. člen
(odbitek vstopnega DDV pri začetku opravljanja obdavčljive
dejavnosti)
(1) Z dnem veljavnosti identifikacije za namene DDV
pridobi davčni zavezanec pravico do sorazmernega odbitka vstopnega DDV za blago, ki ga ima na zalogi na dan
pred identifikacijo. Sorazmerni odbitek vstopnega DDV določi davčni organ na podlagi knjigovodskih podatkov davčnega zavezanca in podatkov o primerljivih zalogah blaga
za opravljanje istovrstne dejavnosti pri drugih davčnih zavezancih.
(2) Davčni zavezanec iz prvega odstavka tega člena
sme odbiti vstopni DDV sorazmerno opravljenemu prometu,
nima pa na tej podlagi pravice do vračila davka.
44. člen
(črtan)
XIII. POSEBNI POSTOPKI OBDAVČEVANJA
1. Posebna ureditev za male davčne zavezance
45. člen
(oprostitev obračunavanja DDV)
(1) Davčni zavezanec, ki v obdobju zadnjih 12 mesecev ne preseže oziroma ni verjetno, da bo presegel
5,000.000 tolarjev obdavčljivega prometa, ne sme obračunavati DDV, na izdanih računih ne sme izkazovati DDV,
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nima pravice do odbitka vstopnega DDV v skladu s 40.
členom tega zakona in mu za potrebe tega zakona ni treba
voditi knjigovodstva v skladu s 56. členom tega zakona.
(2) Davčni zavezanec, predstavnik gospodinjstva, ki
opravlja dejavnost kmetijstva in gozdarstva, za katero se
plačuje davek od dohodka po katastrskem dohodku kmetijskih in gozdnih zemljišč, ne obračunava DDV, če skupni
katastrski dohodek vseh članov gospodinjstva za zadnje
koledarsko leto ne presega 1,500.000 tolarjev. Tak davčni
zavezanec ne sme obračunavati DDV, na izdanih računih
ne sme izkazovati DDV, nima pravice do odbitka vstopnega DDV v skladu s 40. členom tega zakona in mu za
potrebe tega zakona ni treba voditi knjigovodstva v skladu
s 56. členom tega zakona. Z gospodinjstvom je mišljena
skupnost življenja, pridobivanja in trošenja sredstev.
(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka
tega člena, se lahko davčni zavezanec odloči za obračunavanje DDV v skladu s tem zakonom. Davčni zavezanec mora
izbiro vnaprej priglasiti pristojnemu davčnemu uradu in jo
uporabljati najmanj 60 mesecev.
(4) Če povezane osebe opravljajo promet blaga iste
vrste oziroma promet storitev iste narave, se za namene
tega člena skupni znesek vrednosti opravljenega prometa
povezanih oseb v obdobju 12 mesecev šteje kot znesek, ki
ga vsaka povezana oseba doseže sama. Za povezane osebe se štejejo osebe, ki so kot take določene v predpisih o
obdavčitvi dohodkov pravnih in fizičnih oseb.
(5) Določbe prvega odstavka tega člena se ne nanašajo na davčne zavezance, ki v Sloveniji nimajo sedeža.
45.a člen
(nova prevozna sredstva)
Določbe 45. člena tega zakona se ne nanašajo na
dobave novih prevoznih sredstev, kot so opredeljena v šestem odstavku 11.a člena tega zakona, ki so opravljene pod
pogoji iz 31.a člena tega zakona.
46. člen
(pavšalno nadomestilo)
(1) Davčni zavezanec iz drugega odstavka 45. člena
tega zakona ima ob dobavi kmetijskih in gozdarskih pridelkov ter kmetijskih in gozdarskih storitev, ki so rezultat dejavnosti, za katero se plačuje davek od dohodka po katastrskem dohodku kmetijskih in gozdnih zemljišč, pravico do
pavšalnega nadomestila vstopnega DDV (v nadaljnjem besedilu: pavšalno nadomestilo), pod pogoji in na način, določen s tem členom.
(2) Pravico do pavšalnega nadomestila imajo le tisti
davčni zavezanci iz drugega odstavka 45. člena tega zakona, ki opravijo promet blaga in storitev iz prvega odstavka
tega člena davčnim zavezancem, ki morajo obračunavati in
plačevati DDV v skladu s tem zakonom.
(3) Davčni zavezanci – kupci blaga oziroma naročniki
storitev iz prvega odstavka tega člena, so dolžni plačilu za ta
promet prišteti znesek pavšalnega nadomestila v višini 4%
od odkupne vrednosti.
(4) Davčni zavezanci iz tretjega odstavka tega člena
imajo pravico, da pavšalno nadomestilo odbijejo kot vstopni
DDV pod pogoji, določenimi s tem zakonom.
(5) Davčni zavezanci iz drugega odstavka 45. člena
tega zakona imajo pravico do pavšalnega nadomestila, če
so predhodno pridobili dovoljenje davčnega organa. Imetnik dovoljenja mora za obdobje veljavnosti dovoljenja sestaviti obračun pavšalnega nadomestila in ga predložiti davčnemu organu do 31. januarja tekočega leta za preteklo
koledarsko leto.
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(6) Podrobnejše določbe o pogojih in načinu izvajanja
tega člena izda minister, pristojen za finance.
2. Posebna ureditev za potovalne agencije
47. člen
(storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj)
(1) Potovalna agencija in organizator potovanja (v nadaljnjem besedilu: potovalna agencija), ki deluje v svojem
imenu, pri zagotavljanju ponudbe pa določene storitve, povezane z izvedbo potovanja, zaupa v izvedbo drugim davčnim zavezancem, obračunava in plačuje DDV v skladu s
tem členom. Določbe tega člena se ne nanašajo na potovalno agencijo, ki deluje kot posrednik (v imenu in za račun
potnika) in pri obračunavanju DDV upošteva 2. točko devetega odstavka 21. člena tega zakona.
(2) Vse storitve, ki jih opravi potovalna agencija v zvezi
s potovanjem, se štejejo za eno storitev potovalne agencije
potniku. Šteje se, da je ta storitev opravljena v kraju, kjer
ima potovalna agencija sedež ali poslovno enoto, če je
storitev opravila iz poslovne enote.
(3) Potovalna agencija obračuna DDV od zneska, ki
predstavlja razliko med celotnim zneskom, ki ga plača potnik, v katerega ni vključen DDV, in dejanskimi stroški potovalne agencije za storitve, ki jih opravijo drugi davčni zavezanci, če je neposredni uporabnik teh storitev potnik.
(4) Če so transakcije, ki jih potovalna agencija zaupa
v izvedbo drugim davčnim zavezancem, opravljene izven
Skupnosti, se storitev potovalne agencije šteje kot oproščena storitev posredovanja v skladu s 14. točko 31. člena
tega zakona. Če so te transakcije opravljene tako znotraj
Skupnosti kot izven nje, je oproščen samo tisti del storitev
potovalne agencije, ki se nanaša na transakcije izven Skupnosti.
(5) Potovalna agencija nima v nobeni državi članici
pravice do odbitka vstopnega DDV, niti do vračila DDV, ki ji
ga zaračunajo drugi davčni zavezanci od storitev, ki so jih
nudili neposredno potniku.
3. Posebna ureditev za rabljeno blago, umetniške
predmete, zbirke in starine
48. člen
(rabljeno blago, umetniški predmeti, zbirke in starine)
(1) Davčni zavezanec, ki v okviru opravljanja svoje dejavnosti kupuje ali pridobiva ali uvaža rabljeno blago in/ali
umetniške predmete, zbirke ali starine z namenom nadaljnje
prodaje (v nadaljnjem besedilu: preprodajalec), ne glede na
to, ali ta davčni zavezanec deluje za lasten račun ali za
račun druge osebe v skladu s pogodbo, na podlagi katere
se plača provizija na nakup ali prodajo, obračunava DDV v
skladu s tem ter 49. členom tega zakona.
(2) Rabljeno blago je premična stvar, ki je primerna za
nadaljnjo uporabo takšna, kot je, ali po popravilu, razen
umetniških predmetov, zbirk ali starin ter plemenitih kovin in
dragega kamenja.
(3) Plemenite kovine so platina, zlato, paladij in srebro
ter zlitine plemenite kovine z drugo plemenito kovino. Drago
kamenje so diamanti, rubini, safirji in smaragdi, obdelani ali
neobdelani, če niso vdelani oziroma nanizani.
(4) Umetniški predmeti so:
1. slike, risbe in pasteli, kolaži in podobne dekorativne plošče, ki se uvrščajo v tarifno oznako 9701 kombinirane nomenklature carinske tarife (v nadaljnjem besedilu:
tarifna oznaka), če so jih avtorji izdelali v celoti ročno,
razen: načrti in risbe za arhitekturo, strojegradnjo, industri-
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jo, topografijo ali podobne namene; ročno slikani ali okrašeni izdelki; gledališke kulise in podobno iz pobarvanega
ali poslikanega platna;
2. izvirna grafična dela, odtisi in litografije iz tarifne
oznake 9702 00 00, če jih avtor izdela ročno v omejenem
številu v črnobeli barvi ali v barvi ene ali več plošč, ne glede
na postopek in material, ki je bil uporabljen, razen če je bil
uporabljen mehanični ali fotomehanični postopek;
3. izvirne plastike in kipi iz kakršnegakoli materiala iz
tarifne oznake 9703 00 00, če jih izdela avtor ter skulpturni
odlitki, katerih izdelava je omejena na osem kopij, če jo
nadzoruje avtor ali njegov naslednik;
4. tapiserije iz tarifne oznake 5805 00 00 in ročno
izdelani tekstilni stenski predmeti iz tarifne oznake 6304 00
00 na podlagi izvirnega umetniškega dela pod pogojem, da
ni več kot osem kopij vsakega;
5. unikatni keramični predmeti, izdelani izključno s strani avtorja in z njegovim podpisom;
6. poslikave na baker, izdelane izključno ročno, omejene na osem oštevilčenih kopij, na katerih je podpis avtorja
ali studia, razen izdelkov draguljarjev (dragotine, nakit), zlatarjev in srebrarjev;
7. umetniške fotografije, ki jih posname oziroma natisne avtor, ali so posnete pod njegovim nadzorstvom, če so
podpisane in oštevilčene ter omejene na 30 kopij, v vseh
velikostih.
(5) Zbirke so:
1. poštne znamke in kolki, priložnostni pisemski ovitki
prvega dne, natisnjene frankirane pisemske pošiljke in podobno iz tarifne oznake 9704 00 00, rabljene, ali če niso
rabljene, take, ki niso v obtoku oziroma niso namenjene za
uporabo;
2. zbirke in zbirateljski predmeti iz tarifne oznake
9705 00 00, ki imajo zoološki, botanični, mineraloški,
anatomski, zgodovinski, arheološki, paleontološki, etnografski ali numizmatični pomen.
(6) Starine so predmeti iz tarifne oznake 9706 00 00,
ki so stari več kot 100 let, razen umetniških predmetov ali
zbirk.
(7) Preprodajalec obračunava DDV od ustvarjene razlike v ceni v skladu s tem ter z 49. členom tega zakona le, če
je blago iz prvega odstavka tega člena na davčnem območju Slovenije pridobil od:
1. osebe, ki ni davčni zavezanec, ali
2. drugega davčnega zavezanca, ki v skladu s tem
zakonom za to blago ni imel pravice do odbitka vstopnega
DDV, ali
3. davčnega zavezanca iz prvega in drugega odstavka
45. člena tega zakona, če gre za poslovna sredstva, ali
4. drugega preprodajalca, ki je od opravljenega prometa blaga obračunal DDV od razlike v ceni.
49. člen
(davčna osnova za rabljeno blago, umetniške predmete,
zbirke in starine)
(1) Davčna osnova za promet blaga iz prvega odstavka 48. člena tega zakona je razlika v ceni, ki jo doseže
preprodajalec, zmanjšana za znesek DDV, ki se nanaša na
razliko v ceni. Razlika v ceni je enaka razliki med prodajno
ceno, ki jo zaračuna preprodajalec za navedeno blago, in
nabavno ceno.
(2) Prodajna cena pomeni vse, kar predstavlja plačilo,
ki ga je ali ga bo davčni zavezanec – preprodajalec prejel od
kupca ali tretje osebe, vključno s subvencijami, neposredno
povezanimi s tem prometom, davki in vsemi drugimi dajatvami, posrednimi stroški nabave, kot so provizije, stroški em-
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baliranja, prevoza in zavarovanja, ki jih preprodajalec zaračuna kupcu, vključno z DDV, razen zneskov iz devetega
odstavka 21. člena tega zakona.
(3) Nabavna cena pomeni vse, kar predstavlja plačilo,
opredeljeno v drugem odstavku tega člena, ki ga je ali ga bo
prejela oseba iz sedmega odstavka 48. člena tega zakona
od davčnega zavezanca – preprodajalca.
(4) Če je nabavna cena večja od prodajne cene zadevnega blaga, se šteje, da je davčna osnova enaka 0.
50. člen
(drugi primeri prometa umetniških predmetov, zbirk in
starin)
(1) Ne glede na sedmi odstavek 48. člena tega zakona, lahko davčni zavezanec – preprodajalec obračunava
DDV od dosežene razlike v ceni, tudi od prometa:
1. umetniških predmetov, zbirk ali starin, ki jih uvozi
sam;
2. umetniških predmetov, ki jih pridobi neposredno od
avtorjev ali njihovih zakonitih naslednikov;
3. umetniških predmetov, ki jih pridobi od drugega
davčnega zavezanca, ki ni preprodajalec, če je bil promet,
ki ga je opravil ta, drugi davčni zavezanec, obdavčen po
nižji stopnji v skladu z drugo alineo 10. točke 25. člena tega
zakona.
(2) Oseba iz prvega odstavka tega člena lahko kadarkoli pristojnemu davčnemu organu predloži prijavo, da bo
obračunavala DDV po tem členu. DDV po tem členu začne
obračunavati prvega dne prvega naslednjega meseca po
vložitvi prijave. Obdobje obračunavanja DDV po tem členu
ne sme biti krajše od dveh koledarskih let.
(3) Davčni zavezanec obračunava DDV od prometa
blaga po tem členu od davčne osnove, ki jo določi v skladu
z 49. členom tega zakona. Od prometa umetniških predmetov, zbirk oziroma starin, ki jih je davčni zavezanec uvozil
sam, je nabavna cena, ki se mora upoštevati pri izračunu
razlike v ceni, enaka davčni osnovi pri uvozu, določeni v
skladu z 22. členom tega zakona, povečani za obračunani
(ali plačani) DDV pri uvozu.
(4) Če preprodajalec obračunava DDV po splošni ureditvi in po posebnem postopku, mora v svojem knjigovodstvu zagotoviti ločeno izkazovanje prometa za vsako ureditev
posebej.
50.a člen
(oprostitev plačila DDV)
Če so izpolnjeni pogoji iz 31. člena tega zakona, je
promet rabljenega blaga, umetniških predmetov, zbirk in
starin, od katerega se obračunava DDV od dosežene razlike
v ceni, oproščen plačila DDV.
50.b člen
(odbitek vstopnega DDV)
(1) Preprodajalec, ki obračunava DDV od dosežene
razlike v ceni v skladu z 49. in s 50. členom tega zakona,
nima pravice do odbitka vstopnega DDV od tega blaga.
(2) Preprodajalec, ki obračunava DDV po splošni ureditvi, sme odbiti vstopni DDV v davčnem obdobju, v katerem
nastane obveznost za obračun davka od prometa, za katerega se je preprodajalec odločil, da bo uporabil splošni
postopek obdavčevanja z DDV.
50.c člen
(izkazovanje DDV na računih)
Preprodajalec, ki obračunava DDV od dosežene razlike v ceni, na računih, ki jih izdaja, ne sme izkazovati DDV.
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51. člen
(promet blaga na javni dražbi)
(1) Davčni zavezanec, ki v okviru opravljanja dejavnosti, bodisi deluje v svojem imenu ali v imenu druge osebe v
skladu s pogodbo, na podlagi katere se plača provizija na
nakup ali prodajo in, ki ponuja rabljeno blago, umetniške
predmete, zbirke in starine, za prodajo na javni dražbi (v
nadaljnjem besedilu: dražitelj), z namenom, da jih izroči
najboljšemu ponudniku, lahko DDV obračunava v skladu s
tem in v skladu z 52. členom tega zakona.
(2) Če dražitelj hkrati obračunava DDV po splošni ureditvi in po posebni ureditvi, mora v svojem knjigovodstvu
zagotoviti ločeno izkazovanje prometa ter obračuna DDV za
vsako ureditev posebej.
(3) Dražitelj obračunava DDV v skladu s prvim odstavkom tega člena, če deluje v imenu principala, ki je:
1. oseba, ki ni davčni zavezanec;
2. drug davčni zavezanec, ki v skladu s tem zakonom
za to blago nima pravice do odbitka vstopnega DDV;
3. davčni zavezanec iz prvega in drugega odstavka 45.
člena tega zakona, če gre za njegova poslovna sredstva;
4. preprodajalec iz 48. člena tega zakona.
(4) Za rabljeno blago se šteje blago iz drugega odstavka 48. člena tega zakona.
(5) Za umetniške predmete se šteje blago iz četrtega
odstavka 48. člena tega zakona.
(6) Za zbirke se šteje blago iz petega odstavka 48.
člena tega zakona.
(7) Za starine se šteje blago iz šestega odstavka 48.
člena tega zakona.
52. člen
(davčna osnova pri prometu blaga na javni dražbi)
(1) Davčna osnova za promet blaga iz 51. člena tega
zakona je ustvarjena razlika med ceno, doseženo na javni
dražbi in zneskom, ki ga je plačal dražitelj principalu za
opravljen promet blaga in zneskom DDV, ki ga je dolžan
plačati dražitelj za svojo provizijo.
(2) Znesek, ki ga je dražitelj dolžan plačati principalu,
je enak razliki med doseženo ceno blaga na javni dražbi in
zneskom provizije, ki jo je ali bo pridobil dražitelj od svojega
principala po pogodbi, kjer se provizija plača od prodaje.
(3) Cena, dosežena na dražbi, pomeni celotni znesek,
vključno z davki in vsemi drugimi dajatvami, posrednimi stroški nabave, kot so provizije, stroški embaliranja, prevoza in
zavarovanja, ki jih plača kupec dražitelju za to blago.
(4) Dražitelj mora za vsak promet blaga na javni dražbi
izdati kupcu in principalu račun.
(5) Na računu, ki ga izda kupcu, mora navesti ceno
blaga, doseženo na dražbi, davke in druge dajatve, posredne stroške nabave kot so: provizija, stroški embaliranja,
prevoza in zavarovanja, ki jih zaračuna dražitelj kupcu blaga.
Na računu ne sme biti ločeno izkazan DDV.
(6) Na dokumentu, ki ga dražitelj izda principalu, mora
ločeno navesti: znesek, to je ceno, doseženo na dražbi,
zmanjšano za znesek provizije, ki jo je ali jo bo prejel od
principala.
(7) Če je dražitelj izdal račun principalu, ki je davčni
zavezanec, se šteje, kot da ga je izdal principal.
(8) Šteje se, da principal opravi promet takrat, ko dražitelj proda blago na javni dražbi.
52.a člen
(pridobivanje in dobava rabljenega blaga, umetniških
predmetov, zbirk in starin znotraj Skupnosti)
(1) Ne glede na 1. točko 3.a in četrtega odstavka 11.a
člena tega zakona, se DDV ne obračunava in ne plačuje od
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pridobitve rabljenega blaga, umetniških predmetov, zbirk ali
starin znotraj Skupnosti, če prodajalec deluje kot preprodajalec, pridobljeno blago pa je bilo obdavčeno v državi članici odhoda po posebni ureditvi obdavčevanja od dosežene
razlike v ceni, ali če prodajalec deluje kot organizator prodaje na javni dražbi in je bilo pridobljeno blago v državi članici
odhoda obdavčeno po posebni ureditvi obdavčevanja blaga
na javni dražbi.
(2) Določbe 15.a ter 1., 3. in 4. točke 31.a člena tega
zakona se ne uporabljajo za dobave blaga, ki se obdavčujejo v skladu s posebno ureditvijo za rabljeno blago, umetniške predmete, zbirke in starine.
(3) Posebna ureditev za rabljeno blago, umetniške
predmete, zbirke in starine se ne nanaša na dobave novih
prevoznih sredstev, kot so opredeljena v šestem odstavku
11.a člena tega zakona, ki so opravljene pod pogoji iz 31.a
člena tega zakona.
4. Posebna ureditev za investicijsko zlato
52.b člen
(definicije)
(1) Po tej ureditvi izraz »investicijsko zlato« pomeni:
a) zlato v obliki palic ali ploščic z maso, ki jo sprejemajo trgi plemenitih kovin, čistine, ki je enaka ali večja od 995
tisočink, predstavljeno z vrednostnimi papirji ali ne, razen
majhnih palic ali ploščic z maso manj kot 1 g;
b) zlate kovance:
– s čistino enako ali večjo od 900 tisočink,
– skovane po letu 1800,
– ki so ali so bili zakonito plačilno sredstvo v državi
porekla, in
– ki se običajno prodajo po ceni, ki ne presega za več
kot 80% vrednosti zlata na odprtem trgu, vsebovanega v
kovancih.
(2) Po tej ureditvi se šteje, da se taki kovanci ne prodajajo v zbirateljske namene.
52.c člen
(oprostitev transakcij z investicijskim zlatom)
Plačila DDV so oproščene:
– dobave, pridobitve znotraj Skupnosti in uvoz investicijskega zlata, vključno z investicijskim zlatom, ki ga predstavljajo potrdila za alocirano ali nealocirano zlato, ali s katerimi se trguje na računih za zlato, predvsem posojila v zlatu
in zamenjalni (swap) posli, ki vključujejo lastninsko pravico
ali terjatve v zvezi z investicijskim zlatom, kot tudi transakcije
z investicijskim zlatom, ki vključujejo terminske posle in terminske pogodbe, ki pripeljejo do prenosa lastninske pravice ali terjatve v zvezi z investicijskim zlatom;
– storitve posrednikov, ki delujejo v imenu in za račun
drugega, kadar posredujejo pri dobavah investicijskega zlata za svojega principala.
52.d člen
(pravica do izbire za obdavčitev)
(1) Ne glede na določbe 52.c člena tega zakona imajo
davčni zavezanci, ki proizvajajo investicijsko zlato ali predelujejo kakršnokoli zlato v investicijsko zlato, pravico, da se
odločijo za obdavčitev investicijskega zlata, če ga dobavijo
drugemu davčnemu zavezancu.
(2) Pravico, da se odločijo za obdavčitev investicijskega zlata iz točke a) 52.b člena tega zakona imajo tudi davčni
zavezanci, ki v okviru svoje dejavnosti običajno dobavljajo
zlato drugemu davčnemu zavezancu za industrijske namene.
(3) Če se dobavitelj iz prvega ali drugega odstavka
tega člena odloči za obdavčitev, ima pravico do izbire za
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obdavčitev tudi posrednik za storitve iz druge alinee 52.c
člena tega zakona.
(4) Podrobnejša pravila za izvajanje tega člena predpiše minister, pristojen za finance.
52.e člen
(pravica do odbitka)
(1) Davčni zavezanec sme odbiti DDV, ki ga je dolžan
ali ga je plačal:
1. za investicijsko zlato, ki mu ga je dobavila oseba, ki
je izbrala obdavčitev v skladu z 52.d členom tega zakona;
2. za nabavo ali pridobitev znotraj Skupnosti ali za uvoz
zlata, razen investicijskega zlata, ki ga kasneje sam ali druga
oseba za njegov račun predela v investicijsko zlato;
3. za storitve, ki so mu bile opravljene, kamor spadajo
sprememba oblike, mase ali čistosti zlata, vključno z investicijskim zlatom, če je kasnejša dobava tega zlata oproščena
po tej ureditvi.
(2) Davčni zavezanec, ki proizvaja investicijsko zlato ali
predeluje zlato v investicijsko zlato, sme odbiti DDV, ki ga je
dolžan ali ga je plačal za nabavo ali pridobitev znotraj Skupnosti ali ob uvozu blaga ali za storitve v zvezi s proizvodnjo
ali predelavo tega zlata, kot da bi bila kasnejša dobava zlata,
ki je oproščeno po tej ureditvi, obdavčena.
52.f člen
(posebne obveznosti za davčne zavezance, ki trgujejo z
investicijskim zlatom)
(1) Davčni zavezanci morajo voditi evidence o transakcijah z investicijskim zlatom in hraniti dokumentacijo
najmanj deset let po poteku leta, na katero se te listine
nanašajo.
(2) Minister, pristojen za finance, predpiše evidence iz
prvega odstavka tega člena.
5. Posebna ureditev za davčne zavezance, ki nimajo
sedeža znotraj Skupnosti, in opravljajo elektronske
storitve osebam, ki niso davčni zavezanci
52.g člen
(definicije)
Po tej ureditvi imajo naslednji izrazi naslednji pomen:
– »davčni zavezanec, ki nima sedeža« je davčni zavezanec, ki nima niti sedeža niti stalne poslovne enote znotraj
Skupnosti in ki ni kakorkoli drugače zavezan k identifikaciji
za namene DDV znotraj Skupnosti;
– »elektronske storitve« in »elektronsko opravljene storitve« so storitve iz 11. točke tretjega odstavka 17. člena
tega zakona;
– »država članica za identifikacijo« je država članica, ki
jo davčni zavezanec, ki nima sedeža, izbere kot državo, v
kateri bo prijavil, kdaj se njegova dejavnost, ki jo znotraj
Skupnosti opravlja kot davčni zavezanec po določbah te
ureditve, začne;
– »država članica potrošnje« je država članica, v kateri
se šteje, da so bile elektronske storitve v skladu z 11. točko
tretjega odstavka 17. člena tega zakona opravljene;
– »poseben obračun DDV« je poročilo, ki vsebuje informacije, potrebne za ugotovitev zneska davka, ki pripada
posamezni državi članici iz prejšnje alinee.
52.h člen
(uporaba posebne ureditve)
(1) Posebna ureditev za elektronsko opravljene storitve
se uporablja za vse elektronsko opravljene storitve, ki jih
davčni zavezanec, ki nima sedeža iz 52.i člena tega zakona
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opravi osebam, ki niso davčni zavezanci, imajo pa sedež
oziroma stalno prebivališče ali običajno prebivajo v katerikoli
državi članici.
(2) Davčni zavezanec, ki nima sedeža iz 52.i člena
tega zakona, uporablja to ureditev za vse elektronske storitve, ki jih opravlja znotraj Skupnosti.
52.i člen
(prijava davčnemu organu)
(1) Davčni zavezanec, ki nima sedeža, ki kot državo
članico za identifikacijo izbere Slovenijo, mora davčnemu
organu prijaviti, kdaj se njegova dejavnost, ki jo opravlja kot
davčni zavezanec, prične, preneha ali spremeni v tolikšni
meri, da se ta ureditev ne more več uporabljati. Prijavo mora
posredovati v elektronski obliki preko elektronskih sredstev
na način, ki ga predpiše minister, pristojen za finance.
(2) V prijavi iz prvega odstavka tega člena, ki jo predloži davčnemu organu ob pričetku opravljanja elektronskih
storitev, mora davčni zavezanec, ki nima sedeža, navesti
naslednje podatke za identifikacijo: ime, poštni naslov, elektronski naslov, vključno z naslovi internetnih strani, nacionalno davčno številko, če jo ima, in izjavo, da ni identificiran
za namene DDV znotraj Skupnosti. Davčni zavezanec, ki
nima sedeža, je dolžan davčnemu organu sporočiti tudi vse
spremembe posredovanih podatkov za identifikacijo.
(3) Davčnemu zavezancu, ki nima sedeža, davčni organ dodeli individualno številko, ki služi za identifikacijo. O
dodeljeni individualni številki davčni organ davčnega zavezanca, ki nima sedeža, obvesti v elektronski obliki preko
elektronskih sredstev.
52.j člen
(izključitev iz posebne evidence)
(1) Davčni organ vodi posebno evidenco davčnih zavezancev, ki nimajo sedeža, ki jim je bila dodeljena individualna številka v skladu s tretjim odstavkom 52.i člena tega
zakona.
(2) Davčni organ davčnega zavezanca, ki nima sedeža,
izključi iz posebne evidence, če:
– ga ta obvesti, da ne opravlja več elektronskih storitev, ali
– davčni organ kakorkoli drugače domneva, da ne
opravlja več obdavčljivih dejavnosti, ali
– ne izpolnjuje več zahtev, ki morajo biti izpolnjene za
uporabo posebne ureditve, ali
– krši pravila posebne ureditve.
52.k člen
(predložitev posebnega obračuna DDV)
(1) Davčni zavezanec, ki nima sedeža, mora davčnemu
organu predložiti posebni obračun DDV za elektronske storitve za vsako koledarsko trimesečje, ne glede na to, ali je v
tem obdobju opravljal elektronske storitve ali ne. Obračun je
dolžan predložiti v 20 dneh po koncu obračunskega obdobja, na katerega se obračun nanaša. Posebni obračun DDV
je dolžan predložiti v elektronski obliki preko elektronskih
sredstev na način, ki ga določi minister, pristojen za finance.
(2) V posebnem obračunu DDV iz prvega odstavka
tega člena mora davčni zavezanec, ki nima sedeža, navesti
individualno številko ter za vsako državo članico potrošnje, v
kateri je nastala obveznost za plačilo davka, skupno vrednost elektronsko opravljenih storitev v obračunskem obdobju, zmanjšano za DDV, in skupni znesek pripadajočega
DDV. V posebnem obračunu DDV je davčni zavezanec, ki
nima sedeža, dolžan navesti tudi uporabljene davčne stopnje in celoten znesek dolgovanega DDV.
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(3) V posebnem obračunu DDV mora davčni zavezanec, ki nima sedeža, izkazovati zneske v evrih.
(4) Obliko posebnega obračuna DDV določi minister,
pristojen za finance.
52.l člen
(plačilo DDV)
Davčni zavezanec, ki nima sedeža, mora plačati DDV
ob predložitvi posebnega obračuna DDV. DDV mora plačati
na bančni račun, ki je denominiran v evrih, in ki ga določi
davčni organ.
52.m člen
(vračilo DDV davčnim zavezancem, ki nimajo sedeža)
(1) Davčni zavezanec, ki nima sedeža, ki opravlja elektronske storitve po določbah posebne ureditve, nima pravice do odbitka vstopnega DDV, lahko pa uveljavlja pravico
do vračila plačanega DDV.
(2) Zahtevek za vračilo davčni zavezanec, ki nima sedeža, pošlje v elektronski obliki preko elektronskih sredstev.
(3) Minister, pristojen za finance, predpiše natančnejše pogoje za uveljavljanje vračila DDV v skladu s tem členom in predpisano vsebino zahtevka za vračilo.
52.n člen
(vodenje evidenc)
Davčni zavezanec, ki nima sedeža, mora voditi evidence o transakcijah v okviru te ureditve tako, da z njimi zagotovi vse podatke, na podlagi katerih lahko davčni organ države članice potrošnje izvaja davčni nadzor glede pravilnosti
davčnega obračuna v skladu z zakonom. Na zahtevo morajo
biti evidence v elektronski obliki na voljo tako davčnemu
organu v Sloveniji, kot davčnemu organu v državi članici
potrošnje. Davčni zavezanec mora evidence hraniti deset let
po koncu leta, ko je bila transakcija opravljena.
XIV. VRAČILO DDV
53. člen
(vračilo vstopnega DDV)
(1) Če je znesek davčne obveznosti v davčnem obdobju manjši od zneska vstopnega DDV, ki ga sme davčni zavezanec odbiti v istem davčnem obdobju, se mu razlika všteva
v plačila v naslednjih davčnih obdobjih.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se davčnemu
zavezancu na njegovo zahtevo razlika vrne v 60 dneh po
predložitvi obračuna DDV, in sicer:
1. davčnemu zavezancu, ki predlaga mesečne obračune DDV, če znesek za vračilo v tem davčnem obdobju presega 200.000 tolarjev;
2. davčnemu zavezancu, ki predlaga trimesečne obračune DDV, če znesek za vračilo v tem davčnem obdobju
presega 100.000 tolarjev;
3. davčnemu zavezancu, ki predlaga šestmesečne
obračune DDV, če znesek za vračilo v tem davčnem obdobju presega 30.000 tolarjev.
(3) Davčnemu zavezancu, ki ne izpolnjuje pogojev iz
drugega odstavka tega člena, se na njegovo zahtevo razlika
vrne v 60 dneh po predložitvi obračuna DDV, ki se nanaša
na zadnje davčno obdobje v koledarskem letu.
(4) Prvi do tretji odstavek tega člena se ne nanašajo na
davčnega zavezanca, ki zaradi pretežnega izvoza blaga oziroma dobav blaga znotraj Skupnosti v zaporednih obračunih
DDV izkazuje presežek vstopnega DDV. Davčni zavezanec
– izvoznik lahko zahteva vračilo razlike takrat, ko predloži
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obračun DDV. Razlika se davčnemu zavezancu vrne najkasneje v 30 dneh po predložitvi obračuna.
(5) Davčnemu zavezancu, ki ne prejme razlike davka v
roku iz drugega do četrtega odstavka tega člena, pripadajo
obresti po obrestni meri, določeni z zakonom, ki ureja obrestno mero zamudnih obresti od prvega dne po poteku 60
oziroma 30 dni od predložitve obračuna DDV.
(6) Če je davčnemu zavezancu potekel rok za plačilo
drugih davkov, se mu vrne razlika, zmanjšana za znesek
davčnega dolga.
(7) Podrobnejše pogoje in način vračila vstopnega DDV
po tem členu predpiše minister, pristojen za finance.
54. člen
(vračilo DDV davčnim zavezancem, ki nimajo sedeža v
Sloveniji)
(1) Davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji, ima
ob pogojih, določenih s tem zakonom, pravico do vračila
DDV, zaračunanega za storitve ali za premičnine, ki so mu
jih dobavili drugi davčni zavezanci na ozemlju Slovenije, ali
zaračunanega ob uvozu blaga v Slovenijo.
(2) Davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji, ima
pravico do vračila DDV, če:
a) v predpisanem obdobju ni opravil prometa blaga
oziroma storitev, za katerega se šteje, da je bil opravljen v
Sloveniji, razen:
– prevoznih in s prevozom povezanih storitev, za katere velja oprostitev v skladu s 5. točko 28. člena, 31. členom
ali prvim odstavkom 32. člena tega zakona;
– storitev, od katerih mora v skladu z 2. točko 12.
člena tega zakona, DDV plačati izključno oseba, kateri so
bile storitve opravljene;
b) če se blago oziroma storitve iz prvega odstavka tega
člena uporabljajo za namene:
– transakcij iz 1. točke tretjega odstavka 40. člena
tega zakona;
– transakcij, ki so oproščene plačila DDV v skladu s 5.
točko 28. člena, 31. členom, ali prvim odstavkom 32. člena
tega zakona;
– opravljanja storitev, od katerih mora v skladu z 2.
točko 12. člena tega zakona DDV plačati izključno oseba,
kateri so bile storitve opravljene;
c) če so izpolnjeni drugi pogoji, določeni v 40. členu
tega zakona, ki se nanašajo na pravico do odbitka vstopnega DDV.
(3) Ta člen se ne uporablja za dobave blaga in storitev,
ki so oproščene po 2. točki 31. člena tega zakona.
(4) Davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji, je
upravičen do vračila DDV, če:
1. pri pristojnem davčnem organu vloži zahtevek za
vračilo DDV na predpisanem obrazcu;
2. zahtevku predloži izvirnike računov oziroma uvoznih
dokumentov;
3. predloži potrdilo pristojnega organa države, kjer ima
sedež, da je dolžan obračunavati DDV v tej državi;
4. v obdobju, za katero prosi za vračilo DDV, ni opravil
prometa blaga oziroma storitev, ki bi se štel za promet,
opravljen v Sloveniji, razen prometa storitev iz podtočke a)
drugega odstavka tega člena;
5. se zaveže, da bo povrnil katerikoli neupravičeno
pridobljen (vrnjen) znesek DDV.
(5) Vračilo DDV davčnim zavezancem s sedežem izven
Skupnosti se prizna samo, če je zagotovljena vzajemnost.
(6) Minister, pristojen za finance, predpiše natančnejše pogoje za uveljavljanje vračila DDV, zlasti pa rok za predložitev zahtevka za vračilo, obdobje, na katerega se lahko
nanaša zahtevek, davčni organ, ki je pristojen za obravnava-

Uradni list Republike Slovenije
nje in odločanje o zahtevku, minimalni znesek, na katerega
se lahko glasi zahtevek, ter rok, v katerem mora davčni
organ odločiti o zahtevku in vrniti DDV, če so izpolnjeni
predpisani pogoji za vračilo.
55. člen
(vračilo DDV v potniškem prometu)
(1) Kupec-fizična oseba, ki na ozemlju Skupnosti nima
niti stalnega niti začasnega prebivališča, ima pravico do
vračila DDV od blaga, ki ga nabavi v Sloveniji, in ki ga iznese
iz Skupnosti pred potekom tretjega meseca, ki sledi mesecu nakupa.
(2) Pravica do vračila DDV po tem členu se ne nanaša
na mineralna olja, alkohol in alkoholne pijače ter na tobačne
izdelke.
(3) Podrobnejše predpise o pogojih in načinu vračila,
minimalno vrednost nakupov, za katere ima oseba iz prvega
odstavka tega člena pravico do vračila DDV, vsebino zahtevka za vračilo ter obveznosti prodajalca pri vračilu DDV ter
obračunu njegove davčne obveznosti predpiše minister, pristojen za finance.

XV. KNJIGOVODSTVO DAVČNEGA ZAVEZANCA IN
HRAMBA DOKUMENTACIJE
56. člen
(knjigovodstvo davčnega zavezanca)
(1) Davčni zavezanec je dolžan v svojem knjigovodstvu
zagotoviti vse podatke, potrebne za pravilno in pravočasno
obračunavanje in plačevanje DDV, še posebej pa:
1. o skupni vrednosti opravljenega prometa blaga oziroma storitev; vrednosti prometa blaga oziroma storitev po različnih stopnjah DDV; vrednosti opravljenega prometa blaga
oziroma storitev, za katerega je predpisana oprostitev DDV;
2. o obračunanem DDV po izdanih računih za opravljen promet blaga oziroma storitev;
3. o skupni vrednosti prejetega blaga oziroma storitev;
vrednosti prejetega blaga oziroma storitev z zaračunanim
DDV po predpisanih stopnjah; vrednosti prejetega blaga
oziroma storitev brez DDV;
4. o obračunanem DDV na računih za prejeto blago in
storitve (vstopni DDV);
5. o obveznosti za plačilo in o plačilu DDV;
6. o terjatvah za vračilo vstopnega DDV ter o njegovem
plačilu oziroma prenosu v naslednje davčno obdobje.
(2) Podatke iz 1. do 5. točke prvega odstavka tega
člena je davčni zavezanec dolžan zagotoviti za obdobje, ki
je predpisano za plačilo DDV.
(3) Davčni zavezanec, ki vodi zaloge blaga po prodajnih cenah z vračunanim davkom, je dolžan poleg podatkov
iz prvega odstavka tega člena, zagotoviti tudi podatke o
vračunanem DDV.
(4) Zaradi zagotovitve podatkov o izdanih in prejetih
računih, je davčni zavezanec dolžan voditi knjigo izdanih
računov in knjigo prejetih računov.
(5) Davčni zavezanec, ki uvaža blago, je dolžan voditi
posebno evidenco o vstopnem DDV, plačanem pri uvozu
blaga.
(6) Vsebino knjige prejetih in knjige izdanih računov iz
četrtega odstavka tega člena predpiše minister, pristojen za
finance.
56.a člen
(zagotavljanje podatkov o dobavah in pridobivanju blaga
znotraj Skupnosti)
(1) Vsak davčni zavezanec, ki opravlja dobave blaga v
Skupnost oziroma pridobiva blago znotraj Skupnosti, mora v
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svojem knjigovodstvu zagotoviti dovolj podrobne podatke za
nadzor pravilnosti in pravočasnosti obračunavanja DDV.
(2) Vsak davčni zavezanec mora voditi posebno evidenco o blagu, ki ga je odposlal ali odpeljal, sam ali druga
oseba za njegov račun, iz ozemlja Slovenije v drugo državo
članico za namene transakcij iz četrte, pete in šeste alinee
7.a člena tega zakona.
(3) Vsak davčni zavezanec mora v svojem knjigovodstvu zagotoviti dovolj podrobne podatke o blagu, ki ga pridobi iz druge države članice od davčnega zavezanca, identificiranega za DDV v tej drugi državi članici, ali druge osebe
za njegov račun, v zvezi s katerim je bila opravljena storitev v
skladu s 3.c) ali 3.d) točko drugega odstavka 17. člena tega
zakona.
57. člen
(hramba dokumentacije)
(1) Davčni zavezanec je dolžan hraniti vso prejeto in
izdano dokumentacijo, še posebej pa: prejete in izdane
račune, dokumente o popravkih računov, dokumente o
opravljenem izvozu in uvozu, finančno dokumentacijo, dokumente, na podlagi katerih je uveljavljal oprostitev DDV,
obračune DDV in vse druge knjigovodske listine, ki se kakorkoli nanašajo na promet blaga in storitev oziroma na uvoz
blaga in so pomembne za obračunavanje in plačevanje DDV,
najmanj deset let po poteku leta, na katero se te listine
nanašajo.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena je davčni
zavezanec dolžan dokumentacijo, ki se nanaša na obdavčevanje nepremičnin po tem zakonu, hraniti najmanj 20 let po
poteku leta, na katero se nanaša.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena so
davčni zavezanci iz prvega in drugega odstavka 45. člena
tega zakona v obdobju iz prvega oziroma drugega odstavka
tega člena dolžni hraniti vse dokumente, ki so jim bili izdani
v povezavi s prometom blaga oziroma storitev, ki jim je bil
opravljen ter uvozom blaga.
(4) Davčni zavezanec lahko dokumentacijo iz tega člena hrani tudi v elektronski obliki, če je v obdobju iz prvega
oziroma drugega odstavka tega člena davčnemu organu
zagotovljen dostop do tako shranjenih podatkov brez povzročanja neupravičenih dodatnih stroškov in če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– podatki, vsebovani v elektronskem dokumentu ali zapisu, so dosegljivi in primerni za kasnejšo uporabo, in
– podatki so shranjeni v obliki, v kateri so bili oblikovani, poslani ali prejeti, in
– iz shranjenega elektronskega sporočila je mogoče
ugotoviti, od kod izvira, komu je bilo poslano ter čas in kraj
njegovega pošiljanja ali prejema, in
– uporabljena tehnologija in postopki v zadostni meri
onemogočajo spremembo ali izbris podatkov, oziroma obstaja zanesljivo jamstvo glede nespremenljivosti podatkov
oziroma sporočil.

XVI. IDENTIFIKACIJA ZA NAMENE DDV
58. člen
(obveznost prijavljanja in identifikacija za namene DDV)
(1) Davčni zavezanec mora davčnemu organu prijaviti
začetek opravljanja dejavnosti. Davčni zavezanec mora
davčnemu organu prijaviti tudi vsakršno spremembo v zvezi
z opravljanjem dejavnosti in prenehanje opravljanja dejavnosti. Davčni organ lahko davčnemu zavezancu dovoli
ali pa od njega zahteva, da predloži prijavo v elektronski
obliki preko elektronskih sredstev. Pogoje za predložitev

Stran

19814 / Št. 134 / 30. 12. 2003

prijave v elektronski obliki predpiše minister, pristojen za
finance.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena mora davčni
zavezanec ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec, in pridobiva blago znotraj Skupnosti, ki ni predmet obdavčitve v
skladu z drugim odstavkom 11.a člena tega zakona, davčnemu organu prijaviti, da pridobiva blago znotraj Skupnosti, če pogoji za neobdavčitev, določeni v drugem odstavku
11.a člena tega zakona, niso več izpolnjeni.
(3) Vsebino in obliko prijave po tem členu predpiše
minister, pristojen za finance.
59. člen
(identifikacijska številka za DDV)
(1) Davčni organ identificira s posamično identifikacijsko številko za DDV:
– vse davčne zavezance, ki na ozemlju Slovenije dobavljajo blago ali opravljajo storitve, od katerih se DDV lahko
odbija, razen davčnih zavezancev iz 13.a člena tega zakona
in davčnih zavezancev, ki dobavljajo blago ali opravljajo storitve, za katere je plačnik DDV izključno naročnik ali prejemnik blaga ali storitev;
– vse davčne zavezance ali pravne osebe, ki niso davčni zavezanci, in pridobivajo blago, ki je predmet obdavčitve
znotraj Skupnosti in vse davčne zavezance ali pravne osebe, ki niso davčni zavezanci, in se odločijo, da so njihove
pridobitve znotraj Skupnosti predmet obdavčitve v skladu s
četrtim odstavkom 11.a člena tega zakona;
– vse davčne zavezance, ki na ozemlju Slovenije pridobivajo blago znotraj Skupnosti zaradi njihovih transakcij, ki so
povezane z opravljanjem dejavnosti iz drugega odstavka 13.
člena tega zakona, ki jih opravijo izven ozemlja Slovenije.
(2) Identifikacijska številka za DDV je davčna številka s
prefiksom SI.
XVII. NADZOR NAD OBRAČUNAVANJEM IN
PLAČEVANJEM DDV
60. člen
(nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem DDV)
(1) Obračunavanje in plačevanje DDV nadzoruje davčni organ v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek in z
zakonom, ki ureja davčno službo. Obračunavanje in plačevanje DDV od prevoznih storitev v mednarodnem prometu
lahko v skladu s predpisom iz drugega odstavka 66. člena
tega zakona nadzoruje tudi carinski organ.
(2) Davčni organ in davčni zavezanec praviloma izmenjujeta podatke v elektronski obliki.
(3) Če davčni zavezanec ne predloži obračuna DDV ali
ga predloži v nepopolni obliki ali če davčni organ ugotovi,
da davčna obveznost ni pravilno obračunana, kot tudi glede
zamudnih obresti, pravnih sredstev in vseh vprašanj postopka in pristojnosti davčnega organa, ki niso določena s tem
zakonom, se uporablja zakon, ki ureja davčni postopek in
zakon, ki ureja davčno službo.
(4) Pri uvozu blaga nadzoruje obračunavanje in plačevanje DDV carinski organ v skladu s carinskimi predpisi, kot
da bi bil DDV uvozna dajatev.

XVIII. KAZENSKE DOLOČBE
61. člen
(davčni prekrški)
(1) Z globo od 300.000 do 10,000.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik, če:
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1. ne priglasi oziroma ne priglasi pravočasno izbire za
obračunavanje DDV (četrti odstavek 11.a člena in tretji odstavek 45. člena);
2. ne priglasi oziroma ne priglasi pravočasno izbire
kraja dobave (četrti odstavek 15.a člena);
3. ne predloži oziroma ne predloži v predpisanem roku
obračuna DDV oziroma v obračunu ne izkaže predpisanih
podatkov (38. člen);
4. ne poroča oziroma ne poroča o dobavah blaga
znotraj Skupnosti v predpisanem obdobju, oziroma ne predloži oziroma ne predloži v predpisanem roku kvartalnega
poročila z izkazanimi dobavami blaga znotraj Skupnosti (39.a
in 39.b člen);
5. v kvartalnem poročilu ne izkaže predpisanih podatkov (tretji odstavek 39.b člena);
6. davčnemu organu ne sporoči, kdaj se njegova dejavnost prične, spremeni ali preneha (prvi odstavek 52.i
člena);
7. v prijavi davčnemu organu ne predloži predpisanih
podatkov za identifikacijo (drugi odstavek 52.i člena);
8. ne predloži oziroma ne predloži v predpisanem roku
posebnega obračuna DDV, oziroma v obračunu ne izkaže
predpisanih podatkov (52.k člen);
9. davčnemu organu ne sporoči, kdaj se njegova dejavnost prične, spremeni ali preneha (prvi odstavek 58.
člena);
10. davčnemu organu ne prijavi, da pridobiva blago
znotraj Skupnosti (drugi odstavek 58. člena);
11. davčnemu organu ne predloži zahtevka za izdajo
identifikacijske številke za DDV (četrti odstavek 58. člena).
(2) Z globo od 50.000 do 1,000.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek
iz prvega odstavka tega člena.
(3) Oseba iz petega odstavka 46. člena tega zakona se
kaznuje za prekršek z globo od 50.000 do 300.000 tolarjev, če ne sestavi obračuna pavšalnega nadomestila in ga
ne predloži davčnemu organu v predpisanem roku.
62. člen
(hujši davčni prekrški)
(1) Z globo od 500.000 do 30,000.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik, če:
1. DDV ne obračuna takrat, ko nastane obveznost v
skladu z 19. oziroma 19.a členom tega zakona;
2. DDV ne obračuna od davčne osnove v skladu z 21.
oziroma 21.a členom tega zakona;
3. ne zagotovi, da je izdan račun (33. člen);
4. na računu ne izkaže predpisanih podatkov (34. in
35. člen);
5. ne obračuna ali nepravilno obračuna DDV (36. in
37. člen);
6. ne plača oziroma ne plača v predpisanem roku DDV
(39. člen);
7. nepravilno obračuna znesek vstopnega DDV (40.,
40.a, 41., 42. in 43. člen);
8. obračunava DDV, na računih izkazuje DDV ter odbija
vstopni DDV v nasprotju s 45. členom tega zakona;
9. ne obračunava DDV v skladu s 47. členom tega
zakona;
10. kot preprodajalec rabljenega blaga, umetniških
predmetov, zbirk in starin ne obračuna DDV v skladu z 48.
do 50.c in 52.a členom tega zakona;
11. kot dražitelj ne obračuna DDV v skladu z 51., 52. in
52.a členom tega zakona;
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12. na računih izkazuje DDV (50.c člen, peti odstavek
52. člena);
13. na računu ne navede ceno, doseženo na dražbi,
davke in druge dajatve ter posredne stroške nabave (peti
odstavek 52. člena);
14. na dokumentu ne navede ločeno ceno, doseženo
na dražbi, zmanjšano za znesek provizije (šesti odstavek
52. člena);
15. ne vodi evidenc o transakcijah z investicijskim zlatom oziroma ne zagotavlja hranjenja dokumentacije v predpisanem roku (52.f člen);
16. ne predloži obračuna in ne plača DDV od elektronsko dobavljenih storitev v predpisanem roku in na predpisan
način (52.k in 52.l člen);
17. ne vodi evidence o transakcijah v okviru posebne
ureditve za davčne zavezance, ki nimajo sedeža, ki opravljajo elektronske storitve, oziroma je ta evidenca nepopolna ali
nenatančna (52.n člen);
18. ne zagotavlja hranjenja evidence o elektronsko
opravljenih storitvah v predpisanem roku hranjenja (52.n
člen);
19. v svojem knjigovodstvu ne zagotovi podatkov iz 56.
oziroma 56.a člena tega zakona, oziroma jih ne zagotovi za
predpisano obdobje;
20. ne vodi knjige prejetih in izdanih računov ter drugih
evidenc (četrti in peti odstavek 56. člena in 56.a člen);
21. ne hrani poslovnih knjig in druge dokumentacije v
predpisanem roku (57. člen).
(2) Z globo od 50.000 do 1,000.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek
iz prvega odstavka tega člena.
63. člen
(črtan)
64. člen
(zastaranje postopka o prekršku)
Postopek o davčnem prekršku ni dopusten, ko potečejo tri leta od dneva, ko je bil prekršek storjen, v nobenem
primeru pa ni več mogoč, ko poteče šest let od dneva
storitve prekrška.
XIX. POSEBNE DOLOČBE
65. člen
(pooblastilo vladi)
(1) Vlada Republike Slovenije lahko spremeni tolarske
zneske iz 2. točke drugega odstavka 5. člena, 6. točke 29.
člena, petega odstavka 42. člena ter prvega in drugega
odstavka 45. člena tega zakona, če se pomembneje spremeni razmerje tolarja proti EVRO po tečaju Banke Slovenije
ali če se spremenijo predpisi o ugotavljanju katastrskega
dohodka.
(2) Vlada Republike Slovenije lahko spremeni pavšalno
nadomestilo iz tretjega odstavka 46. člena tega zakona, če
se pomembneje spremenijo pogoji gospodarjenja ali če se
spremenita stopnji DDV.
(3) Z zakonom o izvrševanju proračuna se lahko stopnji
DDV po tem zakonu povečata ali zmanjšata do 15%.
66. člen
(natančnejši predpisi)
(1) Za razvrstitev izdelkov po tem zakonu se uporablja
kombinirana nomenklatura carinske tarife, za razvrstitev dejavnosti pa standardna klasifikacija dejavnosti.
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(2) Podrobnejše predpise o izvajanju tega zakona,
vključno z natančnejšimi kriteriji in načini uveljavljanja oprostitev predpiše minister, pristojen za finance.
Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV (Uradni list RS, št. 89/98) vsebuje naslednje prehodne in
končne določbe:
XX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
67. člen
(kazni za davčne prekrške, storjene v obdobju do
31. decembra 1999)
(1) Ne glede na določbe 61. člena tega zakona se v
obdobju do 31. decembra 1999 posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, kaznuje
za prekršek z denarno kaznijo od 100.000 do 4,000.000
tolarjev, pravna oseba pa z denarno kaznijo od 500.000 do
6,000.000 tolarjev, če:
1. kupcu blaga oziroma naročniku storitve ne izroči
računa (drugi odstavek 35. člena);
2. ne predloži oziroma ne predloži v predpisanem roku
obračuna DDV (38. člen);
3. nepravočasno vloži prijavo za obdavčitev po posebni ureditvi (sedmi odstavek 48. člena);
4. davčnemu organu ne sporoči, kdaj se njegova dejavnost prične, spremeni ali preneha (prvi odstavek 58. člena);
5. ne vloži prijave za registracijo v predpisanem roku
(tretji in četrti odstavek 58. člena ter drugi odstavek 76.
člena);
6. na dan 30. junija 1999 ne popiše izdane, neplačane račune in jih ne predloži davčnemu organu v predpisanem roku (73. člen);
7. na dan 30. junija 1999 ne popiše blaga na zalogi,
ne določi novih prodajnih cen ter ne predloži davčnemu
organu popisnih listov in drobno-prodajnih cen v predpisanem roku (prvi in drugi odstavek 74. člena);
8. na dan 30. junija 1999 ne popiše zalog brezalkoholnih pijač in piva, mineralnih vod, sadnih sokov in sadnih
napitkov ter alkoholnih pijač in vinskega destilata po prodajnih cenah s posebej izkazanim prometnim davkom, ter popisne liste ne predloži davčnemu organu v predpisanem roku
(prvi odstavek 75. člena);
9. na dan 30. junija 1999 ne popiše zalog tobačnih
izdelkov, ne predloži popisnih listov davčnemu organu v
predpisanem roku ter ne prodaja zalog tobačnih izdelkov po
zatečenih cenah (tretji odstavek 75. člena).
(2) Z denarno kaznijo od 100.000 do 500.000 tolarjev se za prekrške iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
68. člen
(kazni za davčne prekrške, storjene v obdobju do
31. decembra 1999)
(1) Ne glede na določbe 62. člena tega zakona se v
obdobju do 31. decembra 1999 posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, kaznuje
za prekršek z denarno kaznijo od 300.000 do 6,000.000
tolarjev, pravna oseba pa z denarno kaznijo od 500.000 do
8,000.000 tolarjev, če:
1. DDV ne obračuna takrat, ko nastane obveznost v
skladu z 19. členom tega zakona;
2. DDV ne obračuna od osnove v skladu z 21. členom
tega zakona;
3. ne izda računa in če ne obdrži kopije računa (prvi
odstavek 33. člena);
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4. na računu ne izkaže predpisanih podatkov (34. in
35. člen);
5. ne obračuna ali nepravilno obračuna DDV (36. in
37. člen);
6. nepravilno obračuna znesek vstopnega DDV (40.,
41., 42., 43. in 44. člen);
7. obračunava DDV, na računih izkazuje DDV ter odbija
vstopni DDV v nasprotju s 45. členom tega zakona;
8. ne obračunava DDV v skladu s 47. členom tega
zakona;
9. kot preprodajalec rabljenega blaga, umetniških predmetov, zbirk in starin, ne obračuna DDV v skladu z 48., 49.
in 50. členom tega zakona;
10. kot dražitelj ne obračuna DDV v skladu z 51. in 52.
členom tega zakona;
11. na računih izkazuje DDV (deseti odstavek 48. člena, peti odstavek 52. člena);
12. na računu ne navede ceno, doseženo na dražbi,
davke in druge dajatve ter neposredne stroške nabave (peti
odstavek 52. člena);
13. na dokumentu ne navede ločeno ceno, doseženo
na dražbi, zmanjšano za znesek provizije (šesti odstavek
52. člena);
14. v svojem knjigovodstvu ne zagotovi podatkov iz 56.
člena tega zakona oziroma jih ne zagotovi za predpisano
obdobje;
15. ne vodi knjige prejetih in izdanih računov ter drugih
evidenc (četrti in peti odstavek 56. člena);
16. ne hrani poslovnih knjig in druge dokumentacije v
predpisanem roku (57. člen);
17. ne obračuna in plača DDV v skladu s tretjim odstavkom 59. člena tega zakona;
18. na dan 30. junija 1999 kupcem ne obračuna vrednost dobavljenega blaga in opravljenih storitev (prvi odstavek 71. člena);
19. ne plača prometnega davka na način in v predpisanih rokih (drugi odstavek 72. člena);
20. ne plača zneska prometnega davka, vsebovanega
v neplačanih terjatvah na dan 30. junija 1999, do 31. decembra 1999 (tretji odstavek 72. člena).
(2) Z denarno kaznijo od 100.000 do 500.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
69. člen
(vračilo DDV v obdobju do 30. junija 2000)
(1) Ne glede na določbo prvega odstavka 53. člena
tega zakona se v obdobju do 30. junija 2000 razlika davka
vrne davčnemu zavezancu ne prej kot v 30 dneh, vendar ne
pozneje kot v 90 dneh po predložitvi obračuna DDV.
(2) Davčnemu zavezancu, ki ne prejme razlike davka v
roku iz prejšnjega odstavka, pripadajo obresti po obrestni
meri, določeni z zakonom, ki ureja obrestno mero zamudnih
obresti, od prvega dneva po poteku 90 dni.
70. člen
(proste carinske prodajalne in nižja stopnja DDV
v prehodnem obdobju)
(1) Ne glede na določbo četrtega odstavka 32. člena
tega zakona, je do polnopravnega članstva Slovenije v Evropski uniji oproščeno plačila DDV tudi blago, ki se v dovoljenih
količinah prodaja potnikom v prostih carinskih prodajalnah
na mednarodnih cestnih mejnih prehodih, razen če je z
mednarodno pogodbo drugače določeno.
(2) Ne glede na določbe 25. člena tega zakona se do
1. januarja 2003 od vina obračunava in plačuje DDV po
stopnji 8,5%.
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(3) Ne glede na določbe 6. točke 25. člena tega zakona se do članstva Slovenije v Evropski uniji obračunava in
plačuje DDV po stopnji 8,5% tudi od drugih nosilcev besede, slike in zvoka.
(4) Ne glede na določbo 11. točke 25. člena tega
zakona se do 31. decembra 2007 obračunava in plačuje
DDV po stopnji 8,5% od stanovanj, stanovanjskih in drugih
objektov, namenjenih za trajno bivanje, ter delov teh objektov, ki niso del socialne politike, vključno z gradnjo in popravili le-teh.
71. člen
(obračun opravljenega prometa blaga in storitev na dan
30. 6. 1999)
(1) Dobavitelji blaga in storitev morajo na dan 30. junija
1999 obračunati vrednost dobavljenega blaga in opravljenih
storitev in jih zaračunati kupcem. Obveznost se nanaša tudi
na storitve podizvajalcev glavnim izvajalcem storitev.
(2) Če se po 1. juliju 1999 sestavlja obračun v primerih
iz prejšnjega odstavka, v katerem se izkazuje celotna vrednost dobavljenih proizvodov ali opravljenih storitev, je davčna osnova za izračun DDV le vrednost, zaračunana za
obdobje po 1. juliju 1999.
(3) Davčna osnova po prejšnjem odstavku se zmanjša
tudi za predplačila, plačana do 30. junija 1999, ki se nanašajo na dobavo investicijske opreme in izgradnjo nepremičnin ter storitev, ki bo opravljena po 1. juliju 1999, če je bil
od predplačil obračunan in plačan davek od prometa proizvodov in storitev po zakonu o prometnem davku (Uradni list
RS, št. 4/92, 9/92 – popr., 12/93 – odločba US, 71/93,
16/96, 57/97, 3/98 in 35/98).
(4) Računi, ki so bili izstavljeni in za katere niso bile
opravljene dobave blaga oziroma opravljene storitve do
30. junija 1999, se razveljavijo.
(5) Dobavitelji, ki blago in storitve dobavljajo postopno
in za dobave izdajajo zaporedne račune, za dobave in zaračunane akontacije do 30. junija 1999, obračunajo davek
od prometa proizvodov oziroma storitev po zakonu o prometnem davku.
72. člen
(končni obračun davka od prometa proizvodov in storitev in
roki za plačilo davka od prometa proizvodov in storitev)
(1) Zavezanci za davek po zakonu o prometnem davku
sestavijo za obdobje od 1. januarja 1999 do 30. junija 1999
končni obračun davka od prometa proizvodov in storitev in
ga predložijo davčnemu organu do 20. avgusta 1999.
(2) Davek od prometa proizvodov oziroma davek od
prometa storitev, za katerega je nastala obveznost za obračun do 30. junija 1999, se plača v rokih in na način, kot je
določeno za plačilo davka po končnem obračunu.
(3) Znesek prometnega davka, vsebovan v neplačanih terjatvah na dan 30. junija 1999, ki ni bil plačan na
podlagi končnega obračuna prometnega davka za obdobje
januar-junij 1999, se plačuje ob poplačilu terjatev, v petih
dneh po prejemu plačila, vendar najkasneje do 30. junija
2000.
73. člen
(popis izdanih neplačanih računov)
Zavezanci za davek po zakonu o prometnem davku
morajo na dan 30. junija 1999 popisati izdane neplačane
račune in predplačila, v katerih je obračunan davek od prometa proizvodov za dobavljene proizvode oziroma davek od
prometa storitev za opravljene storitve, in jih predložiti davčnemu organu pri predložitvi dokončnega obračuna prometnega davka za obdobje januar–junij 1999.
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74. člen
(popis blaga v trgovini na drobno)
(1) Zavezanci za davek po zakonu o prometnem davku,
ki opravljajo dejavnost trgovine na drobno, morajo na dan
30. junija 1999 popisati blago na zalogi, ki ga vodijo po
prodajnih cenah z vračunanim davkom od prometa proizvodov in storitev ter stornirati obračunani prometni davek v
zalogah.
(2) Zavezanci iz prejšnjega odstavka za blago iz prejšnjega odstavka določijo prodajno ceno brez prometnega
davka in na tako ugotovljeno prodajno ceno obračunajo
DDV po določbah tega zakona. Če pri tem pride do povečanja drobnoprodajnih cen, morajo zavezanci popisne liste
zalog in drobnoprodajnih cen, predložiti pristojnemu davčnemu organu do 10. julija 1999.
(3) Zavezanci iz prejšnjega odstavka, ki niso zavezanci
za DDV, predložijo obračun DDV do 31. julija 1999 in plačajo obračunani DDV do 31. avgusta 1999.
(4) Spremembe drobnoprodajnih cen nadzoruje tržna
inšpekcija v skladu z zakonom.
75. člen
(popis določenega blaga v trgovini na drobno in gostinstvu)
(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena morajo zavezanci za davek po zakonu o prometnem davku, ki so zavezanci za DDV in opravljajo trgovsko in gostinsko dejavnost,
na dan 30. junija 1999 popisati zaloge brezalkoholnih pijač
in piva iz tarifne številke 1, mineralnih vod iz tarifne številke
2, sadnih sokov in sadnih napitkov iz tarifne številke 3 ter
alkoholnih pijač in vinskega destilata iz tarifne številke 7
tarife davka od prometa proizvodov, ki je sestavni del zakona o prometnem davku, po nabavnih cenah. Od popisanih
zalog navedenih pijač morajo izkazati prometni davek, vključen v nabavnih cenah. Če se znesek prometnega davka,
vključen v nabavni ceni, ne more ugotoviti, se vključen prometni davek ugotovi po preračunanih stopnjah, izračunanih
na podlagi stopenj v zakonu o prometnem davku. Popisne
liste zalog z izkazanim prometnim davkom morajo ti davčni
zavezanci predložiti davčnemu organu do 10. julija 1999.
(2) Prometni davek, izkazan v zalogah iz prejšnjega
odstavka, se šteje za vstopni DDV po tem zakonu. Zavezanci imajo pravico do odbitka tega davka in sicer sorazmerno
opravljenemu prometu, nimajo pa na tej podlagi pravice do
vračila.
(3) Zavezanci iz prvega odstavka tega člena morajo na
dan 30. junija 1999 popisati zaloge tobačnih izdelkov iz
tarifne številke 6 tarife davka od prometa proizvodov in popis zalog predložiti davčnemu organu do 10. julija 1999.
Zaloge tobačnih izdelkov, ugotovljene na dan 30. junija
1999, se morajo prodajati po zatečeni ceni na dan 30.
junija 1999 do porabe zalog. Prodajo zalog po zatečenih
cenah nadzoruje tržna inšpekcija v skladu z zakonom.
76. člen
(prijave za registracijo za DDV)
(1) Osebe iz 13. člena tega zakona postanejo davčni
zavezanci po določbah tega zakona, če so v letu 1998
dosegli promet, večji od 5,000.000 tolarjev oziroma katastrski dohodek kmetijskih in gozdnih zemljišč večji od
1,500.000 tolarjev.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka morajo najkasneje do
31. marca 1999 predložiti davčnemu organu prijavo za registracijo, razen kmetov, ki jih davčni organ uvrsti med davčne zavezance po uradni dolžnosti.
(3) Davčni organ izda osebam iz prejšnjega odstavka
potrdilo o registraciji najkasneje do 31. maja 1999, drugim
osebam pa do 30. junija 1999.
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77. člen
(odložitev uporabe 41. člena)
Ne glede na določbe 41. člena tega zakona, se do 31.
decembra 1999, odbitni delež vstopnega DDV določa na
podlagi dejanskih podatkov o opravljenem prometu blaga
oziroma storitev, od katerega se obračunava in plačuje DDV.
78. člen
(uporaba 43. člena)
43. člen tega zakona se ne uporablja za blago na
zalogi, ki je bilo nabavljeno pred 1. julijem 1999.
79. člen
(prenehanje veljavnosti predpisov)
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
1. zakon o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4/92,
9/92 – popravek, 12/93 – odločba US, 71/93, 16/96,
57/97, 3/98 in 35/98);
2. zakon o posebnem prometnem davku od izvoznih
storitev (Uradni list RS, št. 45/95);
3. pravilnik o uporabi zakona o prometnem davku (Uradni list RS, št. 6/92, 8/92, 29/92, 39/93, 37/95 – odločba US in 5/97 – odločba US);
4. odredba o ortopedskih pripravah in rehabilitacijskih
pripomočkih (Uradni list RS, št. 6/92);
5. odredba o zdravilih, od katerih se ne plača prometni
davek (Uradni list RS, št. 6/92);
6. odredba o proizvodih, ki spadajo med turistično
propagandne in informativne publikacije (Uradni list RS, št.
6/92);
7. odredba o proizvodih, ki spadajo med kmetijsko
mehanizacijo, naprave in drugo opremo, kmetijska orodja
za primarno obdelavo zemljišča ter nadomestne dele za to
opremo in naprave (Uradni list RS, št. 6/92, 27/92, 49/93
in 21/95);
8. odredba o davčnih evidencah in načinu obračuna
prometnega davka pri zavezancih, ki poslovnih knjig ne vodijo po sistemu dvostavnega knjigovodstva (Uradni list RS;
št. 6/92);
9. odlok o spremembi stopnje davka od prometa električne energije (Uradni list RS, št. 11/92);
10. sklep o izdaji enotne menične golice (Uradni list
RS, št. 20/92);
11. navodilo o postopku pri obračunavanju in plačevanju prometnega davka od meničnih golic (Banka Slovenije,
Oddelek za gotovinsko poslovanje, navodilo 05-1734/92MJ-03);
12. odredba o kontrolnih listkih za označevanje tobačnih izdelkov (Uradni list RS, št. 42/92);
13. navodilo o načinu izdajanja mnenja, da posamezne
barve za fasade, zidove, okna in vrata ne vsebujejo škodljivih snovi (Uradni list RS, št. 39/92);
14. uredba o določitvi zneska davka iz tarifne številke 6
tarife davka od prometa proizvodov (Uradni list RS, št.
54/98);
15. sklep o uskladitvi zneska iz prvega odstavka 67.
člena zakona o prometnem davku (Uradni list RS, št.
37/95);
16. tretji odstavek 11. člena in drugi odstavek 14.
člena pravilnika o znaku dobra igrača (Uradni list RS, št.
29/96);
17. uredba o spremembi stopenj davka od prometa
določenih naftnih derivatov (Uradni list RS, št. 51/98),
uporabljajo pa se še do 30. junija 1999.
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80. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. julija
1999, razen določb 71., 72., 73., 74., 75. in 76. člena
tega zakona, ki se uporabljajo od dneva uveljavitve zakona.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
davku na dodano vrednost – ZDDV-A (Uradni list RS,
št. 30/2001) vsebuje naslednje prehodne in končne
določbe:
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
7. člen
(1) Davčni zavezanci, ki so pred uveljavitvijo tega zakona vlagali obračune DDV za koledarsko polletje, vlagajo
obračune v skladu s 1. členom tega zakona za davčna
obdobja od 1. julija 2001 dalje.
(2) Davčni zavezanci, ki so pred uveljavitvijo tega zakona vlagali obračune DDV za koledarsko trimesečje in je v
skladu s 1. členom tega zakona njihovo davčno obdobje
koledarsko trimesečje ali koledarski mesec, vlagajo obračune v skladu s 1. členom tega zakona za davčna obdobja od
1. julija 2001 dalje.
(3) Davčni zavezanci, ki so pred uveljavitvijo tega zakona vlagali obračune DDV za koledarsko trimesečje in je v
skladu s 1. členom tega zakona njihovo davčno obdobje
koledarsko polletje, vlagajo obračune v skladu s 1. členom
tega zakona za davčna obdobja od 1. julija 2001 dalje.
(4) Davčni zavezanci, ki so pred uveljavitvijo tega zakona vlagali obračune DDV za koledarski mesec in je v skladu
s 1. členom tega zakona njihovo davčno obdobje koledarsko trimesečje, vlagajo obračune v skladu s 1. členom tega
zakona za davčna obdobja od 1. julija 2001 dalje.
(5) Davčni zavezanci, ki so pred uveljavitvijo tega zakona
vlagali obračune DDV za koledarski mesec in je v skladu s 1.
členom tega zakona njihovo davčno obdobje koledarsko polletje, vlagajo obračune v skladu s 1. členom tega zakona za
davčna obdobja od 1. julija 2001 dalje ter vložijo skupni
davčni obračun za davčna obdobja od maja do junija 2001.
(6) Davčni zavezanci iz tega člena vlagajo obračune
DDV za davčna obdobja pred 1. majem 2001 v skladu s
predpisi, ki so veljali pred uveljavitvijo tega zakona.
8. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
davku na dodano vrednost – ZDDV-B (Uradni list RS,
št. 67/2002) vsebuje naslednjo prehodno in končni
določbi:
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
47. člen
Davčni zavezanec, katerega davčno obdobje, določeno
v skladu s tretjim odstavkom 36. člena zakona, ne poteče na
dan pred dnevom, ko se začne uporabljati ta zakon, vloži
obračun DDV po poteku davčnega obdobja v skladu z drugim
odstavkom 38. člena zakona, mora pa obračunu priložiti ločene podatke o davčni obveznosti, ki se nanaša na del davčnega obdobja do začetka uporabe tega zakona ter na del
davčnega obdobja po začetku uporabe tega zakona.
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48. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 41.
člen zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za
leto 2002 in 2003 (Uradni list RS, št. 103/2001).
(2) Če je davčni zavezanec opravil del prometa blaga
ali storitve pred 1. januarjem 2002, del pa po tem datumu,
obračuna DDV za celoten promet blaga ali storitve po stopnjah, ki so v veljavi na dan 1. januarja 2002, razen če je na
dan 31. decembra 2001 opravil obračun že dobavljenega
blaga in opravljenih storitev ter obračunal DDV po stopnjah,
ki veljajo 31. decembra 2001.
(3) Računi, ki so bili izdani pred 1. januarjem 2002,
nanašajo pa se na promet blaga in storitev, ki bo opravljen
1. januarja ali kasneje, se razveljavijo.
49. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od prvega
dne drugega meseca, ki sledi mesecu, v katerem je zakon
uveljavljen, razen določb 14. in 15. člena tega zakona, v
delu, ki se nanaša na višino stopnje, ki se začnejo uporabljati z dnem uveljavitve tega zakona.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
davku na dodano vrednost – ZDDV-C (Uradni list RS,
št. 101/2003) vsebuje naslednje prehodne in končne
določbe:
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
66. člen
(prehodni režim za uvoženo blago)
(1) Ta člen ureja obdavčitev blaga, ki je uvoženo v
Slovenijo iz Skupnosti ali iz novih držav članic pred datumom pristopa k Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: pristop), vendar do vključno 30. aprila 2004 ni bilo sproščeno
v prost promet.
(2) Za izvajanje tega člena imajo naslednji izrazi naslednji pomen:
– »Skupnost« pomeni ozemlje držav članic Evropske
skupnosti pred 1. majem 2004, kot je definirano v zakonodaji Evropske skupnosti oziroma v 1. členu tega zakona,
– »nove države članice« pomeni ozemlje držav, ki so
pristopile k Evropski skupnosti s pogodbo, ki je bila podpisana 16. aprila 2003,
– »razširjena Skupnost« pomeni ozemlje držav članic
Evropske skupnosti po pristopu novih držav članic.
(3) Če je bilo blago uvoženo na ozemlje Slovenije pred
datumom pristopa in je bil za to blago začet postopek začasnega uvoza s popolno oprostitvijo plačila dajatev ali eden od
postopkov iz prvega odstavka 32. člena zakona, ki do datuma
pristopa še ni bil zaključen, se to blago, dokler ni zaključen
omenjeni postopek, obravnava po dosedanjih predpisih o DDV.
(4) Če je bil za blago pred datumom pristopa začet
carinski tranzitni postopek, ki ni bil zaključen do datuma
pristopa, se to blago, dokler ni zaključen omenjeni postopek, obravnava po dosedanjih predpisih o DDV.
(5) Če se v postopku ugotovi, da je blago v prostem
prometu v Sloveniji ali znotraj Skupnosti, se kot uvoz blaga v
smislu 1. točke 11. člena zakona šteje tudi:
– odstranitev, vključno z nezakonito odstranitvijo blaga
iz postopka začasnega uvoza, ki je bil v skladu s pogoji iz
drugega odstavka tega člena začet pred datumom pristopa;
– odstranitev, vključno z nezakonito odstranitvijo blaga
iz enega od postopkov iz prvega odstavka 32. člena zako-
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na, ki je bil v skladu s pogoji iz tretjega odstavka tega člena
začet pred datumom pristopa;
– zaključek postopka iz četrtega odstavka tega člena,
ki se je začel pred datumom pristopa v eni od novih držav
članic z namenom, da davčni zavezanec v okviru svoje dejavnosti dobavi blago za plačilo v tej državi članici pred
datumom pristopa;
– vsaka nepravilnost ali kršitev, ki je zagrešena med
tranzitnim postopkom iz četrtega odstavka tega člena, vendar le, če so izpolnjeni pogoji iz prejšnje alinee.
(6) Če prejemnik blaga, ki mu je dobavljeno pred datumom pristopa v eni od novih držav članic ali znotraj Skupnosti, uporablja to blago po datumu pristopa v Sloveniji, se ta
uporaba šteje za uvoz blaga v smislu 1. točke 11. člena
zakona, vendar le, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– dobava tega blaga je bila oproščena DDV ali bi bila
oproščena DDV v skladu določbami, ki so enakovredne
določbam 1. ali 2. točke 31. člena zakona;
– blago ni bilo uvoženo v Slovenijo pred datumom
pristopa.
(7) V primerih iz petega odstavka tega člena se kot kraj
uvoza šteje država članica, na območju katere se zaključi
postopek, ki je bil začet pred datumom pristopa.
(8) Ne glede na 20. člen zakona se uvoz blaga v smislu
četrtega in petega odstavka tega člena zaključi, ne da bi
zaradi tega nastal obdavčljivi dogodek, če:
– je uvoženo blago ponovno izvoženo iz razširjene Skupnosti ali
– je uvoženo blago iz prve alinee petega odstavka tega
člena vrnjeno v državo članico, iz katere je bilo izvoženo,
vendar le, če je blago vrnjeno osebi, ki je prvotno izvozila
blago. Ta določba ne velja za prevozna sredstva;
– so prevozna sredstva, začasno uvožena v skladu s
prvo alineo petega odstavka tega člena, pridobljena ali uvožena pred datumom pristopa in obdavčena v skladu s splošnimi predpisi o obdavčevanju v novi državi članici ali državi
članici Skupnosti, oziroma niso bila predmet oprostitve ali
povračila DDV zaradi izvoza.
Šteje se, da je pogoj iz te alinee izpolnjen, če je bilo
prevozno sredstvo prvič uporabljeno pred 1. majem 1996,
ali če je znesek DDV, ki bi ga bilo treba plačati zaradi uvoza,
nižji od 2.500 tolarjev.
67. člen
(izvajanje 2. točke drugega odstavka 11.a člena)
V letu 2004 se kot vrednost nabav iz 2. točke drugega
odstavka 11.a člena zakona upošteva vrednost vseh nabav
posameznega davčnega zavezanca, ugotovljena na podlagi
podatkov iz carinskih deklaracij za sprostitev blaga v prost
promet v letu 2003 oziroma od 1. januarja do vključno
30. aprila 2004. Za obdobje po 1. maju 2004 se vrednost
nabav ugotavlja na podlagi podatkov iz knjigovodstva davčnega zavezanca.
68. člen
(izvajanje četrtega odstavka 58. člena)
(1) Vsakemu davčnemu zavezancu, ki je pred 1. majem
2004 prejel odločbo o vpisu zavezanosti za DDV v davčni
register, mora davčni organ do 1. maja 2004 po uradni
dolžnosti izdati identifikacijsko številko za DDV.
(2) Šteje se, da je davčni zavezanec iz prvega odstavka
tega člena identificiran za namene DDV s 1. majem 2004.
69. člen
(izvajanje tretjega odstavka 15.a člena)
V letu 2004 se vrednost dobav iz tretjega odstavka
15.a člena zakona določi z upoštevanjem skupne vredno-
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sti dobav posameznega davčnega zavezanca, ugotovljena
na podlagi podatkov iz njegovih carinskih deklaracij za
izvoz oziroma ponovni izvoz blaga v Slovenijo v letu 2003
oziroma od 1. januarja do vključno 30. aprila 2004. Za
obdobje po 1. maju 2004 se vrednost dobav ugotavlja na
podlagi podatkov iz knjigovodstva davčnega zavezanca o
dobavah blaga v Slovenijo.
70. člen
(izvajanje tretjega odstavka 36. člena)
Davčni zavezanec, za katerega je v skladu s tretjim odstavkom 36. člena zakona predpisano davčno obdobje koledarsko polletje ali koledarsko trimesečje, ki bo po 1. maju
2004 pridobival oziroma dobavljal blago znotraj Skupnosti,
mora obračunu DDV priložiti ločene podatke o davčni obveznosti, ki se nanaša na del davčnega obdobja do vključno 30.
aprila 2004 in na del davčnega obdobja po 1. maju 2004.
71. člen
(obdobje poročanja)
Za davčnega zavezanca, ki po 1. maju 2004 dobavlja
blago davčnim zavezancem, identificiranim za namene DDV
v drugih državah članicah, je prvo obdobje poročanja iz
39.a člena zakona obdobje od 1. maja 2004 do 30. junija
2004.
72. člen
(prekrški do 1. januarja 2005)
(1) Do 1. januarja 2005 se za prekrške, določene v 61.
členu zakona, z denarno kaznijo od 300.000 do 5,000.000
tolarjev kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti.
(2) Do 1. januarja 2005 se za prekrške, določene v 61.
členu zakona, z denarno kaznijo od 300.000 do 6,000.000
tolarjev kaznuje pravna oseba, z denarno kaznijo od
100.000 do 500.000 tolarjev pa odgovorna oseba pravne
osebe, ki stori prekršek iz 61. člena zakona.
(3) Do 1. januarja 2005 se oseba iz petega odstavka
46. člena zakona, za prekršek, določen v tretjem odstavku
61. člena zakona, kaznuje z denarno kaznijo od 50.000 do
450.000 tolarjev.
(4) Do 1. januarja 2005 se za prekrške, določene v
62. členu zakona, z denarno kaznijo od 300.000 do
12,000.000 kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek v zvezi
s samostojnim opravljanjem dejavnosti.
(5) Do 1. januarja 2005 se za prekrške, določene v
62. členu zakona, z denarno kaznijo od 1,000.000 do
18,000.000 tolarjev kaznuje pravna oseba, z denarno kaznijo od 200.000 do 1,000.000 tolarjev pa odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz 62. člena zakona.
(6) Določba 65. člena tega zakona se začne uporabljati 1. januarja 2005.
73. člen
(uporaba predpisov)
Do dneva začetka uporabe tega zakona se uporablja
zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št.
89/98, 17/2000 – odločba US, 30/2001, 103/2001 –
ZIPRS0203, 67/2002 in 30/2003 – odločba US) ter predpisi izdani na njegovi podlagi.
74. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. maja
2004, razen določbe 68. člena tega zakona, ki se uporablja od dneva uveljavitve tega zakona.
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PREDSEDNIK REPUBLIKE
5830.

Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije v Republiki
Armeniji s sedežem v Atenah

Na podlagi četrte alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in 17. člena zakona o zunanjih
zadevah (Uradni list RS, št. 45/01 in78/03) izdajam

UKAZ
o imenovanju izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije v Republiki
Armeniji s sedežem v Atenah
Za izredno in pooblaščeno veleposlanico Republike
Slovenije v Republiki Armeniji s sedežem v Atenah imenujem Jožefo Puhar.
Št. 001-09-17/03
Ljubljana, dne 23. decembra 2003.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije

5831.

Odlok o pomilostitvi obsojencev – pomilostitev
po uradni dolžnosti – ob Dnevu samostojnosti
Republike Slovenije, 26. decembru 2003

VLADA
5832.

Na podlagi drugega odstavka 6. člena zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 56/99, 52/02 – ZDU-1 in
110/02 – ZGO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah uredbe o določitvi izpostav, kot
notranjih organizacijskih enot carinske službe v
Republiki Sloveniji in njihovem delovnem
področju
1. člen
V 8. točki 1. člena uredbe o določitvi izpostav kot
notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki
Sloveniji in njihovem delovnem področju (Uradni list RS, št.
124/00, 8/01, 41/01 in 25/02) se črta šesta alinea.
2. člen
V 6. členu se pod točko a) črta štiriindvajseta alinea.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 024-15/2000-5
Ljubljana, dne 24. decembra 2003.
EVA 2003-1611-0200
Vlada Republike Slovenije

Na podlagi šeste alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije ter 1. in 4. člena zakona o pomilostitvi (Uradni list RS, št. 45/95) izdajam

ODLOK
o pomilostitvi obsojencev – pomilostitev po
uradni dolžnosti – ob Dnevu samostojnosti
Republike Slovenije, 26. decembru 2003
1. člen
Izrečena kazen zapora se zniža:
Mustafi Špejtimu, roj. 24. 9. 1979 v Ljubljani, se kazen
1 leto in 3 mesece zapora zniža za 2 meseca.
2. člen
Izrečena kazen zapora se spremeni:
Uweju Klausu Jurgenu Schösserju, roj. 7. 11. 1962 v
Lindenbergu, Nemčija, se kazen 8 mesecev zapora spremeni v denarno kazen 1,200.000 SIT, ki jo mora plačati v
treh mesecih od dneva objave odloka o pomilostitvi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 725-02-12/2003-2
Ljubljana, dne 23. decembra 2003.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije

Uredba o spremembah uredbe o določitvi
izpostav, kot notranjih organizacijskih enot
carinske službe v Republiki Sloveniji in njihovem
delovnem področju

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

5833.

Uredba o dopolnitvi uredbe o merilih za
oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne
mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in
izobraževanje otrok in mladostnikov s
posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih
šol

Na podlagi 11. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 –
uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o dopolnitvi uredbe o merilih za oblikovanje javne
mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in
zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne
mreže glasbenih šol
1. člen
V šestem odstavku 5. člena uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in
zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s
posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni
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list RS, št. 16/98 in 27/99) se za besedilom »v Mestni
občini Maribor« doda vejica in naslednje besedilo: “Mestni
občini Ptuj in Mestni občini Kranj”.

II. SREDSTVA ZA ŠTUDIJSKO DEJAVNOST

2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

2. člen
Študijska dejavnost visokošolskih zavodov je:
– pedagoška in z njo povezana znanstvenoraziskovalna, umetniška in strokovna dejavnost visokošolskih učiteljev
in sodelavcev ter znanstvenih delavcev,
– knjižničarska, informacijska in druga strokovna dejavnost ter
– organizacijska, upravna in infrastrukturna dejavnost.

Št. 620-00/2003-1
Ljubljana, dne 24. decembra 2003.
EVA 2003-3311-0242
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

5834.

Uredba o javnem financiranju visokošolskih in
drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do
leta 2008

Na podlagi 75. člena zakona o visokem šolstvu (Uradni
list RS, št. 67/93, 13/94 – odl. US, 39/95 – odl. US,
18/98 – odl. US, 35/98 – odl. US, 99/99 – ZviS-A,
64/01 – ZviS-B in 100/03 – ZviS-C) in prvega odstavka
21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 4/93, 71/94 – ZODPM, 23/96, 47/97, 23/99 –
ZSOVA, 119/00, 30/01 – ZODPM-C in 52/02 – ZDU-1)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o javnem financiranju visokošolskih in drugih
zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta
2008
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S to uredbo se ureja javno financiranje študijske in
obštudijske dejavnosti, investicij in investicijskega vzdrževanja ter razvojnih nalog na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, ki jih je ustanovila Republika Slovenija, ter
financiranje nekaterih nacionalno pomembnih nalog.
Določbe o financiranju študijske in obštudijske dejavnosti ter razvojnih nalog veljajo tudi za zasebne koncesionirane samostojne visokošolske zavode, določbe o financiranju razvojnih nalog pa tudi za zasebne samostojne
visokošolske zavode, ki izvajajo javnoveljavne študijske programe, če pridobivajo javna sredstva.
Javna sredstva za študijsko dejavnost se določijo kot
skupna sredstva za univerzo ali samostojni visokošolski zavod (integralno financiranje).
Po tej uredbi se financirajo tudi Univerzitetna knjižnica
Univerze v Mariboru, Centralna tehniška knjižnica Univerze
v Ljubljani, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Univerze na Primorskem, Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper Univerze na Primorskem.

1. Splošno

2. Proračunska sredstva za študijsko dejavnost
visokošolskih zavodov v Republiki Sloveniji
3. člen
Letna proračunska sredstva za študijsko dejavnost
(LPS) so skupna sredstva za študijsko dejavnost visokošolskih zavodov. Povečujejo se ob upoštevanju izhodišč za
pripravo proračuna in opredelijo v finančnem načrtu ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo).
3. Določanje letnih sredstev za študijsko dejavnost
visokošolskih zavodov
4. člen
Letna sredstva za študijsko dejavnost visokošolskega
zavoda (LSZ) so sestavljena iz osnovnih letnih sredstev
(OLSZ) in normativnih letnih sredstev (LNSZ).
LSZ = OLSZ + LNSZ.
5. člen
Osnovna letna sredstva za visokošolski zavod (OLSZ)
znašajo:
– v letu 2004 80% letnih sredstev za visokošolski zavod iz leta 2003, povečanih za k,
– v letu 2005 77,5% letnih sredstev za visokošolski
zavod iz leta 2004, povečanih za k,
– v letu 2006 75% letnih sredstev za visokošolski zavod iz leta 2005, povečanih za k,
– v letu 2007 72,5% letnih sredstev za visokošolski
zavod iz leta 2006, povečanih za k,
– v letu 2008 70% letnih sredstev za visokošolski zavod iz leta 2007, povečanih za k.
Za Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani v letih od 2004 do 2008 osnovna letna
sredstva znašajo 90% njenih letnih sredstev iz preteklega
leta, vsako leto povečanih za k.
Vrednost k je določena v 68. členu te uredbe.
6. člen
Normativna letna sredstva za visokošolski zavod (LNSZ)
se določijo ob upoštevanju letne izhodiščne vrednosti (LIV),
vsote števila študentov (Š) in z utežjo (Ud) pomnoženega
števila diplomantov (D) ter faktorja študijske skupine f(s), v
katero spada visokošolski zavod.
LNSZ = LIV * Σ ((Š + D * Ud) * f(s)).
7. člen
Letna izhodiščna vrednost (LIV) pomeni normativna letna sredstva na študenta v prvi študijski skupini in se izračuna kot količnik med razliko letnih proračunskih sredstev
(LPS) in osnovnih letnih sredstev vseh visokošolskih zavodov (OLSZ) ter vsoto števila študentov (Š) in z utežjo (Ud)
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pomnoženega števila diplomantov (D) ter faktorja študijske
skupine f(s), v katero spada visokošolski zavod.
LIV = (LPS – Σ OLSZ) /Σ ((Š + D * Ud) * f(s)).
8. člen
Študenti (Š) so študenti rednega študija po dodiplomskih študijskih programih brez absolventov na visokošolskem zavodu v tekočem študijskem letu.
Če vpis v 1. letnik študijskega programa ni bil razpisan,
se pri izračunu upošteva število študentov višjih letnikov tega
študijskega programa, razpisanega v skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije o razmestitvi študijskih programov.
9. člen
Diplomanti (D) so diplomanti rednega študija po dodiplomskih študijskih programih na visokošolskem zavodu v
preteklem koledarskem letu.
Utež za diplomanta (Ud) je razmerje med normativnimi
sredstvi za diplomanta študijskega programa in študenta
istega programa.
10. člen
Študijske skupine(s) združujejo visokošolske zavode
po prevladujočih študijskih področjih oziroma podpodročjih.
11. člen
Študijsko področje je eno izmed 22 področij, določenih v Iscedovi klasifikaciji študijskih področij (UNESCO, november 1997): (14) izobraževanje učiteljev in izobraževalne
vede, (21) umetnost, (22) humanistične vede, (31) družbene vede, (32) novinarstvo in informiranje, (34) poslovne in
upravne vede, (38) pravo, (42) vede o živi naravi, (44) vede
o neživi naravi, (46) matematika in statistika, (48) računalništvo, (52) tehniške vede, (54) proizvodne tehnologije, (58)
arhitektura in gradbeništvo, (62) kmetijstvo, gozdarstvo in
ribištvo, (64) veterinarstvo, (72) zdravstvo, (76) socialno
delo, (81) osebne storitve, (84) transportne storitve, (85)
varstvo okolja, (86) varnost.
12. člen
Faktor študijske skupine f(s) izraža razmerje med sredstvi, namenjenimi za izvedbo študija v študijski skupini, v
primerjavi s prvo študijsko skupino.
Študijskih skupin je šest:
1. (31) družbene vede, (32) novinarstvo in informiranje, (34) poslovne in upravne vede, (38) pravo, (76) socialno delo: f = 1,0;
2. (22) humanistične vede, (14) izobraževanje učiteljev
in izobraževalne vede, (81) osebne storitve, (84) transportne storitve, (86) varnost, (72) zdravstvo, podpodročja 723
– zdravstvena nega, 725 – zdravstvene tehnike, 726 –
rehabilitacijske tehnike: f = 1,75;
3. (48) računalništvo, (52) tehniške vede, (54) proizvodne tehnologije, (58) arhitektura in gradbeništvo, (85) varstvo okolja: f = 2,50;
4. (42) vede o živi naravi, (62) kmetijstvo, gozdarstvo
in ribištvo, zdravstvo, podpodročje 727 – farmacija: f = 3,00;
5. (44) vede o neživi naravi, (46) matematika in statistika: f = 3,50;
6. (64) veterinarstvo, (72) zdravstvo, podpodročji 721
– medicina, 724 – dentalna medicina, (21) umetnost:
f = 4,50.
13. člen
Faktorji študijske skupine in razvrstitev študijskih področij in podpodročij oziroma visokošolskih zavodov v štu-
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dijske skupine se lahko na podlagi utemeljenega predloga
univerz in samostojnih visokošolskih zavodov ter analiz ministrstva spreminjajo.
Spremenjeni faktorji in razvrstitev študijskih področij in
podpodročij se upoštevajo pri določanju normativnih sredstev za prihodnje koledarsko leto.
14. člen
Za določanje normativnih sredstev visokošolskih zavodov morajo visokošolski zavodi ministrstvu posredovati podatke o številu vpisanih študentov za tekoče študijsko leto
najkasneje do 30. oktobra, podatke o številu diplomantov
za preteklo koledarsko leto pa do 15. januarja.
Podatki o številu študentov in diplomantov morajo biti
prikazani po študijskih programih in študijskih skupinah, za
univerze pa tudi po članicah.
Zaradi upravičenih razlogov so mogoči popravki podatkov o številu študentov in diplomantov. Pri določanju normativnih sredstev visokošolskih zavodov oziroma njihovem poračunu se upoštevajo popravki, poslani v petnajstih dneh po
izteku rokov iz prvega odstavka tega člena.
Poračun se opravi v roku iz 24. člena te uredbe.
4. Določanje letnih sredstev za novoustanovljeni javni
visokošolski zavod v novi študijski skupini oziroma
prerazporeditev sredstev ob statusnih spremembah
javnega visokošolskega zavoda
15. člen
Sredstva za začetek dela novih javnih visokošolskih
zavodov in osnovna letna sredstva za nov visokošolski zavod
se za prvo leto določijo z aktom o ustanovitvi.
16. člen
Sredstva za začetek dela novega visokošolskega zavoda in njegova osnovna letna sredstva za trajanje študija prve
vpisane generacije se določijo ob upoštevanju ocene finančnih sredstev, izdelane po metodologiji ministra, pristojnega
za visoko šolstvo (v nadaljnjem besedilu: minister).
17. člen
Pri določanju normativnih letnih sredstev za nov visokošolski zavod se ob upoštevanju 6. in 7. člena te uredbe
število študentov izračuna tako, da se za prvih deset mesecev v letu upošteva dejansko število vpisanih študentov,
kateremu se prišteje za zadnja dva meseca za prvi letnik
število razpisanih mest, ki se pomnoži z 2 in deli z 12.
Število se zaokroži navzgor.
Število diplomantov se izračuna ob upoštevanju povprečnega števila diplom na študenta v zadnjih treh letih v
posamezni študijski skupini. Pomnoži se s številom študentov, izračunanim po prejšnjem odstavku tega člena, ali številom študentov zadnjega letnika, ki se izvaja. Tako dobljeni
rezultat se pomnoži z utežjo za diplomanta. Število se zaokroži navzgor.
Normativna letna sredstva za nov visokošolski zavod se
izračunavajo po prejšnjih odstavkih toliko časa, kot traja
študij druge vpisane generacije.
18. člen
Izjemoma se lahko visokošolskemu zavodu dodelijo
dodatna sredstva tudi za izvajanje novega študijskega programa. O tem ob upoštevanju mednarodnih pogodb in nacionalnih prioritet odloča minister s sklepom.
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19. člen
Ob statusnih spremembah visokošolskih zavodov, članic univerze, univerza s soglasjem ministrstva osnovna letna
sredstva ustrezno prerazporedi med visokošolske zavode,
članice univerze.
5. Roki za določanje letnih sredstev visokošolskega
zavoda
20. člen
Osnovna letna sredstva za visokošolski zavod se določijo enkrat letno v 30 dneh po znani realizaciji nakazil ministrstva za študijsko dejavnost za preteklo leto po tej uredbi.
21. člen
Normativna letna sredstva za visokošolski zavod se
določajo enkrat letno, praviloma v 30 dneh po prejemu
podatkov o številu diplomantov za preteklo leto, najpozneje
pa do 1. marca.
6. Nakazovanje in razdelitev letnih sredstev
visokošolskim zavodom
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III. SREDSTVA ZA OBŠTUDIJSKO DEJAVNOST
27. člen
Obštudijska dejavnost sta univerzitetni šport in s študijem povezane interesne dejavnosti študentov.
1. Univerzitetni šport
28. člen
Za univerzitetni šport se lahko nameni do 3% iz sredstev za študijsko dejavnost visokošolskega zavoda. Sredstva se določijo ob upoštevanju programa dela visokošolskega zavoda.
2. Interesne dejavnosti študentov
29. člen
Sredstva za interesne dejavnosti študentov se določijo
ob upoštevanju števila študentov in vrednosti točke za posameznega študenta, ki jo za vsako proračunsko leto s sklepom določi minister, in sicer v 30 dneh po prejemu podatkov o številu študentov za tekoče študijsko leto. Sredstev ne
sme biti manj kot preteklo leto.

22. člen
Letna sredstva za visokošolski zavod se visokošolskemu zavodu nakazujejo v mesečnih obrokih, praviloma do
četrtega dne v mesecu za pretekli mesec.
Letna sredstva za novoustanovljeni javni visokošolski
zavod v novi študijski skupini iz 16. in 17. člena te uredbe se
prvič nakažejo v novembru.

30. člen
Letni program interesnih dejavnosti je sestavni del programa dela visokošolskega zavoda.

23. člen
Do izračuna letnih sredstev za visokošolski zavod za
novo koledarsko leto se visokošolskemu zavodu nakazujejo
sredstva, enaka zadnjemu obroku za preteklo koledarsko
leto.

32. člen
Sredstva za interesne dejavnosti študentov se lahko
porabijo za izdatke za blago in storitve.

24. člen
Ob upoštevanju 20. in 21. člena te uredbe se opravi
poračun sredstev do 1. maja.

IV. SREDSTVA ZA INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO
VZDRŽEVANJE

25. člen
Visokošolski zavod razporeja letna sredstva za študijsko dejavnost po merilih, ki jih sprejme upravni odbor, in z
njimi seznani ministrstvo.
Z merili iz prejšnjega odstavka se določi delež sredstev
za skupne naloge visokošolskega zavoda, delež sredstev za
študijsko dejavnost in razdelitev tega deleža. Z merili se
lahko določi, da se med študijske skupine največ do 3%
letnih sredstev visokošolskega zavoda razdeli drugače, kot
je določeno s to uredbo. Znotraj študijske skupine se sredstva lahko razdelijo neodvisno od določil te uredbe.
Pri razporejanju letnih sredstev za študijsko dejavnost
mora visokošolski zavod posebej upoštevati položaj tistih
članic, ki izvajajo študijske programe iz več različnih študijskih skupin in so v 71. členu te uredbe uvrščene v višjo ali
nižjo študijsko skupino od tiste, v katero bi se ob upoštevanju 11. in 12. člena te uredbe uvrščali njeni študijski programi.
7. Podiplomski študij
26. člen
Podiplomski študij se sofinancira v skladu s posebnim
predpisom Vlade Republike Slovenije.

31. člen
Sredstva za interesne dejavnosti študentov se visokošolskemu zavodu nakažejo enkrat letno do junija.

1. Investicije
33. člen
Investicije so gradnja, obnova ali nakup nepremičnin in
opreme.
34. člen
Sredstva za investicije visokošolskega zavoda se določijo na podlagi:
– zakona o temeljnih razvojnih programih na področju
izobraževanja in znanosti v letih 2003-2008 (Uradni list RS,
št. 96/02) oziroma večletnega programa investicij visokošolskega zavoda, h kateremu da soglasje minister,
– letnega programa investicij visokošolskega zavoda,
– sprejetega proračuna.
35. člen
Letni program investicij je sestavni del programa dela
visokošolskega zavoda.
36. člen
Sredstva za investicije se nakazujejo visokošolskemu
zavodu ob upoštevanju uresničevanja sprejetega programa
investicij na podlagi zahtevkov predvidoma trikrat letno (aprila, avgusta, decembra).
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37. člen
Sredstva se lahko porabijo za izvajanje investicij, določenih v letnem programu investicij in načrtu razvojnih programov oziroma večletnem programu investicij.

44. člen
Sredstva za razvojne naloge se nakazujejo in porabijo v
skladu z določili v javnem razpisu oziroma pogodbi.

2. Investicijsko vzdrževanje

VI. SREDSTVA ZA ZNANSTVENORAZISKOVALNO
DEJAVNOST

38. člen
Investicijsko vzdrževanje je vzdrževanje nepremičnin in
opreme, tako da se poveča njihova vrednost ali doba uporabe.
39. člen
Letni program investicijskega vzdrževanja je sestavni
del programa dela visokošolskega zavoda.
40. člen
Sredstva za investicijsko vzdrževanje se določijo v finančnem načrtu ministrstva. Med visokošolske zavode se
razdelijo v skladu z merili ministra.
Sredstva za investicijsko vzdrževanje se nakažejo visokošolskemu zavodu enkrat letno, praviloma do 30. junija.
V. SREDSTVA ZA RAZVOJNE NALOGE
41. člen
Razvojne naloge so naloge, s katerimi se spodbuja
zlasti:
– pomlajevanje strukture visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev,
– kakovost študija,
– mednarodno sodelovanje,
– druge naloge, pomembne za razvoj visokega šolstva.

45. člen
Sredstva za znanstvenoraziskovalno dejavnost pridobivajo visokošolski zavodi v skladu z določili zakona, ki ureja
raziskovalno in razvojno dejavnost.
VII. DRUGA SREDSTVA
1. Sredstva za Univerzitetno knjižnico Univerze v
Mariboru in Centralno tehniško knjižnico Univerze v
Ljubljani
46. člen
Sredstva za Univerzitetno knjižnico Univerze v Mariboru in Centralno tehniško knjižnico Univerze v Ljubljani (v
nadaljevanju: univerzitetne knjižnice) se določijo v finančnem načrtu ministrstva ob upoštevanju letnega programa
Univerze v Mariboru oziroma Centralne tehniške knjižnice
Univerze v Ljubljani in preračunajo na mesečne obroke.
47. člen
Univerzitetni knjižnici se zagotavljajo sredstva za:
– plače in druge izdatke zaposlenim,
– prispevke delodajalca za socialno varnost,
– izdatke za blago in storitve ter
– nakup in vzdrževanje opreme.

42. člen
S sredstvi za pomlajevanje strukture se spodbuja zaposlovanje mladih visokošolskih učiteljev in sodelavcev (npr.
asistenti stažisti).
Razvojne naloge na področju kakovosti študija se uresničujejo predvsem s sofinanciranjem projektov, ki jih ni
mogoče vključiti med sistemske dejavnosti na področju zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu, a k njemu pomembno prispevajo (npr. uvajanje aktivnejših študijskih oblik,
uvajanje novih metod študijskega dela, usposabljanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev za pedagoško delo, specifični razvojni projekti s ciljem povečati zanimanje za študij in
študijsko učinkovitost, zmanjšati osip ipd.).
Razvojne naloge na področju mednarodnega sodelovanja se uresničujejo predvsem s sofinanciranjem tistih projektov, ki jih ni mogoče vključiti med sistemske dejavnosti
na tem področju, kot so npr. Socrates in drugi programi
Evropske komisije, multilateralni programi kot npr. Ceepus,
sklenjeni bilateralni programi ipd., lahko pa pomembno prispevajo k uveljavljanju slovenskega visokega šolstva v mednarodnem prostoru oziroma odpirajo nove možnosti za takšno uveljavljanje.
Ob upoštevanju nacionalnih visokošolskih strategij lahko ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, opredeli tudi druge naloge, ki spodbujajo razvoj v visokem šolstvu, in o tem
seznani univerze in samostojne visokošolske zavode.

48. člen
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke delodajalca za socialno varnost se določijo ob upoštevanju odobrene zasedbe delovnih mest za opravljanje dejavnosti univerzitetne knjižnice ter predvidenih napredovanj
zaposlenih na delovnih mestih.

43. člen
Sredstva za razvojne naloge se določijo v finančnem
načrtu ministrstva. Dodeljujejo se z javnim razpisom in v
skladu s pravilnikom ministra.

52. člen
Investicije in investicijsko vzdrževanje Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani se določijo v njihovem
programu dela.

49. člen
Sredstva za izdatke za blago in storitve so od 40 do
60% glede na sredstva iz prejšnjega člena.
50. člen
Sredstva se Univerzi v Mariboru in Centralni tehniški
knjižnici Univerze v Ljubljani nakazujejo v mesečnih obrokih
praviloma do četrtega dne v mesecu za pretekli mesec.
Do izračuna letnih sredstev za univerzitetne knjižnice
za novo koledarsko leto se Univerzi v Mariboru in Centralni
tehniški knjižnici Univerze v Ljubljani nakazujejo sredstva,
enaka zadnjemu obroku za preteklo koledarsko leto.
51. člen
Investicije in investicijsko vzdrževanje za Univerzitetno
knjižnico Univerze v Mariboru se določijo v letnem programu investicij Univerze v Mariboru, ki je sestavni del programa dela Univerze v Mariboru.
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53. člen
S Centralno tehniško knjižnico Univerze v Ljubljani se
za obdobje sprejetega proračuna sklene pogodba, v kateri
se določijo sredstva iz prejšnjih členov, ter pravice in obveznosti obeh pogodbenih strank.
2. Sredstva za Znanstveno-raziskovalno središče
Koper Univerze na Primorskem in Primorski inštitut za
naravoslovne in tehnične vede Koper Univerze na
Primorskem
54. člen
Za Znanstveno-raziskovalno središče Koper Univerze
na Primorskem in Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper Univerze na Primorskem se iz državnega proračuna zagotovijo sredstva za:
– stroške upravljanja in vodenja;
– fiksne stroške delovanja.
Sredstva za namene iz prejšnjega odstavka tega člena
se izračunajo po metodologiji, po kateri se izračunavajo
ustanoviteljske obveznosti javnim raziskovalnim zavodom in
javnim infrastrukturnim zavodom.
55. člen
Sredstva iz prejšnjega člena te uredbe se preračunajo
na enake mesečne obroke in Univerzi na Primorskem nakazujejo praviloma do 4. dne v mesecu za pretekli mesec.
Do izračuna letnih sredstev za Znanstveno-raziskovalno središče Koper Univerze na Primorskem in Primorski
inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper Univerze na
Primorskem za novo koledarsko leto se nakazujejo sredstva, enaka zadnjemu obroku za preteklo koledarsko leto.
56. člen
Investicije in investicijsko vzdrževanje za Znanstvenoraziskovalno središče Koper Univerze na Primorskem in Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper Univerze na Primorskem se določijo v letnem programu investicij
Univerze na Primorskem, ki je sestavni del programa dela
Univerze na Primorskem.
3. Sredstva za nacionalno pomembne naloge
57. člen
Visokošolskim in drugim zavodom se lahko zagotavljajo sredstva za uresničevanje nacionalno pomembnih nalog
(npr. visokošolska prijavno-informacijska služba, skrb za slovenščino, mentorstvo za individualno izpopolnjevanje štipendistov Republike Slovenije na podlagi dvostranskih meddržavnih pogodb, pisarne za študentske domove, komisija
za kvaliteto) ob upoštevanju letnega programa zavoda, ki te
naloge izvaja.
Kot skrb za slovenščino iz prvega odstavka tega člena
se štejejo zlasti lektorati slovenskega jezika na univerzah v
tujini, izpopolnjevanja iz znanja slovenskega jezika za tujce
na podlagi mednarodnih pogodb in za Slovence brez slovenskega državljanstva, študijsko izpopolnjevanje zamejcev
ter seminarji, simpoziji in druga strokovna srečanja, ki so
namenjena skrbi za slovenščino.
58. člen
Sredstva za nacionalno pomembne naloge se nakazujejo in porabijo v skladu z določili v javnem razpisu oziroma
pogodbi.
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VIII. PROGRAM DELA, FINANČNI NAČRT IN LETNO
POROČILO VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA
59. člen
Program dela, finančni načrt in letno poročilo visokošolskega zavoda morajo biti pripravljeni v skladu s finančnimi predpisi in navodili ministrstva, pristojnega za finance, in
navodili ministrstva.
60. člen
Visokošolski zavod mora osnutek finančnega načrta
poslati ministrstvu najpozneje do 10. maja oziroma v roku, ki
ga določi ministrstvo.
61. člen
Visokošolski zavod odda ministrstvu sprejet letni program dela in finančni načrt najpozneje v 60 dneh po sprejetju proračuna.
62. člen
Letno poročilo je sestavljeno iz bilance stanja, izkaza
prihodkov in odhodkov, pojasnil k izkazom in poslovnega
poročila.
Letno poročilo mora biti pripravljeno v skladu s finančnimi predpisi in navodili ministrstva, pristojnega za finance,
ter podrobnejšimi navodili ministrstva.
Poslovno poročilo mora biti objavljeno na spletnih straneh visokošolskega zavoda.
63. člen
Visokošolski zavod odda ministrstvu letno poročilo najpozneje do 28. februarja.
64. člen
Poročilo o kvaliteti študija za preteklo študijsko leto se
pripravi v skladu z merili Sveta za visoko šolstvo Republike
Slovenije in objavi na spletnih straneh visokošolskega
zavoda.
IX. POGODBA
65. člen
Ministrstvo z visokošolskim zavodom sklene pogodbo
o financiranju za koledarsko leto. V njej se določijo letna
sredstva po tej uredbi in drugih predpisih.
X. NADZOR IN UKREPI
66. člen
Ministrstvo opravlja nadzor nad poslovanjem visokošolskih zavodov s:
– finančnim nadzorom nad porabo sredstev, nakazanih po tej uredbi. Finančni nadzor se opravlja na podlagi
letnih poročil o porabi sredstev, v katerih visokošolski zavodi poročajo o porabi sredstev po posameznih namenih (plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki delodajalca za socialno varnost, izdatki za blago in storitve, investicije in
investicijsko vzdrževanje);
– kontrolo posameznih elementov izračuna normativnih letnih sredstev;
– pregledom letnih poročil visokošolskih zavodov;
– drugimi predpisanimi načini preverjanja namenske
porabe sredstev posrednih proračunskih uporabnikov.
Podatke, ki jih posredujejo visokošolski zavodi, lahko
ministrstvo kadarkoli preveri na visokošolskem zavodu, ki
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mora ministrstvu omogočiti vpogled v evidence, listine in
drugo dokumentacijo, povezano s poslovanjem.
67. člen
Če ministrstvo ugotovi, da:
– nakazana sredstva po tej uredbi niso bila porabljena
za namene, določene s to uredbo oziroma drugimi predpisi,
jih je prejemnik dolžan vrniti v skladu s posebnim sklepom
ministra, pristojnega za visoko šolstvo;
– je visokošolski zavod dvakrat zapored sporočil napačne podatke o številu študentov ali diplomantov, se mu v
naslednjem letu osnovna letna sredstva poračunajo.
Če ministrstvo po roku, določenem za odpravo pomanjkljivosti, ugotovi, da:
– visokošolski zavod ne izvaja javno veljavnega študijskega programa ali
– zasedba delovnih mest na visokošolskem zavodu ni
v skladu z notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih
mest ali
– visokošolski zavod zaračunava šolnine, neskladne s
pravilnikom ministra,
se mu mesečno nakazilo letnih sredstev za študijsko
dejavnost zmanjša za 0,5% do odprave pomanjkljivosti.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
68. člen
Letna proračunska sredstva za študijsko dejavnost iz
3. člena te uredbe se vsako leto realno povečajo najmanj za
rast bruto domačega proizvoda in ne za najmanj kot 2,5%
glede na realizacijo za preteklo leto za študijsko dejavnost
po tej uredbi.
Odstotek povečanja iz prejšnjega odstavka te uredbe
je k.
69. člen
Ob uveljavitvi te uredbe veljajo za leto 2004 naslednja
osnovna letna sredstva iz 5. člena za:
Univerzo v Ljubljani: 24.442,855.651 SIT.
Pri določitvi letnih osnovnih sredstev je bilo upoštevano preoblikovanje Oddelka Pedagoške fakultete v Kopru v
članico Univerze na Primorskem.
Univerzo v Mariboru: 7.316,071.851 SIT.
Pri določitvi letnih osnovnih sredstev je bila pri Fakulteti
za policijsko-varnostne vede upoštevana realizacija Ministrstva za notranje zadeve za Visoko policijsko-varnostno šolo
za leto 2003, za Medicinsko fakulteto pa izračunana po
oceni finančnih sredstev, potrebnih za uvedbo in izvajanje
študijskega programa Univerze v Mariboru.
Univerzo na Primorskem: 892,471.958 SIT.
Pri določitvi letnih osnovnih sredstev je bila upoštevana
napoved izvajanja študijskih programov v študijskem letu
2003/04.
Gea College – Visoko šolo za podjetništvo:
85,429.101 SIT.
Politehniko Nova Gorica: 134,483.383 SIT.
Pri določitvi letnih osnovnih sredstev je bila upoštevana
napoved izvajanja študijskih programov v študijskem letu
2003/04.
Visoko šolo za upravljanje in poslovanje Novo mesto:
113,051.073 SIT.
70. člen
Od začetka uporabe te uredbe do 31. 12. 2005 je
utež za diplomanta iz 9. člena število semestrov polovic.
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71. člen
Ob uveljavitvi te uredbe se v skupine iz 12. člena te
uredbe uvrščajo:
Univerza v Ljubljani:
1. študijska skupina: Ekonomska fakulteta, Fakulteta
za družbene vede, Pravna fakulteta, Fakulteta za upravo,
Fakulteta za socialno delo;
2. študijska skupina: Filozofska fakulteta, Fakulteta za
pomorstvo in promet, Fakulteta za šport, Pedagoška fakulteta, Teološka fakulteta, Visoka šola za zdravstvo;
3. študijska skupina: Fakulteta za arhitekturo, Fakulteta za elektrotehniko, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo,
Fakulteta za računalništvo in informatiko, Fakulteta za strojništvo, Naravoslovnotehniška fakulteta;
4. študijska skupina: Biotehniška fakulteta, Fakulteta
za farmacijo;
5. študijska skupina: Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo, Fakulteta za matematiko in fiziko;
6. študijska skupina: Akademija za glasbo, Akademija
za gledališče, radio, film in televizijo, Akademija za likovno
umetnost, Medicinska fakulteta, Veterinarska fakulteta.
Univerza v Mariboru:
1. študijska skupina: Ekonomsko-poslovna fakulteta,
Fakulteta za organizacijske vede, Pravna fakulteta;
2. študijska skupina: Pedagoška fakulteta, Visoka
zdravstvena šola, Fakulteta za policijsko-varnostne vede;
3. študijska skupina: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Fakulteta za gradbeništvo, Fakulteta za strojništvo;
4. študijska skupina: Fakulteta za kmetijstvo;
5. študijska skupina: Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo;
6. študijska skupina: Medicinska fakulteta.
Univerza na Primorskem:
1. študijska skupina: Fakulteta za management;
2. študijska skupina: Pedagoška fakulteta, Fakulteta
za humanistične študije, Turistica – visoka šola za turizem,
Visoka šola za zdravstvo.
Samostojni visokošolski zavodi s koncesijo:
1. študijska skupina: Gea College – visoka šola za
podjetništvo, Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo
mesto;
3. študijska skupina: Politehnika Nova Gorica.
72. člen
Prva analiza po 13. členu te uredbe se opravi najpozneje do 15. oktobra 2005.
73. člen
Minister metodologijo iz 16. člena sprejme v enem letu
po uveljavitvi te uredbe, merila iz 40. člena in pravilnik iz
43. člena pa do 31. 5. 2004.
74. člen
Visokošolski zavod mora merila iz 25. člena te uredbe
sprejeti do 29. februarja 2004.
75. člen
Izvajanje investicij, ki se v skladu z »Dogovorom o sodelovanju o pripravi in izvedbi investicij med univerzama in
njenimi članicami ter ministrstvom« operativno vodijo v ministrstvu, nadaljujejo visokošolski zavodi v skladu s to uredbo.
Prenos se izvrši do prvega nakazila finančnih sredstev
iz 36. člena te uredbe ali najkasneje do 30. 6. 2004.
76. člen
64. člen te uredbe se začne uporabljati po uveljavitvi
meril Sveta za visoko šolstvo Republike Slovenije.
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Svet za visoko šolstvo Republike Slovenije mora merila
za spremljanje in ocenjevanje kvalitete in učinkovitosti izobraževalnega, znanstvenoraziskovalnega, umetniškega in
strokovnega dela sprejeti najpozneje do 29. februarja 2004.
77. člen
Z uveljavitvijo te uredbe prenehajo veljati pravilnik o
sofinanciranju asistentov stažistov (Uradni list RS, št. 38/99
in 31/00), sklep o normativih in standardih za opravljanje
izobraževalne dejavnosti v višjem in visokem šolstvu (Uradni
list RS, št. 39/92), sklep o financiranju visokošolskega
izobraževanja glede na trajanje in urni obseg študijskih programov (Uradni list RS, št. 23/91), sklep o financiranju
visokošolskega strokovnega izobraževanja glede na trajanje
in urni obseg študijskih programov (Uradni list RS, št.
47/94).
78. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne
1. 1. 2004.
Št. 402-15/2003-1
Ljubljana, dne 24. decembra 2003.
EVA 2003-3311-0222
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

5835.

Uredba o merilih za določitev višine nadomestila
zaradi omejene rabe prostora na območju
jedrskega objekta

Na podlagi tretjega odstavka 136. člena zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list
RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-01 in 24/03) in 3. člena
zakona o skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (Uradni list RS, št. 75/94 in 24/03)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o merilih za določitev višine nadomestila zaradi
omejene rabe prostora na območju jedrskega
objekta
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta uredba določa merila za določitev višine nadomestila, ki ga mora zaradi omejene rabe prostora mesečno plačevati lokalnim skupnostim na območju omejene rabe prostora upravljavec jedrskega objekta (v nadaljnjem besedilu:
nadomestilo za omejeno rabo prostora).
2. člen
Nadomestilo za omejeno rabo prostora mora upravljavec jedrskega objekta plačevati lokalnim skupnostim za:
1. jedrsko elektrarno, ki obratuje, vključno s skladiščem za izrabljeno jedrsko gorivo,
2. jedrsko elektrarno, ki ne obratuje ali je v razgradnji,
na njenem območju pa se skladišči izrabljeno jedrsko gorivo,
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3. odlagališče za izrabljeno jedrsko gorivo ali visoko
radioaktivne odpadke,
4. odlagališče za nizko ali srednje radioaktivne odpadke,
5. skladišče za nizko ali srednje radioaktivne odpadke
iz sevalnih in manj pomembnih sevalnih objektov.
II. ODMERA IN NAČIN PLAČEVANJA NADOMESTILA ZA
OMEJENO RABO PROSTORA
3. člen
(1) Nadomestilo za omejeno rabo prostora se plačuje
lokalni skupnosti, na območju katere se nahaja jedrski objekt, v višini, ki znaša:
– 10% višine nadomestila za omejeno rabo prostora,
določene za jedrske elektrarne iz 1. in 2. točke prejšnjega
člena,
– 20% višine nadomestila za omejeno rabo prostora,
določene za odlagališče iz 3. in 4. točke prejšnjega člena,
in
– 100% višine nadomestila za omejeno rabo prostora,
določene za skladišče iz 5. točke prejšnjega člena.
(2) Nadomestilo za omejeno rabo prostora se plačuje
tudi lokalnim skupnostim, ki imajo del svojega ozemlja znotraj območja z omejeno rabo prostora, določenega v okoljevarstvenemu soglasju za jedrski objekt, in območja evakuacije prebivalstva iz načrta zaščite in reševanja za jedrski
objekt, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami v višini, ki znaša:
– 90% višine nadomestila za omejeno rabo prostora,
določene za jedrske elektrarne iz 1. in 2. točke prejšnjega
člena, in
– 80% višine nadomestila za omejeno rabo prostora,
določene za odlagališče iz 3. in 4. točke prejšnjega člena.
(3) Nadomestilo za omejeno rabo prostora se za posamezno lokalno skupnost izračuna na naslednji način:
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∑
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kjer je:
1. V nadomestilo, i nadomestilo za omejeno rabo prostora
za posamezno lokalno skupnost;
2. P odstotek osnove nadomestila za omejeno rabo
prostora iz prejšnjega odstavka;
3. Vvišina nadomestila višina nadomestila za omejeno rabo
prostora, določena za posamezni jedrski objekt v 4. členu
te uredbe;
4. Si površina posamezne občine znotraj območja z
omejeno rabo prostora iz okolje varstvenega soglasja za
jedrski objekt;
5. n število občin znotraj območja iz prejšnje alinee;
6. Hi število prebivalcev s stalnim prebivališčem na
ozemlju lokalne skupnosti znotraj krožnega območja s centrom v središču jedrskega objekta in z radijem, ki je enak
eni četrtini radija krožnega območja evakuacije prebivalstva
iz načrta zaščite in reševanja za jedrski objekt;
7. Di povprečna oddaljenost središča jedrskega objekta od stalnega prebivališča prebivalcev posamezne lokalne
skupnosti znotraj krožnega območja iz prejšnje alinee, ki se
jo izračuna na naslednji način:
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Di = ∑ ( H j * D j ) / ∑ H j
kjer je:
– Dj oddaljenost središča jedrskega objekta od stalnega prebivališča posameznega prebivalca, Hj prebivalec, ki
ima stalno prebivališče znotraj krožnega območja iz prejšnje
alinee, in m število prebivalcev znotraj krožnega območja iz
prejšnje alinee.
4. člen
(1) Osnova za nadomestilo za omejeno rabo prostora
je 4,317.000 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije.
(2) Zavezanec za plačilo nadomestila za omejeno rabo
prostora plačuje nadomestilo prostora v višini:
– 100% osnova za nadomestilo za omejeno rabo prostora na leto za jedrsko elektrarno iz 1. in 2. točke 2. člena
te uredbe,
– 65% osnova za nadomestilo za omejeno rabo prostora na leto za odlagališče iz 3. točke 2. člena te uredbe,
– 54% osnova za nadomestilo za omejeno rabo prostora na leto za odlagališče iz 4. točke 2. člena te uredbe,
in
– 4% osnove za nadomestilo za omejeno rabo prostora na leto za skladišče iz 5. točke 2. člena te uredbe.
(3) Višina nadomestila za omejeno rabo prostora se
določi za tekoče leto na podlagi statusa jedrskega objekta,
ki ga ima objekt na podlagi odločbe, izdane po predpisih, ki
urejajo jedrsko varnost, zadnji dan preteklega leta.
(4) Pri določitvi višine nadomestila za tekoče leto je
treba osnovo za nadomestilo za omejeno rabo prostora iz
prvega odstavka tega člena revalorizirati glede na inflacijska
gibanja EUR.
5. člen
(1) Za novi jedrski objekt se začne s plačevanjem nadomestila za omejeno rabo prostora v prvem letu po sprejemu programa priprave lokacijskega načrta za umestitev jedrskega objekta v prostor, v skladu s predpisom o urejanju
prostora, in sicer lokalnim skupnostim, kjer se skladno s
programom priprave tega lokacijskega načrta izvajajo terenske raziskave ali skladno z gradbenim dovoljenjem gradnja
objekta.
(2) Višina nadomestila za omejeno rabo prostora lokalnim skupnostim iz prejšnjega odstavka je 10 odstotkov osnove nadomestila za omejeno rabo prostora, določena za posamezni jedrski objekt iz prejšnjega člena.
(3) Za novi jedrski objekt v obratovanju se začne s
plačevanjem nadomestila za omejeno rabo prostora v prvem letu po sprejemu programa priprave lokacijskega načrta za umestitev jedrskega objekta v prostor za novi jedrski
objekt.
6. člen
(1) Za jedrski objekt se konča plačevanje nadomestila
za omejeno rabo prostora v višini, ki je določena za obratujoči jedrski objekt, v letu pridobitve dovoljenja za razgradnjo
jedrskega objekta in začne s plačevanjem nadomestila za
omejeno rabo prostora v višini, ki je določena za jedrski
objekt prvo leto po pridobljenem dovoljenju za razgradnjo
jedrske elektrarne.
(2) Za jedrski objekt v razgradnji ni treba več plačevati
nadomestila za omejeno rabo prostora v prvem letu po tem,
ko je pristojni upravni organ ugotovil, da je razgradnja jedrskega objekta zaključena.
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7. člen
Zavezanec za plačilo nadomestila za omejeno rabo
prostora mora lokalni skupnosti do 31. marca tekočega leta
vložiti napoved za plačilo nadomestila za omejeno rabo prostora za preteklo leto (v nadaljnjem besedilu: napoved), v
kateri navede vse potrebne podatke za odmero nadomestila
za omejeno rabo prostora.
8. člen
(1) Lokalna skupnost zavezancu za plačilo nadomestila
za omejeno rabo prostora odmeri nadomestilo za omejeno
rabo prostora z odločbo do 31. julija tekočega leta za preteklo leto.
(2) Če je ali namerava za posamezno koledarsko leto
lokalna skupnost zavezancu za plačilo nadomestila za omejeno rabo prostora odmeriti za objekte iz prvega odstavka
2. člena te uredbe tudi druge dajatve v skladu s svojimi
pristojnostmi po predpisih o lokalni samoupravi in se te
dajatve nanašajo na uporabo stavbnih zemljišč razen nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, mora odmero nadomestila za omejeno rabo prostora zmanjšati za znesek te
odmerjene dajatve.
(3) Dokumentacijo, s katero dokazuje resničnost podatkov iz vložene napovedi in pravilnost obračuna osnove za
odmero nadomestila za omejeno rabo prostora, mora zavezanec za plačilo nadomestila za omejeno rabo prostora hraniti najmanj pet let od dneva pravnomočnosti odločbe.
9. člen
(1) Zavezanec za plačilo nadomestila za omejeno rabo
prostora plačuje nadomestilo za omejeno rabo prostora med
letom v obliki mesečnih akontacij.
(2) Znesek mesečne akontacije znaša dvanajstino zadnjega odmerjenega nadomestila za omejeno rabo prostora.
(3) Znesek mesečne akontacije zavezanca za plačilo
nadomestila za omejeno rabo prostora, kateremu nadomestilo za omejeno rabo prostora iz prejšnjega odstavka še ni
bila odmerjeno, znaša dvanajstino predvidenega zneska nadomestila za omejeno rabo prostora za tekoče leto, ki se
izračuna na podlagi podatkov o vrsti jedrskega objekta in
drugih podatkov, na podlagi katerih se določi višina nadomestila za omejeno rabo prostora za posamezno lokalno
skupnost.
(4) Znesek mesečne akontacije zapade v plačilo vsakega desetega dne v mesecu za pretekli mesec.
(5) Morebitna razlika med z akontacijo vplačanim zneskom nadomestila za omejeno rabo prostora in zneskom
nadomestila za omejeno rabo prostora, odmerjenim z odločbo, se zavezancu poračuna pri naslednjih mesečnih akontacijah.
10. člen
Lokalna skupnost mora zagotoviti, da se sredstva, pridobljena na podlagi plačil nadomestila za omejeno rabo
prostora, uporabijo za odpravo posledic omejene rabe prostora.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
(1) Ne glede na določbe 2. in 3. člena te uredbe so do
sprejema lokacijskega načrta za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov ali do vključno leta 2008 Občine
Brežice, Krško in Sevnica upravičene do nadomestila za
omejeno rabo prostora za skladiščenje nizko in srednje radioaktivnih odpadkov na območju obstoječe jedrske elek-
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NEK v višini, ki se jo izračuna na naslednji način:
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kjer je:
– V nadomestilo, i nadomestilo za omejeno rabo prostora
za posamezno občino;
– Vvišina nadomestila višina nadomestila za omejeno rabo
prostora, določena za odlagališče za nizko in srednje radioaktivne odpadke iz tretje alinee drugega odstavka 4. člena
te uredbe;
– n število za občine Brežice, Krško in Sevnica in
– Hi število prebivalcev s stalnim prebivališčem na
ozemlju občin Brežice, Krško in Sevnica.
(2) Zavezanec za plačilo nadomestila za omejeno rabo
prostora iz prejšnjega odstavka za skladiščenje nizko in
srednje radioaktivnih odpadkov na območju obstoječe jedrske elektrarne NEK je upravljavec namenskega sklada, ki je
ustanovljen z zakonom o skladu za financiranje razgradnje
Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (Uradni list RS, št.
75/94).
(3) Nadomestilo za omejeno rabo prostora za skladiščenje nizko in srednje radioaktivnih odpadkov na območju
obstoječe jedrske elektrarne NEK zavezanec iz prejšnjega
odstavka preneha plačevati naslednje leto po zagotovitvi
odlaganja nizko in srednje radioaktivnih odpadkov v odlagališču za nizko in srednje radioaktivne odpadke ali po 31.
decembru 2008, kar je kasneje, ne glede na to, da so na
območju obstoječe jedrske elektrarne NEK začasno skladiščeni nizko in srednje radioaktivni odpadki, ki so namenjeni
oddaji v odlagališče za nizko in srednje radioaktivne
odpadke.
12. člen
(1) Območje omejene rabe prostora je za obstoječo
jedrsko elektrarno NEK v Krškem krožno območje s centrom v središču jedrskega objekta in z radiem 1,5 km.
(2) Območje evakuacije prebivalstva iz načrta zaščite
in reševanja za obstoječo jedrsko elektrarno NEK v Krškem
je krožno območje s centrom v središču jedrskega objekta
in z radiem 10 km.
13. člen
(1) Zavezanec za plačilo nadomestila za omejeno rabo
prostora začne s plačevanjem nadomestila za omejeno rabo
prostora za obstoječe skladišče za nizko ali srednje radioaktivne odpadke v Občini Dol pri Ljubljani, za obstoječo jedrsko elektrarno NEK v Krškem in za skladiščenje nizko in
srednje radioaktivnih odpadkov na območju obstoječe jedrske elektrarne NEK v Krškem v obliki mesečnih akontacij s
1. januarjem 2004.
(2) Znesek mesečne akontacije za leto 2004 dogovorita zavezanec za plačilo nadomestila za omejeno rabo prostora in lokalna skupnost do 31. decembra 2003 na podlagi predloga, ki ga pripravi ministrstvo, pristojno za jedrsko
varnost.
(3) Plačilo za nadomestilo za omejeno rabo prostora za
obstoječe skladišče za nizko ali srednje radioaktivne odpadke v Občini Dol pri Ljubljani, za obstoječo jedrsko elektrar-
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no NEK v Krškem in za skladiščenje nizko in srednje radioaktivnih odpadkov na območju obstoječe jedrske elektrarne
NEK v Krškem se ne upošteva kot lastni prihodek občine pri
izračunu sredstev za finančno izravnavo iz državnega proračuna.
14. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 468-07/2003-1
Ljubljana, dne 18. decembra 2003.
EVA 2003-2511-0213
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

5836.

Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega
zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob
reki Soči in Idrijci

Na podlagi četrtega odstavka 14. člena in četrtega
odstavka 21. člena zakona o vodah (Uradni list RS, št.
67/02 in 110/02 – ZGO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča
na nekaterih zemljiških parcelah ob reki Soči in
Idrijci
1. člen
Ta uredba določa zunanjo mejo priobalnega zemljišča
na nekaterih zemljiških parcelah reke Soče na območju
občine Kanal ob Soči ter reke Idrijce na območju občine
Idrija.
2. člen
(1) Zunanja meja priobalnega zemljišča dela reke Soče
na območju Občine Kanal ob Soči poteka po zemljiščih
parc. št. 1234/1, 1234/2, 1228, 3255/2, 1215, 1188,
3244/2, 1183/1 in 3245/2, vse k.o. Anhovo, in sega 5 m
od zunanje meje vodnega zemljišča parc. št. 1232/2,
1232/1, 3243/1, 1217, 1186, 3244/1, 1185 in 3245/3,
vse k.o. Anhovo.
(2) Zunanja meja priobalnega zemljišča dela reke Soče
na območju Občine Kanal ob Soči poteka po zemljiščih
parc. št. 505/1, 507/1, 506/3, 506/2, 507/2, 507/3,
1099/2, 545 in 1098/2, vse k.o. Gorenja vas, in sega 5 m
od zunanje meje vodnega zemljišča parc. št.1100/3, 505/2,
507/4, 506/1, 1099/3, 563 in 1098/3, vse k. o. Gorenja
vas.
(3) Na priobalnih zemljiščih iz prejšnjih dveh odstavkov
je splošna raba vodnega dobra zaradi varovanja življenja in
zdravja ljudi prepovedana.
3. člen
(1) Zunanja meja priobalnega zemljišča dela reke Idrijce
na območju Občine Idrija poteka po zemljiščih parc. št.
92/2, 93, 94/1, 94/2, 463/1, 465/2, 472/2, 466, 474,
487/1, 493, 494/1, 496/5, 658/3, 658/1, 665, 666,
668/1, 668/4, 677/1, 678, 679, 680, 838 in 854,
1099/1, 2603/1, 2603/2, 2603/3, 2603/5, 2603/6,
2603/7, 2603/8, 2603/9, 2306/10, 2603/11, 2603/14,
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2603/15, 2603/16, 2607, 2608/1, 2608/2, 195/2,
193/1, vse k.o. Idrija mesto, in sega 5 m od zunanje meje
vodnega zemljišča reke Idrijce parc. št. 2603, 2603/1 in
551/2, vse k.o. Idrija mesto.
(2) Na priobalnih zemljiščih iz prejšnjega odstavka je
splošna raba vodnega dobra zaradi varovanja življenja in
zdravja ljudi prepovedana, razen na priobalnih zemljiščih, ki
jih tvorijo zemljiške parcele številka: 680, 679, 665,
1099/1, 838, 854 in 195/2, 193/1, vse k. o. Idrija mesto.
4. člen
Podatek o širini in zunanji meji priobalnega zemljišča iz
2. in 3. člena te uredbe se vnese kot podatek v zemljiški
kataster oziroma v evidenco pravnih režimov po predpisih o
evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-28/2003-1
Ljubljana, dne 18. decembra 2003.
EVA 2003-2511-0221
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

5837.

Uredba o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini
med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo

Na podlagi 4. člena Zakona o ratifikaciji Sporazuma o
prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo
(Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 5/01) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med
Republiko Slovenijo in Republiko Litvo
1. člen
Ta uredba določa pogoje za uvoz blaga, ki se v letu
2004 uvaža v Republiko Slovenijo in je po poreklu iz Republike Litve.
2. člen
Za namene te uredbe izraz ‘uvoz’ pomeni sprostitev
blaga v prosti promet, kakor tudi katerikoli drug carinski
postopek, pri katerem nastane carinski dolg.
3. člen
Za industrijske izdelke, ki se uvažajo v Republiko Slovenijo in so po poreklu iz Republike Litve, se uporablja
carinska stopnja “prosto“.
Za industrijske izdelke v smislu prejšnjega odstavka se
štejejo izdelki, uvrščeni v 25. do 97. poglavje kombinirane
nomenklature, razen izdelkov, navedenih v prilogi 1 k tej
uredbi, ki je njen sestavni del.
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4. člen
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike
Litve, ki so navedeni v prilogi 2 k tej uredbi, ki je njen
sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo uporablja
carinska stopnja “prosto“. Posebna uvozna dajatev se ne
plačuje.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike
Litve, ki so navedeni v prilogah 3 in 4 k tej uredbi, ki sta njen
sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje
carina po znižanih carinskih stopnjah in v okviru carinskih
kvot, določenih v teh prilogah. Posebna uvozna dajatev se
plačuje v višini 50% od predpisane v času uvoza.
5. člen
Količine blaga v okviru posamezne carinske kvote iz
priloge 3 k tej uredbi se razdelijo po metodi dražbe pravic
do uvoza blaga v okviru carinskih kvot, iz priloge 4 k tej
uredbi pa po metodi prednostne obravnave po vrstnem redu
prispelih zahtevkov. Ti metodi sta določeni z uredbo o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni list
RS, št. 115/02 in 11/03).
6. člen
Pri uveljavljanju preferencialne carinske obravnave pri
uvozu blaga po 3. oziroma 4. členu te uredbe je treba
carinskemu organu poleg drugih dokumentov predložiti tudi
dokazilo o poreklu blaga, ki je izdano ali dano v državi izvoza
v skladu s preferencialnimi pravili o poreklu blaga, določenimi v prilogi 5 k tej uredbi, ki je njen sestavni del.
Carinski organi Republike Slovenije potrjujejo dokazila
o poreklu blaga za izvoz blaga iz Republike Slovenije v
Republiko Litvo, če gre za izvoz blaga, ki v skladu s Sporazumom o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo uživa preferencialno obravnavo, in če so izpolnjeni pogoji, določeni s preferencialnimi pravili o poreklu blaga
iz prejšnjega odstavka.
7. člen
Pri uvozu blaga po določbah te uredbe se v enotno
carinsko listino (ECL) v skladu s 126. členom uredbe za
izvajanje carinskega zakona (Uradni list RS, št. 107/02 in
50/03) v polje 39 vpiše naslednje štirimestne šifre:
– 1931 za izdelke iz 3. člena te uredbe;
– 1932 za izdelke iz prilog 3 in 4 k tej uredbi;
– 1934 za izdelke iz priloge 2 k tej uredbi.
8. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2004 in velja do
30. aprila 2004.
Št. 333-09/2000-13
Ljubljana, dne 18. decembra 2003.
EVA 2003-2111-0052
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
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PRILOGA 1
Tarifna
oznaka
1
3502

3502 11
3502 11 90
3502 19
3502 19 90
3502 20
3502 20 10
3502 20 91
3502 20 99

Poimenovanje
2
Albumini (vključno koncentrati dveh ali več proteinov iz sirotke z vsebnostjo
80 mas.% ali več proteinov iz sirotke, računano na suho snov), albuminati in
drugi albuminski derivati
- Jajčni albumin:
- - posušen:
- - - drugo
- - drugo:
- - - drugo
- Mlečni albumin, vključno koncentrati iz dveh ali več sirotkinih proteinov:
- - neustrezen ali ki bo s predelavo postal neustrezen za človeško prehrano
- - drugo:
- - - posušen (na primer v lističih, kosmičih, prahu)
- - - drugo

4501

Pluta, naravna, surova ali enostavno obdelana; odpadki plute; zdrobljena,
drobljena ali zmleta pluta

5201 00

Bombaž, nemikan ali nečesan

5301

Lan, surov ali predelan, toda nepreden; laneno predivo in odpadki (vključno z
odpadki preje in raztrganimi tekstilnimi surovinami)

5302

Prava konoplja (Cannabis sativa L.), surova ali predelana, toda nepredena;
predivo in odpadki prave konoplje (vključno z odpadki preje in raztrganimi
tekstilnimi surovinami)

PRILOGA 2
Tarifna
oznaka
1
0208

Poimenovanje
2

Carinska
stopnja (1)
3

0208 50 00
0208 90

Drugo meso in drugi užitni klavnični odpadki, sveže, ohlajeno ali
zamrznjeno
- Žabji kraki
- Od primatov
- Od kitov, delfinov in pliskavk (sesalcev reda Cetacea); od
morskih krav in dugongov (sesalcev reda Sirenia)
- Od plazilcev (vključno kače in želve)
- Drugo

0301

Ribe, žive

pr

0302

Ribe, sveže ali ohlajene, razen ribjih filetov in drugega ribjega
mesa iz tar.št. 0304

pr

0208 20 00
0208 30 00
0208 40

pr
pr
pr
pr
pr
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Tarifna
oznaka
1

0303

0304

0305

0410 00 00

0501 00 00

0502

0503 00 00

0504 00 00
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Poimenovanje
2

Carinska
stopnja (1)
3

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

pr

Ribji fileti in drugo ribje meso (nemleto ali mleto), sveže, ohlajeno
ali zamrznjeno

pr

Ribe, sušene, nasoljene ali v slanici; prekajene ribe, termično
obdelane ali ne pred ali med procesom prekajevanja; ribja moka,
zdrob in peleti, primerni za človeško prehrano

pr

Užitni izdelki živalskega izvora, ki niso navedeni in ne zajeti na
drugem mestu

pr

Človeški lasje, surovi, umiti ali neumiti, razmaščeni ali
nerazmaščeni; odpadki človeških las

pr

Ščetine in dlake domačih ali divjih prašičev, jazbečeva dlaka in
druge živalske dlake za izdelovanje ščetk; odpadki teh ščetin ali
dlak

pr

Konjska žima in odpadki konjske žime, zloženi v plasteh ali ne, s
podlago ali brez podlage

pr

Čreva, mehurji in želodci živali (razen ribjih), celi ali v kosih, sveži,
ohlajeni, zamrznjeni, nasoljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni
pr

0505

Kože in drugi deli ptic, s perjem in puhom, perje in deli perja (z
odrezanimi ali neodrezanimi robovi) ter puh, ki niso naprej
obdelani, razen s čiščenjem, dezinficiranjem ali pripravljanjem za
konzerviranje; prah in odpadki perja ali delov perja

0505 10
0505 10 10

- Vrsta perja, ki se uporablja za polnjenje; puh:
- - surovo

pr

0506

Kosti in strženi rogov, neobdelani, razmaščeni, enostavno
preparirani (toda nerazrezani v oblike), obdelani s kislino ali brez
želatine; prah in odpadki teh izdelkov

pr

Slonova kost, želvovina, kitova kost, dlake kitove kosti, rogovi,
parožki, kopita, nohti, kremplji in kljuni, surovo ali enostavno
pripravljeno, toda nerazrezano v oblike; prah in odpadki teh
izdelkov

pr

0507

0508 00 00

Korale in podobni materiali, surovi ali enostavno pripravljeni,
vendar drugače neobdelani; oklepi mehkužcev, rakov ali
iglokožcev, sipine kosti, surovi, enostavno pripravljeni, toda
nerazrezani v oblike; prah in odpadki teh izdelkov
pr
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Tarifna
oznaka
1
0510 00 00

0511

0511 91
0511 99
0601

0602
0602 10
0602 20
0602 30 00
0602 40
0602 90
0602 90 10
0602 90 30

0602 90 41
0602 90 45
0602 90 49
0602 90 51
0602 90 59
0602 90 70
0602 90 91
0602 90 99

Št.
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Poimenovanje
2
Ambra, bobrovina, cibet in mošus; kantaride; žolči, posušeni ali
neposušeni; žleze in druge živalske snovi; sveži, ohlajeni ali
zamrznjeni ali kako drugače začasno konzervirani, ki se
uporabljajo za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov

Carinska
stopnja (1)
3

pr

Proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni in ne zajeti na
drugem mestu; mrtve živali iz 1. in 3. poglavja, neuporabne za
človeško prehrano
- Drugo:
- - izdelki iz rib ali rakov, mehkužcev ali drugih vodnih
nevretenčarjev; mrtve živali iz 3. poglavja
- - drugo

pr
pr

Čebulice, gomolji, koreninski gomolji, stebelni gomolji, živice in
korenike v mirujočem stanju, rastoče ali cvetoče; rastlina in
korenine cikorije, razen korenin iz tar. št. 1212

pr

Druge žive rastline (vštevši njihove korenine), potaknjenci in
cepiči; gobji miceliji
- Neukoreninjeni potaknjenci in cepiči
- Drevje, grmičevje in grmovje, cepljeno ali necepljeno, ki rodi
užitno sadje ali oreščke
- Rododendroni in azaleje (sleči), cepljeni ali necepljeni
- Vrtnice, cepljene ali necepljene
- Drugo:
- - gobji micelij
- - sadike zelenjave in jagod
- - drugo:
- - - na prostem rastoče rastline:
- - - - drevje in grmičevje:
- - - - - gozdno drevje
- - - - - drugo:
- - - - - - ukoreninjeni potaknjenci in mlade rastline
- - - - - - drugo
- - - - druge na prostem rastoče rastline:
- - - - - trajnice
- - - - - drugo
- - - sobne rastline:
- - - - ukoreninjeni potaknjenci in mlade rastline, razen kaktej
- - - - drugo:
- - - - - cvetoče rastline, z brsti ali cvetovi, razen kaktej
- - - - - drugo

pr
pr
pr
pr
pr
pr

pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
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Tarifna
oznaka
1

0604

0604 91
0604 99
0709
0709 59
0709 59 10
0709 59 30
0713
0713 10
0713 20 00
0713 31 00
0713 32 00
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Poimenovanje
2

Carinska
stopnja (1)
3

Listje, veje in drugi deli rastlin, brez cvetov ali cvetnih brstov, in
trave, mahovi in lišaji, primerni za šopke ali za okras, sveži,
posušeni, pobarvani, beljeni, impregnirani ali drugače pripravljeni
- Drugo:
- - sveže
- - drugo

pr
pr

Druge vrtnine, sveže ali ohlajene
- Gobe in gomoljike:
- - druge:
- - - lisičke
- - - jurčki

pr
pr

Suhe stročnice, oluščene ali ne ali zdrobljene
- Grah (Pisum sativum)
- Čičerika (garbanzos)
- Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.):
- - fižol vrste Vigna mungo (L.) Hepper ali Vigna radiata (L.)
Wilczek
- - drobni rdeči (Adzuki) fižol (Phaseolus ali Vigna angularis)

pr
pr

pr
pr

0713 33
0713 33 10
0713 39 00
0713 40 00
0713 50 00
0713 90 00
0801

- - navadni fižol (Phaseolus vulgaris):
- - - za setev
- - drug
- Leča
- Bob (Vicia faba var. major) in konjski bob (Vicia faba var. equina,
Vicia faba var. minor)
- Druge

pr
pr
pr
pr
pr

Kokosovi orehi, brazilski orehi in indijski orehi, sveži ali suhi,
oluščeni ali neoluščeni

pr

0802

Drugi oreški, sveži ali suhi, neoluščeni ali oluščeni

pr

0803 00

Banane, vključno pisang (rajske smokve), sveže ali suhe

pr

0804

Dateljni, fige, ananas, avokado, guava, mango in mangostin, sveži
ali suhi

pr

0805

Agrumi, sveži ali suhi

pr

0806
0806 20

Grozdje, sveže ali suho
- Suho

pr

0807

Melone, lubenice in papaja, sveže
- Melone in lubenice:
- - lubenice

pr

0807 11 00
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Tarifna
oznaka
1

Št.
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Poimenovanje
2

Carinska
stopnja (1)
3

0807 19 00

- - druge

pr

0810
0810 40
0810 50 00
0810 60 00
0810 90

Drugo sadje, sveže
- Brusnice, borovnice in drugo sadje rodu Vaccinium
- Kivi (Actinidia chinensis Planch.)
- Durian
- Drugo

pr
pr
pr
pr

0813

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

0813 10 00
0813 30 00
0813 40
0813 40 10
0813 40 50
0813 40 60
0813 40 70

- Marelice
- Jabolka
- Drugo sadje:
- - breskve, vključno z nektarinami
- - papaja
- - tamarinde
- - indijska jabolka, liči, kruhovec, sapodile, pasijonke, karambola in
"pitahaya"
- - drugo
- Mešanice oreškov ali suhega sadja iz tega poglavja:

0813 40 95
0813 50
0901

pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr

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

0901 11 00
0901 12 00
0901 90
0901 90 10

- Kava, nepražena:
- - s kofeinom
- - brez kofeina
- Drugo:
- - lupinice in kožice kave

0902

Čaj, pravi, aromatiziran ali ne

pr

0903 00 00

Mate čaj

pr

0904

Poper rodu Piper; suhi, zdrobljeni ali zmleti plodovi iz rodu
Capsicum ali Pimenta
- Poper:
- - nezdrobljen in nezmlet
- Plodovi iz rodu Capsicum ali Pimenta, suhi, zdrobljeni ali zmleti:

0904 11 00
0904 20

pr
pr
pr

pr
pr

0906
0906 20 00

Cimet in cvetovi cimetovega drevesa
- Zdrobljen ali zmlet

pr

0907 00 00

Klinčki (celi plodovi, popki in peclji)

pr

0908

Muškatni orešček, macis in kardamom

pr
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Poimenovanje
2

Carinska
stopnja (1)
3

1005 10 11
1005 10 13
1005 10 15
1005 10 19

Koruza
- Semenska:
- - hibridna:
- - - štirilinijski in top cross hibridi
- - - trilinijski hibridi
- - - dvolinijski hibridi
- - - drugo

pr
pr
pr
pr

1007 00
1007 00 10

Sirek v zrnu
- Hibridi za setev

pr

1008
1008 30 00

Ajda, proso, kanarska čužka; druga žita
- Kanarska čužka

pr

1209

Seme, plodovi in trosi namenjeni za setev

pr

1210

Hmelj, svež ali sušen, vključno zdrobljen ali zmlet ali v peletih,
lupulin

pr

1211

Rastline in njihovi deli (vključno semena in plodovi), sveži ali
sušeni, rezani ali celi, zdrobljeni ali zmleti, vrst, ki se uporabljajo
predvsem v parfumeriji, farmaciji ali za insekticidne, fungicidne ali
podobne namene

1212

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

1212 10
1212 30 00

- Rožiči, vključno s semenom
- Marelične, breskove (vključno nektarinine) in slivove koščice in
jedrca
- Drugo:
- - drugo:
- - - drugo

1212 99
1212 99 80
1507
1507 10
1507 90
1507 90 10

1512

Sojino olje in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda
kemično nemodificirano
- Surovo olje, vključno degumirano (brez smole)
- Drugo:
- - za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za
človeško prehrano
Olje iz sončničnih semen, semen žafranike in bombaževega
semena in njihove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda
kemično nemodificirano
- Olje iz sončnic in žafranike in njegove frakcije:

pr

pr
pr

pr

pr

pr

Uradni list Republike Slovenije
Tarifna
oznaka
1
1512 11
1512 19
1512 19 10

1512 21
1512 29
1513

1514

1514 11
1514 11 10
1514 19
1514 19 10

1515

1515 11 00
1515 19
1515 21
1515 29
1515 29 10
1515 30
1515 40 00
1515 50
1515 90
1522 00

1522 00 91
1522 00 99

Št.
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- - surovo olje
- - drugo:
- - - za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za
človeško prehrano
- Olje iz bombaževega semena in njegove frakcije:
- - surovo olje, z izločenim gosipolom ali ne
- - drugo
Olje iz kokosovega oreha, palmovih jedrc (koščic) ali orehov
palme "babassu" in njihove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno,
toda kemično nemodificirano

Carinska
stopnja (1)
3
pr

pr
pr
pr

pr

Olje iz oljne repice, ogrščice ali gorčice in njegove frakcije,
prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično nemodificirano
- Olje iz oljne repice ali ogrščice z nizko vsebnostjo eručne kisline
in njegove frakcije:
- - Surovo olje:
- - - za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za
človeško prehrano
- - Drugo:
- - - za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za
človeško prehrano

pr

pr

Druge rastlinske masti in olja, nehlapna (vključno z jojoba oljem),
in njihove frakcije, prečiščeni ali neprečiščeni, toda kemično
nemodificirani
- Laneno olje in njegove frakcije:
- - surovo olje
- - drugo
- Koruzno olje in njegove frakcije:
- - surovo olje
- - drugo:
- - - za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za
človeško prehrano
- Ricinusovo olje in njegove frakcije
- Tungovo olje in njegove frakcije
- Sezamovo olje in njegove frakcije
- Drugo
Degras; ostanki, dobljeni pri predelavi maščobnih substanc ali
živalskih ali rastlinskih voskov
- Ostanki predelave maščobnih substanc ali živalskih ali
rastlinskih voskov:
- - drugo:
- - - oljne gošče in usedline; milne usedline
- - - drugo

pr
pr
pr

pr
pr
pr
pr
pr

pr
pr
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1604

2301

2302
2302 50 00
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Poimenovanje
2

Pripravljene ali konzervirane ribe, kaviar in kaviarjevi nadomestki,
pripravljeni iz ribjih jajčec

pr

Moka, zdrob in peleti iz mesa ali klavničnih odpadkov, rib ali
rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev, neustreznih
za prehrano ljudi; ocvirki

pr

Otrobi in drugi ostanki pri presejevanju, mletju ali drugi obdelavi
žit ali stročnic, nepeletizirani ali peletizirani
- Iz stročnic

pr

2303

Ostanki pri proizvodnji škroba in podobni ostanki, rezanci
sladkorne pese, odpadki sladkornega trsa in drugi odpadki pri
proizvodnji sladkorja, ostanki in odpadki iz pivovarn ali destilarn,
nepeletizirani in peletizirani

2303 10

- Ostanki pri proizvodnji škroba in podobni ostanki:
- - ostanki pri proizvodnji škroba iz koruze (razen zgoščenih tekočin za
namakanje), z vsebnostjo beljakovin, računano na suh proizvod:

2303 10 19
2303 10 90
2303 20

- - - do vključno 40 mas.%
- - drugo
- Rezanci sladkorne pese, odpadki sladkornega trsa in drugi
odpadki pri proizvodnji sladkorja:
- Odpadki in ostanki iz pivovarn ali destilarn

2303 30 00
2304 00 00

2305 00 00

2306

2307 00
2307 00 11
2307 00 90
2308 00

2308 00 11

Carinska
stopnja (1)
3

pr
pr
pr
pr

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

pr

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

pr

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

pr

Vinska usedlina; vinski kamen
- Vinska usedlina:
- - s skupno vsebnostjo alkohola do vključno 7,9 mas.% in z vsebnostjo
suhe snovi ne manj kot 25 mas.%
- Vinski kamen

pr
pr

Rastlinski materiali in rastlinski odpadki, stranski proizvodi in
ostanki pri predelavi rastlinskih materialov, peletizirani ali
nepeletizirani, ki se uporabljajo kot krma za živali, ki niso
navedeni ali zajeti na drugem mestu
- Grozdne tropine:
- - s skupno vsebnostjo alkohola do vključno 4,3 mas.%, in z
vsebnostjo suhe snovi ne manj kot 40 mas.%

pr
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Tarifna
oznaka
1
2308 00 40
2308 00 90

(1)
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Carinska
stopnja (1)
3

2
- Želod in divji kostanj; drozge ali tropine iz drugega sadja razen iz
grozdja
- Drugo

pr
pr

Kjer je navedena le štirimestna ali šestmestna tarifna oznaka, se
carinska stopnja "prosto" uporablja za vse tarifne podštevilke v okviru
navedene tarifne oznake.

PRILOGA 3
Tarifna
oznaka

Poimenovanje

Količina Carinska
(t)
stopnja (1)
3
4

1

2

0201

Meso, goveje, sveže ali ohlajeno

17

4,5

0203

Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

33

5,5

0402

Mleko in smetana, koncentrirana ali ki vsebuje dodan
sladkor ali druga sladila

7

5,5

0406
0406 30

Sir in skuta
- Sir, topljen, razen naribanega, ali v prahu:

7

4,5

(1)

Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna
oznaka, se carinska stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja
za vse tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.

Stran
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PRILOGA 4
Tarifna
oznaka
1
0207

0207 11
0207 11 90

0209 00

0703
0703 20 00
1601 00

1602
1602 10 00
1602 20
1602 31
1602 32
1602 39
1602 41
1602 42
1602 49
1602 50
1602 90
1704
1704 10
1704 90

Poimenovanje
2

Količina
(t)
3

Carinska
stopnja (1)
4

Meso in užitni odpadki perutnine iz tar.št. 0105, sveže,
ohlajeno ali zamrznjeno
- Od kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus:
- - nerazrezane na kose, sveže ali ohlajene:
- - - oskubljene in očiščene, brez glav, nog ter vratov, src,
jeter in želodčkov, znane kot "65% piščanci" ali pod drugim
nazivom

7

5,5

Prašičja maščoba, očiščena mesa in perutninska
maščoba, netopljena ali kako drugače ekstrahirana,
sveža, ohlajena, zamrznjena, nasoljena, v slanici,
sušena ali dimljena

7

5

10

6

7

5,5

Čebula, šalotka, česen, por in druge užitne čebulnice,
sveža ali ohlajena
- Česen
Klobase in podobni izdelki iz mesa, drugih užitnih
klavničnih odpadkov ali krvi; sestavljena živila na
osnovi teh proizvodov
Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa,
klavničnih odpadkov ali krvi
- Homogenizirani proizvodi
- Iz jeter katere koli živali
- Iz perutnine iz tar. št. 0105:
- - puranov
- - kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus
- - drugo
- Prašičev:
- - šunka in njeni kosi
- - plečeta in njihovi kosi
- - drugo, vključno mešanice
- Goved
- Drugo, vključno z izdelki iz krvi katerih koli živali
Sladkorni proizvodi (vključno z belo čokolado), ki ne
vsebujejo kakava
- Žvečilni gumi, prevlečen s sladkorjem ali ne
- Drugo

7
15
15
13,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5

7
13,5
11
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1
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Količina
(t)
3

Carinska
stopnja (1)
4

1806
1806 10

Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav
- Kakav v prahu z dodatkom sladkorja ali drugih sladil

1806 20

- Drugi izdelki v blokih ali palicah, mase nad 2 kg, ali v
tekočem stanju ali pastoznem stanju, v prahu,
granulah ali v drugih oblikah v razsutem stanju, v
embalaži ali izvirnih pakiranjih nad 2 kg

13,5

- Drugo, v blokih, palicah ali tablicah:
- - polnjeni
- - nepolnjeni
- Drugo

13,5
8,5
13,5

1806 31 00
1806 32
1806 90
2208

Nedenaturiran etilni alkohol, z vsebnostjo alkohola
manj kot 80 vol.%; žganja, likerji in druge alkoholne
pijače

2208 20

- Žganja, dobljena z destilacijo vina iz grozdja ali
grozdnih tropin
- Whisky
- Rum in tafia
- Gin in brinjevec
- Vodka
- Likerji in krepilne pijače
- Drugo

2208 30
2208 40
2208 50
2208 60
2208 70
2208 90

(1)

Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna tarifna
oznaka, se carinska stopnja, kot je določena v prilogi,
uporablja za vse tarifne podštevilke v okviru navedene
tarifne oznake.

17
13,5

23
20
13,5
20
20
20
20
20
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PRILOGA 5

PROTOKOL 3
O OPREDELITVI POJMA “IZDELKI S POREKLOM “
IN NAČINIH UPRAVNEGA SODELOVANJA

Seznam prilog
Priloga I:
Uvodne opombe k seznamu v Prilogi II
Priloga II: Seznam obdelav ali predelav, ki jih je treba
opraviti na materialih brez porekla, da bi lahko
izdelani izdelki dobili status blaga s poreklom
Priloga III: Vzorci potrdil o prometu blaga EUR.1 in zahtev
za potrdilo o prometu blaga EUR.1
Priloga IV: Besedilo izjave na računu

VSEBINA
I. ODDELEK
1. člen
II. ODDELEK
2. člen
3. člen
4. člen
5. člen
6. člen
7. člen
8. člen
9. člen
10. člen
11. člen
III. ODDELEK
12. člen
13. člen
14. člen
IV. ODDELEK
15. člen
V. ODDELEK
16. člen
17. člen
18. člen
19. člen
20. člen
20.a člen
21. člen
22. člen
23. člen
24. člen
25. člen
26. člen
27. člen
28. člen
29. člen
30. člen
VI. ODDELEK
31. člen
32. člen
33. člen
34. člen
35. člen
VII. ODDELEK
36. člen
37. člen

SPLOŠNE DOLOČBE
Opredelitev pojmov
OPREDELITEV POJMA “IZDELKI S POREKLOM“
Splošne zahteve
Kumulacija v Sloveniji
Kumulacija v Litvi
V celoti pridobljeni izdelki
Zadosti obdelani ali predelani izdelki
Nezadostni postopki obdelave ali predelave
Enota kvalifikacije
Dodatki, nadomestni deli in orodje
Garniture
Nevtralni elementi
ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA
Načelo teritorialnosti
Neposredni prevoz
Razstave
POVRAČILO CARINE ALI OPROSTITEV
PLAČILA CARINE
Prepoved povračila carine ali oprostitve plačila carine
DOKAZILO O POREKLU
Splošne zahteve
Postopek za izdajo potrdil o prometu blaga
EUR.1
Naknadno izdana potrdila o prometu blaga
EUR.1
Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga
EUR.1
Izdaja potrdil o prometu blaga EUR.1 na
podlagi predhodno izdanega ali sestavljenega dokazila o poreklu
Ločeno knjigovodsko izkazovanje
Pogoji za izjavo na računu
Pooblaščeni izvoznik
Veljavnost dokazila o poreklu
Predložitev dokazila o poreklu
Uvoz po delih
Izjeme pri dokazilu o poreklu
Spremljajoči dokumenti
Shranjevanje dokazil o poreklu in spremljajočih dokumentov
Razlike in oblikovne napake
Zneski, izraženi v evrih
DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU
Medsebojno sodelovanje
Preverjanje dokazil o poreklu
Reševanje sporov
Kazni
Proste cone
KONČNE DOLOČBE
Pododbor za carinske zadeve in vprašanja
porekla
Spremembe protokola

I. ODDELEK
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Opredelitev pojmov
V tem protokolu:
a) “izdelava“ pomeni katero koli vrsto obdelave ali predelave, vključno s sestavljanjem ali posebnimi postopki;
b) “material“ pomeni vsako sestavino, surovino, sestavni del ali del itd., ki se uporablja pri izdelavi izdelka;
c) “izdelek“ pomeni izdelek, ki se izdeluje, čeprav je
namenjen kasnejši uporabi pri drugem postopku izdelave;
d) “blago“ pomeni materiale in izdelke;
e) “ carinska vrednost“ pomeni vrednost, določeno v
skladu s Sporazumom iz leta 1994 o izvajanju VII. člena
Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (Sporazum WTO
o carinski vrednosti);
f) “cena franko tovarna“ pomeni ceno, ki se za izdelek
franko tovarna v Sloveniji ali v Litvi plača proizvajalcu, pri
katerem se opravi zadnja obdelava ali predelava, če cena
vključuje vrednost vseh uporabljenih materialov, zmanjšano
za vse notranje dajatve, ki se ali se lahko povrnejo pri izvozu
pridobljenega izdelka;
g) “vrednost materialov“ pomeni carinsko vrednost pri
uvozu uporabljenih materialov brez porekla ali, če ta ni znana in se ne da ugotoviti, prvo preverljivo ceno, plačano za
materiale v Sloveniji ali v Litvi;
h) “vrednost materialov s poreklom“ pomeni vrednost
takih materialov, kot so opredeljeni v točki g) in se smiselno
uporablja;
i) “dodana vrednost“ pomeni ceno izdelka franko tovarna,
zmanjšano za carinsko vrednost vsakega vključenega materiala s poreklom iz drugih držav, omenjenih v 3. in 4. členu, ali, če
carinska vrednost ni znana ali se ne da ugotoviti, prva dokazljiva cena, plačana za materiale v Sloveniji ali v Litvi;
j) “poglavja“ in “tarifne številke“ pomenijo poglavja in
tarifne številke (štirištevilčne kode), uporabljene v nomenklaturi, ki sestavlja Harmonizirani sistem poimenovanja in
šifrskih oznak blaga, ki se v tem protokolu navaja kot harmonizirani sistem ali HS;
k) “uvrščen“ se nanaša na uvrstitev izdelka ali materiala
v določeno tarifno številko;
l) “pošiljka“ pomeni izdelke, ki jih izvoznik pošilja enemu prejemniku bodisi hkrati ali so zajeti v enem samem
transportnem dokumentu, s katerim dobavlja izvoznik te izdelke prejemniku, ali če ni takega dokumenta, izdelke, ki so
zajeti na enem računu;
m) “ozemlje“ vključuje teritorialne vode.
II. ODDELEK
OPREDELITEV POJMA “IZDELKI S POREKLOM“
2. člen
Splošne zahteve
1. Pri izvajanju tega sporazuma se ti izdelki štejejo za
izdelke s poreklom iz Slovenije:
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a) izdelki, v celoti pridobljeni v Sloveniji v smislu 5.
člena;
b) izdelki, pridobljeni v Sloveniji, ki vsebujejo materiale,
ki niso bili v celoti pridobljeni na njenem ozemlju, če so bili
taki materiali zadosti obdelani ali predelani v Sloveniji v smislu 6. člena;
2. Pri izvajanju tega sporazuma se ti izdelki štejejo za
izdelke s poreklom iz Litve:
a) izdelki, v celoti pridobljeni v Litvi v smislu 5. člena;
b) izdelki, pridobljeni v Litvi, ki vsebujejo materiale, ki
niso bili v celoti pridobljeni na njenem ozemlju, če so bili taki
materiali zadosti obdelani ali predelani v Litvi v smislu 6.
člena.
3. člen
Kumulacija v Sloveniji
1. Ne glede na določbe prvega odstavka 2. člena
izdelki veljajo za izdelke s poreklom iz Slovenije, če so bili
tam pridobljeni in vključujejo materiale s poreklom iz Bolgarije, Švice (vključno z Lihtenštajnom (1)), Češke republike,
Estonije, Madžarske, Islandije, Litve, Latvije, Norveške,Poljske, Romunije, Slovenije,Slovaške republike, Turčije ali Skupnosti, v skladu z določbami protokola o pravilih o poreklu
blaga, priloženega k sporazumom med Slovenijo in vsako
od teh držav, če obdelava ali predelava, opravljena v Sloveniji, presega postopke, omenjene v 7. členu. Ni treba, da bi
bili taki materiali zadosti obdelani ali predelani.
2. Če obdelava ali predelava, ki se opravlja v Sloveniji,
ne presega postopkov, omenjenih v 7. členu, se šteje, da
ima pridobljeni izdelek poreklo iz Slovenije samo, kadar je
tam dodana vrednost višja od vrednosti uporabljenih materialov s poreklom iz katere koli države, omenjene v prvem
odstavku. Če to ni tako, se pridobljeni izdelek šteje za izdelek s poreklom iz države, ki je prispevala največjo vrednost
uporabljenih materialov s poreklom pri izdelavi v Sloveniji.
3. Izdelki s poreklom iz ene od držav, omenjenih v
prvem odstavku, ki niso obdelani ali predelani v Sloveniji,
ohranijo svoje poreklo, če se izvozijo v eno od teh držav.
4. Kumulacija, predvidena v tem členu, se lahko uporablja samo za materiale in izdelke, ki so pridobili status
blaga s poreklom z uporabo pravil o poreklu, ki so enaka
kot pravila v tem protokolu.
4. člen
Kumulacija v Litvi
1. Ne glede na določbe drugega odstavka 2. člena
izdelki veljajo za izdelke s poreklom iz Litve, če so bili tam
pridobljeni in vključujejo materiale s poreklom iz Bolgarije,
Švice (vključno z Lihtenštajnom (1)), Češke republike, Estonije, Madžarske, Islandije, Litve, Latvije, Norveške, Poljske,
Romunije, Slovenije, Slovaške republike,Turčije ali Skupnosti, v skladu z določbami protokola o pravilih o poreklu
blaga, priloženega k sporazumom med Litvo in vsako od teh
držav, če obdelava ali predelava, opravljena v Litvi presega
postopke, omenjene v 7. členu. Ni treba, da bi bili taki
materiali zadosti obdelani ali predelani.
2. Če obdelava ali predelava, ki se opravlja v Litvi, ne
presega postopkov, omenjenih v 7. členu, se šteje, da ima
pridobljeni izdelek poreklo iz Litve samo, kadar je tam dodana vrednost višja od vrednosti uporabljenih materialov s
poreklom iz katere koli države, omenjene v prvem odstavku.
Če to ni tako, se pridobljeni izdelek šteje za izdelek s poreklom iz države, ki je prispevala največjo vrednost uporabljenih materialov s poreklom pri izdelavi v Litvi.
1 Kneževina Lihtenštajn ima carinsko unijo s Švico in je
pogodbenica Sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru.
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3. Izdelki s poreklom iz ene od držav, omenjenih v
prvem odstavku, ki niso obdelani ali predelani v Litvi, ohranijo svoje poreklo, če se izvozijo v eno od teh držav.
4. Kumulacija, predvidena v tem členu, se lahko uporablja samo za materiale in izdelke, ki so pridobili status
blaga s poreklom z uporabo pravil o poreklu, ki so enaka
kot pravila v tem protokolu.
5. člen
V celoti pridobljeni izdelki
1. Šteje se, da so v celoti pridobljeni v Sloveniji ali v
Litvi:
a) mineralni izdelki, pridobljeni iz njene zemlje ali morskega dna;
b) tam pridelani rastlinski izdelki;
c) žive živali, tam skotene ali izvaljene in vzrejene;
d) izdelki, pridobljeni iz živih, tam vzrejenih živali;
e) izdelki, tam pridobljeni z lovom ali ribolovom;
f) izdelki morskega ribolova in drugi izdelki iz morja,
pridobljeni z njenimi plovili zunaj teritorialnih voda Slovenije
ali Litve;
g) izdelki, izdelani na njenih predelovalnih ladjah izključno iz izdelkov, omenjenih v točki f);
h) tam zbrani rabljeni predmeti, primerni le za reciklažo
surovin, vključno z rabljenimi gumami, primernimi le za protektiranje ali uporabo kot odpadek;
i) odpadki in ostanki pri postopkih izdelave, ki tam
potekajo;
j) izdelki, pridobljeni iz morskega dna ali podzemlja
zunaj njenih teritorialnih voda, če ima izključno pravico do
obdelave morskega dna ali podzemlja;
k) blago, tam izdelano izključno iz izdelkov, opredeljenih v točkah a) do j).
2. Izraza “njena plovila“ in “njene predelovalne ladje“ v
točkah f) in g) prvega odstavka se uporabljata samo za
plovila in predelovalne ladje:
a) ki so registrirane ali se vodijo v Sloveniji ali v Litvi;
b) ki plujejo pod zastavo Slovenije ali Litve;
c) ki so najmanj 50 odstotkov v lasti državljanov Slovenije ali Litve ali družbe s sedežem v eni od teh držav in v
kateri so direktor ali direktorji, predsednik upravnega odbora ali nadzornega sveta ter večina članov takih odborov
državljani Slovenije ali Litve in še dodatno, če v osebnih ali
kapitalskih družbah vsaj polovica kapitala pripada tem državam ali javnim organom ali državljanom omenjenih držav;
d) katerih kapitan in častniki so državljani Slovenije ali
Litve
in
e) katerih najmanj 75 odstotkov članov posadke je
državljanov Slovenije ali Litve.
6. člen
Zadosti obdelani ali predelani izdelki
1. Za namene 2. člena se šteje, da so izdelki, ki niso v
celoti pridobljeni, zadosti obdelani ali predelani, če so izpolnjeni pogoji, navedeni v seznamu Priloge II.
Navedeni pogoji navajajo za vse izdelke, za katere velja
sporazum, postopke obdelave ali predelave, ki morajo biti
opravljeni na materialih brez porekla, uporabljenih pri izdelavi teh izdelkov, in se nanašajo samo na take materiale. Če
se izdelek, ki je pridobil poreklo z izpolnitvijo pogojev iz
seznama, uporablja pri izdelavi drugega izdelka, se torej
pogoji, ki se uporabljajo za izdelek, v katerega je ta vključen, ne uporabljajo zanj in se ne upoštevajo materiali brez
porekla, ki so se morda uporabili pri njegovi izdelavi.
2. Ne glede na prvi odstavek se materiali brez porekla,
ki se v skladu s pogoji iz seznama za ta izdelek ne bi smele
uporabiti pri izdelavi tega izdelka, vseeno lahko uporabijo, če:
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a) njihova skupna vrednost ne presega 10 odstotkov
cene izdelka franko tovarna,
b) kateri koli od odstotkov, ki je naveden v seznamu kot
zgornja vrednost materialov brez porekla, ni presežen na
podlagi uporabe tega odstavka.
Ta odstavek se ne uporablja za izdelke, ki se uvrščajo v
50. do 63. poglavje harmoniziranega sistema.
3. Prvi in drugi odstavek se uporabljata pod pogoji, ki
jih določa 7. člen.
7. člen
Nezadostni postopki obdelave ali predelave
1. Brez vpliva na določbe drugega odstavka se ti postopki štejejo za nezadostno obdelavo ali predelavo, da bi
izdelek pridobil status izdelka s poreklom, ne glede na to,
ali je zadoščeno zahtevam iz 6. člena:
a) postopki za ohranitev blaga v dobrem stanju med
prevozom in skladiščenjem;
b) razstavljanje in sestavljanje pošiljk;
c) pranje, čiščenje; odstranjevanje prahu, oksidov, olja,
barve ali drugih snovi za prekrivanje;
d) likanje tekstila;
e) preprosti postopki barvanja in loščenja;
f) luščenje, beljenje delno ali v celoti, loščenje ter glaziranje žit in riža;
g) postopki barvanja sladkorja ali oblikovanje sladkornih kock;
h) lupljenje, razkoščičevanje in luščenje sadja, oreščkov in zelenjave;
i) ostrenje, preprosto brušenje ali preprosto rezanje;
j) sejanje, prebiranje, sortiranje, klasificiranje, razvrščanje, usklajevanje (vključno s sestavljanjem garnitur izdelkov);
k) preprosto pakiranje v steklenice, konzerve, čutare,
vrečke, zaboje, škatle, pritrjevanje na kartone ali plošče in
vsi drugi preprosti postopki pakiranja;
l) pritrjevanje ali tiskanje oznak, nalepk, logotipov in
drugih podobnih znakov za razlikovanje na izdelke in njihovo
embalažo;
m) preprosto mešanje izdelkov, ne glede na to, ali so
različnih vrst ali ne;
n) enostavno sestavljanje delov izdelkov v popoln izdelek ali razstavljanje izdelkov na dele;
o) kombinacija dveh ali več postopkov, opisanih v točkah a) do n);
p) zakol živali.
2. Pri ugotavljanju, ali se predelava ali obdelava, opravljena na posameznem izdelku, šteje za nezadostno v smislu
prvega odstavka, se skupno upoštevajo vsi postopki, opravljeni na tem izdelku v Sloveniji ali v Litvi.
8. člen
Enota kvalifikacije
1. Enota kvalifikacije za uporabo določb tega protokola
je določen izdelek, ki se šteje za osnovno enoto, kadar se
določa uvrstitev blaga pri uporabi nomenklature harmoniziranega sistema.
Iz tega sledi:
a) kadar se izdelek, ki ga sestavlja skupina predmetov
ali je sestavljen iz izdelkov, uvršča po pogojih harmoniziranega sistema v eno tarifno številko, potem celota pomeni
enoto kvalifikacije,
b) kadar je pošiljka sestavljena iz določenega števila
enakih izdelkov, ki se uvrščajo v enako tarifno številko harmoniziranega sistema, je treba pri uporabi določb tega protokola vsak izdelek obravnavati posebej.
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2. Če je v skladu s petim temeljnim pravilom harmoniziranega sistema embalaža vključena v izdelek zaradi uvrščanja, mora biti vključena tudi pri določanju porekla.
9. člen
Dodatki, nadomestni deli in orodje
Dodatki, nadomestni deli in orodje, poslani skupaj z
delom opreme, stroja, naprave ali vozila, ki so del običajne
opreme in so vključeni v njeno ceno ali pa niso posebej
zaračunani, se štejejo za del te opreme, stroja, naprave ali
vozila.
10. člen
Garniture
Garniture se v skladu s tretjim temeljnim pravilom harmoniziranega sistema štejejo za garniture s poreklom, kadar
imajo poreklo vsi njihovi sestavni deli. Kljub temu pa takrat,
kadar je garnitura sestavljena iz izdelkov s poreklom in brez
njega, šteje, da ima garnitura kot celota poreklo, če vrednost izdelkov brez porekla ne presega 15 odstotkov cene
garniture franko tovarna.
11. člen
Nevtralni elementi
Da bi določili, ali ima izdelek poreklo, ni treba ugotavljati porekla za navedeno, kar bi lahko bilo uporabljeno pri
njegovi izdelavi:
a) energija in gorivo,
b) naprave in oprema,
c) stroji in orodje,
d) blago, ki ni vključeno ali ni namenjeno za vključitev v
končno sestavo izdelka.
III. ODDELEK
ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA
12. člen
Načelo teritorialnosti
1. Razen v primerih iz 3. in 4. člena in tretjega odstavka tega člena morajo biti pogoji za pridobitev statusa blaga s
poreklom, določeni v II. oddelku, brez prekinitve izpolnjeni v
Sloveniji ali Litvi.
2. Razen v primerih iz 3. in 4. člena se blago s poreklom, izvoženo iz Slovenije ali Litve v drugo državo, ob
vrnitvi šteje za blago brez porekla, razen če se carinskim
organom lahko zadovoljivo dokaže:
(a) da je blago, ki se vrača, isto blago, kot je bilo
izvoženo,
in
(b) da na njem, medtem ko je bilo v tisti državi ali med
izvozom, niso bili opravljeni nikakršni postopki, razen tistih,
ki so potrebni, da se ohrani v dobrem stanju.
3. Na pridobitev statusa blaga s poreklom v skladu s
pogoji, določenimi v II. oddelku, ne vpliva obdelava ali predelava, opravljena zunaj Slovenije ali Litve na materialih, izvoženih iz Slovenije ali Litve in ponovno tam uvoženih, če:
(a) so omenjeni materiali v celoti pridobljeni v Sloveniji
ali Litvi ali so bili pred njihovim izvozom obdelani ali predelani bolj, kot zahtevajo postopki, omenjeni v 7. členu,
in
(b) se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da:
i) je bilo ponovno uvoženo blago pridobljeno z obdelavo ali predelavo izvoženih materialov,
in
ii) skupna dodana vrednost, pridobljena zunaj Slovenije ali Litve ob uporabi določb tega člena, ne presega 10
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odstotkov cene franko tovarna končnega izdelka, za katerega se uveljavlja status blaga s poreklom.
4. Za namene tretjega odstavka se pogoji za pridobitev
statusa blaga s poreklom, določeni v II. oddelku, ne uporabljajo za obdelavo ali predelavo, opravljeno zunaj Slovenije ali
Litve. Kadar pa se v seznamu v Prilogi II za določitev statusa
blaga s poreklom za končni izdelek uporablja pravilo, ki
določa najvišjo vrednost vseh vključenih materialov brez porekla, skupna vrednost materialov brez porekla, vključenih
na ozemlju določene pogodbenice, upoštevana skupaj s
skupno dodano vrednostjo, pridobljeno zunaj Slovenije ali
Litve z uporabo določb tega člena, ne sme presegati navedenega odstotka.
5. Za namene uporabe določb tretjega in četrtega
odstavka se šteje, da “skupna dodana vrednost“ pomeni
vse stroške, nastale zunaj Slovenije ali Litve, vključno vrednosti tam vključenih materialov.
6. Določbe tretjega in četrtega odstavka se ne uporabljajo za izdelke, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih v seznamu Priloge II, ali za izdelke, ki se lahko štejejo za zadosti
obdelane ali predelane samo ob uporabi splošne tolerance,
določene v drugem odstavku 6. člena.
7. Določbe tretjega in četrtega odstavka ne veljajo za
izdelke iz 50. do 63. poglavja harmoniziranega sistema.
8. Vsaka obdelava ali predelava, ki je zajeta z določbami tega člena, opravljena zunaj Slovenije ali Litve, se opravi
v skladu s postopki o začasnem izvozu na oplemenitenje ali
podobnimi postopki.
13. člen
Neposredni prevoz
1. Preferencialno obravnavanje, predvideno s tem sporazumom, se uporablja samo za izdelke, ki izpolnjujejo zahteve tega protokola in se prevažajo neposredno med Slovenijo in Litvo ali čez ozemlja drugih držav, omenjenih v 3. in
4. členu. Vendar se izdelki, ki sestavljajo eno samo nedeljeno pošiljko, lahko prevažajo čez druga ozemlja, če do tega
pride, s pretovarjanjem ali začasnim skladiščenjem na teh
ozemljih pod pogojem, da je blago v državi tranzita ali skladiščenja ostalo pod nadzorom carinskih organov in da na
njem niso bili opravljeni drugi postopki razen raztovarjanja,
ponovnega natovarjanja ali kakršni koli postopki za ohranitev blaga v dobrem stanju.
Izdelki s poreklom se lahko pošiljajo po cevovodih čez
ozemlja, ki niso ozemlja Slovenije ali Litve.
2. Kot dokazilo, da so izpolnjeni pogoji, določeni v
prvem odstavku, je treba predložiti carinskim organom države uvoznice:
a) en sam transportni dokument, ki pokriva prevoz iz
države izvoznice čez državo tranzita, ali
b) potrdilo, ki ga izdajo carinski organi države tranzita, ki:
(i) vsebuje natančen opis izdelkov,
(ii) navaja datume raztovarjanja in ponovnega natovarjanja izdelkov in če ustreza, imena ladij ali drugih uporabljenih
prevoznih sredstev,
in
(iii) potrjuje pogoje, pod katerimi so bili izdelki zadržani
v državi tranzita, ali
c) če teh ni, katere koli dokumente, ki to dokazujejo.
14. člen
Razstave
1. Za izdelke s poreklom, ki se pošiljajo na razstavo v
drugo državo razen tistih, ki so omenjene v 3. in 4. členu, in
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so po razstavi prodani z namenom uvoza v Slovenijo ali v
Litvo, veljajo pri uvozu ugodnosti po določbah tega sporazuma, če se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da:
a) je izvoznik te izdelke poslal iz Slovenije ali iz Litve v
državo, v kateri je razstava in jih tam razstavljal,
b) je ta izvoznik izdelke prodal ali jih kako drugače dal
na razpolago osebi v Sloveniji ali v Litvi,
c) so bili izdelki med razstavo ali takoj zatem poslani v
enakem stanju, kot so bili poslani na razstavo,
in
d) izdelki od tedaj, ko so bili poslani na razstavo, niso
bili uporabljeni za noben drug namen kot za predstavitev na
razstavi.
2. Dokazilo o poreklu mora biti izdano ali izpolnjeno v
skladu z določbami V. oddelka in predloženo carinskim organom države uvoznice na običajen način. V njem morata
biti navedena ime in naslov razstave. Po potrebi se lahko
zahtevajo dodatna pisna dokazila o pogojih, pod katerimi so
bili razstavljeni.
3. Prvi odstavek se uporablja za vse trgovinske, industrijske, kmetijske ali obrtne razstave, sejme ali podobne
javne prireditve ali prikaze, ki niso organizirani za zasebne
namene v trgovinah ali poslovnih prostorih zaradi prodaje
tujih izdelkov in med katerimi izdelki ostanejo pod carinskim
nadzorom.
IV. ODDELEK
POVRAČILO CARINE ALI OPROSTITEV PLAČILA
CARINE
15. člen
Prepoved povračila carine ali oprostitve plačila carine
1. Za materiale brez porekla, ki se uporabljajo pri izdelavi izdelkov s poreklom iz Slovenije, Litve ali iz ene od
drugih držav, omenjenih v 3. in 4. členu, za katere se izda
ali sestavi dokazilo o poreklu v skladu z določbami V. oddelka, se v Sloveniji ali v Litvi ne morejo uveljavljati kakršna koli
povračila carine ali oprostitve plačila carine.
2. Prepoved iz prvega odstavka se nanaša na kakršno
koli delno ali celotno povračilo, odpustitev ali neplačilo carinskih dajatev ali dajatev, ki imajo enakovredni učinek, ki se
lahko uporablja v Sloveniji ali v Litvi izrecno ali posledično,
za materiale, uporabljene pri izdelavi, takrat ko se izdelki,
pridobljeni iz omenjenih materialov, izvozijo, in ne, če tam
ostanejo za domačo porabo.
3. Izvoznik izdelkov, na katere se nanaša dokazilo o
poreklu, mora biti na zahtevo carinskih organov pripravljen
kadar koli predložiti vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo,
da za materiale brez porekla, uporabljene pri izdelavi teh
izdelkov, ni bilo prejeto povračilo carine in da so bile vse
carinske dajatve ali dajatve z enakovrednim učinkom, ki se
uporabljajo za take materiale, dejansko plačane.
4. Določbe prvega do tretjega odstavka se prav tako
uporabljajo za embalažo v smislu drugega odstavka 8. člena, za dodatke, nadomestne dele in orodje v smislu 9.
člena in za izdelke v garniturah v smislu 10. člena, če so taki
predmeti brez porekla.
5. Določbe prvega do četrtega odstavka se uporabljajo samo za materiale, za katere velja sporazum. Nadalje ne
preprečujejo uporabe sistema cenovnih nadomestil, ki se
uporabljajo pri izvozu kmetijskih izdelkov v skladu z določbami sporazuma.
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V. ODDELEK
DOKAZILO O POREKLU

16. člen
Splošne zahteve
1. Za izdelke s poreklom iz Slovenije pri uvozu v Litvo
ter za izdelke s poreklom iz Litve pri uvozu v Slovenijo veljajo
ugodnosti sporazuma ob predložitvi bodisi:
a) potrdila o prometu blaga EUR.1, katerega vzorec je v
Prilogi III,ali
b) v primerih, določenih v prvem odstavku 21. člena,
izjave izvoznika, v nadaljevanju “izjava na računu“, na računu, obvestilu o odpremi ali drugem trgovinskem dokumentu, ki dovolj natančno opisuje te izdelke, da jih je mogoče
prepoznati;besedilo izjave na računu je v Prilogi IV.
2. Ne glede na prvi odstavek za izdelke s poreklom v
smislu tega protokola v primerih, kot jih določa 26. člen,
veljajo ugodnosti sporazuma, ne da bi bilo treba predložiti
kateri koli zgoraj navedeni dokument.
17. člen
Postopek izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1
1. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi države izvoznice na podlagi pisne zahteve izvoznika ali
njegovega pooblaščenega zastopnika na izvoznikovo odgovornost.
2. V ta namen izpolni izvoznik ali njegov pooblaščeni
zastopnik obrazca potrdila o prometu blaga EUR.1 in zahteve za potrdilo o prometu, katerih vzorca sta v Prilogi III.
Obrazca se izpolnita v enem od jezikov, v katerih je sestavljen ta sporazum, ali v francoščini ali nemščini in v skladu z
določbami notranjega prava države izvoznice. Če so napisani z roko, morajo biti izpolnjeni s črnilom in s tiskanimi
črkami. Izdelki morajo biti opisani v za to predvidenem polju
brez praznih vmesnih vrstic. Če polje ni v celoti zapolnjeno,
je treba pod zadnjo vrstico opisa potegniti vodoravno črto in
prečrtati prazen prostor pod njo.
3. Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prometu blaga EUR.1, mora biti pripravljen, da na zahtevo carinskih organov države izvoznice, v kateri se izda potrdilo o
prometu blaga EUR.1, kadar koli predloži vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo status izdelkov s poreklom kot tudi
izpolnitev drugih zahtev tega protokola.
4. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi Slovenije ali Litve, če se izdelki lahko štejejo za izdelke
s poreklom iz Slovenije, Litve ali iz ene od drugih držav,
omenjenih v 3. in 4. členu, ter izpolnjujejo druge zahteve
tega protokola.
5. Carinski organi, ki izdajo potrdila o prometu blaga
EUR.1, ukrenejo vse potrebno za preverjanje porekla blaga
in izpolnjevanje drugih zahtev tega protokola. V ta namen
imajo pravico zahtevati katero koli dokazilo in opraviti kakršen koli pregled izvoznikovih poslovnih knjig ali kakršen koli
drug pregled, ki se jim zdi potreben.Ti organi tudi zagotovijo, da so obrazci, navedeni v drugem odstavku, pravilno
izpolnjeni. Zlasti morajo preveriti, ali je prostor, namenjen
opisu izdelkov, izpolnjen tako, da izključuje vse možnosti
pripisov z namenom goljufije.
6. Datum izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1 mora
biti naveden v polju 11 potrdila.
7. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi in ga dajo izvozniku na razpolago takoj, ko je dejanski
izvoz opravljen ali zagotovljen.
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18. člen
Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.1
1. Ne glede na sedmi odstavek 17. člena se potrdilo o
prometu blaga EUR.1 izjemoma lahko izda tudi po izvozu
izdelkov, na katere se nanaša:
(a) če ni bilo izdano ob izvozu zaradi napak ali nenamernih opustitev ali posebnih okoliščin
ali
(b) če se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da je
bilo potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdano, vendar ob uvozu iz tehničnih razlogov ni bilo sprejeto.
2. Za izvajanje prvega odstavka mora izvoznik v zahtevi
navesti kraj in datum izvoza izdelkov, na katere se nanaša
potrdilo o prometu blaga EUR.1, in navesti razloge za svojo
zahtevo.
3. Carinski organi lahko izdajo potrdilo o prometu blaga EUR.1 naknadno samo po opravljenem preverjanju, če
se podatki v izvoznikovi zahtevi ujemajo s podatki v ustreznem spisu.
4. Potrdila o prometu blaga EUR.1, ki so izdana naknadno, morajo imeti enega od teh zaznamkov:
EN “ISSUED RETROSPECTIVELY“
LT “IŠDUOTAS PO EKSPORTAVIMO “
SL “IZDANO NAKNADNO“.
5. Zaznamek iz četrtega odstavka mora biti vpisan v
polje Opombe potrdila o prometu blaga EUR.1.
19. člen
Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1
1. Če je bilo potrdilo o prometu blaga EUR.1 ukradeno, izgubljeno ali uničeno, lahko izvoznik carinske organe,
ki so ga izdali, zaprosi za dvojnik, sestavljen na podlagi
izvoznih dokumentov, ki jih imajo.
2. Tako izdani dvojnik mora imeti enega od teh zaznamkov:
EN “DUPLICATE “
LT “DUBLIKATAS“
SL “DVOJNIK“.
3. Zaznamek iz drugega odstavka mora biti vpisan v
polje Opombe dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1.
4. Dvojnik, na katerem mora biti datum izdaje prvotnega potrdila o prometu blaga EUR.1, začne veljati s tem
datumom.
20. člen
Izdaja potrdila o prometu blaga EUR.1 na podlagi
predhodno izdanega ali sestavljenega dokazila o poreklu
Če so izdelki s poreklom dani pod nadzor carinskih
organov v Sloveniji ali v Litvi, je mogoče zamenjati prvotno
dokazilo o poreklu z enim ali več potrdili o poreklu blaga
EUR.1 zaradi pošiljanja vseh ali nekaterih izdelkov drugam v
Sloveniji ali Litvi. Nadomestno potrdilo ali nadomestna potrdila o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi, pod
nadzor katerih so bili dani izdelki.
20.a člen
Ločeno knjigovodsko izkazovanje
1. Če pri ločenem skladiščenju zalog izdelkov s poreklom in izdelkov brez porekla, ki so enaki ali med seboj
zamenljivi, nastanejo precejšnje stroškovne ali materialne
težave, lahko carinski organi na pisno zahtevo prizadetih
strank za vodenje teh zalog dovolijo tako imenovano metodo “ločenega knjigovodskega izkazovanja“.
2. Ta metoda mora zagotoviti, da je število pridobljenih
izdelkov v določenem dogovorjenem obdobju, ki se lahko
štejejo za izdelke s poreklom, enako, kot bi ga dobili, če bi
bile zaloge fizično ločene.
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3. Carinski organi lahko tako dovoljenje izdajo pod
katerimi koli pogoji, za katere menijo, da so ustrezni.
4. Ta metoda se vodi in uporablja na podlagi splošnih
računovodskih načel, ki veljajo v državi, v kateri je bil izdelek
narejen.
5. Uporabnik te poenostavitve lahko izda oziroma zaprosi za dokazilo o poreklu za tiste količine izdelkov, ki se lahko
štejejo za izdelke s poreklom. Na zahtevo carinskega organa
koristnik da izjavo o tem, kako so bile količine vodene.
6. Carinski organi nadzorujejo uporabo dovoljenja in
lahko dovoljenje kadar koli odvzamejo, če ga uporabnik
kakor koli nepravilno uporablja ali ne izpolnjuje katerega od
drugih pogojev, določenih v tem protokolu.
21. člen
Pogoji za izjavo na računu
1. Izjavo na računu, omenjeno v pododstavku (b) prvega odstavka 16. člena, lahko da:
(a) pooblaščeni izvoznik v smislu 22. člena
ali
(b) kateri koli izvoznik za vsako pošiljko, ki jo sestavlja
en ali več paketov, ki vsebujejo izdelke s poreklom, katerih
skupna vrednost ne presega 6.000 evrov.
2. Izjavo na računu je možno dati, če se izdelki, na
katere se nanaša, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz
Slovenije, Litve ali iz ene od drugih držav, omenjenih v 3. in
4. členu, in izpolnjujejo druge zahteve tega protokola.
3. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora biti kadar
koli pripravljen, da na zahtevo carinskih organov države
izvoznice predloži vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo
status porekla blaga kot tudi izpolnitev drugih zahtev tega
protokola.
4. Izjavo na računu, katere besedilo je v Prilogi IV,
mora izvoznik natipkati, odtisniti ali natisniti na račun, obvestilo o odpremi ali drug trgovinski dokument v eni od jezikovnih različic, ki so navedene v tej prilogi, v skladu z določbami notranjega prava države izvoznice. Če je napisana z
roko, mora biti napisana s črnilom in s tiskanimi črkami.
5. Izjave na računu morajo imeti izvirni lastnoročni podpis izvoznika. Vendar se od pooblaščenega izvoznika v smislu 22. člena ne zahteva, da podpisuje take izjave, če se
carinskim organom države izvoznice pisno zaveže, da sprejema polno odgovornost za vsako izjavo na računu, po kateri ga je mogoče prepoznati, kot da jo je lastnoročno podpisal.
6. Izjavo na računu lahko da izvoznik ob izvozu izdelkov, na katere se nanaša, ali naknadno, če je predložena
carinskim organom v državi uvoznici najkasneje v dveh letih
po uvozu izdelkov, na katere se nanaša.
22. člen
Pooblaščeni izvoznik
1. Carinski organi države izvoznice lahko pooblastijo
katerega koli izvoznika, v nadaljevanju “pooblaščenega izvoznika“, ki pogosto pošilja izdelke po tem sporazumu, da
daje izjave na računu ne glede na vrednost izdelkov, na
katere se nanaša. Izvoznik, ki prosi za tako pooblastilo,
mora predložiti zadovoljiva dokazila carinskim organom o
statusu porekla teh izdelkov in izpolnjevanju drugih zahtev
tega protokola.
2. Carinski organi lahko odobrijo status pooblaščenega izvoznika po pogojih, ki so po njihovem mnenju primerni.
3. Carinski organi dodelijo pooblaščenemu izvozniku
številko carinskega pooblastila, ki mora biti na izjavi na računu.
4. Carinski organi spremljajo in nadzorujejo, kako pooblaščen izvoznik uporablja pooblastilo.
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5. Carinski organi lahko kadar koli umaknejo pooblastilo. To morajo storiti, kadar pooblaščeni izvoznik ne predloži dokazil, navedenih v prvem odstavku, ne izpolnjuje pogojev, navedenih v drugem odstavku, ali drugače nepravilno
uporablja pooblastilo.
23. člen
Veljavnost dokazila o poreklu
1. Dokazilo o poreklu velja štiri mesece od datuma
izdaje v državi izvoznici in mora biti v tem roku predloženo
carinskim organom države uvoznice.
2. Dokazila o poreklu, ki so carinskim organom države
uvoznice predložena po izteku roka za predložitev, določenega v prvem odstavku, se lahko sprejmejo zaradi uporabe
preferencialne obravnave, če jih zaradi izjemnih okoliščin ni
bilo možno predložiti do določenega končnega datuma.
3. V drugih primerih predložitve z zamudo lahko carinski organi države uvoznice sprejmejo dokazila o poreklu, če
so jim bili izdelki predloženi pred tem končnim datumom.
24. člen
Predložitev dokazila o poreklu
Dokazila o poreklu se predložijo carinskim organom
države uvoznice v skladu s postopki, ki se uporabljajo v tej
državi. Omenjeni organi lahko zahtevajo prevod dokazila o
poreklu ter lahko zahtevajo tudi, da uvozno deklaracijo
spremlja izjava,s katero uvoznik potrjuje, da izdelki izpolnjujejo potrebne pogoje za izvajanje tega sporazuma.
25. člen
Uvoz po delih
Kadar se na zahtevo uvoznika in po pogojih, ki jih
predpišejo carinski organi države uvoznice, razstavljeni ali
nesestavljeni izdelki v smislu odstavka (a) drugega temeljnega pravila harmoniziranega sistema, ki spadajo v XVI. in
XVII. oddelek ali v tarifni številki 7308 in 9406 harmoniziranega sistema, uvažajo po delih, se za te izdelke pri prvem
delnem uvozu carinskim organom predloži eno samo dokazilo o poreklu.
26. člen
Izjeme pri dokazilu o poreklu
1. Izdelki, ki jih posamezniki kot majhne pakete pošiljajo drugim posameznikom ali so del osebne prtljage potnikov, se priznavajo za izdelke s poreklom, ne da bi bilo treba
predložiti dokazilo o poreklu, če se ti izdelki ne uvažajo v
trgovinske namene in je bila dana izjava, da ustrezajo zahtevam tega protokola, in ni dvoma o resničnosti take izjave.
Če se izdelki pošiljajo po pošti, se izjava lahko napiše na
carinsko deklaracijo CN22/CN23 ali na list papirja, ki se
priloži temu dokumentu.
2. Občasni uvoz, pri katerem gre le za izdelke za osebno uporabo prejemnikov ali potnikov ali njihovih družin, se
ne šteje za uvoz v trgovinske namene, če je iz narave in
količine izdelkov razvidno, da niso namenjeni za trgovanje.
3. Poleg tega, skupna vrednost teh izdelkov ne sme
presegati 500 evrov pri majhnih paketih ali 1.200 evrov pri
izdelkih, ki so del osebne prtljage potnikov.
27. člen
Spremljajoči dokumenti
Dokumenti, omenjeni v tretjem odstavku 17. člena in
tretjem odstavku 21. člena, ki se uporabljajo za dokazovanje, da se izdelki, zajeti s potrdilom o prometu blaga EUR.1
ali izjavo na računu, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz
Slovenije, Litve ali iz ene od drugih držav, omenjenih v 3. in
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4. členu, in izpolnjujejo druge zahteve tega protokola, so
med drugim lahko tudi naslednji:
(a) neposredno dokazilo o postopkih, ki jih je opravil
izvoznik ali dobavitelj za pridobitev tega blaga, kot je na
primer vsebovano v njegovih poslovnih knjigah ali notranjem
knjigovodstvu;
(b) dokumenti, ki dokazujejo status porekla uporabljenih materialov, izdani ali sestavljeni v Sloveniji ali v Litvi,
kadar se uporabljajo v skladu z notranjim pravom;
(c) dokumenti, ki dokazujejo postopek obdelave ali
predelave materialov v Sloveniji ali v Litvi, izdani ali sestavljeni v Sloveniji ali v Litvi, kadar se uporabljajo v skladu z
notranjim pravom;
(d) potrdila o prometu blaga EUR.1 ali izjave na računih, ki dokazujejo status porekla uporabljenih materialov,
izdana ali sestavljena v Sloveniji ali v Litvi v skladu s tem
protokolom ali v eni od drugih držav, omenjenih v 3. in 4.
členu, v skladu s pravili o poreklu, ki so enaka kot pravila v
tem protokolu.
28. člen
Shranjevanje dokazil o poreklu in spremljajočih
dokumentov
1. Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prometu blaga EUR.1, mora vsaj tri leta hraniti dokumente, navedene v tretjem odstavku 17. člena.
2. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora vsaj tri leta
hraniti kopijo te izjave kot tudi dokumente, navedene v tretjem odstavku 21. člena.
3 Carinski organi države izvoznice, ki izdajajo potrdilo
o prometu blaga EUR.1, morajo vsaj tri leta hraniti zahteve,
navedene v drugem odstavku 17. člena.
4. Carinski organi države uvoznice morajo vsaj tri leta
hraniti potrdila o prometu blaga EUR.1 in izjave na računih,
ki so jim bili predloženi.
29. člen
Razlike in oblikovne napake
1. Če so ugotovljene manjše razlike med navedbami
na dokazilu o poreklu in tistimi na dokumentih, ki so bili
predloženi carinskemu organu zaradi izpolnjevanja uvoznih
formalnosti za izdelke, to še ne pomeni ničnosti omenjenega dokazila, če se pravilno ugotovi, da ta dokument ustreza
predloženim izdelkom.
2. Očitne oblikovne napake, kot so npr. tipkarske, na
dokazilu o poreklu ne morejo biti razlog za zavrnitev, če te
napake ne ustvarjajo dvomov o pravilnosti navedb v tem
dokumentu.
30. člen
Zneski, izraženi v evrih
1. Za uporabo določb iz točke b) prvega odstavka 21.
člena in tretjega odstavka 26. člena v primerih, ko se izda
račun v drugi valuti kot evro, vsako leto vsaka od teh držav
določi zneske v nacionalni valuti Slovenije, Litve in drugih
držav, omenjenih v 3. in 4. členu, ki ustrezajo zneskom,
izraženim v evrih.
2. Za pošiljko se lahko uveljavljajo ugodnosti v skladu s
točko b) prvega odstavka 21. člena ali s tretjim odstavkom
26. člena s sklicevanjem na valuto, v kateri se izda račun,
glede na znesek, ki ga je določila ta država.
3. Zneski, ki jih je treba uporabiti v kateri koli dani
nacionalni valuti, so protivrednosti v tisti nacionalni valuti
zneskov, izraženih v evrih, po tečaju na prvi delovni dan v
oktobru in se uporabljajo od 1. januarja naslednjega leta.
Slovenija in Litva se obvestijo o ustreznih zneskih.
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4. Država lahko zaokroži navzgor ali navzdol znesek, ki
ga dobi pri preračunavanju v evrih izraženega zneska, v
nacionalno valuto. Zaokroženi znesek se od zneska, ki se
dobi pri preračunu, ne sme razlikovati za več kot 5 odstotkov. Država lahko obdrži nespremenjeno protivrednost v
nacionalni valuti zneska, izraženega v evrih, če je ob letni
uskladitvi iz tretjega odstavka preračun tega zneska pred
kakršno koli zaokrožitvijo večji za manj kot 15 odstotkov
protivrednosti v nacionalni valuti. Protivrednost v nacionalni
valuti se lahko zadrži nespremenjena, če bi preračun povzročil zmanjšanje te protivrednosti.
5. Skupni odbor na zahtevo Slovenije ali Litve pregleda
v evrih izražene zneske. Skupni odbor pri tem pregledu
upošteva zaželeno ohranjanje realnih učinkov teh vrednostnih omejitev. V ta namen se lahko odloči za spremembo
zneskov, izraženih v evrih.
VI. ODDELEK
DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU
31. člen
Medsebojno sodelovanje
1. Carinski organi Slovenije in Litve si medsebojno
izmenjajo vzorčne odtise žigov, ki jih uporabljajo njihovi carinski organi pri izdajanju potrdil o prometu blaga EUR.1, in
naslove carinskih organov, odgovornih za izdajo potrdil o
prometu blaga EUR.1 in za preverjanje teh potrdil in izjav na
računih.
2. Da bi zagotovili pravilno uporabo tega protokola, si
Slovenija in Litva prek pristojnih carinskih uprav medsebojno pomagata pri preverjanju verodostojnosti potrdil o prometu blaga EUR.1 ali izjav na računih ter točnosti informacij,
ki so tam navedene.
32. člen
Preverjanje dokazil o poreklu
1. Dokazila o poreklu se naknadno preverjajo naključno ali kadar carinski organi države uvoznice upravičeno
dvomijo o pristnosti teh dokumentov, statusu porekla teh
izdelkov ali izpolnitvi drugih zahtev tega protokola.
2. Zaradi izvajanja določb prvega odstavka morajo carinski organi države uvoznice vrniti potrdilo o prometu blaga
EUR.1 in račun, če je bil predložen, izjavo na računu ali
kopijo teh dokumentov carinskim organom države izvoznice, in če je ustrezno, navesti razloge za poizvedbo. V podporo zahtevi za preverjanje se pošlje vsak pridobljen dokument ali informacija, ki kaže, da so podatki na dokazilu o
poreklu napačni.
3. Preverjanje opravljajo carinski organi države izvoznice. V ta namen imajo pravico zahtevati katero koli dokazilo in
opraviti kakršen koli pregled izvoznikovih poslovnih knjig ali
kateri koli drug pregled, za katerega menijo, da je potreben.
4. Če se carinski organi države uvoznice odločijo, da
bodo začasno prenehali priznavati preferencialno obravnavo za te izdelke, medtem ko čakajo na izide preverjanja,
morajo uvozniku ponuditi sprostitev blaga, pogojeno z varnostnimi ukrepi, ki se jim zdijo potrebni.
5. Carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, morajo
biti o izidih takega preverjanja obveščeni čim prej. Izidi morajo jasno pokazati, ali so dokumenti verodostojni in če se
izdelki, na katere se nanašajo, lahko štejejo za izdelke s
poreklom iz Slovenije, Litve ali iz ene od drugih držav, ki so
omenjene v 3. in 4. členu, ter izpolnjujejo druge zahteve
tega protokola.
6. Če v primerih upravičenega dvoma ni odgovora v
desetih mesecih od datuma zahteve za preverjanje, ali če
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odgovor ne vsebuje zadostne informacije za določitev verodostojnosti obravnavanega dokumenta ali pravega porekla
izdelkov, carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, razen v
izjemnih okoliščinah, zavrnejo upravičenost za preferencialno obravnavo.
33. člen
Reševanje sporov
Če pride do sporov v zvezi s postopki preverjanja iz
32. člena, ki jih ni mogoče rešiti med carinskimi organi, ki
zahtevajo preverjanje, in carinskimi organi, odgovornimi za
izvedbo tega preverjanja, ali če se pojavi vprašanje glede
razlage tega protokola, jih je treba predložiti Skupnemu odboru.
V vseh primerih se spori med uvoznikom in carinskimi
organi države uvoznice rešujejo v skladu z zakonodajo te
države.
34. člen
Kazni
Kaznovan bo vsakdo, ki sestavi ali povzroči, da se
sestavi dokument, ki vsebuje nepravilne podatke, da bi pridobil preferencialno obravnavo za izdelke.
35. člen
Proste cone
1. Slovenija in Litva ukreneta vse potrebno, da zagotovita, da se izdelki, s katerimi se trguje na podlagi dokazila o
poreklu in za katere med prevozom uporabljata prosto cono
na svojem ozemlju, ne zamenjajo z drugimi izdelki ter da na
njih niso opravljeni drugi postopki razen, običajnih, ki so
potrebni za preprečevanje njihovega poslabšanja.
2. Če se kot izjema od določb iz prvega odstavka
izdelki s poreklom iz Slovenije ali Litve, ki imajo dokazilo o
poreklu, uvozijo v prosto cono in se na njih opravijo predelave ali obdelave, pristojni organi na izvoznikovo zahtevo izdajo novo potrdilo o prometu blaga EUR.1, če je opravljena
obdelava ali predelava v skladu z določbami tega protokola.
VII. ODDELEK
KONČNE DOLOČBE
36. člen
Pododbor za carinske zadeve in vprašanja porekla
V okviru Skupnega odbora se ustanovi pododbor za
carinske zadeve in vprašanja porekla, da pomaga pri opravljanju njegovih nalog ter zagotavlja nenehno obveščanje in
posvetovanje med strokovnjaki.
Sestavljajo ga strokovnjaki iz Slovenije in Litve, ki so
odgovorni za vprašanja v zvezi s carinskimi zadevami in
poreklom blaga.
37. člen
Spremembe protokola
Skupni odbor se lahko odloči, da spremeni določbe
tega protokola.
PRILOGA I
Uvodne opombe k seznamu v Prilogi II
Opomba 1:
Seznam določa pogoje, ki se zahtevajo za vse izdelke,
da bi se lahko šteli za zadosti obdelane ali predelane v
smislu 6. člena.
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Opomba 2:
2.1 Prva dva stolpca v seznamu opisujeta pridobljeni
izdelek. Prvi stolpec seznama je tarifna številka ali številka
poglavja, ki se uporablja v Harmoniziranem sistemu, drugi
stolpec pa vsebuje opis blaga, ki se v tem sistemu uporablja
za to tarifno številko ali poglavje. Za vsak vpis v prvih dveh
stolpcih je določeno pravilo v 3. ali 4.stolpcu. Kjer je, v
nekaterih primerih, pred vpisom v prvem stolpcu “ex“, se
pravila v 3.ali 4.stolpcu uporabljajo samo za del tarifne številke, opisane v 2.stolpcu.
2.2 Če je v 1.stolpcu združenih več tarifnih številk ali
pa je navedena številka poglavja in je zato opis izdelkov v 2.
stolpcu splošen, se zraven navedena pravila v 3. ali 4.
stolpcu uporabljajo za vse izdelke, ki se po Harmoniziranem
sistemu uvrščajo v tarifne številke tega poglavja ali v katere
koli tarifne številke, združene v 1.stolpcu.
2.3 Če seznam vsebuje različna pravila, ki se uporabljajo za različne izdelke v okviru ene tarifne številke, je v
vsakem novem odstavku opis tega dela tarifne številke, za
katerega se uporabljajo zraven navedena pravila v 3. ali 4.
stolpcu.
2.4 Če je za vpis v prvih dveh stolpcih pravilo določeno tako v 3. in 4. stolpcu ima izvoznik možnost izbire, da
uporabi bodisi pravilo, določeno v 3. stolpcu ali tisto iz 4.
stolpca. Če v 4. stolpcu ni pravila, je treba uporabiti pravilo,
določeno v 3. stolpcu.
Opomba 3:
3.1 Določbe 6. člena v zvezi z izdelki, ki so pridobili
status blaga s poreklom in so uporabljeni pri izdelavi drugih
izdelkov, se uporabljajo ne glede na to, ali je bil ta status
pridobljen v tovarni, v kateri se izdelki uporabljajo, ali v drugi
tovarni v Sloveniji ali v Litvi.
Na primer:
Motor iz tarifne številke 8407, za katerega pravilo določa, da vrednost materialov brez porekla, ki se lahko vgradijo, ne sme presegati 40% cene franko tovarna, je izdelan iz
“drugih legiranih jekel, grobo oblikovanih s kovanjem“ iz
tarifne številke ex 7224.
Če je bilo to kovanje opravljeno v Sloveniji ali v Litvi iz
ingota brez porekla, potem je že pridobil poreklo na podlagi
pravila za tarifno številko ex 7224 na seznamu. Zato se pri
izračunu vrednosti motorja šteje, da ima poreklo, ne glede
na to, ali je bil izdelan v isti tovarni ali v drugi tovarni v
Sloveniji ali v Litvi. Zato se vrednost ingota brez porekla ne
upošteva, ko se sešteva vrednost uporabljenih materialov
brez porekla.
3.2 Pravilo v seznamu pomeni najmanjši del obdelave
ali predelave in več predelave ali obdelave prav tako dodeli
status porekla, nasprotno pa manj predelave ali obdelave
ne more dodeliti statusa porekla. Če torej pravilo določa, da
je možno na določeni stopnji izdelave uporabiti material brez
porekla, je uporaba tega materiala na zgodnejši stopnji obdelave dovoljena, uporaba takega materiala na kasnejši stopnji pa ni.
3.3 Brez vpliva na opombo 3.2, če pravilo uporablja
določbe “ izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke”, se lahko uporabijo materiali iz katere koli tarifne številke
(tudi materiali istega opisa in iz istega poglavja kot izdelek),
pri čemer je treba upoštevati kakršne koli posebne omejitve, ki jih pravilo tudi lahko vsebuje.
Seveda pa izraz “Izdelava iz materialov iz katere koli
tarifne številke, vštevši druge materiale iz tarifne številke...“
ali “Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne števike, vštevši
druge materiale iz iste tarifne številke kot je izdelek“ pomeni,
da se lahko uporabijo materiali iz katere koli tarifne številke,
razen tistih opisanih tako kot izdelek v 2. stolpcu seznama.
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3.4 Kadar pravilo v seznamu določa, da se izdelek
lahko izdela iz več kot enega materiala, to pomeni, da se
lahko uporabi katerikoli material ali več materialov. Ne zahteva pa, da je treba uporabiti vse.
Na primer:
Pravilo za tkanine iz HS 5208 do 5212 določa, da se
lahko uporabijo naravna vlakna, prav tako pa se lahko med
drugimi materiali uporabijo tudi kemični materiali. To pa ne
pomeni, da je treba uporabiti oboje, uporabi se lahko eno
ali drugo ali pa oboje.
3.5 Kadar pravilo v seznamu določa, da mora biti izdelek izdelan iz določenega materiala, ta pogoj očitno ne preprečuje uporabe drugih materialov, ki zaradi svoje narave ne
morejo zadostiti pravilu (glej tudi opombo 6.2 spodaj v zvezi
s tekstilom).
Na primer:
Pravilo za pripravljeno hrano iz tarifne številke 1904, ki
posebej izključuje uporabo žitaric in njihovih izdelkov, ne
preprečuje uporabe mineralnih soli, kemikalij in drugih dodatkov, ki niso izdelki iz žitaric.
Vendar to ne velja za izdelke, ki so, čeprav ne morejo
biti izdelani iz posameznega materiala, določenega v seznamu, lahko izdelani iz materialov enake narave na zgodnejši
stopnji izdelave.
Na primer:
Če gre za oblačila iz dela 62. poglavja, izdelanega iz
netkanih materialov, če je za to vrsto izdelkov dovoljena
samo uporaba preje brez porekla, ni možno začeti pri netkanem blagu – čeprav netkano blago običajno ne more biti
izdelano iz preje. V takih primerih je začetni material običajno na stopnji pred prejo – to je na stopnji vlaken.
3.6 Če pravilo v seznamu navaja za največjo vrednost
materialov brez porekla, ki se lahko uporabijo, dve odstotni
postavki, potem se ta odstotka ne smeta seštevati. Z drugimi besedami, največja vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla nikoli ne sme preseči najvišje od navedenih
odstotnih postavk. Poleg tega posamezne odstotne postavke, ki se nanašajo na določene materiale, ne smejo biti
presežene.
Opomba 4:
4.1 Izraz “naravna vlakna“ se v seznamu uporablja za
vlakna, ki niso umetna ali sintetična. Omejen je na stopnje
pred predenjem, vključno z odpadki, in, razen če ni drugače določeno, zajema vlakna, ki so bila mikana, česana ali
drugače obdelana, vendar ne spredena.
4.2 Izraz “naravna vlakna“ vključuje konjsko žimo iz
tarifne številke 0503, svilo iz tarifnih številk 5002 in 5003,
kakor tudi volnena vlakna, fino ali grobo živalsko dlako iz
tarifnih številk 5101 do 5105, bombažna vlakna iz tarifnih
številk 5201 do 5203 in druga rastlinska vlakna iz tarifnih
številk 5301 do 5305.
4.3 Izrazi “tekstilna kaša“, “kemični materiali“ in “materiali za izdelavo papirja“ so v seznamu uporabljeni za opis
materialov, ki se ne uvrščajo v 50. do 63. poglavje in se
lahko uporabijo za izdelavo umetnih, sintetičnih ali papirnih
vlaken ali prej.
4.4 Izraz “umetna ali sintetična rezana vlakna“ se v
seznamu uporablja za sintetične ali umetne filamente, rezana vlakna ali odpadke iz tarifnih številk 5501 do 5507.
Opomba 5:
5.1 Če se za izdelek v seznamu navaja ta opomba, se
za katere koli osnovne tekstilne materiale, ki se uporabljajo
pri njihovi izdelavi in če se upoštevajo skupaj, ne presegajo
10% skupne teže vseh uporabljenih osnovnih tekstilnih ma-
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terialov, ne uporabljajo pogoji, določeni v 3. stolpcu seznama (glej tudi opombi 5.3 in 5.4 spodaj).
5.2 Vendar pa se odstopanje iz opombe 5.1 lahko
uporabi le za mešane izdelke, ki so narejeni iz dveh ali več
osnovnih tekstilnih materialov.
Osnovni tekstilni materiali so:
– svila
– volna
– groba živalska dlaka
– fina živalska dlaka
– konjska žima
– bombaž
– materiali za izdelavo papirja in papir
– lan
– konoplja
– juta in druga tekstilna vlakna iz ličja
– sisal in druga tekstilna vlakna iz rodu agav
– kokosova vlakna, abaka, ramija in druga rastlinska
tekstilna vlakna
– sintetični filamenti
– umetni filamenti
– prevodni filamenti
– sintetična rezana vlakna iz polipropilena
– sintetična rezana vlakna iz poliestra
– sintetična rezana vlakna iz poliamida
– sintetična rezana vlakna iz poliakrilonitrila
– sintetična rezana vlakna iz poliimida
– sintetična rezana vlakna iz politetrafluoretilena
– sintetična rezana vlakna iz poli(fenilensulfida)
– sintetična rezana vlakna iz poli(vinilklorida)
– druga sintetična rezana vlakna
– umetna rezana vlakna iz viskoze
– druga umetna rezana vlakna
– preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi segmenti polietra, povezana ali ne
– preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi segmenti poliestra, povezana ali ne
– izdelki iz tarifne številke 5605 (metalizirana preja), ki
vključujejo trak z jedrom iz aluminijaste folije ali z jedrom iz
plastičnega sloja, prevlečenega z aluminijastim prahom ali
ne, širine, ki ne presega 5 mm, kjer so plasti zlepljene s
prozornim ali obarvanim lepilom med dvema plastičnima
slojema
– drugi izdelki iz tarifne številke 5605.
Na primer:
Preja iz tarifne številke 5205, izdelana iz bombažnih
vlaken iz tarifne številke 5203 in sintetičnih rezanih vlaken iz
tarifne številke 5506, je mešana preja. Zato se lahko uporabijo sintetična rezana vlakna brez porekla, ki ne zadovoljujejo pravil o poreklu (po katerih se zahteva izdelava iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše), pod pogojem, da njihova
skupna teža ne presega 10% teže preje.
Na primer:
Volnena tkanina iz tarifne številke 5112, izdelana iz
volnene preje iz tarifne številke 5107 in sintetične preje iz
sintetičnih rezanih vlaken iz tarifne številke 5509, je mešana
tkanina. Zato se lahko sintetična preja, ki ne zadovoljuje
pravil o poreklu (po katerih se zahteva izdelava iz kemičnih
materialov ali tekstilne kaše) ali volnena preja, ki ne zadovoljuje pravil o poreklu (po katerih se zahteva izdelava iz naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje), ali kombinacija obeh prej uporabi,
če njihova skupna teža ne presega 10% teže tkanine.
Na primer:
Taftana tekstilna tkanina iz tarifne številke 5802, izdelana iz bombažne preje iz tarifne številke 5205 in iz bombažne tkanine iz tarifne številke 5210, je mešan izdelek le, če je
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bombažna tkanina sama mešana tkanina, izdelana iz prej,
uvrščenih v dve različni tarifni številki, ali če so uporabljene
bombažne preje same mešanice.
Na primer:
Če bi bila ta taftana tekstilna tkanina izdelana iz bombažne preje iz tarifne številke 5205 in iz sintetične tkanine iz
tarifne številke 5407, je očitno, da je uporabljena preja iz
dveh različnih osnovnih tekstilnih materialov in je v skladu s
tem taftana tekstilna tkanina mešan izdelek.
5.3 Za izdelke, ki vsebujejo “prejo iz poliuretana, laminirano s fleksibilnimi segmenti polietra, povezano ali ne“, je
to odstopanje pri preji 20%.
5.4 Za izdelke, ki vsebujejo “trak z jedrom iz aluminijaste folije ali z jedrom iz plastičnega sloja, prevlečenega z
aluminijastim prahom ali ne, širine, ki ne presega 5 mm,
kjer so plasti zlepljene z prozornim ali barvnim lepilom med
dvema plastičnima slojema“, je to odstopanje pri traku 30%.
Opomba 6:
6.1 Če se v seznamu sklicuje na to opombo, se tekstilni materiali (razen vlog in medvlog), ki ne ustrezajo pravilu za
izdelan izdelek, določenem v seznamu v 3. stolpcu, lahko
uporabijo, če se uvrščajo v tarifno številko, ki je drugačna
od tarifne številke izdelka in če njihova vrednost ne presega
8% cene izdelka franko tovarna.
6.2 Brez vpliva na opombo 6.3 se materiali, ki se ne
uvrščajo v 50. do 63. poglavje, lahko prosto uporabljajo pri
izdelavi tekstilnih izdelkov, ne glede na to, ali vsebujejo
tekstil ali ne.
Na primer:
Če pravilo v seznamu določa, da mora biti za določen
tekstilni izdelek, kot so na primer hlače, uporabljena preja,
to ne preprečuje uporabe kovinskih predmetov, kot so gumbi, ker gumbi niso uvrščeni v 50. do 63. poglavje. Iz istega
razloga to ne preprečuje uporabe zadrg, čeprav zadrge
običajno vsebujejo tekstil.
6.3 Če se uporablja odstotno pravilo je treba pri izračunu vrednosti vključenih materialov brez porekla upoštevati
tudi vrednost materialov, ki niso uvrščeni v 50. do 63. poglavje.
Opomba 7:
7.1 Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715,
ex 2901, ex 2902 in ex 3403 so “specifični procesi“ naslednji:
a) vakuumska destilacija;
b) ponovna destilacija z zelo natančnim procesom frakcioniranja;
c) razbijanje (kreking);
d) preoblikovanje (reforming);
e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil;
f) proces, ki vsebuje vse naslednje postopke: obdelavo s koncentrirano žveplovo kislino, oleumom ali žveplovim
anhidridom; nevtralizacijo z alkalnimi sredstvi, razbarvanje
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in očiščevanje z naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo,
aktiviranim ogljem ali boksitom;
g) polimerizacija;
h) alkilizacija;
i) izomerizacija.
7.2 Za namene tarifnih številk 2710, 2711 in 2712 so
“specifični procesi“ naslednji:
a) vakuumska destilacija;
b) ponovna destilacija z zelo natančnim procesom frakcioniranja;
c) razbijanje (kreking);
d) preoblikovanje (reforming);
e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil;
f) proces, ki vsebuje vse naslednje postopke: obdelavo s koncentrirano žveplovo kislino, oleumom ali žveplovim
anhidridom; nevtralizacijo z alkalnimi sredstvi, razbarvanje
in očiščevanje z naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo,
aktiviranim ogljem ali boksitom;
g) polimerizacija;
h) alkilizacija;
ij) izomerizacija;
k) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko ex
2710, razžveplanje z vodikom, ki povzroči redukcijo vsaj
85% vsebine žvepla pri obdelanih izdelkih (metoda ASTM D
1266-59 T);
l) samo za izdelke, ki se uvrščajo v tarifno številko
2710, deparafinizacija s postopkom, ki ni filtriranje;
m) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko
ex 2710, obdelava z vodikom pri tlaku nad 20 barov in
temperaturi nad 250 °C, z uporabo katalizatorja, razen obdelave za razžveplanje, kadar vodik predstavlja aktivni element v kemični reakciji. Vendar se nadaljnja obdelava olj za
mazanje iz tarifne številke ex 2710 (npr. končna obdelava z
vodikom ali razbarvanje), še posebno takrat, kadar se želi
izboljšati barva ali obstojnost, ne obravnava kot specifični
proces;
n) samo za goriva, ki se uvrščajo v tarifno številko ex
2710, atmosferska destilacija, če se manj kot 30 vol.%
izdelkov, vključno z izgubami, destilira pri 300 °C, po metodi ASTM D 86;
o) samo za težka olja razen plinskih olj in kurilnih olj, ki
se uvrščajo v tarifno številko ex 2710, obdelava s pomočjo
visokofrekvenčnih razelektritev skozi krtačke,
p) samo za surove izdelke (razen vazelina, ozokerita,
voska iz rjavega premoga ali lignita ali voska iz šote, parafinskega voska, ki vsebuje manj kot 0,75% mase olja) iz tarifne
številke ex 2712, razoljevanje s frakcijsko kristalizacijo.
7.3 Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715,
ex 2901, ex 2902 in ex 3403 enostavne operacije, kot so:
čiščenje, dekantiranje, razsoljevanje, vodna separacija, filtriranje, barvanje, označevanje, ohranjanje vsebine žvepla
kot rezultat mešanja izdelkov z različno vsebino žvepla, katerakoli kombinacija teh operacij ali podobne operacije ne
podelijo porekla.
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PRILOGA II

SEZNAM ODBELAV ALI PREDELAV, KI JIH JE TREBA OPRAVITI NA MATERIALIH BREZ
POREKLA, DA BI LAHKO IZDELANI IZDELKI DOBILI STATUS BLAGA S POREKLOM
Izdelki omenjeni v seznamu, niso vsi nujno zajti v sporazumu. Zato je treba upoštevati druge dele sporazuma.
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

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

ali

1. pgl.

Žive živali

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

2. pgl.

Meso in drugi užitni klavnični
proizvodi

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

3. pgl.

Ribe, raki, mehkužci in drugi
vodni nevretenčarji

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

ex 4. pgl.

Mlečni izdelki; perutninska in
ptičja jajca; naravni med; užitni
proizvodi živalskega izvora, ki
niso navedeni in ne zajeti na
drugem mestu; razen za:

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

0403

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

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

ex 5. pgl.

Proizvodi živalskega izvora, ki
niso navedeni in ne zajeti na
drugem mestu; razen za:

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

ex 0502

Pripravljene ščetine in dlake
domačega in divjega prašiča

Čiščenje, dezinfekcija,
razvrščanje in izravnavanje ščetin
in dlak.

6. pgl.

Živo drevje in druge rastline;
čebulice, korenine in podobno;
rezano cvetje in okrasno listje

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

7. pgl.

Užitne vrtnine, nekateri koreni in
gomolji

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

8. pgl.

Užitno sadje in oreški ; lupine
agrumov ali dinj in lubenic

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

ex 9. pgl.

Kava, pravi čaj, maté čaj in
začimbe; razen za:

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

0901

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

Izdelava iz materialov iz katere
koli tarifne številke.

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

0902

Čaj, pravi, aromatiziran ali ne

Št.

134 / 30. 12. 2003 / Stran 19853

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

Izdelava iz materialov iz
katere koli tarifne številke.

ex 0910

Mešanice začimb

Izdelava iz materialov iz katere
koli tarifne številke.

10. pgl.

Žita

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

ex 11 .pgl.

Proizvodi mlinske industrije; slad;
škrob; inulin; pšenični gluten;
razen za:

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

ex 1106

Moka, prah in zdrob iz sušenih
stročnic, ki se uvrščajo v tar. št.
0713

Sušenje in mletje sušenih stročnic
iz tar. št. 0708.

12. pgl.

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

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

1301

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

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

1302

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

Izdelava iz nemodificiranih sluzi
in sredstev za zgoščevanje.

- Drugi

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

14. pgl.

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

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

ex 15. pgl.

Masti in olja živalskega in
rastlinskega izvora in proizvodi
njihovega razkrajanja; predelane
užitne masti; voski živalskega in
rastlinskega izvora; razen za:

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

1501

Prašičja maščoba (vključno z
mastjo) in piščančja maščoba,
razen tistih iz tar. št. 0209 ali 1503
- Maščobe iz kosti ali odpadkov

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

- Drugo

Izdelava iz prašičjega mesa ali
užitnih klavničnih izdelkov iz tar.
št. 0203 ali 0206 ali iz
piščančjega mesa in užitnih
klavničnih izdelkov iz tar. št.
0207.

ali
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Maščobe živali vrste goved, ovac
in koz, razen tistih iz tar. št. 1503:
- Maščobe iz kosti ali odpadkov

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz tar. št. 0201,
0202, 0204 ali 0206 ali kosti iz
tar. št. 0506.

- Drugo

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

Masti in olja rib ali morskih
sesalcev ter njihove frakcije,
prečiščeni ali neprečiščeni, toda
kemično nemodificirani:
- Trdne frakcije

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 1504.

- Drugo

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

ex 1505

Prečiščeni lanolin

Izdelava iz surove maščobe iz
volne iz tar. št.1505.

1506

Druge masti in olja živalskega
izvora in njihove frakcije,
prečiščene ali neprečiščene, toda
kemično nemodificirane:

1507 do
1515

ali

- Trdne frakcije

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 1506.

- Drugo

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

Rastlinska olja in njihove frakcije:
- Sojino olje, olje iz kikirikija,
palmovo, kopre, palmovega jedra,
babasu, tungovo in oiticica olje,
mirtin vosek in japonski vosek,
frakcije jojoba olja in olja za
tehnične ali industrijske namene,
razen za proizvodnjo hrane za
človeško prehrano

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

- Trdne frakcije, razen iz jojoba
olja

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

- Drugo

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

1516

Masti in olja živalskega ali
rastlinskega izvora in njihove
frakcije, deloma ali v celoti
hidrogenirani, interesterificirani,
reesterificirani ali elaidinizirani,
rafinirani ali nerafinirani, toda
nadalje nepredelani

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

1517

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

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

Izdelki iz mesa, rib, rakov,
mehkužcev ali drugih vodnih
nevretenčarjev

Izdelava iz:
- živali iz 1. poglavja, in/ali
- so vsi uporabljeni materiali iz 3.
poglavja v celoti pridobljeni.

ex 17. pgl

Sladkor in sladkorni proizvodi;
razen za:

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

ex 1701

Sladkor iz sladkornega trsa in
sladkorne pese ter kemično čista
saharoza v trdnem stanju, z dodatki
za aromatiziranje in barvili

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

1702

Drugi sladkorji, vključno s
kemično čisto laktozo, maltozo,
glukozo in fruktozo, v trdnem
stanju; sladkorni sirupi brez
dodatkov za aromatiziranje ali
barvil; umetni med in mešanice
umetnega ter naravnega medu;
karamelni sladkor:
- Kemično čista maltoza in
fruktoza

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 1702.

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

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

- Drugo

Izdelava, pri kateri so vsi
uporabljeni materiali že s
poreklom.

ex 1703

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

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

1704

Sladkorni proizvodi (vključno z
belo čokolado), brez kakava

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

18. pgl.

Kakav in kakavovi izdelki

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

1901

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

ali
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- Sladni ekstrakt

Izdelava iz žit iz 10. poglavja.

- Drugo

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

Testenine, kuhane ali nekuhane ali
polnjene (z mesom ali drugimi
snovmi) ali drugače pripravljene,
kot so: špageti, makaroni, rezanci,
lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni;
kuskus, pripravljen ali
nepripravljen:
- Ki vsebujejo 20 mas. % ali manj
mesa, klavničnih izdelkov, rib,
školjkarjev ali mehkužcev

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

- Ki vsebujejo več kot 20 mas. %
mesa, klavničnih izdelkov, rib,
školjkarjev ali mehkužcev

Izdelava, pri kateri:
- so vsa uporabljena žita in žitni
izdelki (razen pšenice vrste
"durum" in njenih izdelkov) v
celoti pridobljeni, in
- so vsi uporabljeni materiali iz 2.
in 3. poglavja v celoti pridobljeni.

1903

Tapioka in njeni nadomestki,
pripravljeni iz škroba kot kosmiči,
zrnca, perle in v podobnih oblikah

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

1904

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

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

1905

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

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

ex 20. pgl.

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

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

ex 2001

Yam, sladek krompir in podobni
užitni deli rastlin, ki vsebujejo
najmanj 5 mas.% škroba,
pripravljeni ali konzervirani v kisu
ali ocetni kislini

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

ex 2004 in
ex 2005

Krompir v obliki moke, zdroba ali
kosmičev, pripravljen ali
konzerviran drugače kot v kisu ali
ocetni kislini

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

ali
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2006

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

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

2007

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

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

ex 2008

-Oreški, brez dodatka sladkorja ali
alkohola

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

- Arašidno maslo; mešanice na
osnovi žit; palmovi srčki ; koruza

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

- Drugi, razen sadja in oreškov,
kuhani drugače kot v sopari ali
vodi, brez dodanega sladkorja;
zamrznjeni

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

2009

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

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

ex 21. pgl.

Razna živila; razen za:

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

2101

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

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

2103

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

ex 2104

- Pripravki za omake in
pripravljene omake, kombinirane
začimbe in kombinirane mešanice
začimbnih sredstev

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.Lahko pa se
uporabi gorčična moka ali zdrob
ali pripravljena gorčica.

- Gorčična moka in zdrob in
pripravljena gorčica

Izdelava iz materialov iz katere
koli tarifne številke.

Juhe in ragu juhe in pripravki za te
juhe

Izdelava iz materialov iz katere
koli tarifne številke, razen
pripravljenih ali konzerviranih
vrtnin iz tar. št. od 2002 do 2005.
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2106

Živila, ki niso navedena in ne
zajeta na drugem mestu

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

ex 22. pgl.

Pijače, alkoholi in kis; razen za:

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

2202

Vode, vključno z mineralnimi
vodami in sodavicami, z dodanim
sladkorjem ali drugimi sladili ali
aromatizirane ter druge
brezalkoholne pijače, razen sadnih
in zelenjavnih sokov, ki se
uvrščajo v tar. št. 2009

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

2207

Nedenaturiran etanol (nevtralni,
sintetični ali fermentirani etanol), z
vsebnostjo alkohola 80 vol. % ali
več; denaturirani etanoli, s katero
koli vsebnostjo etanola

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

2208

Nedenaturirani etanol, z vsebnostjo
manj kot 80 vol.%; destilati, likerji
in druge alkoholne pijače s katero
koli vsebnostjo alkohola

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

ex 23. pgl.

Ostanki in odpadki živilske
industrije; pripravljena krma za
živali; razen za:

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

ex 2301

Kitov zdrob; moke, zdrob in peleti
iz rib ali rakov , mehkužcev ali
drugih vodnih nevretenčarjev,
neustreznih za prehrano ljudi

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

ex 2303

Ostanki pri proizvodnji škroba iz
koruze (razen zgoščenih tekočin za
namakanje), z vsebnostjo
proteinov, računano na suh
proizvod, več kot 40 mas. %

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

ex 2306

Oljne pogače in drugi trdni ostanki
ekstrakcije olivnega olja, ki
vsebujejo več kot 3 mas. %
olivnega olja

Izdelava, pri kateri so vse
uporabljene olive v celoti
pridobljene.
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2309

Izdelki, ki se uporabljajo kot krma
za živali

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

ex 24. pgl.

Tobak in tobačni nadomestki;
razen za:

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

2402

Cigare, cigarilosi in cigarete iz
tobaka ali tobačnih nadomestkov

Izdelava, pri kateri je najmanj 70
ut.% uporabljenega
nepredelanega tobaka ali
tobačnega odpadka iz tar. št. 2401
s poreklom.

ex 2403

Tobak za kajenje

Izdelava, pri kateri je najmanj 70
ut % uporabljenega
nepredelanega tobaka ali
tobačnega odpadka iz tar. št. 2401
s poreklom.

ex 25. pgl.

Sol; žveplo; zemljine in kamen;
sadra, apno in cement; razen za:

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

ex 2504

Naravni grafit, z obogateno
vsebino ogljika, prečiščen in mlet

Bogatenje vsebine ogljika,
prečiščevanje in mletje surovega
grafita.

ex 2515

Marmor, razžagan ali kako
drugače razrezan v pravokotne
(vključno z kvadratnimi) bloke ali
plošče debeline do vključno 25 cm

Rezanje, z žaganjem ali kako
drugače, marmorja (tudi če je že
razžagan) debeline nad 25 cm.

ex 2516

Granit, porfir, bazalt, peščenec in
drug kamen za spomenike ali
gradbeništvo, razžagani ali kako
drugače razrezani v kvadratne ali
pravokotne bloke ali plošče
debeline do vključno 25 cm

Rezanje, z žaganjem ali kako
drugače, kamna (tudi če je že
razžagan) debeline nad 25 cm.

ex 2518

Dolomit, žgan (magnezijevkalcijev oksid) ali sintran

Žganje nežganega dolomita.

ex 2519

Zdrobljen naravni magnezijev
karbonat (magnezit), v hermetično
zaprtih kontejnerjih, in magnezijev
oksid, čisti ali nečisti, razen
taljenega magnezijevega oksida ali
mrtvo pečenega (sintranega)
magnezijevega oksida

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

ex 2520

Sadra, specialno pripravljena za
zobozdravstvo

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

ex 2524

Naravna azbestna vlakna

Izdelava iz azbestnega
koncentrata.

ex 2525

Sljuda v prahu

Mletje sljude ali odpadkov sljude.

ex 2530

Zemeljske barve, žgane ali v prahu

Žganje ali mletje zemeljskih barv.

26. pgl.

Rude, žlindre in pepeli

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

ex 27. pgl.

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

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

(4)
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ex 2707

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

Olja, pri katerih masa aromatskih
sestavin presega maso
nearomatskih sestavin, ki so
podobna mineralnim oljem
dobljenim z destilacijo katrana iz
črnega premoga pri visoki
temperaturi, katerih se 65 vol. %
ali več destilira pri temperaturi do
250o C (vključno z mešanicami
naftnih olj in benzenom), za
pogonsko gorivo ali kurjavo

Postopki rafiniranja in/ali en ali
več specifičnih procesov. (1)

ex 2709

Surova olja, dobljena iz
bituminoznih mineralov

Destruktivna destilacija
bituminoznih materialov.

2710

Olja, dobljena iz nafte, in olja,
dobljena iz bituminoznih
materialov, razen surovih ter
proizvodi, ki niso navedeni in ne
zajeti na drugem mestu, ki
vsebujejo po masi 70 % ali več olj
iz nafte ali olj, dobljenih iz
bituminoznih materialov, če so ta
olja osnovne sestavine teh
proizvodov; odpadna olja

Postopki rafiniranja in/ali en ali
več specifičnih procesov . (2)

2711

Naftni plini in drugi plinasti
ogljikovodiki

ali

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

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

2712

2713

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

Postopki rafiniranja in/ali en ali
več specifičnih procesov. (2)

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

Postopki rafiniranja in/ali
en ali več specifičnih procesov.(1)

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

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

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

2714

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

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

ali

(4)

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

2715

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

Postopki rafiniranja in/ali en ali
več specifičnih procesov. (1)

ex 28. pgl.

Anorganski kemični proizvodi;
organske in anorganske spojine
plemenitih kovin, redkih
zemeljskih kovin in radioaktivnih
elementov in izotopov; razen za:

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

ex 2805

"Mischmetall"

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

ex 2811

Žveplov trioksid

Izdelava iz žveplovega dioksida.

ex 2833

Aluminijev sulfat

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

ex 2840

Natrijev perborat

Izdelava iz dinatrijevega
tetraborata pentahidrata.

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

ex 29. pgl.

Organski kemijski proizvodi; razen
za:

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

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

ali
Drugi postopki, pri katerih se vsi
uporabljeni materiali uvrščajo v
drugo tar. št., kot je tar. št.
izdelka. Lahko pa se uporabijo
materiali iz iste tar.št., kot je
tar.št. izdelka, pod pogojem, da
njihova skupna vrednost ne
presega 50 % cene izdelkov
franko tovarna.
Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.

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

Stran
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ex 2901

Aciklični ogljikovodiki za uporabo
kot pogonsko gorivo ali ogrevanje

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

ali

(4)

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

ex 2902

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

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

ex 2905

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

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

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

2915

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

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

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

ex 2932

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

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

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

- Ciklični acetali in notranji
hemiacetali in njihovi halogenski,
sulfo- nitro- ali nitrozoderivati

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št..

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

2933

Heterociklične spojine samo s
heteroatomom ali heteroatomi
dušika;

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

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

2934

Nukleinske kisline in njihove soli,
kemično določene ali nedoločene;
druge heterociklične spojine

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

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

ex 2939

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

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

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

ex 30. pgl.

Farmacevtski proizvodi; razen za:

3002

Človeška kri; živalska kri,
pripravljena za uporabo v
terapevtske, profilaktične ali
diagnostične namene; antiserumi
in druge frakcije krvi ter
modificirani imunološki proizvodi,
dobljeni po biotehničnih postopkih
ali kako drugače; cepiva, toksini,
kulture mikroorganizmov (razen
kvasovk) in podobni proizvodi:
- Izdelki, ki so sestavljeni iz dveh
sestavin ali več, ki so pomešani za
terapevtske ali profilaktične
namene, ali nepomešani izdelki za
te namene, pripravljeni v
odmerjene doze ali v oblike ali
pakiranje za prodajo na drobno

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

ali

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

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

- Drugo:
-- človeška kri

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

-- živalska kri, pripravljena za
terapevtsko ali profilaktično rabo

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

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

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

-- hemoglobin, globulin iz krvi in
globulin iz serumov

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

- - drugo

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

(4)
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3003 in
3004

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

ali

(4)

Zdravila (razen proizvodov iz tar.
št. 3002, 3005 ali 3006)
- Pridobljeni iz amikacina iz tar. št.
2941

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo materiali iz tar. št.
3003 in 3004 pod pogojem, da
njihova skupna vrednost ne
presega 20 % cene izdelka
franko tovarna.

-Drugo

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

ex 3006

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

Ohrani se tisto poreklo izdelka,
kot je v njegovi izvirni uvrstitvi .

ex 31. pgl

Gnojila; razen za:

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

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

ex 3105

Mineralna ali kemična gnojila, ki
vsebujejo dva ali tri gnojilne
elemente - dušik, fosfor in kalij;
druga gnojila; proizvodi iz tega
poglavja v tabletah ali podobnih
oblikah ali pakiranjih do vključno
10 kg bruto mase; razen za:

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

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

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

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

ex 32. pgl.

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

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

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

ex 3201

Tanini in njihove soli, etri, estri in
drugi derivati

Izdelava iz ekstraktov za strojenje
rastlinskega porekla.

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

3205

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

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

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

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

ex 33. pgl.

Eterična olja in rezinoidi;
parfumerijski, kozmetični in
toaletni izdelki; razen za:

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

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

3301

Eterična olja (brez terpenov ali s
terpeni), vključno z zgoščenimi
(trdimi) olji (concretes) in čistimi
olji; izvlečki oleosmol; rezinoidi;
koncentrati eteričnih olj in maščob
v masteh, neeteričnih oljih, voskih
ali podobnem, dobljeni z
ekstrakcijo eteričnih olj z mastjo
ali maceracijo; stranski terpenski
proizvodi, dobljeni z deterpenacijo
eteričnih olj; vodni destilati in
vodne raztopine eteričnih olj

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

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

ex 34. pgl.

Mila, organska površinsko aktivna
sredstva, pralni preparati, mazalni
preparati, umetni voski,
pripravljeni voski, preparati za
loščenje ali čiščenje, sveče in
podobni proizvodi, paste za
modeliranje in "zobarski voski" ter
zobarski preparati na osnovi sadre;
razen za:

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

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

ex 3403

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

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

3404

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

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

- Drugo

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., razen:
- hidrogeniziranih olj, ki imajo
lastnost voska iz tar. št. 1516,
- maščobnih kislin, ki niso
kemično definirane ali maščobnih
industrijskih alkoholov, ki imajo
lastnost voskov iz tar. št. 3823, in
- materialov iz tar. št. 3404.
Ti materiali se lahko uporabijo
pod pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20 % cene
izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.
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ex 35.pgl.

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

3505

Dekstrini in drugi modificirani
škrobi (npr. preželatinizirani in
esterificirani škrobi); lepila na
osnovi škrobov ali na osnovi
dekstrina in drugih modificiranih
škrobov:

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

ali

(4)

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

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

- Škrobni etri in estri

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 3505.

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

- Drugo

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

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

ex 3507

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

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

36. pgl.

Razstreliva; pirotehnični
proizvodi; vžigalice; piroforne
zlitine; vnetljivi preparati

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

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

ex 37. pgl.

Proizvodi za fotografske in
kinematografske namene; razen za:

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

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

3701

Fotografske plošče in plan filmi,
občutljivi za svetlobo,
neosvetljeni, iz kakršnega koli
materiala, razen iz papirja, kartona
ali tekstila; plan filmi za trenutno
(hitro) fotografijo, občutljivi na
svetlobo, neosvetljeni, v kasetah
ali brez njih:
- Plan filmi za trenutno (hitro)
barvno fotografijo, v kasetah

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

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

- Drugo

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

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.
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3702

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

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

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

3704

Fotografske plošče, filmi, papir,
karton in tekstil, osvetljeni toda
nerazviti

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

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

ex 38. pgl.

Razni proizvodi kemijske
industrije; razen za:

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

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

ex 3801

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

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

- Grafit v obliki paste kot
mešanica z mineralnimi olji z več
kot 30 mas.% grafita

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

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

ex 3803

Rafinirano tal olje

Rafiniranje surovega tal olja.

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

ex 3805

Sulfatna terpentinska olja,
prečiščena

Prečiščevanje z destilacijo ali
rafiniranjem surovega sulfatnega
terpentinskega olja.

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

ex 3806

Smolni estri (ester gums)

Izdelava iz smolnih kislin.

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

ex 3807

Lesni katran (lesna katranska
smola)

Destilacija lesnega katrana.

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

3808

Insekticidi, rodenticidi, fungicidi,
herbicidi, sredstva zoper klitje,
sredstva za urejanje rasti rastlin,
dezinfektanti in podobni proizvodi,
pripravljeni v oblikah ali
pakiranjih za prodajo na drobno
končnemu porabniku brez
predhodnega pakiranja v manjšo
embalažo ali kot preparati ali
proizvodi (npr. žveplani trakovi,
stenji, sveče in muholovke)

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

3809

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

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

Preparati za dekapiranje kovinskih
površin; talila in drugi pomožni
preparati za spajkanje in varjenje;
praški in paste za spajkanje in
varjenje, ki so sestavljeni iz kovin
in drugih materialov; preparati, ki
se uporabljajo kot jedra ali obloge
za elektrode ali varilne palice

3811

Preparati zoper detonacijo,
antioksidanti, preparati za
preprečevanje kopičenja smole, za
zboljšanje viskoznosti, preparati za
preprečevanje korozije in drugi
pripravljeni aditivi, za mineralna
olja (vključno z bencinom) ali za
druge tekočine, ki se uporabljajo v
iste namene kot mineralna olja:

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

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

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

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

- Drugo

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

3812

Pripravljeni pospeševalci
vulkanizacije, sestavljeni
plastifikatorji za gumo in plastične
mase, ki niso navedeni in ne zajeti
na drugem mestu, antioskidanti in
drugi sestavljeni stabilizatorji za
gumo in plastične mase

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

3813

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

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

3814

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

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

3818

Kemični elementi, dopirani za
uporabo v elektroniki, v obliki
kolutov, ploščic ali v podobnih
oblikah; kemične spojine, dopirane
za uporabo v elektroniki

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

3819

Tekočine za hidravlične zavore in
druge pripravljene tekočine za
hidravlični prenos, ki po masi ne
vsebujejo ali vsebujejo pod 70 %
naftnega olja ali olj, dobljenih iz
bituminoznih mineralov

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

3820

Preparati zoper zmrzovanje in
pripravljene tekočine za odtajanje

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

3822

Diagnostični ali laboratorijski
reagenti na podlogi (nosilcu);
pripravljeni diagnostični ali
laboratorijski reagenti na nosilcu
ali brez njega, razen tistih iz tar.
št. 3002 ali 3006; standardni
referenčni vzorci

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

ali

(4)
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Industrijske maščobne
monokarbonske kisline; kisla olja
iz rafinacije; industrijski maščobni
alkoholi
- Industrijske maščobne
monokarbonske kisline; kisla olja
iz rafinacije

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

- Industrijski maščobni alkoholi

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 3823.

Pripravljena vezivna sredstva za
livarske modele ali livarska jedra,
kemični proizvodi in preparati
kemijske industrije in sorodnih
industrij (vključno tudi s tistimi, ki
so sestavljeni iz mešanic naravnih
proizvodov), ki niso navedeni in ne
zajeti na drugem mestu:
- Naslednji iz te tarifne številke:
- - Pripravljena vezivna sredstva za
livarske modele ali livarska jedra
na osnovi naravnih smolnih
izdelkov
- - Naftenske kisline, njihove v
vodi netopne soli in njihovi estri

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

- - Sorbitol, razen sorbitola iz tar.
št. 2905
- - Petrolejevi sulfonati, razen
petrolejevih sulfonatov alkalnih
kovin, amoniaka ali etanolaminov,
tiofenirane sulfonske kisline, iz olj
pridobljenih iz bituminoznih
mineralov in njihovih soli
- - Ionski izmenjalci
- - Sušilci (getterji) za vakuumske
cevi
- - Alkalni železovi oksidi za
prečiščevanje plina
- - Amoniakova voda in
izkoriščeni oksidi dobljeni pri
čišenju plina iz premoga
- - Sulfonaftenske kisline, njihove
v vodi netopne soli in njihovi estri
- - Fuzelno in dipelovo olje
- - Mešanice soli, ki vsebujejo
različne anione
- - Paste za kopiranje na osnovi
želatine, s podlogo iz papirja ali
tekstila ali brez nje
- Drugi

3901 do
3915

ali

Plastične mase v primarnih
oblikah; odpadki, ostružki in
ostanki iz plastike; razen za tar. št.
ex 3907 in 3912, za kateri so
pravila določena v nadaljevanju:

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

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.
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- Izdelki adicijske
homopolimerizacije, pri kateri
enojni monomer prispeva več kot
99 mas. % celotne vsebine
polimerov

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

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

- Drugo

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

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

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

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

- Poliester

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

3912

Celuloza in njeni kemični derivati,
ki niso navedeni in ne zajeti na
drugem mestu, v primarnih oblikah

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

3916 do
3921

Polizdelki in izdelki iz plastike;
razen iz tar. št. ex 3916, ex 3917,
ex 3920 in ex 3921, za katere so
pravila določena v nadaljevanju

ex 3907

- Ploščati izdelki, bolj kot le
površinsko obdelani ali rezani v
druge oblike, razen pravokotnih
(vključno z kvadratnimi); drugi
izdelki, bolj obdelani kot le
površinsko obdelani

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

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

- - izdelki adicijske
homopolimerizacije, pri kateri
enojni monomer prispeva več kot
99 mas. % celotne vsebine
polimerov

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

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

- - drugi

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

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

Profilni izdelki in cevi

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

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

- Drugi:

ex 3916 in
ex 3917
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- Folije ali filmi iz ionomerov

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

- Folije iz regenerirane celuloze,
poliamidov ali polietilena

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

ex 3921

Folije iz plastičnih mas,
metalizirane

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

3922 do
3926

Izdelki iz plastičnih mas

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

ex 40. pgl

Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in
gume; razen za:

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

ex 4001

Laminirane plošče ali krep iz
kavčuka za čevlje

Laminacija folij iz naravnega
kavčuka.

4005

Mešanice kavčuka,
nevulkanizirane, v primarnih
oblikah ali ploščah, listih ali
trakovih

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

4012

Protektirane ali rabljene zunanje
gume (plašči); polne gume ali
gume z zračnimi komorami,
zamenljivi protektorji (plasti) in
ščitniki iz vulkaniziranega kavčuka
(gume):
- Protektirane gume, polne gume
ali gume z zračnimi komorami

Protektiranje rabljenih zunanjih
gum.

- Drugo

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

ex 4017

Izdelki iz trde gume

Izdelava iz kavčuka.

ex 41. pgl.

Surove kože z dlako ali brez dlake
(razen krzna) in usnje; razen za:

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

ex 4102

Surove kože ovc ali jagnjet, brez
volne

Odstranjevanje volne s kože ovac
ali jagnjet, z volno.

4104 do
4106

Strojena ali "crust" koža brez volne
ali dlak, cepljena ali necepljena,
toda nadaljne neobdelana

Ponovno strojenje predhodno
strojenih kož.
ali
Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

4107, 4112
in 4113

Usnje, naprej obdelano po
strojenju ali "crust", vključno s
pergamentno obdelanimi, brez
volne, cepljeno ali necepljeno,
razen usnja iz tar.št. 4114

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

(4)

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

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25% cene izdelka
franko tovarna.
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ex 4114

Lakasto usnje in lakasto plastovito
usnje; metalizirano usnje

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

42. pgl.

Usnjeni izdelki, sedlarski in
jermenarski izdelki; predmeti za
potovanje, ročne torbe in podobni
izdelki iz živalskih črev

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

ex 43. pgl.

Naravno in umetno krzno; krzneni
izdelki; razen za:

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

ex 4302

Strojeno ali obdelano krzno,
sestavljeno:

ali

- Plošče, križi in podobne oblike

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

- Drugo

Izdelava iz nesestavljenega
strojenega ali obdelanega krzna.

4303

Oblačila, pribor za oblačila in
drugi krzneni izdelki

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

ex 44. pgl.

Les in lesni izdelki, lesno oglje;
razen za:

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

ex 4403

Les, grobo obdelan (razčetverjen)

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

ex 4407

Les, vzdolžno žagan ali cepljen,
rezan ali luščen, skobljan, brušen
ali na koncih spojen, debeline nad
6 mm

Skobljanje, brušenje ali lepljenje s
spajanjem na koncih.

ex 4408

Listi za furniranje (vključno s
tistimi, ki so pridobljeni z
rezanjem laminiranega lesa) in za
vezane plošče debeline do
vključno 6 mm, spojene in drug
les, žagan po dolžini, rezan ali
lupljen debeline do vključno 6
mm, skobljan, brušen ali na
koncih spojen

Spajanje, skobljanje, brušenje ali
lepljenje s spajanjem na koncih.

ex 4409

Les, profiliran vzdolž katerega koli
roba, konca ali strani, vključno s
skobljanim, brušenim ali na koncih
spojenim:
- Brušeni ali na koncih spojeni

Brušenje ali spajanje na koncih.

- Profiliran les (pero in utori) in
okrasne letve

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

ex 4410 do
ex 4413

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

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

ex 4415

Zaboji za pakiranje, škatle, gajbe,
bobni in podobna embalaža za
pakiranje, iz lesa

Izdelava iz desk, ki niso razrezane
na določeno velikost.

ex 4416

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

Izdelava iz klanih dog, nadalje
neobdelanih, razen razžaganih na
dveh glavnih površinah.

(4)
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- Stavbno pohištvo in drugi leseni
proizvodi za gradbeništvo

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.Lahko pa se
uporabijo celičaste lesene plošče,
skodle in opaži.

- Profiliran les (pero in utori) in
okrasne letve

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

ex 4421

Trščice za vžigalice; lesne kljukice
ali zatiči za obutev

Izdelava iz lesa iz katere koli tar.
št., razen lesene žice iz tar. št.
4409.

ex 45. pgl.

Pluta in plutasti izdelki; razen za:

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

4503

Izdelki iz naravne plute

Izdelava iz plute iz tar. št. 4501.

46. pgl.

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

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

47. pgl.

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

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

ex 48. pgl.

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

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

ex 4811

Papir in karton, samo s črtami ali
kvadrati

Izdelava iz materialov za izdelavo
papirja iz 47. poglavja.

4816

Karbon papir, samokopirni papir in
drug papir za kopiranje ali
prenašanje, razen tistih iz tar. št.
4809; matrice za razmnoževanje in
ofsetne plošče iz papirja, v škatlah
ali brez škatel

Izdelava iz materialov za izdelavo
papirja iz 47. poglavja.

4817

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

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

ex 4818

Toaletni papir

Izdelava iz materialov za izdelavo
papirja iz 47. poglavja.

ex 4819

Škatle, zaboji, vreče in drugi
izdelki za pakiranje, iz papirja,
kartona, celulozne vate ali listov
ali trakov iz celuloznih vlaken

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

ex 4820

Bloki s pisemskim papirjem

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

ex 4823

Drug papir, karton, celulozna vata
ter listi in trakovi iz celuloznih
vlaken, razrezani v določene
velikosti ali oblike

Izdelava iz materialov za izdelavo
papirja iz 47. poglavja.

ex 49. pgl.

Tiskane knjige, časopisi, slike in
drugi proizvodi grafične industrije,
rokopisi, tipkana besedila in načrti;
razen za:

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
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4909

Poštne razglednice, čestitke in
karte z osebnimi sporočili, tiskane,
ilustrirane ali neilustrirane, z ovitki
ali okraski ali brez njih

4910

Koledarji vseh vrst, tiskani,
vključno s koledarskimi bloki:
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(3)

ali

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

- Koledarji vrste "večni" ali z
zamenljivimi bloki na podlagah,
ki niso iz papirja ali kartona

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

- Drugo

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

ex 50. pgl.

Svila; razen za:

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

ex 5003

Svileni odpadki (vključno z
zapredki, neprimernimi za
odvijanje, odpadki preje in
raztrganimi tekstilnimi svilenimi
materiali), mikani ali česani

Mikanje ali česanje svilenih
odpadkov.

5004 do ex
5006

Svilena preja in preja iz svilenih
odpadkov

Izdelava iz: (7)
- surove svile ali iz odpadkov
svile, mikanih ali česanih ali
drugače predelanih za predenje,
- drugih naravnih vlaken,
nemikanih ali nečesanih ali
drugače pripravljenih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

5007

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

Izdelava iz enojne preje. (7)

- Drugi

Izdelava iz: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih
ali kako drugače pripravljenih za
predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše, ali
- papirja.
ali
Tiskanje, spremljano z najmanj
dvema pripravljalnima ali
končnima postopkoma (kot so
razmaščevanje, beljenje,
merceriziranje,
termostabiliziranje, dviganje,
kalandiranje, obdelava za
odpornost proti krčenju, trajna
končna obdelava, obogatitev,
impregnacija, popravljanje in
odstranjevanje vozlov), pod
pogojem, da vrednost uporabljene
netiskane tkanine ne presega 47,5
% cene izdelka franko tovarna.
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ex 51. pgl.

Volna, fina ali groba živalska
dlaka, preja in tkanine iz konjske
žime; razen za:

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

5106 do
5110

Preja iz volne, iz fine ali grobe
živalske dlake ali iz konjske žime

Izdelava iz: (7)
- surove svile ali iz odpadkov
svile, mikanih ali česanih ali kako
drugače predelanih za predenje,
- naravnih vlaken, nemikanih ali
nečesanih ali drugače
pripravljenih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

5111 do
5113

Tkanine iz volne, iz fine ali grobe
živalske dlake ali iz konjske žime
- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje. (7)

- Druge

Izdelava iz: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih
ali kako drugače pripravljenih za
predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne
kaše, ali
- papirja.
ali
Tiskanje, spremljano z najmanj
dvema pripravljalnima ali
končnima postopkoma
(kot so razmaščevanje, beljenje,
merceriziranje,
termostabiliziranje, dviganje,
kalandiranje, obdelava za
odpornost proti krčenju, trajna
končna obdelava, obogatitev,
impregnacija, popravljanje in
odstranjevanje vozlov), pod
pogojem, da vrednost uporabljene
netiskane tkanine ne presega 47,5
% cene izdelka franko tovarna.

ex 52. pgl.

Bombaž; razen za:

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

5204 do
5207

Preja in sukanec iz bombaža

Izdelava iz: (7)
- surove svile ali odpadkov svile,
mikanih ali česanih ali drugače
pripravljenih za predenje,
- naravnih vlaken, nemikanih ali
nečesanih ali drugače
pripravljenih za predenje,
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

(4)
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5208 do
5212

Bombažne tkanine:
- Z vtkanimi gumijastimi nitmi
- Druge
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ali

Izdelava iz enojne preje. (7)
Izdelava iz: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih
ali kako drugače pripravljenih za
predenje,
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše, ali
- papirja.
ali
Tiskanje, spremljano z najmanj
dvema pripravljalnima ali
končnima postopkoma (kot so
razmaščevanje, beljenje,
merceriziranje,
termostabiliziranje, dviganje,
kalendiranje, obdelava za
odpornost proti krčenju, trajna
končna obdelava, obogatitev,
impregnacija, popravljanje in
odstranjevanje vozlov), pod
pogojem, da vrednost uporabljene
netiskane tkanine ne presega 47,5
% cene izdelka franko tovarna.

ex 53. pgl.

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

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

5306 do
5308

Preja iz drugih rastlinskih tekstilnih
vlaken; papirna preja

Izdelava iz: (7)
- surove svile ali ostankov svile,
mikanih ali česanih ali drugače
pripravljenih za predenje,
- naravnih vlaken, nemikanih ali
nečesanih ali drugače
pripravljenih za predenje,
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

5309 do
5311

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

Izdelava iz enojne preje. (7)

- Druge

Izdelava iz: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- preje iz jute,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih
ali kako drugače pripravljenih za
predenje,
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše, ali
- papirja.
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ali
Tiskanje, spremljano z najmanj
dvema pripravljalnima ali
končnima postopkoma (kot so
razmaščevanje, beljenje,
merceriziranje,
termostabiliziranje, dviganje,
kalendiranje, obdelava za
odpornost proti krčenju, trajna
končna obdelava, obogatitev,
impregnacija, popravljanje in
odstranjevanje vozlov), pod
pogojem, da vrednost uporabljene
netiskane tkanine ne presega 47,5
% cene izdelka franko tovarna.
5401 do
5406

Preja, monofilamenti in sukanec iz
umetnih ali sintetičnih filamentov

5407 in
5408

Tkanine iz preje iz umetnih ali
sintetičnih filamentov:

Izdelava iz: (7)
- surove svile ali ostankov svile,
mikanih ali česanih ali drugače
pripravljenih za predenje,
- naravnih vlaken, nemikanih in
nečesanih ali kako drugače
pripravljenih za predenje,
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje. (7)

- Druge

Izdelava iz: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih
ali kako drugače pripravljenih za
predenje,
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše, ali
- papirja.
ali
Tiskanje, spremljano z najmanj
dvema pripravljalnima ali
končnima postopkoma (kot so
razmaščevanje, beljenje,
merceriziranje,
termostabiliziranje, dviganje,
kalendiranje, obdelava za
odpornost proti krčenju, trajna
končna obdelava, obogatitev,
impregnacija, popravljanje in
odstranjevanje vozlov) pod
pogojem, da vrednost uporabljene
netiskane tkanine ne presega 47,5
cene izdelka franko tovarna.

5501 do
5507

Umetna ali sintetična rezana vlakna

Izdelava iz kemičnih materialov
ali tekstilne kaše.

5508 do
5511

Preja in sukanec za šivanje iz
umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken

Izdelava iz: (7)
- surove svile ali odpadkov svile,
mikanih ali česanih ali drugače
pripravljenih za predenje,
- naravnih vlaken, nemikanih ali
nečesanih ali kako drugače
pripravljenih za predenje,
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

(4)
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5512 do
5516
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Tkanine iz umetnih in sintetičnih
rezanih vlaken:
- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje. (7)

- Druge

Izdelava iz : (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- umetnih in sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih
ali kako drugače pripravljenih za
predenje,
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše, ali
- papirja.
ali
Tiskanje, spremljano z najmanj
dvema pripravljalnima ali
končnima postopkoma (kot so
razmaščevanje, beljenje,
merceriziranje,
termostabiliziranje, dviganje,
kalendiranje, obdelava za
odpornost proti krčenju, trajna
končna obdelava, obogatitev,
impregnacija, popravljanje in
odstranjevanje vozlov), pod
pogojem, da vrednost uporabljene
netiskane tkanine ne presega 47,5
% cene izdelka franko tovarna.

ex 56. pgl.

Vata, klobučevina in netkani
material; specialne preje; vrvi,
motvozi, konopci in prameni ter
proizvodi iz njih; razen za:

5602

Klobučevina,vključno z
impregnirano, prevlečeno ali
laminirano:
- Iglana klobučevina

Izdelava iz: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken, ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.
Lahko se uporabijo:
–
polipropilenski filament iz
tar. št. 5402,
–
polipropilenska vlakna iz
tar. št. 5503 ali 5506, ali
–
filamentni trak iz
polipropilena iz tar. št.
5501,
pri katerih je v vseh primerih
denominacija vsakega filamenta
ali vlakna nižja od 9 deciteksov,
pod pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna.

- Drugo

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, pridobljenih iz kazeina ali
- kemičnih materialov, ali
tekstilne kaše.

(4)

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

5604

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

ali

Niti in kord iz gume, prekrit s
tekstilnim materialom; tekstilna
preja, trakovi in podobno iz tar. št.
5404 ali 5405, impregnirani,
prevlečeni, prekriti, obloženi z
gumo ali plastično maso:
- Niti in kord iz gume, prekriti s
tekstilnim materialom

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

- Drugo

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken, nemikanih ali
nečesanih ali kako drugače
predelanih za predenje,
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

5605

Metalizirana preja, vključno s
posukano prejo, ki je sestavljena iz
tekstilne preje, trakov ali podobnih
oblik iz tar. št. 5404 ali 5405,
kombiniranih s kovino v obliki niti,
trakov ali prahu ali prevlečenih s
kovino

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken,
- umetnih in sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih
ali kako drugače predelanih za
predenje,
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

5606

Posukana preja, zviti trakovi in
podobne oblike iz tar. št. 5404 ali
5405, razen povitih proizvodov iz
tar. št. 5605 in posukane preje iz
konjske dlake iz grive in repa;
ženiljska preja (vključno s
kosmičeno ženiljsko prejo);
efektno vozličasta preja

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken,
- umetnih in sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih in nečesanih
ali kako drugače predelanih za
predenje,
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

57. pgl.

Preproge in druga talna prekrivala:
- Iz iglane klobučevine

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken, ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.
Lahko se uporabijo:
–
preja iz polipropilenskega
filamenta iz tar. št. 5402,
–
polipropilenska vlakna iz
tar. št. 5503 ali 5506 ali
–
filamentni traki iz
polipropilena iz tar. št.
5501,
pri katerih je v vseh primerih
vsebina vsakega filamenta ali
vlakna manjša od 9 deciteksov,
pod pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna.
Tkanina iz jute se lahko uporablja
kot podloga.

- Iz druge klobučevine

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken,
nemikanih in nečesanih ali kako
drugače predelanih za predenje,
ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.

(4)
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- Drugo

ex 58. pgl.

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

ali

(7)

Izdelava iz:
- preje iz kokosovega vlakna ali
jute,
- preje iz sintetičnih ali umetnih
filamentov,
- naravnih vlaken, ali
- sintetičnih ali umetnih rezanih
vlaken, nemikanih in nečesanih
ali kako drugače predelanih za
predenje.
Tkanina iz jute se lahko uporablja
kot podloga.

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

Izdelava iz enojne preje. (7)

- Druge

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih in nečesanih
ali kako drugače predelanih za
predenje, ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše,
ali
Tiskanje, spremljano z najmanj
dvema pripravljalnima ali
končnima postopkoma ( kot so
razmaščevanje, beljenje,
merceriziranje,
termostabiliziranje, dviganje,
kalendiranje, obdelava za
odpornost proti krčenju, trajna
končna obdelava, obogatitev,
impregnacija, popravljanje ali
odstranjevanje vozlov), pod
pogojem, da vrednost uporabljene
netiskane tkanine ne presega 47,5
% cene izdelka franko tovarna.

5805

Ročno tkane tapiserije (vrsta:
gobelin, flandrijske, beauvais,
aubusson in podobne) in z iglo
izdelane tapiserije (npr. z drobnim
in križnim vbodom), vključno z
konfekcioniranimi

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

5810

Vezenina v metraži, trakovih ali
motivih

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

5901

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

Izdelava iz preje.

5902

Kord tkanine za avtomobilske
plašče iz preje iz najlona, poliestra
ali viskoznega rajona, velike
trdnosti:

(4)
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5903

5904

5905

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

- Z vsebnostjo do vključno 90 mas.
% tekstilnih materialov

Izdelava iz preje.

- Druge

Izdelava iz kemičnih materialov
ali tekstilne kaše.

Tekstilni materiali, impregnirani,
premazani, prevlečeni ali prekriti
ali laminirani s plastičnimi masami,
razen tistih iz tar. št. 5902

Izdelava iz preje.

Linolej, vključno z rezanim v
oblike; talna prekrivala na tekstilni
podlagi, premazani, prevlečeni ali
prekriti, vključno z razrezanimi v
oblike

Izdelava iz preje. (7)

ali

ali
Tiskanje, spremljano z najmanj
dvema pripravljalnima ali
končnima postopkoma ( kot so
razmaščevanje, beljenje,
merceriziranje,
termostabiliziranje, dviganje,
kalendiranje, obdelava za
odpornost proti krčenju, trajna
končna obdelava, obogatitev,
impregnacija, popravljanje in
odstranjevanje vozlov), pod
pogojem, da vrednost uporabljene
netiskane tkanine ne presega 47,5
% cene izdelka franko tovarna.

Zidne tapete iz tekstilnih surovin:
- Impregnirane, premazane,
prevlečene ali prekrite ali
laminirane z gumo, plastičnimi
masami ali drugimi materiali

Izdelava iz preje.

- Druge

Izdelava iz: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- sintetičnih ali umetnih rezanih
vlaken, nemikanih in nečesanih
ali kako drugače predelanih za
predenje, ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.
ali
Tiskanje, spremljano z najmanj
dvema pripravljalnima ali
končnima postopkoma ( kot so
razmaščevanje, beljenje,
merceriziranje,
termostabiliziranje, dviganje,
kalendiranje, obdelava za
odpornost proti krčenju, trajna
končna obdelava, obogatitev,
impregnacija, popravljanje in
odstranjevanje vozlov), pod
pogojem, da vrednost
uporabljene netiskane tkanine ne
presega 47,5 % cene izdelka
franko tovarna.

(4)
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5906

5907

5908

5909 do
5911

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

ali

Gumirani tekstilni materiali, razen
tistih iz tar. št. 5902:
- Pleteni ali kvačkani materiali

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih in nečesanih
ali kako drugače predelanih za
predenje, ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.

- Drugi materiali iz sintetične
filament preje, ki vsebuje več kot
90 mas. % tekstilnih materialov

Izdelava iz kemičnih materialov.

- Druge

Izdelava iz preje.

Tekstilni materiali, drugače
impregnirani, premazani,
prevlečeni ali prekriti; platna,
slikana za odrske kulise, tkanine za
ateljeje in podobne namene

Izdelava iz preje.
ali
Tiskanje, spremljano z najmanj
dvema pripravljalnima ali
končnima postopkoma (kot so
razmaščevanje, beljenje,
merceriziranje,
termostabiliziranje, dviganje,
kalendiranje, obdelava za
odpornost proti krčenju, trajna
končna obdelava, obogatitev,
impregnacija, popravljanje in
odstranjevanje vozlov), pod
pogojem, da vrednost uporabljene
netiskane tkanine ne presega 47,5
% cene izdelka franko tovarna.

Stenji iz tekstila, tkani, prepleteni
ali pleteni, za svetilke, peči,
vžigalnike, sveče ipd.; žarilne
mrežice za plinsko razsvetljavo in
cevasto pleteni materiali za plinske
svetilke, impregnirani ali
neimpregnirani:
- Žarilne mrežice za plinsko
razsvetljavo, impregnirane

Izdelava iz cevasto pletenih
materialov za svetilke.

- Druge

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

Tekstilni izdelki, za industrijsko
uporabo:
- Diski ali obroči za poliranje,
razen iz klobučevine iz tar. št. 5911

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

(4)
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60. pgl.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)
(7)

- Tkanine, ki se uporabljajo pri
izdelavi papirja ali v druge
tehnične namene, podložene ali
nepodložene s klobučevino,
prevlečene ali prekrite ali ne,
cevaste ali neskončne, z eno ali več
osnovami in/ali votki
ali ravno tkane z več osnovami
in/ali votki iz tar. št. 5911

Izdelava iz:
- preje iz kokosovega vlakna,

- Drugo

Izdelava iz: (7)
- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih in nečesanih
ali kako drugače obdelanih za
predenje, ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.

Pleteni ali kvačkani materiali

Izdelava iz: (7)

- naslednjih materialov:
-- preja iz politetrafluoretilena,(8)
-- preje, večnitne, iz poliamida,
prekrite, impregnirane ali
prevlečene s fenolno smolo,
-- preje iz sintetičnih tekstilnih
vlaken iz aromatičnih
poliamidov, dobljenih z
polikondenzacijo mfenilendiamina in izoftalne
kisline,
-- monofilamenta iz
politetrafluoretilena, (8)
-- preje iz sintetičnih tekstilnih
vlaken iz poli (pfenilentereftalamida),
-- preje iz steklenih vlaken,
prekrite s fenolno smolo in
ojačene z akrilno prejo, (8)
-- kopoliestrskih monofilamentov
iz poliestra in smole iz tereftalne
kisline in 1.4cikloheksandietanola in
izoftalne kisline,
- - naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih in nečesanih
ali kako drugače predelanih za
predenje, ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih
ali kako drugače obdelanih za
predenje, ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.
61. pgl.

Oblačila in pribor za oblačila,
pleteni ali kvačkani:
- Dobljeni s šivanjem ali
drugačnim sestavljanjem, iz dveh
ali več kosov pletene ali kvačkane
tkanine, ki je urezana v določeno
obliko ali neposredno pridobljena v
določeno obliko

Izdelava iz preje. (7) (9)

- Drugi

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih
ali kako drugače obdelanih za
predenje, ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.

ali

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

ali

(7) (9)

ex 62. pgl.

Oblačila in pribor za oblačila razen
pletenih in kvačkanih izdelkov;
razen za:

Izdelava iz preje.

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

Oblačila in pribor za oblačila, za
ženske, deklice in dojenčke,
vezeni

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

ex 6210 in
ex 6216

Ognjeodporna oprema iz tkanin,
prevlečenih s folijo iz
aluminiziranega poliestra

Izdelava iz preje. (9)
ali
Izdelava iz neprevlečene tkanine,
če vrednost uporabljene
neprevlečene tkanine ne presega
40 % cene izdelka franko
tovarna. (9)

6213 in
6214

Robčki, šali, ogrinjala, rute,
naglavne rute, tančice in podobni
izdelki:
- Vezeni

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

- Drugi

Izdelava iz nebeljene enojne
preje. (7) (9)
ali
Izdelavi sledi tiskanje,
spremljano z najmanj dvema
pripravljalnima ali končnima
postopkoma (kot so
razmaščevanje, beljenje,
merceriziranje,
termostabiliziranje, dviganje,
kalendiranje, obdelava za
odpornost proti krčenju, trajna
končna obdelava, obogatitev,
impregnacija, popravljanje in
odstranjevanje vozlov), pod
pogojem, da vrednost vse
uporabljene netiskane tkanine iz
tar. št. 6213 in 6214 ne presega
47,5 % cene izdelka franko
tovarna.

6217

Drug gotov pribor za oblačila; deli
oblačil ali pribora za oblačila,
razen tistih iz tar. št. 6212:
- Vezeni

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

- Ognjeodporna oprema iz tkanin,
prevlečenih s folijo
aluminiziranega poliestra

Izdelava iz preje.(9)
ali
Izdelava iz neprevlečene tkanine,
pod pogojem, da vrednost
uporabljene neprevlečene tkanine
ne presega 40 % cene izdelka
franko tovarna.(9)
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

- Medvloge za ovratnike in
manšete, urezane

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

- Drugi

Izdelava iz preje. (9)

ex 63. pgl.

Drugi gotovi tekstilni izdelki;
kompleti; ponošena -izrabljena
oblačila in izrabljeni tekstilni
izdelki; krpe; razen za:

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

6301 do
6304

Odeje, volnene odeje, posteljno
perilo itd, zavese itd., drugi izdelki
za notranjo opremo:
- Iz klobučevine ali iz netkanih
materialov

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.

- Drugi:
-- vezeni

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

-- drugi

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

6305

Vreče in vrečke za pakiranje blaga

Izdelava iz: (7)
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih
vlaken, nemikanih ali nečesanih
ali kako drugače obdelanih za
predenje, ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.

6306

Ponjave, platnene strehe in zunanje
platnene navojnice (tende); šotori;
jadra (za plovila, jadralne deske ali
suhozemna vozila); izdelki za
taborjenje

6307

- Netkani

Izdelava iz: (7) (9)
- naravnih vlaken ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše.

- Drugi

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

Drugi gotovi tekstilni izdelki,
vključno z modnimi kroji za
oblačila

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

(4)
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Uradni list Republike Slovenije
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(3)

6308

Garniture, ki so sestavljene iz
koščkov tkanin in preje, s priborom
ali brez njega, za izdelavo preprog
in pregrinjal, tapiserij, vezenih
namiznih prtov in serviet ali
podobnih tekstilnih izdelkov,
pripravljene v zavitkih za prodajo
na drobno končnemu porabniku
brez predhodnega pakiranja v
manjšo embalažo

Vsak sestavni del ali izdelek v
garnituri mora izpolnjevati
pravilo, ki bi zanj veljalo, če ne
bi bil v garnituri. Sestavni deli ali
izdelki brez porekla pa se lahko
vključijo, če njihova skupna
vrednost ne presega 15 % cene
garniture franko tovarna.

ex 64. pgl.

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

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

6406

Deli obutve; vložki za obutev,
vstavki za pete in podobni izdelki;
gamaše, ovijači in podobni izdelki
in njihovi deli

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

ex 65. pgl.

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

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

6503

Klobuki in druga pokrivala, iz
klobučevine, izdelane iz tulcev,
stožcev in drugih izdelkov iz tar. št.
6501, vključno tudi z podloženimi
ali okrašenimi

Izdelava iz preje ali tekstilnih
vlaken. (9)

6505

Klobuki in druga pokrivala,
pleteni ali kvačkani ali izdelani iz
čipke, klobučevine ali drugih
tekstilnih metražnih materialov
(razen iz trakov), vključno z
podloženimi ali okrašenimi;
mrežice za lase iz kakršnega koli
materiala, vključno z podloženimi
ali okrašenimi

Izdelava iz preje ali tekstilnih
vlaken. (9)

ex 66. pgl.

Dežniki, sončniki, sprehajalne
palice, palice-stolčki, biči, korobači
in njihovi deli; razen za:

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

6601

Dežniki in sončniki (vključno s
palicamidežniki, vrtnimi dežniki in
podobnimi dežniki)

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

67. pgl.

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

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

ex 68. pgl.

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

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

ex 6803

Izdelki iz skrilavca ali
aglomeriranega skrilavca

Izdelava iz obdelanega skrilavca.

ex 6812

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

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št..

ex 6814

Izdelki iz sljude, vključno z
aglomerirano ali rekonstituirano
sljudo, na podlagi iz papirja,
kartona ali drugih materialov

Izdelava iz obdelane sljude
(vključno z aglomerirano ali
rekonstituirano).

69. pgl.

Keramični izdelki

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

ali
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ex 70. pgl

Steklo in stekleni izdelki; razen za:

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

ex 7003,
ex 7004 in
ex 7005

Steklo s plastjo proti refleksiji

Izdelava iz materialov iz tar. št.
7001.

7006

Steklo iz tar. št. 7003, 7004 in
7005, upognjeno, z obdelanimi
robovi, gravirano, luknjano,
emajlirano ali drugače obdelano,
neokvirjeno in ne spojeno z
drugimi materiali:

ali

- Podlaga iz steklene plošče,
prevlečena s tanko izolacijsko
prevleko polprevodniške vrste v
skladu s standardi SEMII (11)

Izdelava iz neprevlečene podlage
iz steklene plošče iz tar. št. 7006.

- Drugo

Izdelava iz materialov iz tar.št.
7001.

7007

Varnostno steklo iz kaljenega ali
plastnega stekla

Izdelava iz materialov iz tar. št.
7001.

7008

Večplastni panelni elementi za
izolacijo, iz stekla

Izdelava iz materialov iz tar. št.
7001.

7009

Steklena ogledala, z okvirjem ali
brez njega, vključno tudi z
vzvratnimi ogledali

Izdelava iz materialov iz tar. št.
7001.

7010

Baloni, steklenice, kozarci, lonci,
fiole, ampule in druge posode iz
stekla, za transport ali pakiranje
blaga; stekleni kozarci za vlaganje,
čepi, pokrovi in druga zapirala, iz
stekla

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

Stekleni izdelki, ki se uporabljajo
za mizo, v kuhinji, za toaletne
namene, v pisarnah, izdelki za
notranjo dekoracijo in podobne
namene (razen tistih iz tar. št. 7010
ali 7018)

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

7013

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

ali
Rezanje steklenih izdelkov pod
pogojem, da skupna vrednost
uporabljenih nerazrezanih
steklenih izdelkov ne presega 50
% cene izdelka franko tovarna.
ali
Ročno okraševanje (razen
sitotiska) ročno pihanih steklenih
izdelkov pod pogojem, da skupna
vrednost uporabljenih ročno
pihanih steklenih izdelkov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

ex 7019

Izdelki iz steklenih vlaken (razen
preje)

Izdelava iz:
- nebarvanih trakov steklenih
vlaken, rovinga, preje ali rezanih
niti, ali
- steklene volne.
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ex 71. pgl.

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

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

ex 7101

Naravni ali kultivirani biseri,
sortirani in začasno nanizani zaradi
lažjega transporta

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

ex 7102
ex 7103 in
ex 7104

Obdelani dragi ali poldragi kamni
(naravni, sintetični ali
rekonstruirani)

Izdelava iz neobdelanih dragih ali
poldragih kamnov.

7106
7108 in
7110

Plemenite kovine:

- Neobdelane

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

- Polizdelki ali v obliki prahu

Izdelava iz neobdelanih
plemenitih kovin.

ex 7107, ex
7109 in
ex 7111

Kovine, platirane s plemenitimi
kovinami, v obliki polizdelkov

Izdelava iz kovin, platiranih z
neobdelanimi plemenitimi
kovinami.

7116

Predmeti iz naravnih ali
kultiviranih biserov, dragih ali
poldragih kamnov (naravnih,
sintetičnih ali rekonstruiranih)

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

7117

Imitacije nakita

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

ex 72. pgl.

Železo in jeklo; razen za:

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

7207

Polizdelki iz železa ali
nelegiranega jekla

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

7208 do
7216

Ploščati valjani izdelki, palice,
kotniki in profili iz železa ali
nelegiranega jekla

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

7217

Žica iz železa ali nelegiranega
jekla

Izdelava iz polizdelkov iz tar. št.
7207.

ex 7218,
7219 do
7222

Polizdelki, ploščato valjani izdelki,
palice, kotniki in profili iz
nerjavnega jekla

Izdelava iz ingotov ali drugih
primarnih oblik iz tar. št. 7218.
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7223

Žica iz nerjavnega jekla

Izdelava iz polizdelkov iz tar. št.
7218.

ex 7224,
7225 do
7228

Polizdelki, ploščato valjani izdelki,
toplo valjane palice v ohlapno
navitih kolobarjih, kotniki in profili
iz drugih legiranih jekel; votle
palice za svedre iz legiranih ali
nelegiranih jekel

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

7229

Žica iz drugih legiranih jekel

Izdelava iz polizdelkov iz tar. št.
7224.

ex 73. pgl.

Izdelki iz železa in jekla; razen za:

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

ex 7301

Piloti

Izdelava iz materialov iz tar. št.
7206.

7302

Deli za železniške in tramvajske
tire, iz železa ali jekla; tirnice,
vodila in zobate tirnice, kretniški
jezički, križišča, spojne palice in
drugi deli kretnic, pragovi, tirne
vezice, tirna ležišča, klini za tirna
ležišča, podložne plošče
pričvrščevalne ploščice, distančne
palice, drugi deli, posebej
konstruirani za postavljanje,
spajanje in pritrjevanje tirnic

Izdelava iz materialov iz tar. št.
7206.

7304,
7305 in
7306

Cevi in votli profili iz železa (razen
iz litega železa) ali jekla

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

ex 7307

Pribor za cevi iz nerjavnega jekla
(ISO št. X5CrNiMo 1712),
sestavljen iz več delov

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

7308

Konstrukcije (razen montažnih
zgradb iz tar. št. 9406) in deli
konstrukcij (npr.: mostovi in
mostne sekcije, vrata za zapornice,
stolpi, predalčni stebri, strehe,
strešna ogrodja, vrata in okna ter
okviri zanje, pragovi za vrata,
roloji, ograje in stebri), iz železa
ali jekla; pločevine, palice, profili,
kotniki, cevi in podobno,
pripravljeni za uporabo v
konstrukcijah, iz železa ali jekla

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

ex 7315

Verige zoper drsenje

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

ex 74. pgl.

Baker in bakreni izdelki; razen za:

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

7401

Bakrov kamen; cementni baker
(precipitat-oborina bakra)

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.
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Nerafiniran baker; bakrene anode
za elektrolizo
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Rafiniran baker in bakrove zlitine,
surovi:

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

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

- Rafinirani baker

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

- Bakrove zlitine in rafinirani
baker, ki vsebuje druge elemente

Izdelava iz rafiniranega surovega
bakra ali bakrovih odpadkov in
ostankov.

7404

Bakrovi odpadki in ostanki

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

7405

Predzlitine bakra

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

ex 75. pgl

Nikelj in nikljevi izdelki; razen za:

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

7501 do
7503

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

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

ex 76. pgl.

Aluminij in aluminijasti izdelki;
razen za:

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

7601

Aluminij, surov

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

7602

Aluminijasti odpadki in ostanki

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

ali
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ex 7616

Izdelki iz alumini, razen gaze,
tkanin, rešetk, mrež, ograj, tkanin
za ojačanje in podobnih materialov
( vključno z neskončnimi trakovi)
iz aluminijaste žice, in
ekspandirane kovine iz aluminija

77. pgl.

Rezervirano za morebitno
prihodnjo uporabo HS

ex 78. pgl.

Svinec in svinčeni izdelki; razen
za:

7801
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ali

Izdelava:
- iz materialov iz katere koli
tar.št., razen iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo gaza, tkanine, rešetke,
mreže, ograje, tkanine za ojačanje
in podobni materiali (vključno
tudi z neskončnimi trakovi) iz
aluminijaste žice ali ekspandirane
kovine iz aluminija in
- pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.

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

Surovi svinec:
- Rafiniran svinec

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

- Drugi

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

7802

Svinčeni odpadki in ostanki

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

ex 79. pgl.

Cink in cinkovi izdelki; razen za:

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

7901

Cink, surov

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

7902

Cinkovi odpadki in ostanki

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

ex 80. pgl.

Kositer in kositrni izdelki; razen
za:

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

8001

Kositer, surov

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.Ne smejo se
uporabiti odpadki in ostanki iz
tar. št. 8002.
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8002 in
8007

Kositrni odpadki in ostanki; drugi
kositrni izdelki

81. pgl.

Druge navadne kovine; kermeti;
njihovi izdelki:
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Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka.

- Druge navadne kovine; obdelane;
njihovi izdelki

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

- Druge

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

ex 82. pgl.

Orodje, nožarski izdelki, žlice in
vilice iz navadnih kovin; njihovi
deli iz navadnih kovin; razen za:

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

8206

Orodje iz dveh ali več tar. št. 8202
do 8205, v garniturah za prodajo
na drobno končnemu porabniku
brez predhodnega pakiranja v
manjšo embalažo

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

8207

Izmenljiva orodja za ročne
obdelovalne priprave na mehanični
pogon ali brez njega ali za
obdelovalne stroje (npr.: za
stiskanje, kovanje, vtiskovanje,
prerezovanje, narezovanje in
vrezovanje navojev, vrtanje,
povečevanje odprtine s strganjem,
prevlačevanje, rezkanje), vključno
z matricami za izvlačenje ali
iztiskanje kovine, in orodja za
vrtanje kamna in zemlje

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

8208

Noži in rezila, za stroje ali
mehanične priprave

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

ex 8211

Noži z rezili, nazobljenimi ali
nenazobljenimi (vključno z
vrtnarskimi noži), razen nožev iz
tar. št. 8208

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo ročaji in rezila iz
navadnih kovin.

8214

Drugi nožarski izdelki (npr.: stroji
za striženje, mesarske ali kuhinjske
sekače, mesarske sekire in noži za
sekljanje mesa, noži za papir);
garniture in priprave za
manikiranje in pedikiranje
(vključno s pilicami za nohte)

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

8215

Žlice, vilice, zajemalke, žlice za
peno, lopatice za serviranje
kolačev, noži za ribe, noži za
maslo, prijemalke za sladkor in
podoben kuhinjski in namizni
pribor

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

ex 83. pgl.

Razni izdelki iz navadnih kovin;
razen za:

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

ali

(4)
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ali

(4)

ex 8302

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

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

ex 8306

Kipci in drugi okraski iz navadnih
kovin

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

ex 84. pgl.

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

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

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

ex 8401

Gorilni elementi za jedrske
reaktorje

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

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

8402

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

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

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

8403
in
ex 8404

Kotli za centralno kurjavo, razen
kotlov iz tar. št. 8402, in pomožne
naprave za kotle za centralno
kurjavo

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

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

8406

Turbine na vodno in drugo paro

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

8407

Batni motorji z notranjim
zgorevanjem, na vžig s svečkami,
z izmeničnim ali vrtilnim gibanjem
bata

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

8408

Batni motorji z notranjim
zgorevanjem, na vžig s kompresijo
(dizelski ali poldizelski motorji)

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

8409

Deli, ki so primerni izključno ali
pretežno za motorje iz tar. št. 8407
ali 8408

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

8411

Turboreaktivni motorji,
turbopropelerski motorji in druge
plinske turbine

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

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.
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8412

Drugi pogonski stroji in motorji

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

ex 8413

Tlačne črpalke z rotacijskim
gibanjem

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

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

ex 8414

Industrijski ventilatorji in podobno

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

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

8415

Klimatizacijske naprave z
ventilatorjem na motorni pogon in
elementi za spreminjanje
temperature in vlažnosti, vključno
s stroji, pri katerih vlažnosti ni
mogoče posebej regulirati

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

8418

Hladilniki, zamrzovalniki in druge
naprave za hlajenje ali
zamrzovanje, električni in drugi;
toplotne črpalke, drugačne od
klimatizacijskih naprav iz tar. št.
8415

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

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

ex 8419

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

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

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

8420

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

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

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

8423

Tehtnice – tehtalne naprave (razen
tehtnic z občutljivostjo do vključno
5 centigramov (0,05g)), vključno s
stroji za štetje in kontrolo, ki
delujejo na podlagi merjenja mase;
uteži za tehtnice vseh vrst

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

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.
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8425
do
8428

Stroji in naprave za dviganje,
manipuliranje, nakladanje ali
razkladanje

8429

Samovozni buldožerji,
angledozerji, grejderji,ravnalniki,
skreperji, bagri, nakladalniki z
lopato, stroji za nabijanje in cestni
valjarji, samovozni:

Št.

134 / 30. 12. 2003 / Stran 19895

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

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8431 ne
presega 10 % cene izdelka franko
tovarna.

ali

(4)

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

- Cestni valjarji

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

- Drugi

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8431 ne
presega 10 % cene izdelka franko
tovarna.

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

8430

Drugi stroji za ravnanje, strganje,
izkopavanje, nabijanje, kopanje ali
vrtanje zemlje, mineralov ali rud;
ovni in stroji za izdiranje pilotov;
snežni plugi in snežni odmetalniki

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8431 ne
presega 10 % cene izdelka franko
tovarna.

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

ex 8431

Deli, primerni za uporabo
izključno ali pretežno s cestnimi
valjarji

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

8439

Stroji za pridelavo celuloze iz
vlaknastih celuloznih materialov
ali za proizvodnjo ali dodelavo
papirja ali kartona

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

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

8441

Drugi stroji za predelavo papirne
mase, papirja ali kartona, vključno
s stroji za rezanje vseh vrst

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

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

8444 do
8447

Stroji iz teh tar.št, ki se
uporabljajo v tekstilni industriji

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.
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ex 8448

Pomožni stroji za uporabo s stroji
iz tar. št. 8444 in 8445

8452

Šivalni stroji, razen strojev za
šivaje knjig iz tar. št. 8440;
omarice, stojala in pokrovi,
predvideni za šivalne stroje; igle za
šivalne stroje:

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

ali

(4)

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

- Šivalni stroji (samo lock-stitch), z
glavami, z maso do 16 kg brez
motorja oziroma do 17 kg z
motorjem

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna,
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla pri
sestavljanju glave (brez motorja)
ne presega vrednosti vsega
uporabljenega materiala s
poreklom, in
- uporabljeni mehanizmi za
zategovanje niti, kvačkanje in
cik-cak so s poreklom.

- Drugi

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

8456
do
8466

Obdelovalni stroji in naprave ter
njihovi deli in pribor iz tar. št.
8456 do 8466

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

8469 do
8472

Pisarniški stroji (npr.: pisalni stroji,
računski stroji, stroji za
avtomatsko obdelavo podatkov,
razmnoževalni stroji, stroji za
spajanje)

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

8480

Livarski okvirji za livarne kovin;
modelne plošče; modeli za kalupe,
kalupi za kovino (razen kalupov
za ingote), kovinske karbide,
steklo, mineralne materiale, gume
ali plastične mase

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

8482

Kotalni ležaji

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

8484

Tesnila iz kovinskih listov,
kombinirana z drugim materialom,
ali iz dveh ali več plasti kovine;
garniture tesnil, različne po sestavi
materiala, v vrečkah, ovitkih ali
podobnih pakiranjih; mehanska
tesnila

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

8485

Deli strojev brez električnih
priključkov, izolatorjev, tuljav,
kontaktov ali drugih električnih
delov, ki niso navedeni in ne zajeti
na drugem mestu v tem poglavju

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

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 25 % cene izdelka
franko tovarna.
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ex 85. pgl.

Električni stroji in oprema ter
njihovi deli; aparati za snemanje
ali reprodukcijo slike in zvoka ter
deli in pribor za te izdelke; razen
za:

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

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

8501

Elektromotorji in električni
generatorji (razen generatorskih
agregatov)

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8503 ne
presega 10 % cene izdelka franko
tovarna.

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

8502

Električni generatorski agregati in
rotacijski pretvorniki

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8501 in 8503
ne presega 10 % cene izdelka
franko tovarna.

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

ex 8504

Napajalniki za stroje za
avtomatično obdelavo podatkov

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

ex 8518

Mikrofoni in njihova stojala;
zvočniki, vključno z zvočniki v
zvočnih omaricah; avdiofrekvenčni
električni ojačevalniki; električni
sestavi za ojačevanje zvoka

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

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

8519

Gramofoni z vgrajenim
ojačevalnikom ali brez njega,
glasbeni avtomati na plošče,
kasetni magnetofoni in drugi
aparati za reprodukcijo zvoka, ki
nimajo vgrajene naprave za
snemanje zvoka

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

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

8520

Magnetofoni in drugi aparati za
snemanje zvoka, z vgrajenimi
napravami za reprodukcijo zvoka,
ali brez njih

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

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

8521

Aparati za snemanje in
reprodukcijo slike, ki imajo
vgrajen videotuner ali ne

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.
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8522

Deli in pribor uporabni predvsem
ali v glavnem z aparati iz tar. št.
8519 do 8521

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

8523

Pripravljeni neposneti nosilci za
zvočna snemanja ali podobna
snemanja drugih fenomenov, razen
izdelkov iz 37. poglavja

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

8524

Plošče, trakovi in drugi posneti
nosilci z zvočnimi in drugimi
podobnimi fenomeni, vključno z
matricami in galvanskimi odtisi za
proizvodnjo plošč, razen izdelkov
iz 37. poglavja:

ali

(4)

- Matrice in galvanski odtisi za
proizvodnjo plošč

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

- Drugo

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8523 ne
presega 10 % cene izdelka franko
tovarna.

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

8525

Oddajniki za radiotelefonijo,
radiotelegrafijo, radiodifuzijo ali
televizijo, vključno z oddajniki z
vgrajenim sprejemnikom ali
aparatom za snemanje ali
reprodukcijo zvoka; televizijske
kamere; video kamere za snemanje
posamičnih slik in druge
videosnemalne kamere; digitalni
fotoaparati

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

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

8526

Radarji, naprave za
radionavigacijo in aparati za
radijsko daljinsko krmiljenje

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

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

8527

Sprejemniki za radiotelefonijo,
radiotelegrafijo ali radiodifuzijo,
vključno s sprejemniki,
kombiniranimi v istem ohišju z
aparatom za snemanje ali
reprodukcijo zvoka ali z uro

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

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

8528

Televizijski sprejemniki,
kombinirani ali nekombinirani v
istem ohišju z radijskimi
sprejemniki ali aparati za snemanje
ali reprodukcijo zvoka ali slike;
videomonitorji in videoprojektorji

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

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

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

8529

Št.

134 / 30. 12. 2003 / Stran 19899

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

ali

(4)

Deli, ki so izključno ali pretežno
namenjeni za uporabo z aparati iz
tar. št. 8525 do 8528:
- Izključno ali pretežno primerni
za uporabo pri aparatih za
videosnemanje in reprodukcijo
slike

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

- Drugi

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

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

8535
in
8536

Električni aparati za vklapljanje in
izklapljanje ali zaščito električnih
tokokrogov ali za povezavo z
električnimi tokokrogi ali znotraj
njih

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8538 ne
presega 10 % cene izdelka franko
tovarna.

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

8537

Table, plošče, pulti, mize, omare in
druge osnove, opremljene z dvema
ali več izdelki iz tar. št. 8535 ali
8536, za električno krmiljenje ali
razdeljevanje električnega toka,
vključno s tistimi z vgrajenimi
instrumenti ali aparati iz 90.
Poglavja in aparati za numerično
krmiljenje, razen telefonskih
central iz tar. št. 8517

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 8538 ne
presega 10 % cene izdelka franko
tovarna.

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

ex 8541

Diode, tranzistorji in podobni
polprevodniški elementi, razen
silicijevih rezin, ki še niso
razrezane v čipe

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

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

8542

Elektronska integrirana vezja in
mikrosestavi:
Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar.št. 8541 in 8542
ne presega 10 % cene izdelka
franko tovarna.

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

- Monolitsko integrirana vezja

ali
Postopek razprševanja (pri čemer
so integrirana vezja oblikovana
na polprevodniški podlagi s
selektivno uvedbo ustreznega
topila (dopant)), ne glede na to,
ali je to vezje sestavljeno in/ali
testirano v državi, ki ni država,
navedena v 3. in 4. členu.

Stran
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- Drugo

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar.št. 8541 in 8542
ne presega 10 % cene izdelka
franko tovarna.

8544

Izolirana žica (vključno z lakirano
žico ali elektrolitsko oksidirano
žico), kabli (vključno z
koaksialnimi kabli) in drugi
izolirani električni vodniki, s
konektorjem ali brez njega; kabli
iz optičnih vlaken, izdelani iz
posamično oplaščenih vlaken,
kombinirani z električnimi vodniki
ali ne, s konektorjem ali brez njega

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

8545

Ogljene elektrode, ogljene ščetke,
oglje za žarnice, oglje za baterije
in drugi izdelki iz grafita ali
drugega oglja, s kovino ali brez
nje, za električne namene

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

8546

Električni izolatorji iz kakršnega
koli materiala

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

8547

Izolirni deli za električne stroje,
naprave ali opremo, izdelani v
celoti iz izolirnega materiala ali
samo z manjšimi kovinskimi
komponentami (npr. tulci z
navojem), vdelanimi med
stiskanjem izključno zaradi
vezave, razen izolatorjev iz tar. št.
8546; cevi za električne vodnike in
spojke zanje, iz navadnih kovin,
obložene z izolirnim materialom

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

8548

Odpadki in ostanki primarnih
celic, primarnih baterij in
električnih akumulatorjev;
iztrošene primarne celice;
iztrošene primarne baterije in
iztrošeni električni akumulatorji;
električni deli strojev ali aparatov,
ki niso navedeni in ne zajeti na
drugem mestu v tem poglavju

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

ex 86. pgl.

Tirna vozila in njihovi deli;
železniški in tramvajski tirni sklopi
in pribor ter njihovi deli;
mehanična in elektromehanska
signalna oprema za promet vseh
vrst; razen za:

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

8608

Železniški in tramvajski tirni
sklopi in pribor; mehanska
(vključno z elektromehanskimi)
oprema za signalizacijo, varnost,
nadzor in upravljanje prometa v
železniškem, tramvajskem in
cestnem prometu, prometu na
notranjih vodnih poteh, parkiriščih,
lukah ali letališčih; njihovi deli

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

(4)

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

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

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

ali

(4)

ex 87. pgl.

Vozila, razen železniških ali
tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi
deli in pribor; razen za:

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

8709

Samovozni delovni vozički, brez
naprav za dviganje ali
manipuliranje, ki se uporabljajo v
tovarnah, skladiščih, lukah ali na
letališčih, za prevoz blaga na
kratkih razdaljah; vlečna vozila, ki
se uporabljajo na peronih
železniških postaj; deli navedenih
vozil

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

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

8710

Tanki in druga oklepna bojna
motorna vozila, vključno s tistimi,
ki so opremljena z oborožitvenimi
sredstvi, in njihovi deli

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

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

8711

Motorna kolesa (tudi mopedi),
kolesa in podobna vozila s
pomožnim motorjem, z bočno
prikolico ali brez nje; bočne
prikolice:

-- do vključno 50 cm3

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

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

-- nad 50 cm3

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

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

- Drugi

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

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

Kolesa brez krogličnih ležajev

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz tar. št. 8714.

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

- Z batnim motorjem z notranjim
zgorevanjem z izmeničnim
gibanjem bata s prostornino
cilindra:

ex 8712
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8715

Otroški vozički in njihovi deli

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

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

8716

Priklopniki in polpriklopniki;
druga vozila, nesamovozna;
njihovi deli

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

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

ex 88. pgl.

Letala, vesoljska vozila in njihovi
deli; razen za:

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

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

ex 8804

Rotošuti

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št., vključno z drugimi
materiali iz tar. št. 8804.

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

8805

Oprema za lansiranje letal; krovna
prestrezala letal in podobne
naprave; naprave za treniranje
letenja na tleh; deli navedenih
izdelkov

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

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

89. pgl.

Ladje, čolni in plavajoče
konstrukcije

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Ne sme se
uporabljati ladijskih trupov iz tar.
št. 8906.

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

ex 90. pgl.

Optični, fotografski,
kinematografski, merilni,
kontrolni, precizni, medicinski ali
kirurški instrumenti in aparati;
njihovi deli in pribor; razen za:

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

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

9001

Optična vlakna in snopi optičnih
vlaken, kabli iz optičnih vlaken,
razen tistih iz tar. št. 8544; listi in
plošče iz polarizirajočega
materiala; leče (vključno s
kontaktnimi lečami), prizme,
zrcala in drugi optični elementi, iz
kakršnega koli materiala,
nemontirani, razen takih optično
neobdelanih steklenih elementov

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

9002

Leče, prizme, zrcala in drugi
optični elementi, iz kakršnega koli
materiala, montirani, ki so deli ali
pribor instrumentov ali aparatov,
razen takih optičnih neobdelanih
steklenih elementov

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

9004

Očala, naočniki in podobni izdelki,
korektivni, zaščitni ali drugi

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

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

ali

(4)

ex 9005

Daljnogledi (z enim ali dvema
objektivoma), optični teleskopi in
njihova stojala, razen astronomskih
refrakcijskih teleskopov in
njihovih podstavkov

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

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

ex 9006

Fotografski aparati, (razen
kinematografskih kamer );
fotografski bliskovni aparati in
bliskovne žarnice, razen bliskovnih
žarnic z električnim vžigom

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

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

9007

Kinematografske kamere in
projektorji, vključno s tistimi z
vdelanimi aparati za snemanje ali
reprodukcijo zvoka

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

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

9011

Optični mikroskopi, tudi tisti za
mikrofotografijo,
mikrokinematografijo in
mikroprojekcijo

Izdelava:

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

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

ex 9014

Drugi navigacijski instrumenti in
aparati

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

9015

Geodetski (tudi fotogrametrijski),
hidrografski, oceanografski,
hidrološki, meteorološki ali
geofizikalni instrumenti in aparati,
razen kompasov; daljinomeri

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

9016

Tehtnice z občutljivostjo do
vključno 5 centigramov (0,05g), z
utežmi ali brez njih

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40 % cene izdelka franko
tovarna.
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9017

Instrumenti in aparati za risanje,
označevanje ali matematično računanje (npr. risalni aparati, pantografi, kotomeri, risalni pribor v
kompletu, logaritemska računala,
računala v obliki okrogle plošče);
ročni instrumenti za merjenje dolžine (npr. merilne palice in trakovi,
mikrometrska merila, merila z nonijem), ki niso navedeni ali zajeti
na drugem mestu v tem poglavju

9018

Medicinski, kirurški,
zobozdravniški in veterinarski
instrumenti in aparati, vključno z
scintigrafskimi,
elektromedicinskimi aparati in
aparati za preiskavo vida;

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

ali

(4)

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

- Zobozdravniški stoli z vgrajenimi
zobozdravniškimi napravami ali
zobozdravniškimi pljuvalniki

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar. št. vključno z materiali
iz tar. št. 9018.

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

- Drugi

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

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

9019

Aparati za mehanoterapijo; aparati
za masažo; aparati za psihološka
testiranja; aparati za ozonoterapijo,
kisikoterapijo, aerosolno terapijo,
umetno dihanje in drugi
terapevtski dihalni aparati;

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

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

9020

Drugi dihalni aparati in plinske
maske, razen varovalnih mask brez
mehanskih delov in zamenljivih
filtrov;

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

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

9024

Stroji in aparati za preskušanje
trdote, natezne tlačne trdnosti,
elastičnosti ali drugih mehanskih
lastnosti materiala (npr. kovin,
lesa, tekstilnega materiala, papirja,
plastične mase)

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

9025

Hidrometri in podobni merilniki,
termometri, pirometri, barometri,
higrometri (vlagomeri) in
psihrometri, tudi kombinacije teh
instrumentov, z možnostjo
registriranja ali brez nje

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

9026

Instrumenti in aparati za merjenje
ali kontrolo pretoka, nivoja, tlaka
ali drugih spremenljivih veličin
pri tekočinah ali plinih (npr.
merilniki pretoka, kazalniki nivoja,
manometri, merilniki količine
toplote), razen instrumentov in
aparatov iz tar. št. 9014, 9015,
9028 ali 9032

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

Uradni list Republike Slovenije
Tar. št. HS

Poimenovanje blaga

(1)

(2)

9027

Instrumenti in aparati za fizikalne
ali kemične analize (npr.
polarimetri, refraktometri,
spektrometri, aparati za analizo
plina ali dima); instrumenti in
aparati za merjenje in kontrolo
viskoznosti, poroznosti, raztezanja,
površinske napetosti in podobno;
instrumenti in aparati za merjenje
ali kontroliranje toplote, zvoka ali
svetlobe (vključno z espozimetri);
mikrotomi

9028

Merilniki porabe ali proizvodnje
plinov, tekočin ali električne
energije, vključno z merilniki za
njihovo umerjanje:

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

ali

(4)

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

- Deli in pribor

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

- Drugi

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

9029

Števci vrtljajev, števci
proizvodnje, taksimetri,
kilometrski števci, števci korakov
in podobno; kazalniki hitrosti in
tahometri, razen tistih, ki se
uvrščajo v tar. št. 9014 ali 9015;
stroboskopi

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

9030

Osciloskopi, spektralni analizatorji
in drugi instrumenti in aparati za
merjenje ali kontrolo električnih
veličin, razen merilnikov iz tar. št.
9028; instrumenti in aparati za
merjenje ali odkrivanje alfa, beta,
gama, rentgenskih, kozmičnih ali
drugih ionizirajočih sevanj

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

9031

Instrumenti, aparati in stroji za
merjenje ali kontrolo, ki niso
navedeni in ne zajeti na drugem
mestu v tem poglavju; projektorji
profilov

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

9032

Instrumenti in aparati za
avtomatsko regulacijo ali
krmiljenje

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

9033

Deli in pribor (ki so uporabni z
različnimi aparati iz različnih
tar.št. iz 90. poglavja in ki niso
navedeni in ne zajeti na drugem
mestu v tem poglavju) za stroje,
naprave, instrumente ali aparate iz
90. poglavja

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

ex 91. pgl.

Ure in njihovi deli; razen za:

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

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov
ne presega 30 % cene izdelka
franko tovarna.
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(3)

ali

(4)

9105

Druge ure

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

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

9109

Drugi urni mehanizmi, kompletni
in sestavljeni

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih
materialov brez porekla ne
presega vrednosti vseh
uporabljenih materialov s
poreklom.

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

9110

Kompletni urni mehanizmi (za
osebne ali druge ure), nesestavljeni
ali delno sestavljeni (mehanizmi v
kompletih); nekompletni urni
mehanizmi (za osebne ali druge
ure), sestavljeni, grobi urni
mehanizmi za osebne ali druge ure

Izdelava, pri kateri :
- vrednost vseh uporabljenih
materialov ne presega 40 % cene
izdelka
franko tovarna, in
- v zgoraj navedenih mejah
vrednost uporabljenih materialov
iz tar. št. 9114 ne presega 10 %
cene izdelka franko tovarna.

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

9111

Ohišja za osebne ure in deli ohišij

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

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

9112

Ohišja za hišne, pisarniške in
podobne ure in ohišja podobne
vrste za druge proizvode iz tega
poglavja, deli ohišij

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

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

9113

Jermenčki in zapestnice za ročne
ure in deli za jermenčke in
zapestnice:
- Iz navadne kovine, vključno z
pozlačenimi ali posrebrenimi ali iz
kovine, prevlečene s plemenito
kovino

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

- Drugi

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

92. pgl.

Glasbila, njihovi deli in pribor

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

93. pgl.

Orožje in strelivo; njuni deli in
pribor

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.
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Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)

ali

(4)

ex 94. pgl.

Pohištvo, posteljnina, žimnice,
nosilci za žimnice, blazine in
podobni polnjeni izdelki; svetilke
in pribor za njih, ki niso navedeni
ali zajeti na drugem mestu;
osvetljeni znaki, osvetljeni znaki z
imeni in podobno; montažne
zgradbe; razen za:

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

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

ex 9401 in
ex 9403

Pohištvo iz navadnih kovin, z
vdelano nenapolnjeno bombažno
tkanino, katere teža ne presega
300g/m2

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka
ali
Izdelava iz bombažne tkanine, ki
je že pripravljena za uporabo z
materiali iz tar. št. 9401 ali 9403,
pod pogojem, da:
- vrednost tkanine ne presega 25
% cene izdelka franko tovarna, in
- so vsi drugi uporabljeni
materiali s poreklom in se
uvrščajo v druge tar. št., razen
tar. št. 9401 ali 9403.

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

9405

Svetilke in pribor za njih, vključno
z reflektorji in njihovimi deli, ki
niso navedeni in ne zajeti na
drugem mestu; osvetljeni znaki,
osvetljene ploščice z imeni in
podobno, s fiksiranim svetlobnim
virom, in njihovi deli, ki niso
navedeni in ne zajeti na drugem
mestu

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

9406

Montažne zgradbe

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

ex 95. pgl.

Igrače, rekviziti za družabne igre
in šport; njihovi deli in pribor;
razen za:

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

9503

Druge igrače; zmanjšani modeli in
podobni modeli za igro, tudi s
pogonom, sestavljanke, zloženke
(puzzles) vseh vrst

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

ex 9506

Palice za golf in njihovi deli

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Za izdelavo
glav za palice za golf pa se lahko
uporabijogrobo obdelani kosi.

ex 96. pgl.

Razni proizvodi, razen za:

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

ex 9601 in
ex 9602

Izdelki iz materialov živalskega,
rastlinskega ali mineralnega izvora
za rezljanje

Izdelava iz obdelanih materialov
za rezljanje iz iste tar. št., kot je
tar.št. izdelka.

ex 9603

Metle in ščetke (razen metel iz
protja ter ščetk iz materialov
podlasičje ali veveričje dlake),
mehanične priprave za čiščenje
podov, ročne, brez motorja:
soboslikarski vložki in valji,
brisalniki za pod in omele

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne
presega 50 % cene izdelka franko
tovarna.
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9605

Potovalni kompleti (neseserji) za
osebna toaletna sredstva, šivanje
ali čiščenje obutve ali obleke

Vsak sestavni del ali izdelek v
garnituri mora zadovoljiti pravila,
ki bi zanj veljala, če ne bi bil
vključen v garnituro. Lahko pa se
vključijo sestavni deli ali izdelki
brez porekla pod pogojem, da
njihova skupna vrednost ne
presega 15 % cene garniture
franko tovarna.

9606

Gumbi, gumbi pritiskači, zaklopni
gumbi, gumbi za srajce, gumbi, ki
se še oblačijo in drugi deli teh
izdelkov; nedokončani gumbi

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

9608

Svinčniki s kroglico; flomastri in
označevalci z vrhom iz polsti ali
drugega poroznega materiala;
nalivna peresa in podobna peresa;
peresa za kopiranje; patentni
svinčniki; peresniki, držala za
svinčnike in podobna držala; deli
(vključno s kapicami in
ščipalkami) navedenih izdelkov,
razen tistih iz tar.št. 9609

Izdelava iz materialov iz katere
koli tar.št., razen iz iste tar. št.,
kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se
uporabijo peresa in njihove
konice iz iste tar. št., kot je tar. št.
izdelka.

9612

Trakovi za pisalne stroje in
podobni trakovi, prepojeni s
tiskarsko barvo ali drugače
pripravljeni za odtiskovanje,
vključno s trakovi na kolesih ali v
kasetah; blazinice za žige,
prepojene ali neprepojene, s škatlo
ali brez nje

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

ex 9613

Vžigalniki piezo

Izdelava, pri kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov iz tar. št.
9613 ne presega 30 % cene
izdelka franko tovarna.

ex 9614

Tobačne pipe in glave za pipe

Izdelava iz grobo obdelanih
kosov.

97. pgl.

Umetniški predmeti, zbirke in
starine

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

(4)

(1) Za posebne pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej uvodni opombi 7.1 in 7.3.
(2) Za posebne pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej uvodno opombo 7.2.
(3) Opomba 3 k 32. poglavju določa, da gre za preparate, ki se uporabljajo za barvanje katerega koli materiala ali ki se uporabljajo kot sestavine
za proizvodnjo barvil, pod pogojem, da niso uvrščene v drugo tarifno številko 32. poglavja.
(4) Izraz "skupina" pomeni kateri koli del besedila te tarifne številke med dvema podpičjema.
(5) Za izdelke, ki so sestavljeni iz materialov, ki so po eni strani uvrščeni v tar. št. 3901 do 3906 in po drugi strani v tar. št. 3907 do 3911, se ta
omejitev uporablja samo za tisto skupino materialov, ki v izdelku prevladujejo po teži.
(6) Naslednje folije se štejejo kot visoko prisojne: folije, katerih zatemnitev (merjeno z Gardner Hazemetrom v skladu z ASTM-D 1003-16, t.i.
Hazefaktor) je manjša od 2 odstotka.
(7) Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v uvodni opombi 5.
(8) Uporaba tega materiala je omejena na izdelavo tkanih tkanin, ki se uporabljajo za proizvodnjo papirja.
(9) Glej uvodno opombo 6.
(10) Za pletene ali kvačkane izdelke, brez dodatka elastike ali gume, dobljene s šivanjem ali sestavljanjem kosov pletenih ali kvačkanih tkanin
(rezanih ali pletenih direktno v oblike) glej uvodno opombo 6.
(11) SEMII - Registrirani institut za polprevodniško opremo in materiale.
(12) To pravilo se uporablja do 31.12.2005
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PRILOGA III
Vzorci potrdil o prometu blaga EUR.1 in zahtev za potrdilo o prometu blaga EUR.1

Navodila za tiskanje

1.

Vsak obrazec meri 210 x 297 mm; dovoljeno odstopanje po dolžini je minus 5 mm
oziroma plus 8 mm. Uporabljati je treba bel, klejen, brezlesni pisalni papir, z
najmanjšo težo 25 gramov na kvadratni meter. Imeti mora ozadje s tiskanim
zelenim vzorcem "guilloche" tako, da je vsako ponarejanje z mehanskimi ali
kemičnimi sredstvi opazno na prvi pogled.

2.

Carinski organi držav pogodbenic si lahko pridržijo pravico, da sami tiskajo potrdila
ali pa jih dajo tiskati pooblaščenim tiskarjem. V slednjem primeru se mora vsak
obrazec sklicevati na tako pooblastilo. Na vsakem obrazcu morata biti navedeno
ime in naslov tiskarja ali oznaka, ki omogoča njegovo identifikacijo. Obrazec
mora imeti tudi serijsko številko, tiskano ali ne, ki omogoča njegovo identifikacijo.
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POTRDILO O PROMETU BLAGA EUR.1
1. Izvoznik (ime,polni naslov,država)

EUR. 1

No A 000 000

Predno izpolnite obrazec, preberite navodila na hrbtni strani
2. To potrdilo se uporablja za preferencialno menjavo med
____________________________________________
in
_______________________________________
(navesti države, skupine držav ali teritorije)
3. Prejemnik (ime,polni naslov,država)
(navedba neobvezna)

4.Država, skupina držav
ali teritorij porekla
proizvodov
6. Podatki v zvezi s prevozom (navedba
neobvezna)

5.Namembna država, skupina
držav ali teritorij

7. Opombe

8. Zaporedna številka; oznake in številke; število in vrsta paketov(1) ;
poimenovanje blaga

9.Bruto
teža (kg)
ali druga
merska
enota
(l,m3,itd.)

10.Računi
(navedba
neobvezna)

11.CARINSKA OVEROVITEV
12.IZJAVA IZVOZNIKA
Overjena izjava
Podpisani izjavljam, da zgoraj navedeno
Izvozni dokument (2):
Žig
blago izpolnjuje vse pogoje, potrebne za
Tip............................Št........................
izdajo tega potrdila.
Carinski organ:........................................
Država ali ozemlje izdaje:......................
..................................................................
Kraj in datum:...........................
..................................................................
Datum:.......................................................
....................................................
..................................................................
(Podpis)
(Podpis)
(1)Če blago ni pakirano, navedite število izdelkov ali navedite "v razsutem stanju".
(2)Izpolnite samo, če to zahtevajo predpisi izvozne države ali teritorija.
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14. REZULTAT KONTROLE
Na podlagi izvedene kontrole je bilo ugotovljeno, da
(1)
:
...... je to potrdilo resnično izdal naveden carinski
organ in da so navedbe, ki jih vsebuje točne
...... to potrdilo ne izpolnjuje zahtevanih pogojev o
verodostojnosti in točnosti (glej priložene opombe)

15. Vložen je zahtevek za ugotovitev verodostojnosti
in točnosti tega potrdila.
V ____________,dne_________________
V _________, dne_________________
Žig
Žig

________________________________
(podpis)

______________________________
(podpis)
----------------------------(1)Označi z X ustrezno navedbo.
1. To potrdilo ne sme vsebovati izbrisov ali ponovnih vpisov. Morebitni popravki morajo biti izvedeni tako,
da se napačne navedbe prečrtajo in po potrebi dodajo pravilne. Vsako tako spremembo mora potrditi tisti, ki
je potrdilo izpolnil in jo overiti carinske oblasti države ali ozemlja izdaje.
2. Izdelki, navedeni v potrdilu, si morajo slediti neprekinjeno, in pred vsakim izdelkom mora biti zaporedna
številka. Neposredno pod zadnjim izdelkom mora biti potegnjena vodoravna črta. Neuporabljen prostor mora
biti prečrtan tako, da je dodajanje naknadnih podatkov onemogočeno.
3. Blago mora biti opisano v skladu s trgovinskimi običaji tako natančno, da se lahko identificira.
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ZAHTEVA ZA POTRDILO O PROMETU BLAGA EUR.1
1. Izvoznik (ime, polni naslov,država)

EUR. 1

No A 000 000

Predno izpolnite obrazec, preberite navodila na hrbtni
strani
2. To potrdilo se uporablja za preferencialno menjavo med
___________________________________________
in
_______________________________________
(navesti države, skupine držav ali teritorije)
3. Prejemnik (ime, polni naslov,
država)(navedba neobvezna)

4.Država, skupina držav
ali teritorij porekla
proizvodov

6. Podatki v zvezi s prevozom (navedba
neobvezna)

5.Namembna država, skupina
držav ali teritorij

7. Opombe

8. Zaporedna številka; oznake in številke; število in vrsta paketov(1);
poimenovanje blaga

9.Bruto
teža(kg) ali
druga
merska
enota
(l,m3,itd.)

(1)Če blago ni pakirano, navedite število izdelkov ali navedite "v razsutem stanju".

10.Računi
(navedba
neobvezna)
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IZJAVA IZVOZNIKA
Podpisani, izvoznik blaga, navedenega na prednji strani,
IZJAVLJAM, da to blago izpolnjuje zahtevane pogoje za izdajo priloženega potrdila;
NAVAJAM okoliščine, na podlagi katerih to blago izpolnjuje zahtevane pogoje:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
PRILAGAM naslednja dokazila (1):
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
SE ZAVEZUJEM, da bom na zahtevo pristojnih organov predložil vsa dodatna dokazila, ki
jih ti štejejo za potrebna za izdajo priloženega potrdila, in se zavezujem, da bom po potrebi
soglašal, da ti organi opravijo kakršen koli pregled mojega knjigovodstva in okoliščin
izdelave omenjenega blaga;
PROSIM za izdajo priloženega potrdila za to blago.
..................................................
(Kraj in datum)
...................................................
(Podpis)

---------------------------------------------(1)
Na primer: uvozni dokumenti, potrdila o prometu, računi, izjave proizvajalca, itd., ki se
nanašajo na v izdelavi uporabljene izdelke ali na v enakem stanju ponovno izvoženo blago.
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PRILOGA IV
Besedilo izjave na računu
Izjava na računu, katere besedilo je navedeno v nadaljevanju, mora biti izdelana v skladu z
opombami. Vendar opomb ni treba natisniti.
Angleška inačica:
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) declares
that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (2) preferential origin.
Slovenska inačica:
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št ….(1)) izjavlja, da,
razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …. (2) poreklo.
Litvanska inačica:
Šiame dokumente išvardintu prekiu eksportuotojas (muitines liudijimas Nr. ... (1)) deklaruoja, kad,
jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ..... (2) preferencines kilmes prekes.
Francoska inačica:
L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...(1)) déclare
que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2)).
Nemška inačica:
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses
Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben,
präferenzbegünstigte ... (2) Ursprungswaren sind.
.................................................. (3)
(Kraj in datum)
................................................ (4)
(Podpis izvoznika, dodatno mora biti jasno navedeno
ime osebe, ki je podpisala izjavo)
----------------------1
Kadar izjavo na računu izdela pooblaščeni izvoznik, mora biti na tem mestu vpisana
številka pooblastila. Če izjave na računu ne daje pooblaščeni izvoznik, se besede v
oklepajih izpustijo oziroma se pusti prazen prostor.
2
Navedba porekla izdelkov.
3
Te navedbe se lahko izpustijo, če so informacije že na samem dokumentu.
4
Kadar se ne zahteva podpis izvoznika, se izvzetje podpisa nanaša tudi na navedbo
imena podpisnika.
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5838.

Uredba o označevanju stanovanj
in stanovanjskih enot

Na podlagi prvega odstavka 8. člena stanovanjskega
zakona (Uradni list RS, št. 69/03) in za izvrševanje drugega
odstavka 105. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list
RS, št. 110/02 in 97/03 – odl. US) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot
1. člen
Ta uredba določa označevanje stanovanj in stanovanjskih enot (v nadaljnjem besedilu: stanovanjske enote).
2. člen
(1) Stanovanjske enote in individualni prostori, ki
pripadajo stanovanjski enoti, se označijo z oznako.
(2) Na oznaki za stanovanjske enote se vpiše številko
dela stavbe iz katastra stavb. Kataster stavb je vzpostavljen v
skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin.
(3) Na oznaki za individualne prostore, ki pripadajo
stanovanjski enoti, se poleg številke iz prejšnjega odstavka
vpiše dodatek.
(4) Podatke o številki dela stavbe iz katastra stavb
pridobi za potrebe označitve stanovanjskih enot po tej uredbi
upravnik stavbe, če stavba nima upravnika pa lastnik oziroma
najemnik stanovanjske enote, na Geodetski upravi
Republike Slovenije brezplačno.
(5) Če številka dela stavbe še ni določena, je treba
predhodno izvesti vpis podatkov v kataster stavb v skladu s
predpisi, ki urejajo vpise v kataster stavb.
3. člen
(1) Številka dela stavbe iz katastra stavb se vpiše na
oznaki za stanovanjske enote tako, da se posebej vpiše
številka stavbe in posebej številka dela stavbe brez številke
katastrske občine. Za individualne prostore, ki pripadajo
stanovanjski enoti, se na oznako poleg številke dela stavbe,
določene s to uredbo, vpiše dodatek (npr. klet, ki pripada
stanovanju številka 12 v stavbi številka 112, se označi z
oznako 112-12K).
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(2) Na oznaki je pred številko stavbe napis “Stavba“,
pred številko dela stavbe pa je glede na vrsto stanovanjske
enote napis “Stanovanje“ ali “Bivalna enota“, če pa je
označen poslovni prostor pa napis “Poslovni prostor“.
(3) Minimalna velikost številk in črk na oznaki je za
številko stavbe in številko dela stavbe 1 centimeter, za napise
iz drugega odstavka tega člena pa je velikost črk največ pol
centimetra.
(4) Oblika oznake s primerom oznake za stanovanjsko
enoto je določena v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
Oblika oznake s primerom oznake za individualni prostor je
določena v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.
(5) Označevanje mora biti izvedeno v trajni obliki in
enotno za celo stavbo.
4. člen
(1) Oznaka stanovanjske enote mora biti nameščena
na vidnem mestu nad ali ob glavna vhodna vrata.
(2) Oznaka individualnih prostorov, ki pripadajo
stanovanjski enoti, se lahko namesti, če imajo individualni
prostori, ki pripadajo stanovanjski enoti, poseben vhod.
(3) Če stanovanjska enota obsega več delov stavb, se
stanovanjska enota označi s številko dela stavbe, ki služi za
bivanje in ima največjo površino.
(4) Če je stanovanjska enota ali individualni prostor v
objektu, ki je predmet varovanja po zakonu o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 7/99 in 110/02 – ZGO-1), in
bi oznaka v trajni obliki na vidnem mestu nad ali ob glavnih
vhodnih vratih povzročila spremembo lastnosti, vsebine,
oblike ter s tem vrednosti kulturne dediščine, se oznaka ne
namesti.
5. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 455-02/2003-1
Ljubljana, dne 18. decembra 2003.
EVA 2003-2511-0170
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
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PRILOGA 1
Oblika oznake za stanovanjsko enoto:

Stavba
maksimalna velikost
þrk 0,5cm

00XXX
0YY

Stanovanje

XXX
YY

minimalna velikost
številk in þrk 1cm

: petmestna številka stavbe v okviru katastrske obþine
: trimestna številka dela stavbe v okviru stavbe

NAPISI:
x na oznaki za stanovanjsko enoto stanovanje "Stanovanje"
x na oznaki za stanovanjsko enoto v stanovanjski stavbi za posebne namene
"Bivalna enota"
x na oznaki za oznaþevanje poslovnih prostorov v poslovno-stanovanjski ter
poslovni stavbi "Poslovni prostor"
Primer oznake stanovanja številka 12 v stavbi številka 112

Stavba
Stanovanje

112
12
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PRILOGA 2

Oblika oznake za individualni prostor:

Stavba
maksimalna velikost
þrk 0,5cm

00XXX
0YY
A

Stanovanje

XXX
YYA

minimalna velikost
številk in þrk 1cm

: petmestna številka stavbe v okviru katastrske obþine
: trimestna številka dela stavbe v okviru stavbe
: dodatek A,B,C in podobno

NAPISI:
x na oznaki za individualni prostor, ki pripada stanovanjski enoti stanovanje
"Stanovanje"
x na oznaki za individualni prostor, ki pripada stanovanjski enoti v stanovanjski
stavbi za posebne namene "Bivalna enota"
x na oznaki za oznaþevanje individualnih prostorov, ki pripadajo poslovnim
prostorom v poslovno-stanovanjski ter poslovni stavbi "Poslovni prostor"
Primer oznake kleti, ki pripada stanovanju številka 12 v stavbi številka 112

Stavba
Stanovanje

112
12K
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MINISTRSTVA
5839.

Sklep o izdaji enomesečnih zakladnih menic

Na podlagi 84. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99), 18. člena zakona o Vladi Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97)
ter 32. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 130/03)
izdaja minister za finance

SKLEP
o izdaji enomesečnih zakladnih menic
1
Republika Slovenija izdaja kratkoročne državne vrednostne papirje v obliki enomesečnih zakladnih menic z
namenom upravljanja likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa države. Kupnino od prodaje Ministrstvo za
finance (v nadaljevanju: Zakladnica) vloži v Banko Slovenije
in jo uporablja za uravnavanje likvidnosti sistema enotnega
zakladniškega računa države.
2
Enomesečne zakladne menice se izdajajo v serijah v
obliki imenskih blagajniških zapisov, ki so izdani v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register pri KDD, Centralni klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana (v nadaljevanju:
KDD). Imetniki enomesečnih zakladnih menic ne morejo biti
fizične osebe.
Posamezna serija enomesečnih zakladnih menic je označena s serijsko številko, ki je sestavljena iz serijske oznake RS EZM in številke, ki označuje zaporedno številko emisije ter datum dospelosti enomesečne zakladne menice.
Dospelost enomesečnih zakladnih menic je štiri tedne
po izdaji.
3
Enomesečne zakladne menice se izdajajo v apoenih v
višini 10,000.000 SIT. Zakladnica lahko določi minimalen
nominalni znesek ponudbe posameznega investitorja.
4
Zakladne menice se prodajajo na avkciji preko pooblaščenih vpisnikov oziroma na drug način, ki ga določi minister za finance.
Pooblaščeni vpisniki so lahko poslovne banke, ki imajo
dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje storitev v zvezi z
vrednostnimi papirji po zakonu, ki ureja trg vrednostnih papirjev, ter borzno posredniške hiše.
Pooblaščeni vpisniki lahko na avkciji kupujejo zakladne
menice v svojem imenu in za svoj račun in v svojem imenu in
za tuj račun.
Pooblaščene vpisnike iz prvega odstavka te točke potrdi minister za finance.
Na avkciji pooblaščeni vpisniki licitirajo ceno brez omejitve glede licitiranja, vendar ima Zakladnica možnost izločitve špekulativnih ponudb.
Pooblaščeni vpisniki so dolžni opravljati storitve v skladu s pogoji določenimi v pravilih izdajanja, izročanja in izpolnitve obveznosti iz enomesečnih zakladnih menic in v pogodbi o opravljanju storitev pooblaščenega vpisnika,
sklenjeni med Zakladnico, Banko Slovenije in pooblaščenim vpisnikom.

5
Avkcije enomesečnih zakladnih menic se odvijajo v
skladu s koledarjem avkcij, ki ga izda Zakladnica.
6
Cena enomesečnih zakladnih menic se oblikuje na
avkciji tako, da se upošteva kriterij enotne (najnižje) cene,
po kateri se zapolni količina v prodajo ponujenih enomesečnih zakladnih menic.
7
Obresti se obračunavajo vnaprej in se ob vplačilu enomesečnih zakladnih menic odštejejo v obliki diskonta od
njene nominalne vrednosti. Obresti se obračunavajo na linearen način z upoštevanjem dejanskega števila dni do zapadlosti in 360 dni v letu (določilo A/360).
Višina diskonta za obračun obresti pomeni razliko med
enotno ceno za enomesečne zakladne menice in njihovo
nominalno vrednostjo.
8
Po vsaki avkciji Zakladnica objavi rezultate avkcije.
9
Obveznost pooblaščenega vpisnika iz pogodbe za nakup enomesečnih zakladnih menic med Zakladnico in pooblaščenim vpisnikom je izpolnjena, če v roku, ki ne sme biti
daljši od enega delovnega dne po avkciji, prispe na zakladniški podračun kupnina, ki jo nakaže pooblaščeni vpisnik.
V primeru, da kupnina, ki jo je pooblaščeni vpisnik
dolžan poravnati, ne prispe na zakladniški podračun v roku
enega delovnega dne po avkciji, se enomesečne zakladne
menice v višini neporavnane kupnine ne izdajo.
Zakladnica izpolni pogodbeno obveznost tako, da na
dan plačila kupnine izroči KDD nalog za vknjižbo enomesečnih zakladnih menic na račune končnih investitorjev, ki
mu jih na dan plačila posreduje pooblaščeni vpisnik.
10
Enomesečne zakladne menice se štejejo za izdane na
dan vknjižbe enomesečnih zakladnih menic na račun investitorja pri KDD.
Po izdaji sprejme minister za finance, sklep o višini
emisije enomesečnih zakladnih menic.
11
Zakladnica izplača obveznost iz enomesečne zakladne
menice na dan dospelosti zakladne menice osebam, ki so
bile dva delovna dneva pred dospelostjo vknjižene kot imetniki enomesečnih zakladnih menic (v nadaljevanju: imetniki)
v centralnem registru KDD in na račun, ki je vpisan v centralnem registru pri KDD.
12
Če izplačila ni bilo mogoče izvršiti, ker je bila na nalog za
vknjižbo enomesečnih zakladnih menic v centralnem registru
pri KDD vpisana nepravilna številka imetnikovega računa ali
so bili nanj vpisani drugi nepravilni podatki, ki so potrebni za
izplačilo, se šteje, da je imetnik v upniški zamudi.
13
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o
izdaji enomesečnih zakladnih menic (Uradni list RS, št.
22/01).
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14
Ta sklep začne veljati 5. 1. 2004.
Št. 481-02-1/2003
Ljubljana, dne 19. decembra 2003.
EVA 2003-1611-0193
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance

5840.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o opravljanju nalog Uprave Republike
Slovenije za javna plačila na področju
plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in
drugih javnofinančnih prihodkov

Na podlagi tretjega odstavka 73. člena in drugega
odstavka 74. člena zakona o plačilnem prometu (Uradni list
RS, št. 45/03 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
opravljanju nalog Uprave Republike Slovenije za
javna plačila na področju plačevanja in
razporejanja obveznih dajatev in drugih
javnofinančnih prihodkov
1. člen
(1) V pravilniku o opravljanju nalog Uprave Republike
Slovenije za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
(Uradni list RS, št. 110/02 in 42/03, v nadaljevanju: pravilnik) se na koncu četrtega odstavka 4. člena doda stavek, ki
se glasi:
»UJP zadnji delovni dan v letu razporedi praviloma vsa
sredstva z vplačilnih podračunov. Na vplačilnem podračunu
lahko ostanejo nerazporejena le sredstva, ki jih zaradi zaključka medbančnega plačilnega prometa tega dne UJP ni
mogel razporediti prejemnikom, ki so izven sistemov EZR.«
2. člen
(1) Na koncu sedmega odstavka 4. člena se doda
besedilo, ki se glasi:
»Na zadnji delovni dan v letu morajo nadzorniki razporediti vsa sredstva svojih prehodnih podračunov. Nadzorniki, ki med letom sami razporejajo sredstva, pooblastijo UJP,
da po zaključku medbančnega plačilnega prometa razporedi morebitni ostanek sredstev njihovih prehodnih podračunov. V pooblastilu navedejo podračune, na katere se sredstva razporedijo, njihove deleže ter podatke sklicevanja na
številko odobritve in na številko obremenitve.«
3. člen
(1) Peti odstavek 5. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»(5) Pri vračanju preveč ali napačno plačane dohodnine se najprej zagotovijo vsa sredstva za vračilo v breme
podračuna državnega proračuna. Proračuni občin morajo
na podlagi podatkov UJP o zagotovljenih sredstvih za vračilo
zmanjšati prihodek dohodnine in povečati obveznost do države. UJP nato vse tekoče prilive akontacij podvrst dohodnine v celoti razporeja v dobro podračuna državnega proraču-

Št.

134 / 30. 12. 2003 / Stran 19919

na, dokler ni poravnan predpisan del vračila, ki bi moral biti
vrnjen v breme podračunov proračunov občin. Proračuni
občin morajo na podlagi podatkov UJP o tekočih prilivih, ki
so bili uporabljeni za poravnavo predpisanega dela vračila,
povečati prihodek dohodnine in hkrati zmanjšati obveznost
do države.«
4. člen
(1) Za petim odstavkom 5. člena se dodata nova šesti
in sedmi odstavek, ki se glasita:
»(6) Vračilo upravnih taks, ki se delijo med državo in
občine, se izvaja po enakem postopku kot vračilo dohodnine iz predhodnega odstavka.
(7) Pri vračanju preveč plačane pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest se vsa sredstva za vračilo zagotovijo v
breme tekočih prilivov podračuna pristojbine za vzdrževanje
gozdnih cest. Proračuni občin morajo na podlagi podatkov
UJP prilive, ki so bili porabljeni za zagotovitev kritja za vračilo, prikazati na ustreznem podkontu pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest kot povečanje prihodka in hkrati kot zmanjšanje prihodka.«
(2) Dosedanji šesti do enajsti odstavek postanejo osmi
do trinajsti odstavek.
5. člen
(1) Za 6. členom se doda 6.a člen, ki se glasi:
»6.a člen
(vpisovanje podatkov, potrebnih za pravilnost izvajanja
postopkov)
(1) Pravilnost izvajanja postopkov vračil se zagotavlja s
sistemom podatkov sklicevanja na številko odobritve oziroma obremenitve. V nadaljevanju so navedena pravila uporabe podatkov sklicevanja na številko odobritve oziroma obremenitve za transakcije, ki jih dobi prejemnik v svojem izpisku.
Te transakcije ločujemo po dvomestnih oznakah vrste posla
(VP) na:
VP=01 je razporeditev. To je priliv sredstev na podračun prejemnika; prejemnik za ta znesek poveča prihodek.
VP=02 je kritje. To je odliv sredstev iz podračuna prejemnika za zagotovitev sredstev za vračilo; prejemnik za ta
znesek zmanjša prihodek.
VP=03 je založeno. To je odliv sredstev iz podračuna
državnega proračuna, s katerimi namesto občin zagotovi
sredstva za vračilo; državni proračun za ta sredstva poveča
terjatev do občin.
VP=04 je vračilo založenega. To je priliv sredstev na
podračun državnega proračuna; transakcijo sproži UJP v
postopku razporeditve prilivov iz vplačilnega podračuna na
podračune posameznih prejemnikov, če ugotovi, da še niso
vrnjena vsa založena sredstva; državni proračun za ta sredstva zmanjša terjatev do občin.
VP=05 je informativni priliv iz založenega. To je transakcija, ki občini sporoča, koliko je državni proračun zanjo
založil; občina za ta znesek poveča obveznost do državnega
proračuna.
VP=06 je informativno kritje iz založenega. To je transakcija, ki občini sporoča znesek kritja iz založenih sredstev
države; občina za ta znesek zmanjša prihodek.
VP=07 je informativno razporejeno iz tekočih prilivov.
To je transakcija, ki občini sporoča znesek tekočih prilivov,
ki so bili uporabljeni za vračilo založenega; občina za ta
znesek poveča prihodek.
VP=08 je informativno vračilo založenega. To je transakcija, ki občini sporoča znesek sredstev, ki so bila vrnjena državnemu proračunu za njegovo založitev; občina za ta
znesek zmanjša obveznost do državnega proračuna.
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VP=09 je informativno razporejeno iz tekočih prilivov.
To je transakcija, ki občini sporoča znesek tekočih prilivov,
ki so bili uporabljeni za zbiranje kritja za vračilo; občina za ta
znesek poveča prihodek.
VP=10 je informativno kritje iz tekočih prilivov. To je
transakcija, ki občini sporoča znesek tekočih prilivov, ki jih
je UJP uporabila za izvedbo vračila; občina za ta znesek
zmanjša prihodek.
(2) INFORMATIVNI POSLI iz predhodnega odstavka so
interne transakcije sistemov EZR, ki jih pripravi ter izvrši UJP
in ki obstajajo samo v paru, tako da je saldo para vedno nič.
(3) Za zgoraj navedene transakcije se uporabljajo podatki sklicevanja na številko obremenitve oziroma odobritve
po modelu 51. V polje sklicevanja na številko obremenitve

oziroma odobritve se vpišejo tri skupine podatkov: P1, P2 in
P3, ki so ločene z vezajem:
a) skupina P1 (5-mestno število): je šifra proračunskega uporabnika (PU) s kontrolno številko iz pravilnika, ki določa neposredne in posredne uporabnike državnega in
občinskih proračunov;
b) skupina P2 (7-mestno število): je podkonto razreda
ali 1, ali 2, ali 7 po pravilniku, ki določa enotni kontni načrt
za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, in kontrolna številka;
c) skupina P3 (8-mestno število): šifra vrste posla (2mestno število), zaporedna številka B2 (3-mestno število) in
zadnje tri številke leta.

V spodnji tabeli so prikazani podatki sklicevanja na številko obremenitve in odobritve po modelu 51 za posamezno vrsto
posla.

VP

Naziv vrste posla

1

2

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

razporejeno
kritje
založeno
vraþilo založenega
informativni priliv iz založenega
informativno kritje iz založenega
informativno razporejeno
informativno vraþilo založenega
informativno razporejeno
informativno kritje iz razporejenega

SKLIC OBREMENITVE

SKLIC ODOBRITVE

Model

P1

P2

P3

Model

P1

P2

3

4

5

6

7

8

9

51
51
51
51
51
51
51
51
51
51

99996
PU
10995
99996
PU
PU
PU
PU
PU
PU

6. člen
(1) Za četrtim odstavkom 7. člena se doda peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Popravki, ki jih sporočajo nadzorniki v UJP za
namene uskladitve podatkov, se obdelujejo po postopkih
vračanja preveč ali napačno plačanih dajatev.«

7...
7...
1412000
7...
7...
7...
2403501
2403501
7...
7...

01bbbLLL
02bbbLLL
03bbbLLL
04bbbLLL
06bbbLLL
06bbbLLL
08bbbLLL
08bbbLLL
10bbbLLL
10bbbLLL

8. člen
(1) V Prilogi 2 se na koncu odstavka z oznako Opomba
doda besedilo, ki se glasi:
»Tipi sklicev za vrste poslov od 01 do 10 iz 6.a člena
tega pravilnika so določeni v tabeli 6.a člena tega pravilnika.«

PU
99996
99996
10995
PU
PU
PU
PU
PU
PU

7...
7...
7...
1412000
2403501
2403501
7...
7...
7...
7...

10

01bbbLLL
02bbbLLL
03bbbLLL
04bbbLLL
05bbbLLL
05bbbLLL
07bbbLLL
07bbbLLL
09bbbLLL
09bbbLLL

9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 97746/03
Ljubljana, dne 19. decembra 2003.
EVA 2003-1611-0197

7. člen
(1) Za 8. členom se doda 8.a člen, ki se glasi:
»8.a člen
(prehodne določbe)
(1) Za vrste poslov 01, 02, 03 in 04, določene v
6.a členu, se model 51 sklicevanja na številko odobritve
oziroma obremenitve začne uporabljati 1. aprila 2004.
(2) Z dnem začetka uporabe vrst poslov iz predhodnega odstavka se prenehajo uporabljati odstavki z oznako Tip
2.3., Tip 2.4., Tip 4.3. in Tip 4.4. Priloge 2.«

51
51
51
51
51
51
51
51
51
51

P3

dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance

5841.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o enotnem kontnem načrtu za
proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava

Na podlagi 13. člena zakona o računovodstvu (Uradni
list RS, št. 23/99 in 30/02–ZJF-C) izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
enotnem kontnem načrtu za proračun,
proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava
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1. člen
V pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun,
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02 in 58/03) se v tretjem odstavku 12. člena za besedo »upravljalca« doda pika, ostalo
besedilo se črta.

413300 – Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za
plače in druge izdatke zaposlenim
413301 – Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za
prispevke delodajalcev
413302 – Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke
za blago in storitve«.

2. člen
Za 44. členom se doda nov 44.a člen, ki se glasi:
»Konti skupine 45 – Plačila sredstev v proračun
Evropske unije
Na kontih skupine 45 se izkazujejo vsa nepovratna
plačila, ki jih mora na podlagi dogovora država članica Evropske unije vplačevati v proračun Evropske unije. Konti te
skupine so razčlenjeni glede na vrsto vplačila, ki ga je potrebno vplačevati v evropski proračun. «

8. člen
V okviru konta 4133 – Tekoči transferi v javne zavode
se odpre nov podkonto, ki se glasi:
»413310 – Tekoči transferi v javne zavode – za premije
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja«.

3. člen
Za 58. členom se doda nov 58.a člen, ki se glasi:
»Konti skupine 78 – Prejeta sredstva iz Evropske
unije
Na kontih skupine 78 se izkazujejo prejeta sredstva iz
Evropske unije, ki jih prejmejo na podlagi pogodb in dogovorov države članice Evropske unije. Konti te skupine so
razčlenjeni glede na namene porabe.«
4. člen
V enotnem kontnem načrtu (Priloga I) se v okviru podskupine kontov 401 –PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST odpreta nov konto in podkonto, ki se
glasita:
»4015 – Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja
401500 – Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja«.
5. člen
V podskupini kontov 403 – PLAČILA DOMAČIH OBRESTI se v okviru konta 4033 – Plačila obresti od kreditov –
drugim domačim kreditodajalcem spremenijo nazivi naslednjih podkontov tako, da se glasijo:
»403300 – Plačila obresti od kratkoročnih kreditov –
občinam
403301 – Plačila obresti od dolgoročnih kreditov –
občinam
403304 – Plačila obresti od kratkoročnih kreditov –
javnim skladom
403305 – Plačila obresti od dolgoročnih kreditov –
javnim skladom«.
6. člen
V okviru konta 4033 – Plačila obresti od kreditov –
drugim domačim kreditodajalcem se odpreta dva nova podkonta, ki se glasita:
»403310 – Plačila obresti od kratkoročnih kreditov –
javnim agencijam
403311 – Plačila obresti od dolgoročnih kreditov –
javnim agencijam«.
7. člen
V okviru podskupine kontov 413 – DRUGI TEKOČI
DOMAČI TRANSFERI se spremenijo nazivi naslednjih kontov in podkontov, tako da se glasijo:
»4130 – Tekoči transferi občinam
413003 – Sredstva, prenesena drugim občinam
413004 – Sredstva, prenesena ožjim delom občin
4132 – Tekoči transferi v javne sklade
413200 – Tekoči transferi v javne sklade
4133 – Tekoči transferi v javne zavode

9. člen
V okviru podskupine kontov 413 – DRUGI TEKOČI
DOMAČI TRANSFERI se odprejo novi konti in podkonti, ki
se glasijo:
»4135 – Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb,
ki niso posredni proračunski uporabniki
413500 – Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem
javnih služb, ki niso posredni proračunskiuporabniki
413501 – Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih
služb, ki niso posredni proračunski uporabniki – za zdravila
413502 – Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih
služb, ki niso posredni proračunski uporabniki – za ortopedske pripomočke
413503 – Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih
služb, ki niso posredni proračunski uporabniki – za cepiva,
transfuzijo krvi, sanitetni material
4136 – Tekoči transferi v javne agencije
413600 – Tekoči transferi v javne agencije«.
10. člen
V okviru konta 4200 – Nakup zgradb in prostorov se
odpre nov podkonto, ki se glasi:
»420070 – Nakup poslovnih stavb – finančni najem«.
V okviru konta 4201 – Nakup prevoznih sredstev se
odpre nov podkonto, ki se glasi:
»420170 – Nakup avtomobilov – finančni najem«.
V okviru konta 4202 – Nakup opreme se odpreta dva
nova podkonta, ki se glasita:
»420270 – Nakup pisarniškega pohištva – finančni
najem
420271 – Nakup pisarniške opreme – finančni najem«.
V okviru konta 4207 – Nakup nematerialnega premoženja se odpre nov podkonto, ki se glasi:
»420770 – Nakup neopredmetenih dolgoročnih sredstev – finančni najem«.
11. člen
V okviru podskupine kontov 430 – INVESTICIJSKI
TRANSFERI se spremenijo nazivi naslednjih kontov in podkontov tako, da se glasijo:
»4300 – Investicijski transferi občinam
430000 – Investicijski transferi občinam
430001 – Investicijski transferi ožjim delom občin
430100 – Investicijski transferi javnim skladom
4302 – Investicijski transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
430200 – Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
4303 – Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin
430300 – Investicijski transferi javnim podjetjem in
družbam, ki so v lasti države ali občin
4305 – Investicijski transferi privatnim podjetjem
430500 – Investicijski transferi privatnim podjetjem
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4306 – Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom
430600 – Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom
4307 -Investicijski transferi javnim zavodom
430700 – Investicijski transferi javnim zavodom«.
12. člen
V okviru podskupine kontov 430 – INVESTICIJSKI
TRANSFERI se odprejo naslednji novi konti in podkonti, ki
se glasijo:
»430101 – Investicijski transferi javnim agencijam
4309 – Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih
služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
430900 – Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki«.
13. člen
V okviru podskupine kontov 440 – DANA POSOJILA
se spremenijo nazivi naslednjih kontov in podkontov tako,
da se glasijo:
»4400 – Dana posojila posameznikom in zasebnikom
440000 – Dana posojila posameznikom in zasebnikom – kratkoročna posojila
440001 – Dana posojila posameznikom in zasebnikom – dolgoročna posojila
4402 – Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki
so v lasti države ali občin
440200 – Dana posojila javnim podjetjem in družbam,
ki so v lasti države ali občin – kratkoročna posojila
440201 – Dana posojila javnim podjetjem in družbam,
ki so v lasti države ali občin – dolgoročna posojila
4404 – Dana posojila privatnim podjetjem
440400 – Dana posojila privatnim podjetjem – kratkoročna posojila
440401 – Dana posojila privatnim podjetjem – dolgoročna posojila
4405 – Dana posojila občinam
440500 – Dana posojila občinam – kratkoročna posojila
440501 – Dana posojila občinam – dolgoročna posojila«.
14. člen
V okviru podskupine kontov 440 – DANA POSOJILA
se odprejo novi konti in podkonti, ki se glasijo:
»4408 – Dana posojila javnim agencijam
440800 – Dana posojila javnim agencijam – kratkoročna posojila
440801 – Dana posojila javnim agencijam – dolgoročna posojila
4409 – Plačila zapadlih poroštev
440900 – Plačila zapadlih poroštev javnim podjetjem
in družbam, ki so v lasti države ali občin
440901 – Plačila zapadlih poroštev privatnim podjetjem
440902 – Plačila zapadlih poroštev finančnim institucijam
440999 – Plačila drugih zapadlih poroštev«.
15. člen
V okviru podskupine kontov 441 – POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB se spremeni naziv konta in
podkonta tako, da se glasita:
»4410 – Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin
441000 – Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin«.
16. člen
V okviru razreda 4 – ODHODKI IN DRUGI IZDATKI se
odpre nova skupina kontov, ki se glasi:
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»45 – PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE«
V okviru nove skupine kontov se odprejo nova podskupina, konti ter podkonti, ki se glasijo:
»450 – PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE
4500 – Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije
450000 – Plačila sredstev v proračun EU iz naslova
carin
450001 – Plačila sredstev v proračun EU iz naslova
posebnih davščin pri uvozu kmetijskih proizvodov in živil
450002 – Plačila sredstev v proračun EU iz naslova
sladkorne dajatve
4501 – Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost
450100 – Plačila sredstev v proračun EU iz naslova
davka na dodano vrednost
4502 – Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto
nacionalnega dohodka
450200 – Plačila sredstev v proračun EU iz naslova
bruto nacionalnega dohodka
4503 – Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Velike Britanije
450300 – Plačila sredstev v proračun EU iz naslova
popravka v korist Velike Britanije«.
17. člen
V okviru podskupine kontov 500 – DOMAČE ZADOLŽEVANJE se v okviru konta 5003 – Najeti krediti pri drugih
domačih kreditodajalcih spremenijo nazivi podkontov tako,
da se glasijo:
»500300 – Najeti krediti pri občinah – kratkoročni
krediti
500301 – Najeti krediti pri občinah – dolgoročni krediti
500304 – Najeti krediti pri javnih skladih – kratkoročni
krediti
500305 – Najeti krediti pri javnih skladih – dolgoročni
krediti«.
18. člen
V okviru konta 5003 – Najeti krediti pri drugih domačih
kreditodajalcih se odpreta dva nova podkotna, ki se glasita:
»500310 – Najeti krediti pri javnih agencijah – kratkoročni krediti
500311 – Najeti krediti pri javnih agencijah – dolgoročni krediti«.
19. člen
V okviru podskupine kontov 550 – ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA se v okviru konta 5503 – Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem spremenijo nazivi podkontov tako, da se glasijo:
»550300
- Odplačila kreditov občinam – kratkoročni krediti
550301
- Odplačila kreditov občinam – dolgoročni krediti
550304 – Odplačila kreditov javnim skladom – kratkoročni krediti
550305 – Odplačila kreditov javnim skladom – dolgoročni krediti«.
20. člen
V okviru konta 5503 – Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem se odpreta dva nova podkonta, ki
se glasita:
»550310
- Odplačila kreditov javnim agencijam –
kratkoročni krediti
550311
- Odplačila kreditov javnim agencijam –
dolgoročni krediti«.
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21. člen
V okviru podskupine kontov 704 – Domači davki na
blago in storitve se naziv konta 7040 spremeni tako, da se
glasi:
»7040 – Davek na dodano vrednost«.
V okviru konta 7040 pa se ukineta naslednja podkonta:
»704010 -Davek od prometa blaga in storitev
704027 – Zamudne obresti od davka od prometa blaga in storitev«.
22. člen
V okviru podskupine kontov 710 – UDELEŽBA NA
DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA se v okviru
konta 7103 – Prihodki od premoženja odpre nov podkonto,
ki se glasi:
»710313 – Prihodki od nadomestil za dodelitev služnosti na nepremičninah RS na območju avtocest«.
23. člen
V okviru skupine kontov 73 – PREJETE DONACIJE se
v podskupini kontov 730 – PREJTETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV nekateri konti in podkonti ukinejo, nazivi drugih kontov in podkontov pa se spremenijo tako, da se glasijo:
»7300 – Prejete donacije in darila od domačih pravnih
oseb
730000 – Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb
7301 – Prejete donacije in darila od domačih fizičnih
oseb
730100 – Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb.«
24. člen
V okviru podskupine kontov 731 – PREJETE DONACIJE IZ TUJINE se nekateri konti in podkonti ukinejo, nazivi
drugih kontov in podkontov pa se spremenijo tako, da se
glasijo:
»7310 – Prejete donacije in darila od tujih nevladnih
organizacij in fundacij
731000 – Prejete donacije in darila od tujih nevladnih
organizacij in fundacij
7311 – Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij
731100 – Prejete donacije in darila od tujih vlad in
vladnih institucij
7312 – Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb
731200 – Prejete donacije in darila od tujih pravnih
oseb
7313 – Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb
731300 – Prejete donacije in darila od tujih fizičnih
oseb.«
25. člen
V okviru podskupine kontov 740 – TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ se spremenijo nazivi naslednjih kontov in podkontov:
»7401 – Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
740100 – Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za
tekočo porabo
740101 – Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za
investicije
740102 – Prejeta sredstva iz občinskih proračunov iz
naslova plačila prispevkov za zdravstveno zavarovanje določenih oseb
7403 – Prejeta sredstva iz javnih skladov
740300 – Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo
porabo
740301 – Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije«.
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26. člen
V okviru podskupine kontov 740 – TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ se odpre nov konto in dva nova podkonta, ki se glasijo:
»7404 – Prejeta sredstva iz javnih agencij
740400 – Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo
porabo
740401 – Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije«.
27. člen
V okviru skupine kontov 74 – TRANSFERNI PRIHODKI
se odpre nova podskupina kontov, ki se glasi:
»741 – PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
V okviru nove podskupine se odprejo novi konti in
podkonti, ki se glasijo:
»7410 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz
predpristopnih pomoči Evropske unije
741000 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz
predpristopnih pomoči Evropske unije
7411 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike
741100 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz
sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike
7412 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko
741200 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz
sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko
7413 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za kohezijsko politiko
741300 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz
sredstev proračuna Evropske unije za kohezijsko politiko
7414 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje notranje politike
741400 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz
sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje notranje politike
7415 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz naslova pavšalnih povračil
741500 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz
sredstev proračuna Evropske unije iz naslova pavšalnih povračil
7416 – Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna
iz sredstev proračuna Evropske unije
741600 – Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
7417 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna – iz
sredstev drugih evropskih institucij
741700 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna – iz
sredstev drugih evropskih institucij«.
28. člen
V okviru podskupine kontov 750 – PREJETA VRAČILA
DANIH POSOJIL se spremenijo nazivi naslednjih kontov in
podkontov tako, da se glasijo:
»7500 – Prejeta vračila danih posojil od posameznikov
in zasebnikov
750000 – Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov – kratkoročna posojila
750001 – Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov – dolgoročna posojila
7502 – Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij
in družb, ki so v lasti države ali občin
750200 – Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin – kratkoročna
posojila
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750201 – Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin – dolgoročna
posojila
7504 – Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij
750400 – Prejeta vračila danih posojil od privatnih
podjetij – kratkoročna posojila
750401 – Prejeta vračila danih posojil od privatnih
podjetij – dolgoročna posojila
7505 – Prejeta vračila danih posojil od občin
750500 – Prejeta vračila danih posojil od občin –
kratkoročna posojila
750501 – Prejeta vračila danih posojil od občin –
dolgoročna posojila«.
29. člen
V okviru podskupine kontov 750 – PREJETA VRAČILA
DANIH POSOJIL se odpre nov konto in dva nova podkonta,
ki se glasijo:
»7508 – Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij
750800 – Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij – kratkoročna posojila
750801 – Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij – dolgoročna posojila«.
30. člen
V okviru podskupine kontov 751 – PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV se spremeni naziv konta in podkonta
tako, da se glasita:
»7510 – Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih
deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali
občin
751000 – Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih
deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali
občin«.
31. člen
V okviru razreda 7 – PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI
se odpre nova skupina kontov, ki se glasi:
»78 – PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE «
V okviru nove skupine se odprejo nove podskupine
kontov, novi konti ter podkonti, ki se glasijo:
»780 – PREDPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE
UNIJE
7800 – Prejeta sredstva PHARE
780000 – Prejeta sredstva PHARE
780001 – Prejete obresti od sredstev PHARE
7801 – Prejeta sredstva ISPA
780100 – Prejeta sredstva ISPA
780101 – Prejete obresti od sredstev ISPA
7802 – Prejeta sredstva SAPARD
780200 – Prejeta sredstva SAPARD
780201 – Prejete obresti od sredstev SAPARD
781 – PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA
IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE
7810 – Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova
tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada – Jamstveni del (EAGGF
– Guarantee Fund)
781000 – Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova
tržnih ukrepov v kmetijstvu
781001 – Prejete obresti od sredstev iz proračuna EU
iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu
7811 – Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova
neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega
jamstvenega in usmerjevalnega sklada – Jamstveni del
(EAGGF – Guarantee Fund)
781100 – Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova
neposrednih plačil v kmetijstvu
781101 – Prejete obresti od sredstev iz proračuna EU
iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu
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7812 – Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova
programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada – Jamstveni del (EAGGF
– Guarantee Fund)
781200 – Prejeta sredstva iz proračuna EU za območja s težjimi razmerami za kmetovanje – ECO 1
781201 – Prejeta sredstva iz proračuna EU za slovenski kmetijski okoljski program – ECO 2, ECO 3
781202 – Prejeta sredstva iz poračuna EU za zgodnje
upokojevanje
781203 – Prejeta sredstva iz proračuna EU za organizacije proizvajalcev
781204 – Prejeta sredstva iz proračuna EU za tehnično pomoč
781205 – Prejeta sredstva iz proračuna EU za pogozdovanje
781206 – Prejeta sredstva iz proračuna EU za prestrukturiranje kmetij (semi – subsistence)
781207 – Prejete obresti od sredstev iz proračuna EU
iz naslova programa razvoja podeželja
782 – PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU
ZA STRUKTURNO POLITIKO
7820 – Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada –
Usmerjevalni del (EAGGF – Guidance Fund)
782000 – Prejeta sredstva iz naslova Enotnega programskega dokumenta (EPD – EAGGF – Guidance Fund)
782001 – Prejete obresti od sredstev iz naslova Enotnega programskega dokumenta (EPD – EAGGF – Guidance Fund)
782002 – Prejeta sredstva iz naslova pobude skupnosti LEADER (kmetijstvo – EAGGF – Guidance)
782003 – Prejete obresti od sredstev iz naslova pobude skupnosti LEADER (kmetijstvo - EAGGF – Guidance)
7821 – Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)
782100 – Prejeta sredstva iz naslova Enotnega programskega dokumenta (EPD – ERDF)
782101 – Prejete obresti od sredstev iz naslova Enotnega programskega dokumenta ((EPD – ERDF)
782102 – Prejeta sredstva za prekomejno sodelovanje INTERREG III A (SLO-AUT, SLO-ITA, SLO-HUN-HRV)
782103 – Prejete obresti od sredstev za prekomejno
sodelovanje INTERREG III A (SLO-AUT, SLO-ITA, SLO-HUNHRV)
782104 – Prejeta sredstva iz naslova pobude skupnosti URBAN (okolje in prostor – ERDF)
782105 – Prejete obresti od sredstev iz naslova pobude skupnosti URBAN (okolje in prostor – ERDF)
7822 – Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)
782200 – Prejeta sredstva iz naslova Enotnega programskega dokumenta (EPD – ESF)
782201 – Prejete obresti od sredstev iz naslova Enotnega programskega dokumenta (EPD – ESF)
782202 – Prejeta sredstva iz naslova pobude skupnosti EQUAL (zaposlovanje – ESF)
782203 – Prejete obresti od sredstev iz naslova pobude skupnosti EQUAL (zaposlovanje – ESF)
7823 – Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova
Finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva (FIFG)
782300 – Prejeta sredstva iz naslova Enotnega programskega dokumenta (EPD – FIFG)
782301 – Prejete obresti od sredstev iz naslova Enotnega programskega dokumenta (EPD – FIFG)
783 – PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU
ZA KOHEZIJSKO POLITIKO
7830 – Prejeta sredstva iz Kohezijskega sklada (CF)
783000 – Prejeta sredstva iz Kohezijskega sklada –
za področje okolja
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783001 – Prejete obresti od sredstev iz Kohezijskega
sklada – za področje okolja
783002 – Prejeta sredstva iz Kohezijskega sklada –
za področje prometa
783003 – Prejete obresti od sredstev iz Kohezijskega
sklada – za področje prometa
784 – PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA
IZVAJANJE NOTRANJE POLITIKE
7840 – Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo
784000 – Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo
784001 – Prejete obresti od sredstev iz proračuna EU
za Schengensko mejo
7841 – Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za
izvajanje notranje politike
784100 – Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za
izvajanje notranje politike
784101 – Druge prejete obresti od sredstev iz proračuna EU za izvajanje notranje politike
785 – PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ
NASLOVA PAVŠALNIH POVRAČIL
7850 – Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova
pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka
785000 – Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova
pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka
785001 – Prejete obresti od sredstev iz proračuna EU
iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka
7851 – Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova
pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo
785100 – Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova
pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo
785101 – Prejete obresti od sredstev iz proračuna EU
iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavno
786 – OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
7860 – Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU
786000 – Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU
786001 – Prejete obresti od ostalih prejetih sredstev
iz proračuna EU
787 – PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
7870 – Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
787000 – Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
787001 – Prejete obresti od prejetih sredstev od drugih evropskih institucij
788 – PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
7880 – Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske
unije
788000 – Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije iz naslova tradicionalnih lastnih sredstev
788001 – Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije iz naslova davka na dodano vrednost
788002 – Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije iz naslova bruto nacionalnega dohodka
788003 – Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije iz naslova popravka v korist Velike Britanije
32. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2004 dalje.
Št. 97330
Ljubljana, dne 10. decembra 2003.
EVA 2003–1611–0157
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance
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Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov
in odhodkov pravnih oseb javnega prava

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02-ZJF-C) izdaja minister za finance
PRAVILNIK

o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in
odhodkov pravnih oseb javnega prava
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo vrste, priznavanje in
izkazovanje prihodkov in odhodkov ter izkazovanje prejemkov in izdatkov, povezanih s finančnimi naložbami in najemanjem posojil, v poslovnih knjigah in računovodskih izkazih
pravnih oseb javnega prava, ki vodijo poslovne knjige in
izdelujejo letna poročila na podlagi zakona o računovodstvu
(Uradni list RS, št. 23/99; v nadaljevanju: zakon o računovodstvu).
S poslovnimi knjigami so mišljene poslovne knjige, ki
jih vodijo pravne osebe javnega prava v skladu z določbami
zakona o računovodstvu ter pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava (v nadaljevanju: pravilnik o enotnem
kontnem načrtu).
Z računovodskimi izkazi so mišljeni izkazi, ki jih določa
pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (v nadaljevanju: pravilnik o sestavljanju letnih poročil).
2. člen
Pravne osebe javnega prava izkazujejo v poslovnih knjigah prihodke in odhodke ter prejemke in izdatke, povezane
s finančnimi naložbami in najemanjem posojil, v skladu z
določbami tega pravilnika ter pravilnikom o enotnem kontnem načrtu.
Pripoznavanje prihodkov in odhodkov po načelu
denarnega toka
3. člen
Prihodki in odhodki se pripoznavajo po načelu denarnega toka. V skladu s tem načelom se prihodek oziroma
odhodek prizna, ko sta izpolnjena naslednja pogoja:
– poslovni dogodek, ki ima za posledico izkazovanje
prihodkov oziroma odhodkov je nastal ter
– je prišlo do prejema ali izplačila denarja oziroma njegovega ekvivalenta.
Šteje se, da je pogoj za pripoznavanje prihodkov in
odhodkov, določen v drugi alinei prejšnjega odstavka, izpolnjen tudi, če so bile terjatve oziroma obveznosti, ki se nanašajo na prihodke oziroma odhodke, poravnane na drug način, pri čemer ni nastal denarni tok.
Ne glede na določbo prve alinee prvega odstavka tega
člena se za znesek prejetih oziroma danih predujmov, ki se
nanašajo na prihodke oziroma odhodke, pripoznajo prihodki oziroma odhodki že ob prejemu oziroma izplačilu teh
zneskov.
Zneski prihodkov in odhodkov se v času, od nastanka
poslovnega dogodka, ki je podlaga za njihovo izkazovanje,
do izpolnitve pogojev iz prvega odstavka tega člena za njihovo pripoznanje, izkazujejo kot posebna postavka časovnih razmejitev.
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4. člen
Sredstva in obveznosti do virov sredstev pravnih oseb
javnega prava se pripoznavajo, merijo in prevrednotujejo v
skladu z določbami slovenskih računovodskih standardov,
če ni z zakonom o računovodstvu, tem pravilnikom ali drugim predpisom, ki ga izda minister pristojen za finance,
določeno drugače.
II. VRSTE PRIHODKOV IN ODHODKOV
Prihodki
5. člen
Prihodki se razčlenjujejo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke ter prejeta sredstva iz Evropske unije.
Z davčnimi prihodki so mišljena vsa vplačila dajatev,
določena z zakonom ali drugim predpisom, izdanim na podlagi zakona.
Z nedavčnimi prihodki so mišljeni prihodki iz opravljanja dejavnosti, prihodki od financiranja, prihodki od taks in
pristojbin ter vsi drugi prihodki, ki niso v tem členu posebej
opredeljeni.
Kapitalski prihodki so prihodki iz prodaje opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih dolgoročnih sredstev, zalog blagovnih rezerv in finančnega premoženja.
Prejete donacije so prihodki iz naslova podarjenih denarnih sredstev.
Transferni prihodki so prihodki, doseženi s prenosom
denarnih sredstev od drugih javnofinančnih institucij.
Prejeta sredstva iz Evropske unije (v nadaljevanju: EU)
so prihodki, ki jih zagotavlja proračun EU in druge institucije
EU za posamezne namene.
Podrobnejša opredelitev prihodkov, ki se uvrščajo v
posamezno vrsto prihodkov, je podana z nazivi kontov, določenimi s pravilnikom o enotnem kontnem načrtu.
Odhodki
6. člen
Odhodki se razčlenjujejo na tekoče odhodke, odhodke tekočih transferjev, investicijske odhodke, odhodke investicijskih transferov in plačila sredstev v proračun EU.
Tekoči odhodki so odhodki, ki zajemajo plačila, nastala zaradi stroškov dela, stroškov materiala in drugih izdatkov
za blago in storitve ter sredstva, izločena v proračunske
sklade.
Odhodki tekočih transferov so plačila, za katere plačniki v povračilo ne dobijo materiala oziroma blaga ali storitve.
Uporaba teh sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali
splošne narave in ne investicijske.
Investicijski odhodki so plačila, namenjena pridobitvi
opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, kot
tudi za investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb ter pomembnejših opredmetenih osnovnih sredstev.
Odhodki investicijskih transferov so prenesena denarna nepovratna sredstva, namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev.
Kot investicijski transfer se štejejo tudi prenesena denarna sredstva za namene iz prejšnjega odstavka, ki so bila
dana v upravljanje in za katera se pri prejemniku teh sredstev vzpostavi obveznost iz naslova sredstev prejetih v upravljanje.
Plačila sredstev v proračun EU so plačila, ki se razčlenjujejo po virih teh sredstev.
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Podrobnejša opredelitev odhodkov, ki se uvrščajo v
posamezno vrsto odhodkov, je podana z nazivi kontov, določenimi s pravilnikom o enotnem kontnem načrtu.
III. PRIZNAVANJE PRIHODKOV IN ODHODKOV PRI
VREDNOTENJU POSAMEZNIH BILANČNIH POSTAVK
DRUGIH UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA
NAČRTA
Opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena
dolgoročna sredstva
7. člen
Za znesek ugotovljene izvirne nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev oziroma neopredmetenih dolgoročnih sredstev se oblikuje vir sredstev, ki se zmanjšuje za
obračunano vrednost popravkov nabavne vrednosti ter neodpisano nabavno vrednost prodanih, odtujenih ali v upravljanje
prenesenih opredmetenih osnovnih sredstev oziroma neopredmetenih dolgoročnih sredstev. Stroški obresti se ne vštevajo v nabavno vrednost opredmetenih osnovnih sredstev.
Nabavna vrednost brezplačno pridobljenih opredmetenih osnovnih sredstev ter neopredmetenih dolgoročnih sredstev oziroma opredmetenih osnovnih sredstev ter neopredmetenih dolgoročnih sredstev, za katera ne obstaja
dokumentacija o stroških pridobitve ali je takšna dokumentacija nepopolna, se določi z ocenitvijo, pri čemer se upoštevajo razpoložljivi podatki o tržnih cenah, lahko pa tudi
knjigovodski podatki primerljivih enakih ali podobnih sredstev, ki so v lasti ustanovitelja uporabnika enotnega kontnega načrta.
Stroški, ki sestavljajo nabavno vrednost opredmetenega osnovnega sredstva oziroma neopredmetenega dolgoročnega sredstva, kot tudi stroški investicijskega vzdrževanja in obnov, se priznajo kot investicijski odhodki v
obračunskem obdobju, v katerem so bili plačani. Popravki
nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev ter neopredmetenih dolgoročnih sredstev se oblikujejo v skladu z
navodilom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Zneski popravkov nabavne vrednosti se ne obravnavajo kot strošek amortizacije oziroma prevrednotovalni odhodek, temveč
zmanjšujejo obveznost do virov sredstev, oblikovano ob pridobitvi teh sredstev.
Zneski kupnine ali odškodnine za odtujena ali uničena
opredmetena osnovna sredstva ter neopredmetena dolgoročna sredstva se priznajo kot kapitalski prihodki v obračunskem obdobju, v katerem so bili prejeti.
Pravne osebe javnega prava lahko razporedijo stvari
drobnega inventarja, katerih posamična nabavna vrednost
po dobaviteljevem obračunu ne presega tolarske vrednosti
100 evrov, med material. S stvarmi drobnega inventarja so
mišljeni pisarniški pripomočki, oprema poslovnih prostorov,
orodja, okrasni predmeti in podobno.
Finančne naložbe
8. člen
Nabavna vrednost finančnih naložb iz brezplačno pridobljenih vrednostnih papirjev se izkaže v višini nominalne
vrednosti vrednostnega papirja, popravljenega za zneske
obresti oziroma donose, ki so vsebovani v vrednostnem
papirju in se nanašajo na bodoče obdobje. Za znesek nabavne vrednosti finančne naložbe se izkaže obveznost do
lastnih virov sredstev.
Izdatki za dana posojila se priznajo ob nakazilu posojila
oziroma ob plačilu kupnine za kapitalski delež.
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Depoziti, ki se nanašajo na vezavo začasno prostih
sredstev, se ne izkazujejo kot izdatek za dano posojilo.
Obračunane obresti in drugi donosi dolgoročnih finančnih naložb se obravnavajo kot samostojna terjatev. Donosi
dolgoročnih finančnih naložb se priznajo kot prihodki ob
unovčenju.
Dogovorjena sprememba vrednosti dolgoročnih finančnih naložb, ki izhaja iz določb pogodbe ali pogojev izdaje
vrednostnega papirja (naložba v devizah, devizna klavzula in
podobno), povečuje oziroma zmanjšuje vrednost teh finančnih naložb ter stanje obveznosti do njihovih virov.
Obračunane obresti in drugi donosi kratkoročnih finančnih naložb se lahko izkazujejo kot samostojna terjatev ali pa
povečujejo znesek kratkoročne finančne naložbe.
Obračunane obresti in drugi donosi kratkoročnih finančnih naložb se priznajo kot prihodki ob njihovem unovčenju.
Dogovorjena sprememba vrednosti kratkoročnih finančnih naložb, ki izhaja iz določb pogodbe ali pogojev izdaje
vrednostnega papirja (devizna klavzula in podobno), se
obravnava kot obrestovanje. Prihodki oziroma odhodki se
priznajo ob unovčenju.
Popravki vrednosti naložb se ne opravljajo, odpis naložb pa zmanjšuje ustrezno obveznost do virov teh sredstev.
Finančne naložbe v naložbene nepremičnine se izkazujejo v zneskih, ki ustrezajo zneskom stroškov neposredno
povezanih z njihovo pridobitvijo in usposobitvijo za uporabo.
Zmanjšanje vrednosti naložbenih nepremičnin zmanjšuje obveznost do njihovih virov. Donosi naložbenih nepremičnin
se obravnavajo kot prihodki iz premoženja.
Plemenite kovine, dragi kamni, umetniška dela in podobno se vrednotijo po nabavnih cenah. Usklajevanje vrednosti plemenitih kovin se opravi na bilančni dan na podlagi
cen, ki jih objavlja Banka Slovenije. Za razliko, nastalo zaradi usklajevanje cen se povečajo oziroma zmanjšajo viri.
Med finančne naložbe v širšem pomenu spadajo tudi
naložbe v kapital gospodarskih družb, naložbe v namensko
premoženje javnih skladov ter naložbe v premoženje, ki je v
lasti drugih pravnih oseb.
Terjatve
9. člen
Obračunane dogovorjene obresti in drugi donosi dolgoročnih terjatev, se obravnavajo kot samostojna terjatev.
Donosi dolgoročnih terjatev se priznajo kot prihodki ob unovčenju. Dogovorjeno prevrednotenje dolgoročnih terjatev povečuje oziroma zmanjšuje vrednost teh terjatev ter stanje
obveznosti do njihovih virov.
Obračunane obresti in drugi donosi kratkoročnih terjatev se lahko izkazujejo kot samostojna terjatev ali pa povečujejo znesek kratkoročne terjatve. Dogovorjeno prevrednotenje kratkoročnih terjatev se obravnava kot obrestovanje.
Obračunane obresti in drugi donosi kratkoročnih terjatev se priznajo kot prihodki ob njihovem unovčenju.
Popravki vrednosti terjatev se ne opravljajo, odpis terjatev pa zmanjšuje ustrezno obveznost do virov teh sredstev.
Vračilo sredstev, ki se nanaša na že poravnane terjatve, priznane kot prihodki oziroma prejemki tekočega leta,
zmanjšuje prihodke oziroma prejemke tekočega leta, druga
vračila pa se izkazujejo kot odhodki.
Zaloge
10. člen
Zaloge materiala in blaga se ob začetnem pripoznanju
ovrednotijo po nabavni ceni, ki jo sestavlja nakupna cena,
uvozne in druge nevračljive nakupne dajatve, lahko pa tudi
neposredni stroški nabave.
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Stroški nabave materiala in blaga se priznajo kot odhodki v obdobju, v katerem so bili plačani.
Zaloge nedokončane proizvodnje in storitev ter končnih izdelkov se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo v
skladu z računovodskimi standardi, lahko pa se ovrednotijo
le po izbranih neposrednih proizvodnih stroških, vendar najmanj po neposrednih stroških materiala in storitev.
Za znesek vrednosti zalog nedokončane proizvodnje
oziroma storitev ter končnih izdelkov se oblikuje vir sredstev,
ki se zmanjšuje za obračunano vrednost prodanih ali odtujenih izdelkov ali storitev, ugotovljeno v skladu z izbrano metodo (poprečnih drsečih cen, tehtanih poprečnih cen, FIFO,
LIFO ali drugo). V vrednost nedokončane proizvodnje in
končnih izdelkov se ne vštevajo stroški obresti. Vrednost
porabljenih zalog, ugotovljena v skladu z izbrano metodo, je
dokončna.
Neposredni in posredni stroški materiala, storitev in
dela ter drugi stroški, ki so povezani s proizvodnjo izdelkov
ali opravljanjem storitev, se priznajo kot odhodki v obračunskem obdobju, v katerem so bili plačani.
Prihodki od prodaje zalog materiala, blaga oziroma izdelkov in storitev se priznajo v obračunskem obdobju, v
katerem so plačani.
Ugotovljeni presežki in primanjkljaji zalog povečujejo
oziroma zmanjšujejo vire sredstev. Za zneske primanjkljajev,
ki bremene odgovorno osebo, se priznajo prihodki v obračunskem obdobju, v katerem je znesek plačan.
Denarna sredstva
11. člen
Devizna sredstva se na koncu obračunskega obdobja
izkažejo v tolarski protivrednosti, obračunani po srednjem
tečaju Banke Slovenije. Za razliko, nastalo zaradi uskladitve, se povečajo oziroma zmanjšajo obveznosti do virov
sredstev.
Odhodki, poravnani z deviznimi sredstvi, se izkazujejo
v zneskih obračunanih po tolarski protivrednosti deviznih
sredstev ugotovljenih v skladu z izbrano metodo.
Obveznosti
12. člen
Obveznosti na podlagi izdanih vrednostnih papirjev se
izkazujejo v višini nominalnega zneska na katerega se glasi
vrednostni papir, popravljenega za zneske obresti, ki se
nanašajo na bodoče obdobje, če so ti zneski zajeti v nominalni vrednosti.
Obračunane obresti in druga povečanja dolgoročnih
obveznosti, ki povečujejo obveznost pravne osebe, razen
povečanja iz naslova dogovorjenega prevrednotenja, se
obravnavajo kot samostojna obveznost. Ta povečanja se
priznajo kot odhodki ob unovčenju. Dogovorjeno prevrednotenje dolgoročnih obveznosti povečuje oziroma zmanjšuje vrednost teh obveznosti ter stanje lastnih virov sredstev.
Obračunane obresti in druga povečanja kratkoročnih
obveznosti se priznajo kot odhodki ob njihovem unovčenju.
Kot obrestovanje se obravnava tudi dogovorjeno prevrednotenje kratkoročnih obveznosti.
Obresti, zaračunane na podlagi prejetih blagovnih kreditov, ter zamudne obresti, zaračunane zaradi nepravočasnega plačila poslovnih obveznosti, se obravnavajo kot odhodek tiste vrste na katerega se nanašajo.
Odpis obveznosti se izkazuje kot zmanjšanje neplačanih odhodkov ali prejemkov oziroma kot povečanje ustrezne
obveznosti do virov sredstev.
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Vračilo sredstev, ki se nanaša na že poravnane obveznosti, priznane kot odhodki oziroma izdatki tekočega leta,
zmanjšuje odhodke oziroma izdatke tekočega leta, druga
vračila pa se izkazujejo kot prihodki.
IV. PREVREDNOTOVANJE SREDSTEV
13. člen
Prevrednotovanje sredstev ter obveznosti do virov sredstev zaradi njihove okrepitve ali oslabitve se opravlja v obsegu in v skladu z določbami tega člena.
Prevrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev, predvsem nepremičnin, se lahko opravi, če knjigovodski podatki
o njihovi nabavni vrednosti pomembno odstopajo od nabavne vrednosti primerljivih enakih ali podobnih sredstev. Za
razlike ugotovljene pri prevrednotenju se poveča ali zmanjša
knjigovodska vrednost opredmetenega osnovnega sredstva
in sicer tako da se prevrednoti nabavna vrednost in popravek nabavne vrednosti. Za znesek spremembe knjigovodske vrednosti opredmetenega osnovnega sredstva se zmanjša ali poveča obveznost do vira sredstev.
Prevrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev zaradi oslabitve se lahko opravi tudi če njihova knjigovodska
vrednost pomembno presega nadomestljivo vrednost. Za
znesek spremembe knjigovodske vrednosti se zmanjša obveznost do vira sredstev.
Prevrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev zaradi okrepitve ter prevrednotenje nepremičnin zaradi oslabitve
se opravi v skladu z metodologijo, ki jo sprejme pristojni
organ pravne osebe, katere last so opredmetena osnovna
sredstva. Prevrednotenje drugih opredmetenih osnovnih
sredstev zaradi oslabitve se opravi na podlagi podatkov o
ugotovljenih razlikah med nabavno vrednostjo oziroma knjigovodsko vrednostjo opredmetenega osnovnega sredstva
ter nabavno vrednostjo oziroma knjigovodsko vrednostjo primerljivih enakih ali podobnih sredstev.
Na metodologijo iz prejšnjega odstavka da minister za
finance svoje soglasje.
Prevrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev po
drugem in tretjem odstavku tega člena se lahko opravi tudi
na podlagi cenitve, ki jo opravi pooblaščeni cenilec vrednosti.
Prevrednotovanje finančnih naložb zaradi njihove okrepitve ali oslabitve se ne opravlja.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se opravi
prevrednotenje dolgoročnih kapitalskih naložb zaradi okrepitve v primeru prevrednotenja kapitala, na katerega se naložba nanaša. Opravi se tudi prevrednotenje dolgoročnih
kapitalskih naložb v odvisna podjetja za znesek ugotovljenega dobička oziroma izgube v odvisnem podjetju. Za znesek
spremembe knjigovodske vrednosti kapitalske naložbe se
zmanjša ali poveča obveznost do vira sredstev. Ob prejemu
sredstev iz naslova udeležbe na dobičku odvisnega podjetja
se za znesek udeležbe zmanjša vrednost naložbe in obveznost do vira sredstev ter priznajo prihodki.
Dogovorjeno prevrednotenje vrednosti finančnih naložb, terjatev in obveznosti zaradi ohranjanja njihove realne
vrednosti, se izkazuje v skladu z določbami 8., 9. oziroma
12. člena tega pravilnika.
Prevrednotenje v skladu z določbami četrtega in šestega odstavka tega člena se lahko opravi tudi za opredmetena
osnovna sredstva dana v upravljanje pravnim osebam za
katere ne velja zakon o računovodstvu, če tako odloči pristojni organ države oziroma občine.
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V. IZKAZOVANJE PREJEMKOV IN IZDATKOV POVEZANIH
S FINANČNIMI NALOŽBAMI IN NAJEMANJEM POSOJIL
14. člen
Izdatki in prejemki, ki se nanašajo na finančne naložbe
se razčlenjujejo in izkazujejo v skladu z določbami pravilnika
o enotnem kontnem načrtu ter pravilnika o sestavljanju letnih poročil.
Izdatki in prejemki, ki se nanašajo na naložbe začasno
prostih denarnih sredstev se ne izkazujejo.
15. člen
Prejemki in izdatki, ki se nanašajo na prejeta finančna
posojila se izkazujejo v skladu z določbami pravilnika o
enotnem kontnem načrtu ter pravilnika o sestavljanju letnih
poročil.
Za znesek kreditnega salda izkazanega zadnji dan obračunskega obdobja na podračunu enotnega zakladniškega
računa (v nadaljevanju: EZR) zaradi samodejne zadolžitve
na podlagi sklenjene pogodbe s poslovno banko, se pred
sestavitvijo letnega obračuna izkaže kratkoročna obveznost
ter prejemek iz naslova zadolževanja, v naslednjem obračunskem obdobju pa se obveznost ponovno izkaže kot kreditni saldo podračuna EZR, hkrati pa se izkaže kot izdatek iz
naslova odplačila dolga.
VI. PRIZNAVANJE PRIHODKOV IN ODHODKOV PRAVNIH
OSEB, KI PRIDOBIVAJO PRIHODKE NA TRGU
16. člen
Pravne osebe iz četrtega odstavka 15. člena zakona o
računovodstvu ugotavljajo in razčlenjujejo prihodke in odhodke ter vrednotijo sredstva in obveznosti do virov sredstev
v skladu z računovodskimi standardi, ki veljajo za nepridobitne organizacije, če ni s tem členom določeno drugače.
Pri razčlenjevanju in izkazovanju prihodkov in odhodkov
upoštevajo tudi določbe pravilnika o enotnem kontnem načrtu.
Med pravne osebe iz prejšnjega odstavka tega člena
se štejejo vsi uporabniki enotnega kontnega načrta iz 13.
člena zakona o računovodstvu, razen državnega in občinskih proračunov, državnih in občinskih organov ter organizacij, ožjih delov lokalnih skupnosti, Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije in javnih skladov, ki so jih ustanovile
občine ali država.
Pri prevrednotovanju opredmetenih osnovnih sredstev
ter prevrednotovanju kapitalskih naložb se upoštevajo določbe 13. člena tega pravilnika.
Prevrednotovanje zaradi odprave oslabitve se ne
opravlja.
Zaloge nedokončane proizvodnje in storitev ter končnih izdelkov se vrednotijo v skladu z določbami tretjega
odstavka 10. člena tega pravilnika. Vrednost porabljenih
zalog se ugotavlja v skladu z določbo četrtega odstavka 10.
člena tega pravilnika.
V nabavno vrednost osnovnih sredstev ter v vrednost
nedokončane proizvodnje oziroma končnih izdelkov se ne
vštevajo stroški obresti.
Namenska sredstva za pridobitev neopredmetenih dolgoročnih sredstev ter opredmetenih osnovnih sredstev prejeta iz javnofinančnih virov se ne izkazujejo kot prihodki,
temveč povečujejo obveznost do vira sredstev. Obveznost
do vira sredstev povečujejo tudi zneski kupnine za prodana
opredmetena osnovna sredstva, če je s predpisom določeno, da se sredstva kupnine smejo porabiti le za določen
namen.
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Če znesek sredstev, prejetih od financerja za pokrivanje stroškov amortizacije, ali če znesek za pokrivanje stroškov amortizacije, ki je vračunan v vrednost prodanih storitev ali proizvodov obračunskega obdobja, presega znesek
stroškov amortizacije tega obračunskega obdobja, se za
razliko prihodki, kot namenski prihodki, prenesejo preko
dolgoročnih časovnih razmejitev v naslednje obračunsko
obdobje.
Prejeta sredstva namenjena pokrivanju izbranih odhodkov določenih s predpisom ali odločitvijo pristojnega organa
občine ali države se prenašajo med prihodke preko časovnih razmejitev.
Zaradi spremljanja gibanja javnofinančnih prihodkov in
odhodkov ter določenih prejemkov in izdatkov, ki se nanašajo na finančne naložbe in zadolževanje, ugotavljajo in razčlenjujejo pravne osebe iz prvega odstavka tega člena svoje
prihodke in odhodke oziroma določene prejemke in izdatke
tudi na način, ki je s tem pravilnikom določen za druge
uporabnike enotnega kontnega načrta. Podatke o tako ugotovljenih prihodkih in odhodkih ter prejemkih in izdatkih,
izkazujejo v svojih poslovnih knjigah v skladu z določbami
pravilnika o enotnem kontnem načrtu. Na podlagi teh evidenc sestavijo računovodske izkaze oziroma poročila v skladu s pravilnikom o sestavljanju letnih poročil.
Pravne osebe javnega prava, ki niso uvrščene med
posredne ali neposredne uporabnike proračuna, ne zagotavljajo podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena.
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v nadaljevanju: ZJS) morajo poleg podatkov o stanju in gibanju sredstev namenskega premoženja, ki jih določa ZJS,
zagotavljati v svojih poslovnih knjigah tudi podatke o prihodkih in odhodkih doseženih z upravljanjem namenskega premoženja ugotovljenih v skladu z določbami tega pravilnika.
Na podlagi podatkov iz prejšnjega odstavka sestavijo
javni skladi računovodske izkaze oziroma poročila v skladu
s pravilnikom o sestavljanju letnih poročil.
X. KONČNA DOLOČBA
20. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati
odredba o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov uporabnikov enotnega kontnega načrta (Uradni list RS,
št. 86/99 in 110/99) ter odredba o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02).
21. člen
Ta pravilnik prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 97321/03
Ljubljana, dne 10. decembra 2003.
EVA 2003–1611–0173
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance

VII. RAZPOREJANJE PRESEŽKA PRIHODKOV NAD
ODHODKI PRAVNIH OSEB, KI PRIDOBIVAJO PRIHODKE
NA TRGU
17. člen
Ugotovljeni presežek prihodkov pravne osebe iz prvega odstavka 16. člena tega pravilnika se najprej porabi za
pokritje presežka odhodkov iz prejšnjih let, preostanek pa
se razporedi za druge namene v skladu s predpisi.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se v primeru, če ustanovitelj pred sprejemom letnega poročila zagotovi pokritje presežka odhodkov iz preteklih let iz drugih virov,
ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki lahko razporedi za druge namene v skladu s predpisi.
VIII. EVIDENTIRANJE PRIHODKOV IN ODHODKOV
REŽIJSKIH OBRATOV
18. člen
Režijski obrati iz 17. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98) evidenčno
ugotavljajo in razčlenjujejo prihodke in odhodke na način, ki
je določen za pravne osebe iz četrtega odstavka 15. člena
zakona o računovodstvu.
Znesek prihodkov, ki se zagotavlja za opravljanje javne
službe iz sredstev javnih financ, predstavlja razlika med odhodki ter prihodki doseženimi z opravljanjem javne službe.
Na podlagi teh evidenc sestavijo računovodske izkaze oziroma poročila v skladu s pravilnikom o sestavljanju letnih poročil.
IX. EVIDENTIRANJE PRIHODKOV IN ODHODKOV
DOSEŽENIH IZ UPRAVLJANJA NAMENSKIM
PREMOŽENJEM V JAVNIH SKLADIH
19. člen
Javni skladi, ki upravljajo z namenskim premoženjem iz
10. člena zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00;
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5843.

Pravilnik o spremembi pravilnika o sestavljanju
letnih poročil za proračun, proračunske
uporabnike in druge osebe javnega prava

Na podlagi tretjega odstavka 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02-ZJF-C) in na
podlagi petega odstavka 11. člena in drugega odstavka 89.
člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01 in 30/02) izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o spremembi pravilnika o sestavljanju letnih
poročil za proračun, proračunske uporabnike in
druge osebe javnega prava
1. člen
V pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun,
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02 in 21/03) se obrazec BILANCA
STANJA nadomesti z novim obrazcem, ki je sestavni del
tega pravilnika (PRILOGA 1).
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 97331
Ljubljana, dne 10. decembra 2003.
EVA 2003–1611–0174
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance
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PRILOGA 1
Izpolni organizacija pooblašþena za obdelave podatkov

5 3 0
1

2

3

4

Vrsta
posla

5

6

7

8

9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

Tem.
raþun

Individualna partija

Oper. št.
sedeža

19

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ŠIFRA UPORABNIKA *

IME UPORABNIKA:

ŠIFRA DEJAVNOSTI

SEDEŽ UPORABNIKA:

MATIýNA ŠTEVILKA

BILANCA STANJA
na dan
(v tisoþih tolarjev)
ýLENITEV
SKUPINE
KONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOV

Oznaka za
AOP

1

2

3

SREDSTVA
A) DOLGOROýNA SREDSTVA IN
SREDSTVA V UPRAVLJANJU
(002-003+004-005+006-007+
+008+009+010+011)

001

00

NEOPREDMETENA DOLGOROýNA
SREDSTVA

002

01

POPRAVEK VREDNOSTI
NEOPREDMETENIH DOLGOROýNIH
SREDSTEV

003

02

NEPREMIýNINE

004

03

POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIýNIN

005

04

OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA
OSNOVNA SREDSTVA

006

05

POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN
DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH
SREDSTEV

007

06

DOLGOROýNE KAPITALSKE NALOŽBE

008

07

DOLGOROýNO DANA POSOJILA IN
DEPOZITI

009

08

DOLGOROýNE TERJATVE IZ
POSLOVANJA

010

09

TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V
UPRAVLJANJE

011

B) KRATKOROýNA SREDSTVA; RAZEN
ZALOG IN AKTIVNE ýASOVNE
RAZMEJITVE

012

(013+014+015+016+017+
+018+019+020+021+022)
10

DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN
TAKOJ UNOýLJIVE VREDNOSTNICE

013

11

DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH
FINANýNIH USTANOVAH

014

12

KRATKOROýNE TERJATVE DO KUPCEV

015

13

DANI PREDUJMI IN VARŠýINE

016

ZNESEK
Tekoþe leto
4

Predhodno leto
5
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Št.

ýLENITEV
SKUPINE
KONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOV

Oznaka za
AOP

1

2

3

14

KRATKOROýNE TERJATVE DO
UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA
NAýRTA

017

15

KRATKOROýNE FINANýNE NALOŽBE

018

16

KRATKOROýNE TERJATVE IZ
FINANCIRANJA

019

17

DRUGE KRATKOROýNE TERJATVE

020

18

NEPLAýANI ODHODKI

021

19

AKTIVNE ýASOVNE RAZMEJITVE

022

C) ZALOGE

023

(024+025+026+027+028+029+030+031)
30

OBRAýUN NABAVE MATERIALA

024

31

ZALOGE MATERIALA

025

32

ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN
EMBALAŽE

026

33

NEDOKONýANA PROIZVODNJA IN
STORITVE

027

34

PROIZVODI

028

35

OBRAýUN NABAVE BLAGA

029

36

ZALOGE BLAGA

030

37

DRUGE ZALOGE

031

I. AKTIVA SKUPAJ

032

99

(001+012+023)
AKTIVNI KONTI IZVENBILANýNE
EVIDENCE

033

OBVEZNOSTI DO VIROV
SREDSTEV
D) KRATKOROýNE OBVEZNOSTI IN
PASIVNE ýASOVNE RAZMEJITVE
(035+036+037+038+
+039+040+041+042+043)

034

20

KRATKOROýNE OBVEZNOSTI ZA
PREJETE PREDUJME IN VARŠýINE

035

21

KRATKOROýNE OBVEZNOSTI DO
ZAPOSLENIH

036

22

KRATKOROýNE OBVEZNOSTI DO
DOBAVITELJEV

037

23

DRUGE KRATKOROýNE OBVEZNOSTI IZ
POSLOVANJA

038

24

KRATKOROýNE OBVEZNOSTI DO
UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA
NAýRTA

039

25
26

KRATKOROýNO OBVEZNOSTI DO
FINANCERJEV
KRATKOROýNE OBVEZNOSTI IZ
FINANCIRANJA

040
041

28

NEPLAýANI PRIHODKI

042

29

PASIVNE ýASOVNE RAZMEJITVE

043

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROýNE
OBVEZNOSTI
(045+046+047+048+049+050+051+052053+054+055+056+057+058-059)

044

90

SPLOŠNI SKLAD

045

91

REZERVNI SKLAD

046
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ZNESEK
Tekoþe leto
4

Predhodno leto
5
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ýLENITEV
SKUPINE
KONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOV

Oznaka za
AOP

1

2

3

ZNESEK
Tekoþe leto
4

Predhodno leto
5

Kraj in datum:

Oseba odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

Kontrolo opravila:

Štampiljka:

Datum prejema:

92

DOLGOROýNO RAZMEJENI PRIHODKI

047

93

DOLGOROýNE REZERVACIJE

048

940

SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V
JAVNIH SKLADIH

049

9410

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH
PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI
JE V NJIHOVI LASTI, ZA
NEOPREDMETENA DOLGOROýNA
SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA
SREDSTVA

050

9411

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH
PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI
JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANýNE
NALOŽBE

051

9412

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

052

9413

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

053

96

DOLGOROýNE FINANýNE OBVEZNOSTI

054

97

DRUGE DOLGOROýNE OBVEZNOSTI

055

980

OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA
DOLGOROýNA SREDSTVA IN
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

056

981

OBVEZNOSTI ZA DOLGOROýNE
FINANýNE NALOŽBE

057

985

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

058

986

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

059

I. PASIVA SKUPAJ

060

(034+044)
99

PASIVNI KONTI IZVENBILANýNE
EVIDENCE

061

1.
2.
Obrazec je pripravljen na podlagi 28. þlena zakona o raþunovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih
poroþil za proraþun, proraþunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o doloþitvi neposrednih in posrednih uporabnikov
državnega in obþinskih proraþunov (štiri mestna šifra proraþunskega uporabnika + kontrolna številka).
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5844.

Pravilnik o spremembi pravilnika o načinu in
rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37.
členu zakona o računovodstvu

Na podlagi 74. člena zakona o državni upravi (Uradni
list Republike Slovenije, št. 52/02, 110/02-ZDT-B in
56/03) izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o spremembi pravilnika o načinu in rokih
usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu
zakona o računovodstvu
1. člen
V 6. členu pravilnika o načinu in rokih usklajevanja
terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu
(Uradni list RS, št. 117/02) se v prvem stavku besedilo » do
5. februarja« nadomesti z besedilom » do 22. januarja«, v
drugem stavku pa se besedilo »do 20. februarja« nadomesti
z besedilom »do 3. februarja«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 97332
Ljubljana, dne 10. decembra 2003.
EVA 2003–1611–0180
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance

5845.

Pravilnik o načinu izračunavanja plačevanja
pristojbin za izvajanje poštnih storitev

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 42/02) izdaja minister za
informacijsko družbo

PRAVILNIK
o načinu izračunavanja in plačevanja pristojbin
za izvajanje poštnih storitev
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa način izračunavanja in plačevanja
pristojbin, ki se plačujejo na podlagi obvestila iz prvega
odstavka 10. člena zakona o poštnih storitvah (Uradni list
RS, št. 42/02; v nadaljnjem besedilu: zakon) oziroma dovoljenja iz drugega odstavka 10. člena zakona (nadaljnjem
besedilu: dovoljenje).
2. člen
(pristojbine)
(1) Pristojbine, določene s tem pravilnikom, se izražajo
s številom točk.
(2) Višina določene pristojbine je zmnožek števila točk,
ki so določene v skladu s 3. členom tega pravilnika, in
vrednosti točke ob izdaji akta, s katerim se zavezancu določi pristojbina.
(3) Pristojbine, urejene s tem pravilnikom, se ne izključujejo.

Št.
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3. člen
(število točk)
(1) Število točk na podlagi obvestila iz prvega odstavka
10. člena zakona (v nadaljnjem besedilu: obvestilo) znaša:
1. za prenos poštnih pošiljk do mase 2 kg
40 točk,
2. za prenos poštnih paketov do mase 20 kg 40 točk,
3. za storitev priporočene in vrednostne
poštne pošiljke
40 točk,
4. za izvajanje drugih poštnih storitev
5 točk.
(2) Število točk za dovoljenje znaša 50.000 točk.
4. člen
(vrednost točke)
(1) Vrednost točke, v kateri so izražene pristojbine,
določi Agencija za telekomunikacijo, radiodifuzijo in pošto
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija).
(2) Vrednost točke mora agencija določiti tako, da zbrane pristojbine pokrijejo stroške delovanja tistega dela agencije, ki je pristojen za pošto (v nadaljnjem besedilu: področje
pošte), in sorazmernega deleža stroškov delovanja skupnih
služb agencije glede na število zaposlenih na področju pošte.
Pri tem mora upoštevati morebitni presežek, ki je nastal zaradi previsoko ovrednotene točke v preteklem letu.
(3) Agencija mora vsako leto najkasneje do 31. 10.
predložiti splošni akt, s katerim določi vrednost točke za
prihodnje leto, v soglasje Vladi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada). Predlogu splošnega akta mora
agencija priložiti revidirane računovodske izkaze za preteklo
leto.
(4) Če vlada ne izda soglasja v roku, ki omogoča uveljavitev splošnega akta iz prejšnjega odstavka tega člena do
začetka naslednjega leta, se do njegove uveljavitve uporablja akt, ki je veljal v tekočem letu.
5. člen
(način plačevanja pristojbin)
(1) Pristojbine se plačujejo letno, in sicer vnaprej za
tekoče leto.
(2) Pristojbine za posameznega zavezanca odmeri
agencija s sklepom.
(3) Pristojbino na podlagi obvestila je zavezanec dolžan plačati v 30 dneh od vročitve sklepa iz prejšnjega odstavka tega člena, pristojbino za dovoljenje pa v štiri enakih
zneskih v rokih, ki jih določi agencija s sklepom iz prejšnjega odstavka.
(4) V prvem letu izvajanja poštnih storitev znaša pristojbina toliko dvanajstin letne pristojbine, kolikor celih mesecev ostane od začetka izvajanja poštnih storitev do konca
leta, vendar ne manj kot eno dvanajstino.
(5) Prvi sklep za odmero pristojbine na podlagi obvestila za izvajanje storitev, ki so naštete v 1. do 3. točki prvega
odstavka 3. člena tega pravilnika, izda agencija v 30 dneh
od izdaje ugotovitvenega sklepa iz drugega odstavka 13. člena zakona.
(6) Zavezanec je dolžan plačati celotno pristojbino tudi
v letu, ko preneha izvajati poštne storitve.
(7) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pa je
dolžan zavezanec, ki je imetnik dovoljenja, v letu, ko se
veljavnost tega dovoljenja izteče, plačati toliko dvanajstin
pristojbine, kolikor mesecev je bilo to dovoljene veljavno.
6. člen
(prehodna določba)
Agencija sprejme splošni akt o določitvi vrednosti točke za leto 2004 in ga predloži v soglasje vladi v 15 dneh po
uveljavitvi tega pravilnika. Revidirane računovodske izkaze
za leto 2002 predloži agencija vladi do 31. marca 2004.
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7. člen
(začetek veljavnosti pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2660-5/2003
Ljubljana, dne 18. decembra 2003.
EVA 2003-2811-0012
dr. Pavel Gantar l. r.
Minister
za informacijsko družbo

5846.

Pravilnik o spremembah pravilnika
o najmanjšem številu zaposlenih v pokojninski
družbi ter o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
in načinu prevarjanja teh pogojev

Na podlagi četrtega odstavka 343. člena zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.
26/03 – prečiščeno besedilo, 40/03 – odl. US, 63/03 –
ZIPRSO304-A in odl. US) izdaja minister za delo, družino in
socialne zadeve

PRAVILNIK
o spremembah pravilnika o najmanjšem številu
zaposlenih v pokojninski družbi ter o pogojih, ki
jih morajo izpolnjevati in načinu preverjanja teh
pogojev
1. člen
V 7. členu pravilnika o najmanjšem številu zaposlenih v
pokojninski družbi ter o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati in
načinu preverjanja teh pogojev (Uradni list RS, št. 100/03)
se datum »1. 1. 2004« nadomesti z datumom »30. 4. 2004«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-01-025/02-008
Ljubljana, dne 22. decembra 2003.
EVA 2003-2611-0077
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

5847.

Pravilnik o postopkih vzorčenja in analitskih
metodah za določanje dioksinov indioksinu
podobnih polikloriranih bifenilov v živilih

Na podlagi drugega odstavka 6. člena zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik
z živili (Uradni list RS, št. 52/00 in 42/02) izdaja minister za
zdravje v soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

PRAVILNIK
o postopkih vzorčenja in analitskih metodah za
določanje dioksinov in dioksinu podobnih
polikloriranih bifenilov v živilih*
*Pravilnik vsebinsko povzema direktivo 2002/69/ES.
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1. člen
Ta pravilnik določa postopke vzorčenja živil in analitske
metode, vključno s pripravo vzorca, s katerimi se pri opravljanju uradnega nadzora določa vsebnost polikloriranih dibenzo-para-dioksinov PCDD in polikloriranih dibenzofuranov PCDF (v nadaljnjem besedilu: dioksinov) ter vsebnost
dioksinu podobnih polikloriranih bifenilov PCB v živilih.
2. člen
Postopki vzorčenja morajo biti v skladu z zahtevami iz
Priloge I, ki je sestavni del tega pravilnika.
Analitske metode morajo biti v skladu z zahtevami iz
Priloge II, ki je sestavni del tega pravilnika.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-46/2003-3
Ljubljana, dne 26. novembra 2003.
EVA 2002-2711-0059
dr. Dušan Keber l. r.
Minister za zdravje
Soglašam!
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRILOGA I
POSTOPKI VZORČENJA VSEBNOSTI DIOKSINOV
(PCDD/PCDF) IN DOLOČITEV DIOKSINU PODOBNIH
PCB-JEV V NEKATERIH ŽIVILIH ZA NAMEN URADNEGA
NADZORA
1. Namen in obseg
Vzorčenje za izvajanje uradnega nadzora nad vsebnostjo dioksinov (PCDD/PCDF) in dioksinu podobnih PCB-jev(1)
v živilih, poteka v skladu s postopki iz te priloge. Tako dobljeni sestavljeni vzorci so reprezentativni vzorci lotov (pošiljk)
ali sublotov (podpošiljk) živila, iz katerih so vzeti. Vzorec je
skladen s predpisom, kadar vrednosti, ugotovljene v laboratorijskem vzorcu, ne presegajo zgornjih mejnih vrednosti,
določenih v pravilniku o onesnaževalcih v živilih (Uradni list
RS, št. 69/03).
2. Definicije
Lot (pošiljka): celotna količina živila, ki je bila dostavljena istočasno in za katero vzorčevalec ve ali domneva, da
ima skupne značilnosti, kot so izvor oziroma proizvajalec,
sorta oziroma vrsta, dobavitelj, vrsta pakiranja, pakirnica ali
označbe. Pri ribah in izdelkih iz rib je skupna značilnost
lahko velikost rib.
Sublot (podpošiljka): prepoznaven del lota (pošiljke), v
katerem se izvaja vzorčenje. Vsak sublot (podpošiljka) mora
biti fizično ločen od preostalega dela lota (pošiljke).
Primarni vzorec: količina materiala, odvzeta na enem
mestu lota (pošiljke) ali sublota (podpošiljke).
Sestavljeni vzorec: vzorec sestavljen iz več primarnih
vzorcev, odvzetih iz lota (pošiljke) ali sublota (podpošiljke).
Laboratorijski vzorec: reprezentativni del oziroma količina od sestavljenega vzorca, namenjena za laboratorijsko
analizo.
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3. Splošne določbe
3.1 Osebje
Vzorčenje v okviru uradnega nadzora nad vsebnostjo
dioksinov (PCDD/PCDF) in dioksinu podobnih PCB-jev(1) v
živilih izvajata zdravstveni inšpektor in uradni veterinar, vsak
v skladu s svojimi pristojnostmi.
3.2 Način vzorčenja
Vsak lot (pošiljka), ki je predmet preverjanja skladnosti,
se mora vzorčiti ločeno.
3.3 Previdnostni ukrepi
Med vzorčenjem in pripravo laboratorijskih vzorcev je
potrebno ves čas zagotavljati pogoje, ki ne vplivajo na spremembo vsebnosti dioksinov ali dioksinu podobnih PCB-jev
ter s tem posledično ne vplivajo na analitsko določitev ali
nereprezentativnost vzorcev.
3.4 Primarni vzorci
Če je le mogoče, je potrebno posamezne vzorce odvzeti na različnih mestih, razporejenih v celotnem lotu (pošiljki) ali sublotu (podpošiljki). Odstopanja od tega postopka
je potrebno zapisati v zapisnik v skladu s 3.8 točko te
priloge.
3.5 Priprava sestavljenega vzorca
Sestavljeni vzorec predstavljajo združeni in dobro premešani primarni vzorci. Sestavljeni vzorec mora imeti maso
najmanj 1 kg, razen če to ni izvedljivo, npr. če se vzorči en
sam paket.
3.6 Delitev sestavljenega vzorca na uradni vzorec in
vzorec za drugo mnenje, katerega odvzem zahteva stranka
Laboratorijski vzorci se vzamejo iz homogeniziranega
sestavljenega vzorca. Velikost vzorca mora biti tolikšna, da
je zagotovljena možnost ponovitve analize. V uradnem zapisniku o odvzemu vzorca mora biti navedeno ali je stranka, ki
je bila prisotna ob odvzemu vzorca, zahtevala odvzem/ni
zahtevala odvzema vzorca za drugo mnenje.
3.7 Shranjevanje in transport sestavljenih in laboratorijskih vzorcev
Vsak sestavljeni in laboratorijski vzorec se postavi v
čisto posodo iz inertnih materialov, ki preprečuje naknadno
onesnaženje vzorca, izgubo analitov z adsorpcijo na notranje stene posode in poškodbami med transportom. Med
transportom ali skladiščenjem je potrebno zagotoviti vse
varnostne ukrepe, s katerimi se preprečijo morebitne spremembe v sestavi sestavljenih in laboratorijskih vzorcev.
3.8 Pečatenje in označevanje sestavljenih in laboratorijskih vzorcev
Vsak odvzeti vzorec se zapečati na mestu vzorčenja
tako, da pečata ni mogoče odstraniti, brez, da bi se poškodoval in označi tako, da je iz uradnega zapisnika o odvzemu
vzorcev brez vsakršnega dvoma razvidno, za kateri vzorec
gre. O odvzemu vsakega vzorca se vodi uradni zapisnik, ki
omogoča nedvoumno prepoznavanje vsakega lota (pošiljke),
navaja datum in mesto vzorčenja ter vse dodatne informacije, ki bi lahko bile v pomoč analitiku.
4. Načrti vzorčenja
Z uporabljenim postopkom vzorčenja se zagotovi, da je
sestavljeni vzorec reprezentativen za lot (pošiljko), od katerega je bil odvzet.
Število primarnih vzorcev
Pri mleku in oljih, za katere se lahko predpostavlja, da
je onesnaževalec homogeno razporejen v lotu (pošiljki), zadošča odvzem treh primarnih vzorcev iz lota (pošiljke), ki
nato tvorijo sestavljeni vzorec. Navesti je treba referenčno
številko lota (pošiljke). Za druga živila je najmanjše število
posameznih vzorcev, ki jih je potrebno odvzeti iz lota (pošiljke), navedeno v preglednici 1 te priloge.
Sestavljeni vzorec, ki združuje vse primarne vzorce,
mora imeti maso najmanj 1 kg (točka 3.5 te priloge). Primar-
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ni vzorci morajo imeti podobno maso. Masa primarnega
vzorca mora biti najmanj 100 gramov in je odvisna od velikosti delcev v lotu (pošiljki). Odmik od tega postopka je treba
zabeležiti v zapisniku, predpisanem v 3.8. točki te priloge.
Velikost vzorca za kokošja jajca je vsaj 12 jajc (za nepakirane lote (pošiljke), kot tudi lote (pošiljke) s posameznimi pakiranji, preglednici 1 in 2).
Preglednica 1: Najmanjše število primarnih vzorcev, ki
jih je potrebno odvzeti iz lota (pošiljke)
Masa lota (pošiljke) (kg)

Najmanjše število primarnih vzorcev

50
3
50 do 100
5
> 500
10
Če je lot (pošiljka) sestavljen iz posameznih pakiranj, je
število pakiranj, ki jih je treba odvzeti za pripravo sestavljenega vzorca, navedeno v preglednici 2.
Preglednica 2: Število pakiranj (primarnih vzorcev), ki
se jih odvzame za pripravo sestavljenega vzorca, če lot
(pošiljko) sestavljajo posamezna pakiranja
Število pakiranj ali enot v lotu
(pošiljki)

Število pakiranj ali enot,
ki jih je treba odvzeti

1 do 25
26 do 100

1 pakiranje ali enota
približno 5% ali
najmanj 2 pakiranji ali enoti
> 100
približno 5% ali
največ 10 pakiranj ali enot
5. Skladnost lota (pošiljke) ali sublota (podpošiljke)
Preskusni laboratorij analizira laboratorijski vzorec za
potrebe uradnega nadzora v vsaj dveh neodvisnih poskusih
in izračunom srednje vrednosti rezultatov v primeru, da je
dobljeni rezultat prvega preskusa za 20% ali manj pod ali
nad zgornjo mejno vrednostjo. Lot (pošiljka) je sprejemljiv,
če je rezultat prvega preskusa za več kot 20% pod zgornjo
mejno vrednostjo ali kadar je treba preskus ponoviti, če
povprečje ne presega zgornje mejne vrednosti, določene v
pravilniku o onesnaževalcih v živilih.

PRILOGA II
PRIPRAVA VZORCA IN ZAHTEVE ZA ANALITSKE
METODE, KI SE UPORABLJAJO PRI URADNEM NADZORU NAD VSEBNOSTJO DIOKSINOV (PCDD/PCDF) IN
DIOKSINU PODOBNIH PCB-JEV V NEKATERIH ŽIVILIH
1. Cilj in področje uporabe
Kadar se živila preskuša za uradni nadzor nad vsebnostjo dioksinov (PCDD/ PCDF) in dioksinu podobnih
PCB-jev, je potrebno upoštevati zahteve iz te priloge.
Monitoring prisotnosti dioksinov v živilih se lahko izvaja
s presejalno metodo z namenom, da se izberejo tisti vzorci,
v katerih je vsebnost dioksinov ali dioksinu podobnih PCBjev za manj kot 30-40% pod pričakovano vsebnostjo ali nad
njo. Koncentracijo dioksinov v omenjenih vzorcih s povišano vsebnostjo je treba potrditi še s kvantitativno metodo.
Presejalne metode so metode, ki se uporabljajo za
zaznavanje prisotnosti dioksinov in dioksinu podobnih PCBjev pri pričakovani vsebnosti. Te metode so hitre in se jih
uporablja za odbiranje velikega števila vzorcev na morebitne
vzorce s pozitivnim rezultatom. So posebej načrtovane, tako
da se preprečijo navidezno negativni rezultati.
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Kvantitativne metode so metode, ki nudijo celovite ali
dopolnilne informacije, ki omogočijo nedvoumno, tudi količinsko določitev dioksinov in dioksinu podobnih PCB-jev,
pri pričakovani vsebnosti.
2. Strokovne izkušnje
Ker okoljski in biološki vzorci (vključno z vzorci živil) na
splošno vsebujejo kompleksne zmesi različnih kongenerjev
dioksinov, je bil razvit princip faktorja toksične ekvivalentnosti (TEF), ki omogoča ocenjevanje tveganja. Faktorji toksične ekvivalentnosti so bili uvedeni za izražanje koncentracij
zmesi 2,3,7,8-substituiranih PCDD in PCDF in pred kratkim
tudi nekaterih ne-orto in mono-orto PCB-jev s substituiranim
klorom, ki ima dioksinu podobno aktivnost v toksičnih ekvivalentih (TEQ) 2,3,7,8-tetrakloro dibenzo-para-dioksin
TCDD (glej opombo 1).
Koncentracije posameznih snovi v danem vzorcu se
pomnožijo z ustreznimi TEF in nato seštejejo, da se dobi
skupna koncentracija dioksinu podobnih spojin, izražena
kot TEQ.
Za koncept “zgornje meje” je treba uporabiti spodnjo
mejo določanja (LOQ) metode za izračun prispevka vseh
kongenerjev, ki količinsko še niso določeni, k TEQ.
Za koncept “spodnje meje” je treba uporabiti ničlo za
izračun prispevka vseh kongenerjev, ki količinsko še niso
določeni, k TEQ.
Za koncept “srednje meje” je treba uporabiti polovico
spodnje meje določanja (LOQ) metode za izračun prispevka
vseh kongenerjev, ki količinsko še niso določeni, k TEQ.
3. Zahteve za zagotavljanje kakovosti, ki jih je za
pripravo vzorca treba izpolniti
Na vseh stopnjah vzorčenja in analitskega postopka je
treba sprejeti ukrepe za preprečevanje navzkrižnega onesnaženja.
Vzorce je treba hraniti in prevažati v steklenih, aluminijastih, polipropilenskih ali polietilenskih posodah. Iz posode
za hrambo vzorca je treba odstraniti sledi papirnega prahu.
Steklena posoda se izpere s topili, v katerih je predhodno
potrebno preveriti prisotnost dioksinov.
Hramba in prevoz vzorcev morata biti izvedena tako, da
se ohrani neoporečnost vzorca živila.
Če je to ustrezno, se vsak laboratorijski vzorec drobno
zmelje in temeljito premeša po postopku, s katerim se dokazano doseže popolna homogenizacija (npr. zmleto tako, da
se preseje z 1-milimetrskim sitom). Če je vsebnost vlage
previsoka, je treba vzorce pred mletjem posušiti.
Slepi preskus se izvede tako, da se celotni analitski
postopek izvede brez vzorca.
Masa vzorca, namenjena ekstrakciji, mora biti zadostna, tako da izpolnjuje zahteve glede občutljivosti.
Obstajajo številni zadovoljivi posebni postopki priprave
vzorcev, ki se jih lahko uporablja za živila v katerih se določajo dioksini in dioksinu podobni PCB-je. Postopke je treba
validirati v skladu z mednarodno priznanimi smernicami.
4. Zahteve za laboratorije
Laboratoriji morajo dokazati zmogljivost metode v območju pričakovane vsebnosti npr. 0,5 ×, 1 × in 2 × pričakovana vsebnosti s sprejemljivim koeficientom variacije za ponovljen preskus. Za podrobnosti o merilih sprejemljivosti
glej točko 5 te priloge.
Spodnja meja določanja (LOQ) za kvantitativno metodo
mora biti v območju približno ene petine pričakovane vsebnosti, da se zagotovi, sprejemljiva natančnost za pričakovane vsebnosti.
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Interna kontrola kakovosti se izvaja z redno analizo
slepih vzorcev in vzorcev s standardnim dodatkom ali kontrolnih vzorcev (po možnosti certificiranih referenčnih materialov).
Najboljši način za dokazovanje usposobljenosti v posebnih analizah je uspešno sodelovanje v medlaboratorijskih primerjalnih preskusih, ki ocenjujejo sposobnost laboratorijev.
Vendar
pa
uspešno
sodelovanje
v
medlaboratorijskih raziskavah, npr. za vzorce tal ali odplak,
nujno ne dokazuje tudi usposobljenosti na področju vzorcev
hrane ali krme, ki predstavljajo nižje ravni onesnaženja. Zato
je obvezno stalno sodelovanje v medlaboratorijskih raziskavah za določanje dioksinov in dioksinu podobnih PCB-jev v
ustreznih krmnih/živilskih matricah.
Laboratoriji morajo biti akreditirani v skladu z zahtevami
standarda SIST EN ISO/IEC/17025.
5. Zahteve, ki jih mora izpolnjevati analitski postopek za dioksine in dioksinu podobne PCB-je
Osnovne zahteve za analitske postopke:
– visoka občutljivost in nizke meje detekcije. Za
PCDD-je in PCDF-je morajo biti količine zaznavne v območju pikograma TEQ (10-12 g) zaradi velike toksičnosti nekaterih od teh spojin. Za PCB-je je znano, da se pojavljajo v
večjih količinah kot PCDD-ji in PCDF-ji. Za večino kongenerjev PCB je občutljivost v območju nanograma (10-9 g) že
zadostna. Za merjenje bolj toksičnih dioksinu podobnih PCB
kongenerjev (zlasti ne-orto substituiranih kongenerjev) je treba doseči enako občutljivost kakor za PCDD-je in PCDF-je;
– visoka selektivnost (specifičnost). Razlikovati je treba med PCDD-ji, PCDF-ji in dioksinu podobnimi PCB-ji ter
med številnimi drugimi, sočasno ekstrahiranimi spojinami
ter spojinami, ki motijo analizo, prisotnimi v koncentracijah,
ki so do več velikostnih razredov višje od koncentracij aktualnih analitov. Za metode plinske kromatografije/masne
spektrometrije (GC/MS) je treba razlikovati med različnimi
kongenerji, kot npr. med toksičnimi (npr. sedemnajst
2,3,7,8-substituiranih PCDD-jev, PCDF-jev in dioksinu podobnih PCB-jev) in ostalimi kongenerji. Biološki preskusi
morajo biti sposobni selektivno določiti vrednosti TEQ kot
vsoto PCDD-jev, PCDF-jev in dioksinu podobnih PCB-jev;
– velika točnost (pravilnost in natančnost). Določitev
mora zagotoviti utemeljeno oceno točne koncentracije v
vzorcu. Velika točnost (točnost merjenja: stopnja ujemanja
med rezultatom merjenja in pravo ali določeno vrednostjo
merjenja) je potrebna, da se prepreči zavrnitev rezultata
analize vzorca na podlagi majhne zanesljivosti ocene TEQ.
Točnost je izražena kot pravilnost (razlika med srednjo vrednostjo, izmerjeno za analit v certificiranem materialu in
njegovi certificirani vrednosti, izraženi kot odstotek te vrednosti) in natančnost (natančnost se običajno izračuna kot
standardni odmik, vključno s ponovljivostjo in obnovljivostjo
in navaja stopnjo ujemanja med rezultati, pridobljenimi z
večkratno uporabo preskusnega postopka v predpisanih
pogojih).
Presejalne metode lahko vključujejo biološke preskuse
in metode plinske kromatografije in masne spektrometrije;
kvantitativne metode so metode plinske kromatografije visoke ločljivosti in masne spektrometrije visoke ločljivosti
(HRGC/HRMS). Pri skupni vrednosti TEQ morajo biti izpolnjena naslednja merila:
Presejalne metode

Stopnja navidezne
negativnosti
Pravilnost
Koeficient variacije

Kvantitativne metode

<1%
<30%

– 20% do + 20%
< 15%
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6. Posebne zahteve za metode plinske kromatografije/masne spektrometrije, ki jih je treba izpolnjevati za namen presejalnega testa ali kvantitativni namen
Zaradi validacije analitskega postopka je na začetku
analitske metode, npr. pred ekstrakcijo, treba dodati s 13C
označene 2,3,7,8-klor substituirane interne standarde
PCDD/F (in s 13C označene dioksinu podobne PCB interne
standarde, če je treba določiti dioksinu podobne PCB-je).
Dodati je treba najmanj en kongener za vse tetra do oktaklorirane homologne skupine PCDD/F (in najmanj en kongener za vsako homologno skupino dioksinu podobnih PCBjev, če je treba določiti dioksinu podobne PCB-je oziroma
vsaj en kongener za vsako z masno spektrometrijo izbrano
funkcijo zapisa ionov, ki se uporablja za spremljanje PCDD/F
in dioksinu podobnih PCB-jev). V primeru kvantitativnih metod je potrebno, da se uporabi vseh sedemnajst s 13C označenih 2,3,7,8-substituiranih internih standardov PCDD/F in
vseh dvanajst s 13C označenih dioksinu podobnih PCB internih standardov (če je treba določiti dioksinu podobne
PCB-je).
Prav tako je treba z uporabo ustreznih umeritvenih raztopin določiti relativne faktorje odzivnosti za tiste kongenerje, katerim ni dodan s 13C označen kongener.
Za živila rastlinskega izvora in živila živalskega izvora, ki
vsebujejo manj kot 10 masnih% maščob je dodatek internih
standardov pred ekstrakcijo obvezen. Za živila živalskega
izvora, ki vsebujejo več kot 10 masnih% maščob se interne
standarde lahko doda pred ekstrakcijo ali po ekstrakciji maščobe. Izvesti je treba ustrezno validacijo učinkovitosti ekstrakcije, odvisno od faze, v kateri se interni standardi dodajo in od tega ali se rezultati izražajo na osnovi živila ali
maščobe.
Pred analizo s plinsko kromatografijo/masno spektrometrijo je treba dodati en ali dva standarda za določitev
izkoristka.
Potreben je nadzor izkoristka. Za kvantitativne metode
morajo biti izkoristki posameznih internih standardov v območju od 60% do 120%. Nižji ali višji izkoristki posameznih
kongenerjev, zlasti za nekatere hepta- in okta-klorirane dibenzodioksine in dibenzofurane, so sprejemljivi pod pogojem, da njihov prispevek k vrednosti TEQ ne presega 10%
celotne vrednosti TEQ (na osnovi PCDD/F). Za presejalne
metode morajo biti izkoristki v območju od 30% do 140%.
Ločitev dioksinov od kloriranih spojin, ki motijo analizo,
kot so PCB-ji in klorirani difenil etri, je treba izvesti z ustreznimi kromatografskimi metodami (po možnosti s kolono, polnjeno s florisilom, aluminijevim oksidom in/ali ogljikom).
Ločitev izomerov s plinsko kromatografijo mora biti primerna ( 25% od vrha do vrha med 1,2,3,4,7,8-HxCDF in
1,2,3,6,7,8-HxCDF).
Določitev je treba izvesti v skladu z metodo EPA 1613
revizija B: tetra- do okta-klorirani dioksini in furani z redčenjem izotopov HRGC/HRMS ali drugimi z enakovrednimi
merili.
Razlika med zgornjo in spodnjo mejo ne sme presegati
20% za živila, ki so onesnažena z dioksini približno 1 pg
WHO-TEQ/g maščobe (samo na osnovi PCDD/PCDF). Za
živila z nizko vsebnostjo maščob je treba uporabiti iste zahteve za ravni onesnaženja približno 1 pg WHO-TEQ/g živila. Za nižje ravni onesnaženja, na primer 0,50 pg WHOTEQ/g živila, je lahko razlika med zgornjo in spodnjo mejo v
območju od 25 do 40%.
7. Presejalne analitske metode
7.1 Uvod
Pri uporabi presejalne metode so analitski pristopi lahko različni: čisti presejalni pristop in kvantitativni pristop.
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Presejalni pristop
Odziv vzorcev se primerja z odzivom referenčnega vzorca pri pričakovani vsebnosti. Vzorci z odzivom, ki je manjši
od odziva referenčnega vzorca, so negativni, vzorci z višjim
odzivom pa so verjetno pozitivni.
Zahteve:
– v vsako serijo preskusov je treba vključiti slepi in
referenčni vzorec, ki se ekstrahira in preskuša hkrati in v
enakih pogojih. Referenčni vzorec mora jasno kazati povišan odziv glede na slepega;
– vključiti je treba dodatne referenčne vzorce z 0,5 ×
in 2× pričakovana vsebnost, da se dokaže pravilna izvedba
preskusa pri pričakovani vsebnosti za nadzor skladnosti v
okviru zgornjih mejnih vrednosti;
– ko se preskušajo druge matrice, je treba dokazati
ustreznost referenčnega(ih) vzorca(ev), predvsem z vključitvijo vzorcev, pri katerih je plinska kromatografija/ masna
spektrometrija visoke ločljivosti pokazala, da vsebujejo raven TEQ, ki je približna ravni TEQ referenčnega vzorca ali
drugače s slepim vzorcem, ki je obogaten na tej ravni;
– ker se v bioloških preskusih ne sme uporabljati internih standardov, so preskusi za ponovljivost zelo pomembni
za pridobitev podatkov o standardnem odmiku znotraj ene
serije preskusov. Koeficient variacije mora biti pod 30%;
– za biološke preskuse je treba določiti ciljne spojine,
možne motnje in najvišje sprejemljive vsebnosti za slepe
vzorce.
Kvantitativni pristop
Kvantitativni pristop zahteva običajne vrste redčenj,
dvojno ali trojno čiščenje in merjenje, kot tudi nadzor slepega vzorca in izkoristka. Rezultat je lahko izražen kot TEQ, pri
čimer pa se domneva, da spojine, odgovorne za signal,
ustrezajo principom TEQ. To se lahko izvede z uporabo
tetrakloro dibenzo-para-dioksina TCDD (ali standardne zmesi dioksin/furan), s čimer se dobi umeritveno krivuljo za
izračun ravni TEQ v ekstraktu in s tem tudi v vzorcu. To se
nato popravi za raven TEQ, izračunane za slepi vzorec (zaradi upoštevanja nečistoč uporabljenih topil in kemikalij) in
izkoristek (izračunan iz ravni TEQ v vzorcu za kontrolo približno pri pričakovani vsebnosti). Bistveno je upoštevati, da
se del vidne izgube pri izkoristku lahko pripiše učinkom
matrice in/ali razlikam med vrednostmi TEF v bioloških preskusih in uradnimi vrednostmi TEF, ki jih je določila Svetovna zdravstvena organizacija.
7.2 Zahteve za analitske presejalne metode
Kot presejalni testi se lahko uporabijo analitske metode plinske kromatografije/masne spektrometrije in biološki
preskusi. Za metode plinske kromatografije/masne spektrometrije je treba uporabiti zahteve iz točke 6 te priloge. Za
biološke preskuse na osnovi celic so določene posebne
zahteve v točki 7.3 te priloge in za biološke preskuse na
osnovi reagentov (kitov) v točki 7.4 te priloge.
Potrebni so podatki o številu navidezno pozitivnih in
navidezno negativnih rezultatov velike skupine vzorcev pod
in nad zgornjo mejno vrednostjo, v primerjavi z vsebnostjo
TEQ, kakor jo določa kvalitativna analitska metoda. Dejanski delež navidezno negativnih rezultatov mora biti pod 1%.
Delež navidezno pozitivnih vzorcev mora biti dovolj nizek, da
je uporaba presejalne metode koristnejša.
Pozitivne rezultate je vedno treba potrditi s kvantitativno
analitsko metodo (HRGC/HRMS). Vzorce iz širokega območja TEQ je treba potrditi s HRGC/HRMS (približno 2% do
10% negativnih vzorcev). Podatki o ujemanju med rezultati
biološkega preskusa in HRGC/HRMS morajo biti na voljo.
7.3. Biološki preskusi na osnovi celic
Posebne zahteve:
– če se izvaja biološki preskus, je za vsak preskus
potrebna vrsta referenčnih koncentracij TCDD ali zmesi di-
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oksin/furan (celotna krivulja odmerek/odziv z R2 > 0,95).
Vendar pa bi se za presejalno metodo lahko uporabila razširjena krivulja nizke vsebnosti za analizo vzorcev z nizko
vsebnostjo;
– za izid biološkega poskusa v konstantnem časovnem
obdobju je na listu nadzora kakovosti treba uporabiti referenčno koncentracijo TCDD (približno 3 × spodnja meja
določanja metode (LOQ)). Druga možnost bi lahko bil relativni odziv referenčnega vzorca v primerjavi z umeritveno
premico TCDD, ker je odziv celic lahko odvisen od mnogih
dejavnikov;
– za vsak tip referenčnega materiala je treba beležiti in
preverjati preglednice nadzora kakovosti, s čimer se zagotovi izid v skladu s predpisanimi smernicami;
– zlasti za kvantitativne izračune mora biti začetek redčenja vzorca znotraj linearnega dela krivulje odziva. Vzorce
nad linearnim delom krivulje odziva je treba razredčiti in
preskusiti. Priporoča se, da se hkrati preskusijo najmanj tri
razredčitve ali več;
– standardni odmik ne sme biti nad 15% pri trikratni
določitvi za vsako razredčitev vzorca in ne nad 30% med
tremi neodvisnimi preskusi;
– meja detekcije se lahko določi kot 3 × standardni
odmik slepega topila ali odziva ozadja. Drugi pristop je uporaba odziva, ki je nad ozadjem (indukcijski faktor 5 × slepo
topilo), ki se izračuna s pomočjo dnevne umeritvene krivulje. Mejo določanja delovnega območja se lahko določi kot
5 × do 6 × standardni odmik slepega topila ali odziva ozadja
ali z uporabo odziva, ki je nad ozadjem (indukcijski faktor 10
× slepo topilo), ki se izračuna iz dnevne umeritvene krivulje.
7.4 Biološki preskusi na osnovi reagentov (kiti) (2)
Posebne zahteve:
– za pripravo vzorcev in analiz je treba upoštevati navodila proizvajalca;
– kitov za preskušanje ni dovoljeno uporabljati po preteku roka uporabnosti;
Kongener
Dibenzo-para-dioksini (PCDD)

Vrednost TEF

2,3,7,8-TCDD
1,2,3,7,8-PeCDD
1,2,3,4,7,8-HxCDD
1,2,3,6,7,8-HxCDD
1,2,3,7,8,9-HxCDD
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD
OCDD

1
1
0,1
0,1
0,1
0,01
0,0001

– snovi ali komponente, načrtovane za uporabo z drugimi kiti, ni dovoljeno uporabljati;
– kite za preskuse je treba hraniti v natančno določenem temperaturnem območju hrambe in uporabljati pri natančno določeni delovni temperaturi;
– meja detekcije za imunološki preskus, ki temelji na
desetih ponovitvah slepega preskusa se določi kot 3 ×
standardni odmik in to vrednost je treba deliti z vrednostjo
naklona linearne regresijske enačbe;
– za preskuse v laboratoriju je treba uporabljati referenčne standarde, da se zagotovi odzivnost na standard
znotraj sprejemljivega območja.
8. Poročilo o rezultatih
Če uporabljeni analitski postopek to dopušča, morajo
analitski rezultati vsebovati vsebnost posameznih kongenerjev PCDD/F in PCB in se morajo zabeležiti kot spodnja
meja, zgornja meja in srednja meja, kot je definirano v 2.
točki te priloge, da bi se vključilo največ možnih podatkov
pri poročanju o rezultatih, s čimer bi se omogočilo tolmačenje rezultatov v skladu s posebnimi zahtevami.
Poročilo mora vključevati tudi vsebnost maščob v vzorcu, kot tudi metodo, ki se uporablja za ekstrakcijo maščob.
Izkoristki posameznih internih standardov morajo biti
na voljo, če so izkoristki izven območja, navedenega v točki
6 te priloge, če je zgornja mejna vrednost presežena in na
zahtevo v drugih primerih.
Opombe:
(1) Preglednica faktorjev toksične ekvivalentnosti (TEF) Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za oceno tveganja za zdravje človeka, na podlagi sklepov zasedanja WHO v Stockholmu na
Švedskem, od 15.–18. junija 1997 (Van den Berg et al., (1998)
Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for
Humans and for Wildlife. Environmental Health Perspectives,
106(12), 775).

Kongener
“Dioksinu podobni” PCB-ji Ne-orto PCB-ji +
Mono-orto PCB-ji
Ne-orto PCB-ji
PCB 77
PCB 81
PCB 126
PCB 169

Vrednost TEF

0,0001
0,0001
0,1
0,01

Dibenzofurani (PCDF)
Mono-orto PCB-ji
2,3,7,8-TCDF
0,1
PCB 105
0,0001
1,2,3,7,8-PeCDF
0,05
PCB 114
0,0005
2,3,4,7,8-PeCDF
0,5
PCB 118
0,0001
1,2,3,4,7,8-HxCDF
0,1
PCB 123
0,0001
1,2,3,6,7,8-HxCDF
0,1
PCB 156
0,0005
1,2,3,7,8,9-HxCDF
0,1
PCB 157
0,0005
2,3,4,6,7,8-HxCDF
0,1
PCB167
0,00001
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF
0,01
PCB 189
0,0001
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF
0,01
OCDF
0,0001
Uporabljene okrajšave: T = tetra; Pe = penta; Hx = heksa; Hp = hepta; O = okta; CDD = klorodibenzodioksin; CDF =
klorodibenzofuran; CB = klorobifenil

(2) Ni še dokazov, da so na tržišču na voljo biološki preskusi na osnovi reagentov (kiti), ki so dovolj občutljivi in zanesljivi, da bi se
lahko uporabljali kot presejalni test zaradi prisotnosti pričakovanih vsebnosti dioksinov pri vzorcih živil in krmil.

Uradni list Republike Slovenije

5848.

Št.

III
Ta odločba se objavi v Uradnem listu Republike Slove-

Dopolnitev programa imunoprofilakse
in kemoprofilakse za leto 2003

Na podlagi prvega odstavka 25. člena zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 69/95) minister za zdravje
objavlja

nije.
Št. 324-96/2002/6
Ljubljana, dne 9. decembra 2003.
EVA 2003-2311-0314

DOPOLNITEV PROGRAMA
imunoprofilakse in kemoprofilakse za leto 2003

mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

I
V programu imunoprofilakse in kemoprofilakse za leto
2003 (Uradni list RS, št. 37/03) se za točko II doda nova
točka IIa, ki se glasi:
“IIa
Do uveljavitve programa imunoprofilakse in kemoprofilakse za leto 2004, se ta program smiselno uporablja za
nabavo cepiv, za katera je potrebno za zagotovitev pravočasne dobave začeti s postopki javnega naročanja.”.
II
Ta dopolnitev programa začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-17/2003-1
Ljubljana, dne 2. decembra 2003.
EVA 2003-2711-0066
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje

5849.

Odločba o imenovanju organizacije za
ugotavljanje skladnosti pakirnih centrov in
zbiralnic za jajca

Na podlagi drugega odstavka 66. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1 in 58/02
– ZMR-1), 51. člena pravilnika o kakovosti jajc (Uradni list
RS, št. 82/03) in javnega razpisa za imenovanje organizacij
za ugotavljanje skladnosti pakirnih centrov in zbiralnic za
jajca (Uradni list RS, št. 106/03) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

ODLOČBO
o imenovanju organizacije
za ugotavljanje skladnosti pakirnih centrov
in zbiralnic za jajca
I
Za organizacijo za ugotavljanje skladnosti pakirnih centrov in zbiralnic za jajca se imenuje Inspect Ljubljana, Mednarodno podjetje za kontrolo kakovosti in količine blaga,
svetovanje ter inženiring d.d., Jakšičeva 5, 1000 Ljubljana.
II
Na podlagi te odločbe, bo z organizacijo za ugotavljanje skladnosti pakirnih centrov in zbiralnic za jajca, sklenjena pogodba, kjer se bodo natančno določile medsebojne
pravice in obveznosti pogodbenih strank.
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USTAVNO SODIŠČE
5850.

Odločba o razveljavitvi sedemnajste alineje
točke b4. člena in pete alineje prvega odstavka
6. člena Odloka o gospodarskih, javnih službah
v Občini Razkrižje

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobudo Martina in Marije Belovič, Franca in
Štefana Žižka, Mirka in Ivana Makovca, Marije Vozlič, Jožeta
Stamničarja, Štefana Nemca in Jožeta Perčiča, vseh iz Ljutomera na seji dne 11. decembra 2003

o d l o č i l o:
1. Sedemnajsta alineja točke b 4. člena in peta alineja
prvega odstavka 6. člena Odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Razkrižje (Uradni list RS, št. 33/01) se
razveljavita.
2. Postopek za preizkus pobude Štefana Žižka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Razkrižje se ustavi.

Obrazložitev
A)
1. Pobudnik Martin Belovič in drugi vlagajo pobudo za
oceno ustavnosti in zakonitosti pete alineje 6. člena Odloka
o gospodarskih javnih službah v Občini Razkrižje (v nadaljevanju: Odlok), ki določa, da se gospodarjenje z lokalnim
kabelskim razdelilnim sistemom kot javno službo opravlja v
režijskem obratu. Navajajo, da so občani v pretežni meri
sami financirali gradnjo kabelskega razdelilnega sistema Razkrižje ter da so v ta namen s takratno Krajevno skupnostjo
Razkrižje sklenili pogodbe o financiranju gradnje. Po končani gradnji naj bi Krajevna skupnost Razkrižje kot investitorica
samodejno prevzela upravljanje in gospodarjenje s sistemom, po ustanovitvi Občine Razkrižje leta 1998 pa naj bi ta,
kot pravna naslednica krajevne skupnosti, brez njihovega
soglasja oziroma prenosa pravic s strani solastnikov sistema
prevzela kabelski distribucijski sistem. Čeprav so pobudniki
kot solastniki sistema Občini predlagali skupen dogovor o
statusni in organizacijski obliki delovanja sistema, naj bi
Občina z izpodbijanim odlokom samovoljno opredelila dejavnost gospodarjenja z lokalnim kabelskim distribucijskim
sistemom kot gospodarsko javno službo, ki se izvaja v režijskem obratu. Menijo, da je izpodbijana ureditev v neskladju
s 33. členom Ustave, saj gre za lastnino posameznih fizičnih oseb, ne pa za lastnino Občine. Izpodbijana določba naj
bi bila v neskladju tudi z določbami 1., 2., 16. in 17. člena
Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS,
32/93 in nasl. – v nadaljevanju: ZGJS). Poleg tega po

Stran

19940 / Št. 134 / 30. 12. 2003

mnenju pobudnikov gospodarjenje s kabelskim sistemom
ne sodi med lokalne zadeve javnega pomena, ki jih v skladu
z določbo 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93 in nasl. – ZLS) opravljajo občine.
2. Pobuda je bila na podlagi prvega in četrtega odstavka 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS,
št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) poslana nasprotnemu
udeležencu. Ta v odgovoru poudarja, da izpodbijana določba ne pomeni odvzema “upravičenj, ki izhajajo iz lastninske
pravice”, kot zatrjujejo pobudniki. Navaja, da je bil kabelski
razdelilni sistem financiran oziroma zgrajen na podoben način kot druga “komunalna” infrastruktura (vodovodno, telefonsko omrežje), to je pretežno s sredstvi občanov, bodisi
zbranih s samoprispevkom bodisi po pogodbah ali z neposrednim delom. Poudarja, da se sistem gradi postopno že
deset let in še do danes ni končan, zlasti glede pridobitve
vseh predpisanih dovoljenj. Pri iskanju rešitev, ki bi zadostile pogojem za obratovanje in gospodarjenje s sistemom, ki
ima zaradi majhnega števila tudi objektivne omejitve glede
ekonomičnosti, naj bi občina poiskala najbolj racionalno
začasno rešitev, da se dokonča gradnja sistema v tehničnogradbenem smislu, pridobijo ustrezna oblastna in druga dovoljenja in soglasja ter uredi status. Ker je sistem v tem
prehodnem obdobju treba vzdrževati, zaradi majhnega števila naročnikov oziroma solastnikov pa naj bi bilo nesmotrno
ustanoviti gospodarsko družbo, se je občina odločila za
najenostavnejšo in za naročnike najcenejšo obliko – začasno gospodarjenje v režijskem obratu. Po mnenju Občinskega sveta takšna prehodna ureditev ni v neskladju z določbami ZGJS, saj izpodbijani odlok v točki B prvega
odstavka 4. člena gospodarjenje s kabelskim razdelilnim
sistemom ureja kot izbirno javno službo. Prav tako naj izpodbijana ureditev ne bi bila v neskladju z 21. členom ZLS. Po
prepričanju Občinskega sveta je utemeljeno, da Občina zagotovitev zgraditve in usposobitve sistema na najbolj racionalen način razume kot opravljanje zadeve lokalnega pomena. V primeru ugoditve pobudi bo po mnenju Občinskega
sveta takšna odločitev v nasprotju z enakimi pravicami in
voljo večine preostalih naročnikov oziroma solastnikov, zgraditev sistema pa otežena.
B) – I.
3. Po določbi 24. člena ZUstS mora tisti, ki vloži pobudo za začetek postopka, izkazati svoj pravni interes. Ta je
podan, če predpis, katerega oceno predlaga, neposredno
posega v njegove pravice, pravne interese oziroma pravni
položaj. Po ustaljeni ustavnosodni presoji mora biti pravni
interes neposreden in konkreten, morebitna ugoditev pobudnikovemu predlogu mora privesti do izboljšanja njegovega
pravnega položaja (tako npr. v odločbi št. U-I-18/98 z dne
19. 4. 2001, Uradni list RS, št. 37/01 in OdlUS X, 76).
4. Pobudnik Martin Belovič je priložil pogodbo, iz katere izhaja, da je za gradnjo obravnavnega kabelskega razdelilnega sistema prispeval lastna sredstva. Glede na navedeno izkazuje pravni interes za oceno ustavnosti in zakonitosti
Odloka, s katerim je Občina gospodarjenje z obravnavanim
kabelskim razdelilnim sistemom opredelila kot lokalno gospodarsko javno službo. Ker je s tem procesna predpostavka iz 24. člena ZUstS za odločanje Ustavnega sodišča izpolnjena, se do vprašanja pravnega interesa drugih
pobudnikov Ustavnemu sodišču ni bilo treba opredeliti.
5. Pobudnik Štefan Žižek je 21. 7. 2001 poslal vlogo, v
kateri navaja, da obravnavane pobude ni podpisal oziroma
vložil. Ustavno sodišče je njegovo vlogo obravnavalo kot
umik, zato je v tem delu postopek ustavilo (2. točka izreka).
V preostalem delu je pobudo sprejelo in glede na izpolnjene
pogoje iz četrtega odstavka 26. člena ZUstS nadaljevalo z
odločanjem o stvari sami.
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B) – II.
6. Pobudniki sicer izrecno izpodbijajo le peto alinejo 6.
člena Odloka, ki določa, da se javna služba gospodarjenja z
lokalnim kabelskim razdelilnim sistemom izvaja v režijskem
obratu, vendar iz vsebine njihovih navedb izhaja, da ne
nasprotujejo zgolj obliki izvajanja javne službe, temveč predvsem dejstvu, da je Občina dejavnost gospodarjenja s kabelskim razdelilnim sistemom sploh opredelila kot gospodarsko javno službo. Da je gospodarjenje z lokalnim
kabelskim razdelilnim sistemom gospodarska javna služba,
pa je določeno v sedemnajsti alineji točke b 4. člena izpodbijanega odloka. Ustavno sodišče je zato opravilo tudi presojo ustavnosti in zakonitosti te določbe.
7. Sistem javnih služb na področju gospodarskih dejavnosti ureja ZGJS. Gospodarske javne službe so dejavnosti, s katerimi se zagotavljajo materialne dobrine kot proizvodi ali storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje je v
javnem interesu. Ta javni interes se po Zakonu kaže v tem,
da gre za zadovoljevanje javnih potreb, kadar in kolikor jih ni
mogoče zagotavljati na trgu, ter da je pri zagotavljanju teh
dobrin pridobivanje dobička podrejeno zadovoljevanju javnih potreb. Vzpostavitev pravne ureditve, ki temelji na ustavni določbi, da se gospodarske dejavnosti ne smejo izvajati v
nasprotju z javno koristjo, predstavlja dopustno omejitev
svobodne gospodarske pobude (74. člen Ustave). Po določbi 2. člena ZGJS se gospodarske javne službe določijo z
zakoni s področja energetike, prometa in zvez, komunalnega in vodnega gospodarstva in gospodarjenja z drugimi
vrstami naravnega bogastva, varstva okolja ter z zakoni, ki
urejajo druga področja gospodarske infrastrukture. ZGJS v
3. členu razlikuje med republiškimi in lokalnimi gospodarskimi javnimi službami glede na subjekt, ki je dolžan zagotavljati javno službo, ter med obveznimi in izbirnimi javnimi
službami glede na obveznost zagotavljanja te službe. Nadalje določa, da se obvezne gospodarske javne službe določijo z zakonom, kar pomeni, da sta to vrsto javnih služb Vlada
oziroma lokalna skupnost dolžni zagotavljati na podlagi samega zakona. Dejavnosti, ki z zakonom niso opredeljene
kot obvezne gospodarske javne službe, se lahko določijo
kot izbirne. Iz navedenega izhaja, da lahko Vlada oziroma
lokalna skupnost sami odločata, ali se bodo poleg dejavnosti, ki so obvezne javne službe, kot javna služba opravljale
še kakšne druge dejavnosti, če so seveda izpolnjeni pogoji
iz drugega odstavka 1. člena ZGJS (tako tudi odločba Ustavnega sodišča št. U-I-49/95 z dne 4. 3. 1999, Uradni list
RS, št. 24/99 in OdlUS VIII, 45).
8. Občinski svet Občine Razkrižje je v izpodbijanem
odloku določil, da je gospodarjenje z lokalnim kabelskim
razdelilnim sistemom izbirna lokalna javna služba. Ker določbe Zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01
– v nadaljevanju: ZTel-1)1 ne dopuščajo razlage, da bi se
telekomunikacijska storitev kabelskih komunikacij oziroma
distribucijskih sistemov (v obravnavanem primeru gospodarjenje z lokalnim kabelskim razdelilnim sistemom) lahko
opravljala kot gospodarska javna služba (tako tudi odločba
Ustavnega sodišča št. U-I-384/98 z dne 19. 12. 2001,
Uradni list RS, št. 2/02 in OdlUS X, 217), je določba sedemnajste alineje točke b 4. člena Odloka in posledično
tudi peta alineja 6. člena Odloka v neskladju z Zakonom in s
tem z ustavno zagotovljeno svobodno gospodarsko pobudo
(74. členom Ustave). Ustavno sodišče je zato določbi razveljavilo (1. točka izreka). Ker je bilo treba izpodbijani določbi
razveljaviti že zaradi tega, Ustavno sodišče ni presojalo drugih zatrjevanih neskladij.
1 III. poglavje – Telekomunikacijsko omrežje in telekomunikacijske storitve, VI. poglavje – Zagotavljanje konkurence in odprtosti omrežja in tudi XIX. poglavje – Prehodne določbe.
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9. Po določbi prvega odstavka 45. člena ZUstS Ustavno sodišče protiustavne ali nezakonite podzakonske akte
odpravi ali razveljavi. Ustavno sodišče se je v danem primeru odločilo za razveljavitev (tretji odstavek 45. člena). Pri
tem je upoštevalo, da pobudniki sami odprave niso predlagali, kot tudi dejstvo, da njihove navedbe ne izkazujejo nastanka škodljivih posledic, ki bi jih bilo treba odpraviti.
C)
10. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
6. člena in tretjega odstavka 45. člena ZUstS v sestavi:
predsednica dr. Dragica Wedam Lukić ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in
Jože Tratnik. Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. U-I-159/01-11
Ljubljana, dne 11. decembra 2003.
Predsednica
Ustavnega sodišča RS
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.

5851.

Odločba o razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v
Mariboru in sodbe Okrožnega sodišča v Murski
Soboti

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni
pritožbi družbe A., d.o.o., Ž., ki jo zastopa B. B., odvetnik v
Z., na seji dne 11. decembra 2003

o d l o č i l o:
1. Sodba Višjega sodišča v Mariboru št. Cpg
1130/2001 z dne 4. 3. 2002 in sodba Okrožnega sodišča
v Murski Soboti št. Pg 73/2001 z dne 19. 11. 2001 se
razveljavita.
2. Zadeva se vrne Okrožnemu sodišču v Murski Soboti
v novo odločanje.

Obrazložitev
A)
1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijano sodbo ugotovilo, da pravno dejanje tožeče stranke, storjeno v korist
pritožnice (v pravdnem postopku tožene stranke), to je sklenitev in izvršitev asignacijske pogodbe z dne 17. 5. 2000 za
znesek 552.775,44 SIT, nima pravnega učinka nasproti
stečajni masi. Pritožnici je naložilo, da je dolžna v stečajno
maso tožeče stranke plačati znesek 552.775,44 SIT z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva vložitve tožbe do
plačila. Sodišče prve stopnje je svojo odločitev utemeljilo z
argumentom, da je pritožnica z asignacijo prišla v ugodnejši
položaj kot ostali upniki tožeče stranke in je s tem, ko je
dobila poplačano celotno svojo terjatev, zmanjšala aktivno
premoženje tožeče stranke in s tem stečajno maso. Po
stališču sodišča prve stopnje je za stečajno maso bistveno
zgolj to, da je bil pravni posel sklenjen v zadnjem letu pred
uvedbo stečajnega postopka in je bil pred začetkom stečajnega postopka tudi izvršen, brez pomena pa naj bi bilo
dejstvo, ali je bila obveznost ene stranke opravljena prej,
sočasno ali naknadno po izpolnitvi nasprotne stranke. Pritožnica se je zoper tako sodbo pritožila, Višje sodišče pa je
njeno pritožbo zavrnilo in potrdilo sodbo sodišča prve sto-
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pnje. Tudi Višje sodišče je zavzelo stališče, da ima plačilo
vnaprej ali sočasna izpolnitev za bodočo stečajno maso
enak učinek kot tisto plačilo, ki je bilo opravljeno po dobavi
blaga. Strinjalo se je s stališčem sodišča prve stopnje, da je
za stečajno maso bistveno le, da je bil pravni posel sklenjen
v enem letu pred začetkom stečajnega postopka in da je bil
pred dnem začetka stečajnega postopka tudi izvršen, brez
pomena pa je, ali je bila obveznost ene stranke opravljena
prej, sočasno ali naknadno po izpolnitvi obveznosti nasprotne stranke. Po stališču Višjega sodišča je pomembno le, da
je stečajni dolžnik s tem, ko je v celoti poplačal enega izmed
upnikov v določenem času pred stečajem, povzročil oškodovanje drugih upnikov, ki bodo v stečajnem postopku dobili poplačilo svojih terjatev v sorazmerno zmanjšanem znesku. Višje sodišče je svojo odločitev utemeljilo tudi z
argumentom, da Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93 in nasl. – v nadaljevanju:
ZPPSL) nima nobene določbe o tem, da bi bila pravna
dejanja, pri katerih je bilo plačilo izvršeno prej ali sočasno,
izvzeta od izpodbijanja.
2. Pritožnica v ustavni pritožbi izraža nestrinjanje z navedeno odločitvijo sodišča. Zatrjuje, da je že v pritožbi zoper prvostopenjsko sodbo opozorila, da pravno dejanje, ki
je predmet tožbenega zahtevka, ni izpodbojno dejanje, saj
ne obstaja objektiven element izpodbojnosti, tj. prikrajšanje
oziroma zmanjšanje stečajne mase. Po mnenju pritožnice
se premoženje stečajnega dolžnika ni zmanjšalo, saj je neposredno po izvršenem plačilu pritožnica tožeči stranki dobavila blago (v vrednosti plačila). Pritožnica se pri tem sklicuje na enotno sodno prakso, ki se je izoblikovala v zadevah
s podobnim oziroma enakim dejanskim stanjem, citira pa
tudi Načelno pravno mnenje Vrhovnega sodišča, sprejeto
na občni seji dne 16. 12. 1997. Po njenem mnenju izpodbijana odločitev sodišča temelji na pravnem stališču, ki je v
nasprotju z navedeno sodno prakso. S tem naj bi ji bila
kršena pravica do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave.
3. Senat Ustavnega sodišča je na seji dne 9. 9. 2003
sklenil, da se ustavna pritožba sprejme v obravnavo. V skladu s 56. členom Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list
RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) je Ustavno sodišče
ustavno pritožbo poslalo Višjemu sodišču v Mariboru, ki na
ustavno pritožbo ni odgovorilo. V skladu z 22. členom Ustave pa je bila ustavna pritožba poslana tudi nasprotni stranki
iz pravdnega postopka družbi GIDGRAD – v stečaju, ki na
ustavno pritožbo prav tako ni odgovorila.
B)
4. Pritožnica v ustavni pritožbi očita, da izpodbijana
odločitev sodišča temelji na pravnem stališču, ki je v nasprotju z izoblikovano sodno prakso, kar bi lahko pomenilo
kršitev pravice do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave. Ustava namreč v 22. členu določa, da je vsakomur
zagotovljeno enako varstvo njegovih pravic v postopku pred
sodiščem in pred drugimi državnimi organi, organi lokalnih
skupnosti in nosilci javnih pooblastil, ki odločajo o njegovih
pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih. Iz te določbe izhaja zahteva, da sodišče strank ne sme obravnavati neenakopravno tako, da bi v posamezni zadevi samovoljno in arbitrarno odločilo drugače, kot sicer redno odloča v vsebinsko
podobnih primerih. Pravica do enakega varstva pravic v
postopku namreč presega zgolj zahtevo po enakopravnem
obravnavanju strank v enem postopku, zato morajo sodišča
v različnih postopkih v enakih zadevah pravo načeloma uporabiti enako. Vendar Ustava ne prepoveduje kakršnegakoli
odstopa od sodne prakse, pač pa le samovoljen oziroma
arbitraren odstop. Gre za zahtevo, da sodišče, če se odloči,
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da bo od uveljavljene sodne prakse odstopilo, razloge za to
posebej obrazloži (kar predvsem predpostavlja, da sodno
prakso tudi pozna).1 Ustavni vidik (ne)dopustnosti odstopa
od sodne prakse torej ne pomeni, da Ustavno sodišče presoja materialnopravno pravilnost izpodbijane sodbe, pač pa
le, ali je odstop od sodne prakse ustrezno (v procesnem
smislu) obrazložen.2
5. Upoštevajoč navedene kriterije je Ustavno sodišče
preizkusilo, ali je pritožničin očitek o odstopu od sodne
prakse utemeljen. Tako sodišče prve stopnje kot tudi Višje
sodišče sta svojo odločitev oprli na stališče, da je za stečajno maso bistveno le, da je bil pravni posel sklenjen v enem
letu pred začetkom stečajnega postopka in da je bil pred
dnem začetka stečajnega postopka tudi izvršen, brez pomena pa naj bi bilo, ali je bila obveznost ene stranke opravljena prej, sočasno ali naknadno po izpolnitvi obveznosti
nasprotne stranke. Pritožnica pa v ustavni pritožbi opozarja,
da je ustaljena sodna praksa v vsebinsko podobnih primerih
drugačna in temelji na stališču, ki ga je zavzelo Vrhovno
sodišče v Načelnem pravnem mnenju, sprejetem na občni
seji dne 16. 12. 1997 (objavljeno v: Pravna mnenja II/97,
str. 10). V tem mnenju je Vrhovno sodišče zapisalo, da se
lahko izpodbija tisto pravno dejanje stečajnega dolžnika,
zaradi katerega je prišlo do zmanjšanja stečajne mase s
posledicami, navedenimi v prvem odstavku 125. člena
ZPPSL. Sočasna izpolnitev obveznosti stečajnega dolžnika
oziroma njena izpolnitev vnaprej, tudi če je bila izvršena v
obliki in na način, ki ni običajen, pa nima za posledico
zmanjšanja stečajne mase. Zato takšno pravno dejanje stečajnega dolžnika ni izpodbojno. Izpodbojno je torej le tisto
pravno dejanje stečajnega dolžnika, ki ga ni mogoče opredeliti niti kot izpolnitev vnaprej niti kot sočasno izpolnitev. To
mnenje je bilo izdano v zadevi, kjer je šlo za povsem enako
dejansko in pravno podlago kot v pritožničinem primeru.
Ustavno sodišče v okviru svoje pristojnosti ne more presojati, ali je to stališče pravilno. Ugotavlja pa, da sodna praksa v
vsebinsko podobnih primerih, kot je pritožničin, navedeno
stališče Vrhovnega sodišča dosledno upošteva. Pravno stališče, na katerem temelji odločitev sodišč v obravnavanem
primeru, torej pomeni odstop od ustaljene sodne prakse.
Kot že rečeno, mora sodišče odstop od sodne prakse posebej in natančno utemeljiti, kar predvsem predpostavlja,
da sodno prakso pozna. Iz obrazložitve izpodbijanih sodb
pa ni razvidno, ali sta bili sodišči seznanjeni s stališčem
Vrhovnega sodišča in z ustaljeno sodno prakso, ki se je
izoblikovala na podlagi tega stališča. Sodišči sta svojo odločitev sicer obrazložili, nista pa navedli razlogov, zakaj odločitev opirata na stališče, ki je drugačno od tistega, ki je sicer
uveljavljeno v sodni praksi. To pa pomeni, da odstopa od
sodne prakse nista ustrezno obrazložili. S tem je bila pritožnici kršena pravica do enakega varstva pravic (22. člen
Ustave). Iz tega razloga je Ustavno sodišče izpodbijani sodbi razveljavilo in zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v novo
odločanje.

1 Podrobneje o tem A. Galič: Ustavnosodna pravotvornost:
“Argument precedensa” ali Stališča Ustavnega sodišča RS o prepovedi samovoljnega odstopa od sodne prakse; Revus – revija za
evropsko ustavnost, letnik 1–2003, št. 1, str. 44-56.
2 Tako tudi Wedam Lukić, D.: Kršitve ustavnih pravic v civilnih sodnih postopkih, Podjetje in delo, 2000, št. 6-7, str. 1146.
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C)
6. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
prvega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr.
Dragica Wedam Lukić ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka
Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik.
Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. Up-188/02-12
Ljubljana, dne 11. decembra 2003.
Predsednica
Ustavnega sodišča RS
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.

5852.

Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča in
prve točke izreka sklepa Okrajnega sodišča

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni
pritožbi A. A. iz Ž., ki jo zastopa mag. B. B., odvetnik v Z.,
na seji dne 11. decembra 2003

o d l o č i l o:
1. Sklep Višjega sodišča v Kopru št. II Cp 633/2001 z
dne 5. 2. 2002 in druga točka izreka sklepa Okrajnega
sodišča v Kopru št. I 34/98 z dne 22. 5. 2001 se razveljavita.
2. Zadeva se vrne Okrajnemu sodišču v Kopru v novo
odločanje.
3. Izvršba v zadevi Okrajnega sodišča v Kopru št. I
34/98 se odloži do pravnomočne odločitve o ugovoru A. A.
oziroma do izteka roka iz drugega odstavka 65. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/98).
4. Pritožnica sama nosi stroške postopka z ustavno
pritožbo.

Obrazložitev
A)
1. V izvršilnem postopku je Okrajno sodišče v Kopru s
sklepom št. I 34/98 z dne 17. 7. 1998 ugodilo predlogu
upnic in zaradi izterjave denarnega zneska v višini tolarske
protivrednosti 50.000 DEM zoper dolžnico dovolilo izvršbo
z zaznambo sklepa o izvršbi, in sicer s popisom nepremičnine, stanovanja v stanovanjski hiši na V. št. 28 v U., z razglasitvijo zapisnika o popisu na sodni deski ter z ugotovitvijo
vrednosti nepremičnine. Zoper sklep o izvršbi je pritožnica
vložila ugovor, v katerem je navedla, da je dne 4. 4. 2000 z
dolžnico sklenila kupoprodajno pogodbo za stanovanje, ki
je predmet izvršbe, predlagala pa je tudi odlog izvršbe. V
ugovoru je še navedla, da je stanovanje kupila v dobri veri,
saj za izvršilni postopek ni vedela, ker zapisnik o rubežu
stanovanja do dne 8. 9. 2000 ni bil objavljen v Uradnem
listu Republike Slovenije. Sodišče prve stopnje je ugodilo
predlogu za odlog izvršbe in odločilo, da se izvršba odloži
do pravnomočne odločitve o pritožničinem ugovoru, z istim
sklepom pa je ugovor zavrnilo. Ugotovilo je, da je pritožnica
sicer dokazala, da je lastnica stanovanja, ki je predmet
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izvršbe, vendar sama sprememba lastninske pravice ne preprečuje izvršbe. Sodišče je v obrazložitvi navedlo še, da ima
zapisnik o rubežu pomen zaznambe izvršbe in mora biti
razglašen na sodni deski in objavljen v Uradnem listu. Po
mnenju sodišča je upnik z rubežem, ki je bil opravljen dne
3. 6. 1999, pridobil poplačilno pravico na stanovanju tudi v
primeru, ko nekdo drugi kasneje na istem stanovanju pridobi lastninsko pravico. V pritožbi zoper sklep sodišče prve
stopnje je pritožnica zatrjevala, da je bil rubež opravljen v
nasprotju z določbo 211. člena tedaj veljavnega Zakona o
izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/98 – v nadaljevanju: ZIZ). Sodišče naj na rubež ne bi povabilo mejašev,
zapisnik o rubežu pa naj tudi ne bi bil razglašen na oglasni
deski sodišča, v Uradnem listu pa naj bi bil objavljen šele
šest mesecev po tem, ko je pritožnica že kupila stanovanje.
Po mnenju pritožnice v pritožbi je zato zapisnik o rubežu
neveljaven in nezakonit, zato tudi ne more imeti učinka zaznambe izvršbe v smislu 170. člena ZIZ. Višje sodišče je
pritožbo zavrnilo z obrazložitvijo, da je sicer res, da mejaši
na rubež niso bili povabljeni, kar pa po mnenju sodišča
lahko vpliva le na njihove pravice, ne pa na pritožničine. Do
kršitev, ki bi vplivale na pritožničine pravice, pa po mnenju
pritožbenega sodišča tudi ni prišlo pri objavi in razglasitvi
zapisnika. Po oceni Višjega sodišča sta to zgolj dejanji, ki
naj zagotovita uveljavitev načela publicitete, ne moreta pa
vplivati na veljavnost zapisnika v smislu 170. člena ZIZ.
Sodišče je še pojasnilo, da je bil zapisnik razglašen na
sodni deski od dne 6. 7. do 8. 10.1999 in objavljen v
Uradnem listu oktobra 2000.
2. V ustavni pritožbi pritožnica zatrjuje, da so ji bile z
izpodbijanim sklepom Višjega sodišča kršene pravice iz
14., 15., 22., 24., 25. in 33. člena ter 2. in 153. člena
Ustave ter pravica iz prvega odstavka 6. in 13. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin
(Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – EKČP). Pritožnica navaja, da je pred nakupom stanovanja skupaj z notarko preverila vse morebitne javno znane zadržke v Uradnem
listu, na oglasni deski sodišča in pri sosedih. Ker sodišče
na narok ni povabilo sosedov ter ni razglasilo in objavilo
zapisnika o rubežu (oziroma je to storilo šele dne 13. 10.
2000, torej po več kot enem letu od nastanka zapisnika),
ni mogla vedeti, da je stanovanje predmet izvršilnega postopka, in je z dolžnico sklenila kupoprodajno pogodbo.
Ko je izvedela za izvršilni postopek, je v pritožbi uveljavljala
vse kršitve, ki jih je storilo sodišče prve stopnje, vendar sta
bila tako njen ugovor kot tudi pritožba zavrnjena. Pritožnica
meni, da je sodišče ravnalo nezakonito, ker ni povabilo
mejašev ter ni razglasilo in objavilo zapisnika o rubežu, ter
da zaradi teh nezakonitih dejanj, zapisniku o rubežu ne bi
smelo priznati veljavnosti. Pritožnica se ne strinja z obrazložitvijo sodišča, da vse navedene kršitve ne vplivajo na
veljavnost zapisnika o rubežu in ne kršijo njenih pravic.
Pritožnica meni, da so bile s kršitvijo načela publicitete in z
izpodbijanim sklepom Višjega sodišča kršene tudi njene
ustavne pravice, in sicer pravica do enakega varstva pravic
iz 22. člena Ustave, pravica do zasebne lastnine iz 33.
člena Ustave ter pravica do učinkovitega pravnega sredstva iz 25. člena Ustave. Izpodbijani sklep Višjega sodišča
po mnenju pritožnice predstavlja arbitrarno odločanje in
zaradi tega pomeni nevaren precedens. Zaradi nepravilnega in nezakonitega ravnanja naj bi bili kršeni tudi načelo
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zaupanja v pravo in načelo pravne varnosti. Pritožnica v
ustavni pritožbi zahteva tudi povrnitev stroškov, ki jih je
imela z ustavno pritožbo.
3. Senat Ustavnega sodišča je s sklepom št. Up232/02 z dne 26. 4. 2002 ustavno pritožbo sprejel v
obravnavo in do končne odločitve zadržal izvršitev sklepa
Višjega sodišča v Kopru št. II Cp 633/2001 z dne 5. 2.
2002 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Kopru št. I
34/98 z dne 22. 5. 2001. V skladu z določbo 56. člena
Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 14/95 – v
nadaljevanju: ZUstS) in z določbo 22. člena Ustave je
Ustavno sodišče ustavno pritožbo vročilo Višjemu sodišču
v Kopru ter upnicama in dolžnici v izvršilnem postopku. Na
navedbe v ustavni pritožbi sta odgovorili upnici C. C. in Č.
Č. V odgovoru sta navedli, da je sodišče s tem, ko na
rubež stanovanja ni vabilo mejašev, sicer kršilo ZIZ, vendar
ta kršitev ni vplivala na pritožničine pravice.Tudi dejstvo, da
je bil zapisnik o rubežu objavljen v Uradnem listu šele po
tem, ko je pritožnica že sklenila kupoprodajno pogodbo za
stanovanje, po mnenju upnic ne pomeni kršitve pritožničinih pravic. ZIZ namreč ne določa, da ima pomen izvršbe le
tisti zapisnik o rubežu, ki je bil objavljen. Upnici menita, da
bi bile v primeru, da bi Ustavno sodišče razveljavilo izpodbijana sklepa, kršene njune ustavne pravice, saj sta v okviru zakonskih možnosti storili vse, da bi prišli do poplačila
svoje terjatve.
B)
4. Ustavno sodišče v postopku ustavne pritožbe ne
presoja same pravilnosti oziroma zakonitosti izpodbijane
odločbe. Svojo presojo omeji na vprašanje, ali je bila z
izpodbijano odločbo kršena katera od človekovih pravic.
Ustavno sodišče se tako omeji na presojo, ali sporna odločitev temelji na kakšnem z vidika varstva človekovih pravic
nesprejemljivem pravnem stališču in ali je odločba tako očitno napačna (samovoljna) oziroma brez razumne pravne utemeljitve, da jo je mogoče označiti za arbitrarno. S tega,
zadnjega vidika je Ustavno sodišče preizkusilo izpodbijani
sklep Višjega sodišča.
5. V izpodbijanem sklepu, s katerim je zavrnilo pritožničino pritožbo zoper sklep o zavrnitvi ugovora, je Višje sodišče ugotovilo, da je sicer res, da na rubež očitno niso bili
povabljeni mejaši, da pa je ta okoliščina lahko vplivala le na
pravice mejašev, niso pa mogle biti s tem kršene pritožničine pravice, ki ni dolžničina mejašica. Glede obveznosti razglasitve zapisnika o rubežu na oglasni deski sodišča in njegove objave v Uradnem listu pa Višje sodišče meni, da gre
pri teh dveh dejanjih zgolj za dejanji, ki naj zagotovita uveljavitev načela publicitete, ne vplivata pa na pravni učinek zapisnika v smislu 170. člena ZIZ. Izpodbijani sklep torej temelji
na naslednji razlagi določbe 211. člena ZIZ: Zapisnik o
rubežu ima pomen in učinek zaznambe sklepa o izvršbi, ne
glede na to, ali je bil razglašen na oglasni deski sodišča in
objavljen v Uradnem listu ali ne.
6. Pravno podlago izpodbijanega sklepa predstavljata
določbi 170. in 211. člena tedaj veljavnega ZIZ. Z zaznambo sklepa o izvršbi na nepremičnino v zemljiški knjigi pridobi
upnik pravico dobiti za svojo terjatev poplačilo iz nepremičnine (poplačilna pravica) tudi v primeru, če pridobi pozneje
kdo drug na isti nepremičnini lastninsko pravico (prvi in
drugi odstavek 170. člena ZIZ). Če nepremičnina ni vpisana
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v zemljiško knjigo, opravi sodišče v postopku izvršbe rubež
nepremičnine, za katero je predlagana izvršba, in na narok
povabi upnika, dolžnika in mejaše. Zapisnik o rubežu ima
pomen zaznambe izvršbe ter mora biti razglašen na sodni
deski in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije (211.
člen ZIZ).
7. Z zaznambo sklepa o izvršbi v zemljiški knjigi je
upnik torej na nepremičnini pridobil t. i. poplačilno pravico,
ki je imela glede poplačila enak učinek kot zastavna pravica,
samo da je bila omejena le na izvršilni postopek. Zastavna
pravica je stvarna pravica. Temeljna značilnost stvarnih pravic pa je njihov absolutni učinek. Če naj stvarne pravice
učinkovito delujejo zoper vsakogar, morajo biti navzven zaznavne. Nujna posledica absolutnosti stvarnih pravic je torej
publicitetno načelo. Namen publicitetnega načela je varstvo
pravnega prometa, iz česar izhaja, da je za učinkovito sklicevanje na obstoj neke stvarne pravice nujno, da je navzven
zaznavna. Varstvo pravnega prometa z zagotovitvijo publicitetnega učinka je zagotovljeno tudi, kadar gre za stvarne
pravice na nepremičninah, ki nastanejo kot posledica sodnih postopkov. Pri nepremičninah se publicitetni učinek
stvarnih pravic izkazuje z vpisom v zemljiško knjigo, za katero velja načelo zaupanja v zemljiškoknjižne podatke. Kadar
so predmet izvršilnega postopka nepremičnine, ki so vpisane v zemljiško knjigo, je publicitetni učinek nastanka stvarne
pravice zagotovljen z zaznambo izvršbe na nepremičnini v
zemljiški knjigi. Šele z zaznambo sklepa o izvršbi v zemljiški
knjigi upnik pridobi poplačilno (zastavno) pravico na nepremičnini.
8. Prednostno poplačilno (zastavno) pravico pa pridobi
upnik v izvršilnem postopku, v skladu z načelom enakosti
pred zakonom, tudi takrat, kadar so predmet izvršilnega
postopka nepremičnine, ki niso vpisane v zemljiško knjigo.
ZIZ za take primere določa, da ima učinek zaznambe sklepa
o izvršbi zapisnik o rubežu, ki mora biti razglašen na sodni
deski in objavljen v Uradnem listu. Tako, kot dobi upnik na
podlagi sklepa o izvršbi poplačilno pravico šele takrat, ko je
ta zaznamovan v zemljiški knjigi, ima zapisnik o rubežu učinek zaznambe sklepa o izvršbi, torej učinek pridobitve zastavne pravice na nepremičnini, lahko samo in šele takrat,
ko je navzven zaznaven. Temu, da se vsi, na katere bi se to
lahko nanašalo, lahko seznanijo s tem, da je nepremičnina
predmet izvršilnega postopka, torej uveljavitvi publicitetnega
učinka, pa sta v primeru, ko nepremičnina ni vpisana v
zemljiško knjigo, namenjena razglasitev na oglasni deski in
objava v Uradnem listu.
9. Iz navedenega je razvidno, da sta prav razglasitev in
objava zapisnika o rubežu, na oglasni deski sodišča in v
Uradnem listu ključni za njegov stvarnopravni učinek. Glede
na navedeno je pravno stališče, na podlagi katerega je Višje
sodišče sprejelo izpodbijano odločitev, očitno napačno. Z
odločitvijo, sprejeto na podlagi takega stališča, je pritožnici
kršena pravica iz 22. člena Ustave. Zato je Ustavno sodišče
sklep Višjega sodišča razveljavilo.
10. Ustavno sodišče je razveljavilo tudi sklep Okrajnega sodišča v Kopru št. I 34/98 z dne 22. 5. 2001 v delu, v
katerem je bil zavrnjen pritožničin ugovor (druga točka izreka). Iz pravice do izjave, ki je del pravice do enakega varstva
pravic in jo Ustava zagotavlja v 22. členu, za sodišče izhaja
dolžnost, da se s strankinimi, za odločitev relevantnimi navedbami, seznani, se do njih opredeli in nanje v obrazložitvi
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svoje odločbe tudi odgovori. Da je pritožničina navedba, da
zapisnik o rubežu v času sklenitve kupoprodajne pogodbe
ni bil objavljen v Uradnem listu, za odločitev o ugovoru
relevantna, izhaja iz 7. in 8. točke obrazložitve te odločbe. S
tem, ko je Okrajno sodišče zavrnilo pritožničin ugovor, ne
da bi se do te navedbe opredelilo, je kršilo pritožničino
pravico iz 22. člena Ustave. Sklep Okrajnega sodišča je
Ustavno sodišče zato razveljavilo in vrnilo zadevo Okrajnemu sodišču v novo odločanje. Ker je ugotovilo, da je bila
pritožnici s sklepoma Okrajnega in Višjega sodišča kršena
pravica iz 22. člena Ustave in ju je iz tega razloga razveljavilo, se Ustavnemu sodišču ni bilo treba spuščati v ugotavljanje obstoja drugih zatrjevanih kršitev ustavnih pravic. V novem odločanju Okrajno sodišče v Kopru pritožničinega
ugovora ne bo moglo zavrniti na podlagi stališča, za katerega je Ustavno sodišče v tej odločbi ugotovilo, da krši pritožničino pravico iz 22. člena Ustave.
11. Hkrati s sprejemom ustavne pritožbe v obravnavo
je senat Ustavnega sodišča na podlagi 58. člena ZUstS
sprejel sklep, da se zadrži nadaljnja oprava izvršilnih dejanj
v izvršilni zadevi opr. št. I 34/98 Okrajnega sodišča v Kopru. Z odločitvijo o razveljavitvi izpodbijanih sklepov ta sklep
preneha veljati. Na podlagi drugega odstavka 40. člena
ZUstS (ki se po 49. členu ZUstS smiselno uporablja tudi za
postopek z ustavno pritožbo) lahko Ustavno sodišče določi,
kateri organ mora izvršiti njegovo odločbo in na kakšen
način. Ker bi z nadaljevanjem izvršilnega postopka in morebitno prodajo stanovanja na javni dražbi pritožnici nastala
težko popravljiva škoda, je Ustavno sodišče odločilo, da
odloži izvršbo v zadevi Okrajnega sodišča v Kopru št. I
34/98 do pravnomočne odločitve o pritožničinem ugovoru
oziroma do izteka roka iz drugega odstavka 65. člena ZIZ.
Kateri izmed teh dveh trenutkov bo povzročil prenehanje
učinkovanja odločitve o odlogu, je odvisno od nadaljnjega
poteka izvršilnega postopka. Če bo izvršilno sodišče samo
odločilo o pritožničinem ugovoru ali če bo izvršilno sodišče
pritožnico napotilo na pravdo, ta pa bo v določenem roku
pravdo začela in bo o njenem ugovoru odločilo sodišče v
pravdnem postopku, bo odločitev o odlogu prenehala veljati
s pravnomočnostjo odločitve o ugovoru. Če pritožnica po
napotitvi na pravdo tožbe ne bo vložila, pa bo odločitev o
odlogu izvršbe prenehala veljati z iztekom roka, ki ga bo za
začetek pravde določilo izvršilno sodišče. Z odločitvijo iz 3.
točke izreka te odločbe je Ustavno sodišče vzpostavilo stanje, kakršno je bilo pred pravnomočnostjo sklepov, razveljavljenih s to odločbo.
12. V postopku pred Ustavnim sodiščem nosi vsak
udeleženec svoje stroške, če Ustavno sodišče ne odloči
drugače (prvi odstavek 34. člena ZUstS, ki se po 49. členu
ZUstS uporablja tudi v postopku z ustavno pritožbo). Za
drugačno odločitev bi morali obstajati posebni razlogi, ki jih
pritožnica ne navaja. Ustavno sodišče je zato odločilo, kot
izhaja iz 3. točke izreka te odločbe.
C)
13. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
prvega odstavka 40. člena, drugega odstavka 59. člena in
prvega odstavka 34. člena ZUstS v zvezi z 49. členom
ZUstS v sestavi: predsednica dr. Dragica Wedam Lukić ter
sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, Lojze Janko, mag.
Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribi-
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čič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik. Odločbo je sprejelo
soglasno.
Št. Up-232/02-17
Ljubljana, dne 11. decembra 2003.
Predsednica
Ustavnega sodišča RS
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.

5853.

Odločba o razveljavitvi Odloka o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega plana Občine Maribor za
območje Mestne občine Maribor v letu 2000
zaradi urbanistične zasnove Mesta Maribor v
delu, ki ureja območje Zgornje Počehove

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti na pobudo Elizabete Puconja in Andreja Puconje
iz Maribora, ki ju zastopajo dr. Peter Čeferin, Rok Čeferin,
Aleksander Čeferin, Matej Sršen, Jožef Klavdij Novak in
Andrej Simonič, odvetniki v Grosupljem, na seji dne 11.
decembra 2003
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čje ureja različno, v neskladju tudi z Zakonom o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/84
in nasl. – ZUN), z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list
RS, št. 18/84 in nasl. – ZUreP), z Zakonom o planiranju in
urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št.
48/90 in nasl. – ZPUP) in z določbama 2. in 153. člena
Ustave.
2. Mestna občina Maribor odgovarja, da sporno območje sedaj urbanistično načrtujejo prostorski ureditveni
pogoji, ki so bili sprejeti pred Odlokom. Na njem naj bi
načrtovali gradnje, namenjene proizvodnim, obrtnim, servisnim in skladiščnim dejavnostim. Izpodbijani predpis naj ne
bi predvideval drugačnih gradenj na tem območju. To naj bi
bilo načrtovano kot proizvodna cona že z urbanističnimi
predpisi iz leta 1978. Pobudnika naj bi zmotno menila, da je
njun stanovanjsko-poslovni objekt pred Odlokom sodil na
območje III. stopnje varstva pred hrupom, saj je ves čas na
območju IV. stopnje tega varstva. Izpodbijani Odlok naj bi
njuno območje uvrščal v plansko celoto, na kateri so stanovanjske in dopolnilne dejavnosti. Po zasnovi namenske rabe
prostora naj bi bilo to območje del planske celote, namenjene površinam za proizvodnjo in skladiščenje (na kartografski
prilogi Odloka označene kot Ko3 SD). Mestna občina dokazuje, da je bil postopek priprave in sprejemanja Odloka
zakonit.

o d l o č i l o:
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Maribor za območje Mestne občine Maribor v letu
2000 zaradi urbanistične zasnove Mesta Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 2/01) se v delu, ki ureja območje
Zgornje Počehove, razveljavi.

Obrazložitev
A)
1. Pobudnika izpodbijata Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Maribor za območje Mestne občine Maribor v letu 2000 zaradi urbanistične zasnove
Mesta Maribor (v nadaljevanju: Odlok). Navajata, da se po
kartografskem delu Odloka njun stanovanjsko poslovni objekt nahaja na območju Zgornje Počehove, kjer so načrtovane dejavnosti proizvodnje in skladiščenja, kamor sicer
sodi tudi obrtna dejavnost. Vendar naj iz besedila 6.4.1.
točke 2. člena Odloka, ki ureja namensko rabo površin na
tem območju, ne bi izhajalo, da so na njem tudi stanovanjski
objekti, čeprav so številni. Pobudnika zato menita, da je
njun objekt, ki je po Uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, 45/95 in nasl. – v nadaljevanju: Uredba o hrupu) sodil na območje III. stopnje varstva
pred hrupom, s kartografskimi prilogami Odloka prikrito uvrščen v območje IV. stopnje varstva pred hrupom. Odlok naj
bi bil zato v neskladju s 7. členom Zakona o varstvu pred
hrupom v naravnem in bivalnem okolju (Uradni list SRS, št.
15/76 – ZVPH), z Uredbo o hrupu in z 72. členom Ustave.
Pri pripravi Odloka naj ne bi bilo omogočeno vsebinsko
sodelovanje javnosti, kar je v neskladju s 44. členom Ustave. Pobudnika zatrjujeta, da je Odlok zato, ker njuno obmo-

B)
3. Pobudnika živita na območju Zgornje Počehove,
kjer Odlok med drugim načrtuje prostorsko organizacijo
dejavnosti, zato izkazujeta pravni interes. Ustavno sodišče
je pobudo sprejelo in glede na izpolnjene pogoje po četrtem odstavku 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) nadaljevalo z
odločanjem o stvari sami.
4. Odlok je bil med drugim pripravljen po določbah
ZUreP, ki so med postopkom za oceno ustavnosti in zakonitosti prenehale veljati na podlagi 179. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 – v nadaljevanju:
ZUreP-1). Prehodna določba 171. člena ZUreP-1 podaljšuje veljavnost obstoječih občinskih prostorskih planov, zato
Odlok še velja.
5. Besedilo Odloka pod točko 6.3.1.2. poglavja “Zasnova razporeditve proizvodnih dejavnosti” ureja območje
Zgornje Počehove. V zadnjem odstavku določbe z naslovom “A. Proizvodne dejavnosti na površinah za prestrukturiranje in preselitev” načrtuje na njem manjše površine za
obrtne dejavnosti. Po kartografski prilogi Odloka sodi to
območje med površine za proizvodnjo in skladiščenje (označene kot Ko3 SD). Na njih so po točki 6.3.3. besedila
Odloka načrtovane naslednje dejavnosti: industrija in proizvodna obrt, servisi in remonti za vozila, gradbene dejavnosti
predfabriciranja, separacije ipd., lesnopredelovalna, mizarska in živilska industrija ipd. Kot možne dopolnilne dejavnosti so načrtovane: tovorna postaja, tovorni terminal, skladišča, trgovine gradbenega materiala, skladiščno prodajna in
predelovalna dejavnost, interni servisi, manjše obrtne dejavnosti, javne gospodarske službe in tovarniške trgovine.
Na teh območjih se lahko organizirajo ekonomske cone v
skladu z zakonom.
6. Pobudnika očitata, da kartografska priloga Odloka
na njunem območju prikrito načrtuje prostorsko organizaci-
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jo dejavnosti, ki spreminja območje glede na občutljivost na
hrup, zato je Odlok v neskladju z ZUreP.
7. Po prvem odstavku 43. člena ZUreP je srednjeročni
prostorski plan na podlagi usmeritev dolgoročnega plana ter
ob upoštevanju potreb socialnega in gospodarskega razvoja določil podrobno prostorsko organizacijo dejavnosti in
namensko rabo prostora na posameznih območjih. Na podlagi 53. člena ZUreP je bilo izdano Navodilo o vsebini in
metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85). Iz
njegovega četrtega odstavka 9. člena izhaja, da so se prostorske sestavine planskih aktov v skladu z njihovimi značilnostmi prikazale pisno, numerično in grafično s tako natančnostjo, da so odločitve glede na raven planskega akta
jasne, čitljive in nedvoumne. To pomeni, da morata biti pisni
in grafični del prostorskega plana usklajena tako, da so
odločitve iz 43. člena ZUreP jasne, čitljive in nedvoumne.
Pri tem območja glede na občutljivost na hrup razvršča 4.
člen Uredbe o hrupu. Po tej določbi sodi območje, namenjeno obrtnim in podobnim proizvodnim dejavnostim ter bivanju (mešano območje), v III. območje varstva pred hrupom. V IV. območje varstva pred hrupom sodi območje brez
stanovanj, namenjeno industrijski ali obrtni ali drugi podobni
proizvodnji, transportni, skladiščni ali servisni dejavnosti ter
hrupnejšim komunalnim dejavnostim.
8. V obravnavanem primeru iz besedila Odloka izhaja,
da so na spornem območju predvidene za obrtno dejavnost
manjše površine. Bivanje na njem je še predvideno, zato to
območje po 4. členu Uredbe o hrupu sodi v III. območje
varstva pred hrupom. Vendar iz grafične priloge Odloka izhaja, da so na njem načrtovane dejavnosti proizvodnje in skladiščenja. Katere so te dejavnosti, pojasnjuje besedilo točke
6.3.3. Odloka tako, da jih našteva. Naštete dejavnosti zaradi
hrupne narave terjajo, da se po 4. členu Uredbe o hrupu
opravljajo na območjih, ki niso namenjena bivanju, torej na
območju IV. stopnje varstva pred hrupom. To ugotavlja tudi
Mestna občina, čeprav hkrati pojasnjuje, da je sporno območje še namenjeno bivanju, saj bosta v stanovanjsko-poslovnem objektu na njem živela pobudnika. Pisni in grafični del
Odloka sta po navedenem neusklajena tako, da Odlok nima
jasne in nedvoumne odločitve o podrobni prostorski organizaciji dejavnosti na spornem območju. Odlok je zato v izpodbijanem delu v neskladju s 43. členom ZUreP.
9. Iz zgoraj navedenih razlogov je Ustavno sodišče
izpodbijani del Odloka razveljavilo. Ker je Ustavno sodišče
ta del Odloka razveljavilo že zaradi neskladja s 43. členom
ZUreP, ni ocenilo še drugih očitkov pobudnikov.
C)
10. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
tretjega odstavka 45. člena ZUstS v sestavi: predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić ter sodnice in sodniki dr. Janez
Čebulj, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik.
Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. U-I-239/01-21
Ljubljana, dne 11. decembra 2003.
Predsednica
Ustavnega sodišča RS
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE
5854.

Pravilnik o določitvi cen za uporabo
elektroenergetskih omrežij in kriterijih za
upravičenost stroškov

Na podlagi 27. in 84. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00 in 50/03 – odl. US) in 8. člena
statuta Agencije za energijo (Uradni list RS, št. 102/00) je
direktor Agencije za energijo Republike Slovenije sprejel

PRAVILNIK
o določitvi cen za uporabo elektroenergetskih
omrežij in kriterijih za upravičenost stroškov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom Agencija za energijo Republike Slovenije določa elemente cene za uporabo elektroenergetskih omrežij in njihove tarifne postavke, način obračunavanja in plačevanja uporabe elektroenergetskih omrežij v
Republiki Sloveniji ter kriterije in metodologijo za določitev
upravičenosti stroškov izvajalcev gospodarskih javnih služb
s področij prenos električne energije, upravljanje prenosnega omrežja, distribucija električne energije in upravljanje
distribucijskega omrežja.
A) Okrajšave
2. člen
V tem pravilniku uporabljene okrajšave imajo naslednji
pomen:
Agencija Agencija za energijo Republike Slovenije
CUO
cena za uporabo elektroenergetskih omrežij
DDV
davek na dodano vrednost
ET
enotarifno merjenje
EZ
Energetski zakon
GJS
gospodarska javna služba
KT
konična dnevna tarifa
MT
manjša dnevna tarifa
NN
nizka napetost
NS
nižja sezona
Pmax
najvišja dosežena moč v letu
RS
Republika Slovenija
SN
srednja napetost
SS
srednja sezona
T
letne obratovalne ure ali nadomestne letne obratovalne ure, če se uporablja nadomestni obratovalni diagram
UDO
upravljavec distribucijskega omrežja, ki izvaja gospodarsko javno službo upravljanje distribucijskega omrežja po EZ in podzakonskih predpisih
UPO
upravljavec prenosnega omrežja, ki izvaja gospodarsko javno službo upravljanje prenosnega
omrežja po EZ in podzakonskih predpisih
VN
visoka napetost
VS
višja sezona
VT
večja dnevna tarifa
Wletni
v enem letu prenesena električna energija
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B) Pojmi in definicije
3. člen
V tem pravilniku so uporabljeni pojmi, kot so določeni v EZ in podzakonskih predpisih, poleg njih pa imajo v pravilniku
uporabljeni pojmi naslednji pomen:
cena za uporabo omrežja:
znesek, ki ga plača odjemalec električne energije za dostop do elektroenergetskih omrežij za vsako prevzemno-predajno mesto posebej, odvisno od uvrstitve v
odjemno skupino. Obračuna se glede na obračunsko moč in preneseno oziroma
distribuirano električno energijo;
čezmejna izmenjava električne energije: uvoz, izvoz ali tranzit električne energije čez državno mejo, pri čemer se uporabi
del omrežja, ki omogoča neposredno povezavo z omrežji sosednjih držav;
distribucijsko omrežje:
objekti in omrežje, potrebni za distribuiranje električne energije za oskrbo na
določenem območju na VN, SN in NN nivoju;
javna razsvetljava:
obsega porabo električne energije za osvetlitev javnih površin;
letne obratovalne ure:
se uporabljajo za razvrstitev odjemalcev v odjemne skupine in se določijo iz
razmerja med v obdobju enega leta preneseno energijo in med največjo močjo v
istem obdobju, doseženo na prevzemno-predajnem mestu. Določijo se na
podlagi formule: T = Wletni/Pmax;
Če odjemalec ni priključen vse leto, se desna stran enačbe pomnoži s količnikom dejanskih dni v letu in številom dni, ko je odjemalec priključen.
Če se odjemalec priključi na novo, se letne obratovalne ure določajo na podlagi
pogodbenih vrednosti;
netransakcijska metoda:
metoda za obračunavanje uporabe omrežij, pri kateri je CUO neodvisna od
geografske lege odjemalca oziroma proizvajalca in od transakcij v opazovanem
obdobju;
omrežnina:
element CUO;
povprečni strošek priključevanja:
enkraten znesek, ki ga vsak novi uporabnik omrežja plača upravljavcu omrežja za
priključitev na omrežje ali obstoječi uporabnik za povečanje priključne moči;
prenosno omrežje:
objekti in omrežje za prenos električne energije, ki obratujejo na nazivni napetosti, enaki oziroma višji od 110 kV, vanj štejejo tudi interkonekcijske povezave;
regulativno obdobje:
obdobje petih zaporednih koledarskih let, če v tem pravilniku ali drugem splošnem aktu Agencije ni določeno drugače;
zamašitev prenosne poti:
stanje, v katerem vsota moči sklenjenih poslov v določenem časovnem obdobju
na posamezni prenosni poti presega njene tehnične ali obratovalne omejitve;
zamejena cena:
cena storitve, v kateri je upoštevan letni vpliv rasti cen in minimalno zahtevano
povečanje učinkovitosti zaradi tehnološkega napredka na letni ravni.

C) Cilji in načela
4. člen
Tarifne postavke za elemente CUO so določene s ciljem:
– spodbujanja stroškovne učinkovitosti izvajalcev po
načelu zamejene cene:
– ločeno za prenosno in distribucijska omrežja;
– ločeno za posamezne sistemske storitve, razen za
tiste storitve, za katere se organizira konkurenčni trg;
– trajnega dvigovanja oziroma ohranjanja ravni kakovosti električne energije, ki vsebuje kakovost napajanja, zanesljivost napajanja in kakovost storitev na področju električne energije;
– spodbujanja uporabnikov omrežij k optimalni uporabi
omrežij;
– preglednosti tarifnih postavk za elemente CUO;
– trajnostnega poslovanja izvajalcev GJS s področij prenos električne energije, upravljanje prenosnega omrežja,
distribucija električne energije in upravljanje distribucijskega omrežja brez izgub iz poslovanja z omejenim donosom
na kapital;
– zagotavljanja stabilnih razmer na področju prenosa
in distribucije električne energije in stabilnega okolja za vlagatelje oziroma lastnika;
– spodbujanja razvoja omrežja tako, da se kakovost
prenosa in distribucije električne energije trajno zvišuje ali
ohranja.

5. člen
Agencija pri svojem delovanju uporablja predvsem naslednja načela:
– pri odločanju o naložbah upošteva v skladu z EZ
veljavne razvojne načrte elektroenergetskih omrežij, ki morajo upoštevati tudi cilje, navedene v 4. členu;
– naložbe morajo prispevati k izboljšanju oziroma ohranjanju parametrov kakovosti storitve prenosa oziroma distribucije električne energije;
– tarifne postavke za elemente CUO se določajo na
pregleden in nediskriminativen način z netransakcijsko metodo, ki določa enotne tarifne postavke za elemente CUO
na celotnem območju RS;
– zaradi enotnih tarifnih postavk za elemente CUO na
celotnem ozemlju RS nastajajo razlike med upravičenimi
stroški in predvidenimi prihodki posameznih izvajalcev s področij GJS upravljanje distribucijskega omrežja in GJS distribucija električne energije, ki so posledica različne strukture
odjema in morebitnih drugih objektivnih razlogov. Zato je
potreben mehanizem za njihovo izravnavo, ki se izvaja v
odnosu med upravljavcem distribucijskega omrežja in upravljavcem prenosnega omrežja, na delu omrežnine za prenosno omrežje;
– izvajalci GJS oziroma dobavitelji so zaradi primerljivosti dolžni stroške za meritve in obračunavanje, ki jih izvajajo, Agenciji izkazati na enoten način;
– omrežnina za prenosno oziroma distribucijsko omrežje, ki ne vključuje sistemskih storitev, mora omogočati izvajalcem GJS s področij prenos električne energije, upravlja-
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nje prenosnega omrežja, distribucija električne energije in
upravljanje distribucijskega omrežja, da zagotavljajo nemoteno opravljanje dejavnosti.
D) Napetostni nivoji
6. člen
Za obračunavanje elementov CUO se uporabljajo naslednji napetostni nivoji:
Oznaka

Okrajšava

Nazivna napetost

visoka napetost
srednja napetost
nizka napetost

VN
SN
NN

400 kV, 220 kV, 110 kV
35 kV, 20 kV, 10 kV
0,4 kV

V SN štejejo tudi vse nestandardne napetosti, večje ali
enake 1 kV in manjše od 110 kV.
E) Količinski letni plani
7. člen
Upravljavec omrežja izdela količinski letni plan uporabe prenosnega oziroma distribucijskega omrežja, ki je podrobnejša opredelitev letne elektroenergetske bilance oziroma količin. Poleg tega izdela količinski letni plan, ki je
podlaga za fakturirano realizacijo. Navedena plana je upravljavec omrežja dolžan posredovati Agenciji najkasneje v desetih dneh od dneva sprejetja letne elektroenergetske bilance za prihodnje leto. V kolikor elektroenergetska bilanca ni
sprejeta do 20. novembra tekočega leta, je upravljavec
omrežja dolžan Agenciji do 1. decembra tekočega leta posredovati ocenjena količinska plana za prihodnje leto.
8. člen
V skladu s prejšnjim členom je posamezni upravljavec
distribucijskega omrežja dolžan izdelati količinski letni plan
za prihodnje leto po posameznih mesecih leta, in sicer za:
– količine distribuirane električne energije in moči za
odjemalce, priključene na distribucijsko omrežje po posameznih odjemnih skupinah, in sicer po posameznih postavkah, kot so opredeljene v ceniku;
– količine prevzete električne energije od kvalificiranih
proizvajalcev, priključenih na distribucijsko omrežje;
– količine prevzete električne energije na prenosnem
omrežju, ki so usklajene z upravljavcem prenosnega omrežja.
9. člen
V skladu s 7. členom tega pravilnika je upravljavec
prenosnega omrežja dolžan izdelati količinski letni plan za
prihodnje leto po posameznih mesecih leta, in sicer za:
– količine prenesene električne energije in moči za
upravičene odjemalce, priključene na prenosno omrežje,
po posameznih postavkah, kot so opredeljene v ceniku;
– količinski obseg potrebnih sistemskih storitev;
– količine predane energije na prenosnem omrežju, ki so
usklajene s posameznimi upravljavci distribucijskega omrežja.
II. ELEMENTI CUO IN TARIFNE POSTAVKE
A) Metoda za določanje tarifnih postavk za elemente
CUO
10. člen
Za določanje tarifnih postavk za elemente CUO je uporabljena netransakcijska metoda poštne znamke, kar pomeni sistem enotnih tarifnih postavk za obračunavanje uporabe
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elektroenergetskih omrežij na celotnem območju RS, v okviru posamezne odjemne skupine. Metoda velja za vse napetostne nivoje in za vse vrste odjemalcev, razvrščene v isto
odjemno skupino. Za razdelitev stroškov po napetostnih
nivojih je uporabljen bruto pristop za obračun omrežnine za
prenosno in distribucijsko omrežje. Bruto pristop upošteva
stroške, ki nastanejo pri prenosu in distribuciji električne
energije glede na prevzemno-predajno mesto uporabnika
omrežja. Uporabniki, priključeni na SN in NN napetost, krijejo tudi sorazmeren delež uporabe omrežja višjih napetostnih nivojev.
B) Plačevanje uporabe omrežij
11. člen
Odjemalec ali v njegovem imenu dobavitelj ali drugi
pooblaščenec plačuje uporabo elektroenergetskih omrežij
upravljavcu, pristojnemu za prevzemno-predajno mesto.
Upravljavec obračuna uporabo omrežja na podlagi izmerjene prevzete električne energije in obračunske moči. Pri
obračunu upravljavec upošteva razvrstitev odjemalca v
odjemno skupino in veljavne tarifne postavke, ki jih določajo
tabele, Priloga 1 tega pravilnika, ločeno za vsako prevzemno-predajno mesto.
Če je zaradi tehničnih razlogov merjenje električne
energije izvedeno na sekundarni strani transformacije napetosti, upravljavec pri obračunu električne energije upošteva
izgube transformacije. Način obračunavanja izgub transformacije določi Agencija na podlagi obrazloženega skupnega
predloga upravljavcev omrežij in ga objavi.
12. člen
Če odjemalec prevzema električno energijo v skladu z
78. členom uredbe o splošnih pogojih za dobavo in odjem
električne energije, se mu pri obračunu upošteva konična
obremenitev kot seštevek istočasnih obremenitev na vseh
merilnih mestih.
Če se odjemalec, pri katerem se konična obremenitev
ne meri, priključi na omrežje upravljavca do vključno 15. dne
v mesecu, upravljavec obračuna obračunsko moč za ves
mesec. Če se priključi po 15. dnevu v mesecu, pa ne plača
obračunske moči za ta mesec. Odjemalec, ki se odjavi do
vključno 15. dne v mesecu, ne plača obračunske moči za ta
mesec, sicer pa plača obračunsko moč za ves mesec.
Na prevzemno-predajnih mestih, ki so namenjena za
delovanje siren za obveščanje in alarmiranje prebivalstva,
upravljavec ne obračunava obračunske moči, temveč samo
prevzeto električno energijo.
13. člen
Obračunska moč se ugotavlja na podlagi konične obremenitve:
– Pri odjemalcih z merilnimi napravami, ki evidentirajo
15-minutne meritve in omogočajo lokalni prikaz obračunskih vrednosti ločeno po tarifnih časih, se obračunska moč
ugotavlja kot povprečje treh najvišjih 15-minutnih povprečnih moči v obračunskem mesecu v urah KT oziroma v urah
VT, kjer se KT ne meri. Če odjemalec na VN ali SN doseže v
času KT obračunsko moč, ki je nižja od 15% treh najvišjih
15-minutnih povprečnih moči, doseženih v času izven KT,
se mu za obračunsko moč obračuna 15% treh najvišjih 15minutnih povprečnih moči, doseženih v času izven KT.
– Pri odjemalcih z merilnimi napravami, ki evidentirajo
najvišjo doseženo 15-minutno povprečno moč v obdobju
med dvema odčitavanjema ločeno za VT in MT, se obračunska moč ugotavlja kot najvišja povprečna 15-minutna moč v
času VT obračunskega meseca; če odjemalec v času VT
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doseže obračunsko moč, ki je nižja od 15% dosežene moči
v času MT, se mu obračuna 15% dosežene moči v času MT.
Pri odjemalcih na NN, katerim se moč ne meri, temveč
se ugotavlja s pripravo za preprečevanje prekoračitev dogovorjene obremenitve, se obračunska moč določa na podlagi naslednje tabele:
Mesečna obračunska moč
Nazivna jakost
omejevalca toka

10 A
16 A
20 A
25 A
32 A
35 A
40 A
50 A
63 A
80 A
100 A
125 A
160 A
200 A

Enofazni
priključek

3
3
4
6
7
8

kW
kW
kW
kW
kW
kW
-

Trifazni priključek

Gospodinjski
odjem
7 kW
8 kW
10 kW
-

Ostali
odjem
11 kW
13 kW
16 kW
21 kW
23 kW
26 kW
33 kW
41 kW
53 kW
66 kW
83 kW
106 kW
132 kW

14. člen
Odjemalec ali v njegovem imenu dobavitelj ali drug pooblaščenec plača upravljavcu omrežja uporabo elektroenergetskih omrežij v petnajstih dnevih od datuma izstavitve računa, če zakon ali podzakonski predpis ne določa drugače.
15. člen
Pri spremembi vrednosti tarifnih postavk, ki so v tabelah, Priloga 1, med mesecem se za ta koledarski mesec
obračunska moč in energija obračunata sorazmerno s številom dni veljavnosti posamezne tarifne postavke.
16. člen
Pri ugotavljanju mesečne obračunske moči in prenesene oziroma distribuirane električne energije se kilovati
(kW), kilovatne ure (kWh) in kilovarne ure (kvarh) zaokrožujejo na cela števila.
Čezmejna izmenjava električne energije
17. člen
Izvoznik električne energije, namenjene porabi ali nadaljnji prodaji zunaj ozemlja RS, plača upravljavcu prenosnega omrežja CUO, kot določa Tabela 2, Priloga 1 tega
pravilnika.
Odjemalec oziroma kupec, ki uvozi električno energijo
s poreklom zunaj RS, namenjeno končnemu odjemalcu ali
nadaljnji prodaji v RS, plača upravljavcu prenosnega omrežja CUO, kot določata Tabela 1 in Tabela 2, Priloga 1 tega
pravilnika.
Pravna ali fizična oseba, ki uporabi omrežje za transport električne energije s poreklom zunaj območja RS,
namenjene na območje zunaj RS, plača upravljavcu prenosnega omrežja CUO za tranzit, kot določa Tabela 2, Priloga
1 tega pravilnika.
Kadar je uvožena električna energija iz drugega odstavka tega člena namenjena prodaji zunaj RS, se za tako prodano električno energijo plača le uporaba omrežij po ceni za
tranzit, kot določa Tabela 2, Priloga 1 tega pravilnika.
Določba prejšnjega odstavka tega člena se uporablja
tudi v primerih, ko je bila električna energija na urni osnovi

134 / 30. 12. 2003 / Stran 19949

prodana enkrat ali večkrat. Upravljavec prenosnega omrežja
pravni ali fizični osebi, ki izvrši končni izvozni promet iz
naslova uvoza tako preprodane energije, zaračuna stroške
tranzita, kot določa Tabela 2, Priloga 1 tega pravilnika.
18. člen
Upravljavec prenosnega omrežja v pogodbi o dostopu
do prenosnega omrežja iz naslova čezmejne izmenjave električne energije določi tudi pogoje plačevanja uporabe prenosnega omrežja za te namene.
C) Elementi CUO
19. člen
Elementi CUO, za katere se določajo tarifne postavke,
so:
1. omrežnina za prenosno omrežje;
2. omrežnina za distribucijsko omrežje;
3. sistemske storitve;
4. delovanje Agencije;
5. dodatki za:
a) prednostno dispečiranje,
b) evidentiranje pogodb na organiziranem trgu z električno energijo.
Tabela 1, Priloga 1 tega pravilnika, je zbirna tabela
tarifnih postavk za elemente CUO, ki jih opredeljujejo Tabele 3 do Tabele 8, Priloga 1 tega pravilnika, in predstavlja
zbirni cenik za odjemalce. Priloga 1 je sestavni del tega
pravilnika.
Posamične tabele: Tabela 3 do Tabela 8, Priloga 1
tega pravilnika, se uporabljajo v medsebojnih razmerjih med
izvajalci GJS s področja prenosa električne energije in upravljanja prenosnega omrežja ter GJS distribucije električne
energije in upravljanja distribucijskega omrežja oziroma dobavitelji.
Način uporabe cenikov oziroma tabel, Priloga 1 tega
pravilnika, in posameznih tabel glede uporabe sezon, ur in
obračunske moči podrobneje pojasnjuje Priloga 2, ki je
sestavni del tega pravilnika.
Cene v cenikih in v drugih tabelah, Priloga 1 tega
pravilnika, ne vključujejo DDV.
1. Omrežnina za prenosno omrežje
20. člen
Omrežnina za prenosno omrežje je namenjena pokrivanju stroškov izvajanja GJS prenosa električne energije in
GJS upravljanja prenosnega omrežja, in sicer za:
– vodenje, obratovanje in vzdrževanje prenosnega
omrežja;
– razvoj prenosnega omrežja, ki omogoča dolgoročno
kakovostno oskrbo z električno energijo brez omejitev;
– pokrivanje tehničnih izgub v prenosnem omrežju.
Tabela 3, Priloga 1 tega pravilnika, določa tarifne postavke omrežnine za prenosno omrežje.
2. Omrežnina za distribucijsko omrežje
21. člen
Omrežnina za distribucijsko omrežje je namenjena pokrivanju stroškov izvajanja GJS distribucije električne energije in GJS upravljanja distribucijskega omrežja, in sicer za:
– vodenje, obratovanje in vzdrževanje distribucijskega
omrežja;
– razvoj distribucijskega omrežja, ki omogoča dolgoročno kakovostno oskrbo z električno energijo brez omejitev;
– pokrivanje tehničnih izgub v distribucijskem omrežju.
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Omrežnina za distribucijsko omrežje, v kateri je distribucijski del VN nivoja že upoštevan, je določena le za SN in
NN nivo.
Tabela 4, Priloga 1 tega pravilnika, določa tarifne postavke omrežnine za distribucijsko omrežje.
3. Sistemske storitve
a) Sistemske storitve, namenjene vsem uporabnikom
prenosnega oziroma distribucijskega omrežja
22. člen
Za zagotavljanje zadostnih pogojev, ki omogočajo zanesljivo in stabilno delovanje elektroenergetskega sistema,
je odgovoren upravljavec prenosnega omrežja, ki za sistemske storitve sklepa ustrezne pogodbe s proizvajalci električne energije in tudi z večjimi odjemalci. Znotraj svojih omrežij
lahko zagotavlja sistemske storitve tudi upravljavec distribucijskega omrežja.
Iz elementa CUO za sistemske storitve se financirajo
naslednje storitve:
1. sekundarna regulacija frekvence in moči,
2. terciarna regulacija in minutna rezerva,
3. regulacija napetosti in jalove moči,
4. zagon agregatov brez zunanjega napajanja.
Proizvodne enote na lastne stroške zagotavljajo primarno regulacijo.
Stroške za sistemske storitve krijejo odjemalci s plačevanjem elementa za sistemske storitve, ki je sestavni del
CUO in ga Agencija določa letno.
Tarifne postavke za sistemske storitve v CUO določa
Tabela 5, Priloga 1 tega pravilnika.
23. člen
Obseg posameznih sistemskih storitev določa upravljavec
prenosnega omrežja letno na podlagi predpisa, ki ureja sistemsko obratovanje prenosnega elektroenergetskega omrežja.
Upravljavec prenosnega omrežja mora predložiti Agenciji do 31. avgusta v tekočem letu obrazložen načrt potrebnega obsega posameznih sistemskih storitev za naslednje leto.
b) Posebne sistemske storitve
24. člen
Prekomerna prevzeta jalova energija je pozitivna razlika
med dejansko izmerjeno jalovo energijo in jalovo energijo,
ki ustreza faznemu faktorju cos fi = 0,95 induktivno in jo
upravljavec omrežja ugotavlja in obračunava za posamezno
prevzemno-predajno mesto.
Upravljavec omrežja ugotavlja prekomerno prevzeto jalovo energijo pri uporabnikih omrežja na podlagi mesečnih
izmerjenih količin in jih obračuna, kot določa Tabela 9,
Priloga 1 tega pravilnika.
Upravljavec prenosnega omrežja ugotavlja prekomerno prevzeto jalovo energijo za upravljavca distribucijskega
omrežja na podlagi urnih meritev na posameznih prevzemno-predajnih mestih. Prekomerna prevzeta jalova energija je
v tem primeru pozitivna razlika med dejansko mesečno kumulativno prevzeto jalovo energijo in mesečno vrednostjo
dovoljene jalove energije, ki ustreza faznemu faktorju cos fi
= 0,95 na posameznem prevzemno-predajnem mestu in jo
upravljalec prenosnega omrežja obračuna, kot določa Tabela 9, Priloga 1 tega pravilnika.
O morebitni kompenzaciji jalove energije, ki ustreza
faznemu faktorju cos fi > 0,95 induktivno, in plačilu zanjo,
se odvisno od lokalnih razmer v elektroenergetskem sistemu uporabnik omrežja lahko pogodbeno dogovori s pristojnim upravljavcem omrežja.
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4. Delovanje Agencije
25. člen
Sredstva tega elementa CUO so namenjena delovanju
Agencije in so določena na podlagi finančnega načrta Agencije.
Tarifno postavko za delovanje Agencije določa Tabela
6, Priloga 1 tega pravilnika.
5. Dodatki
26. člen
V to skupino sodijo dodatki, navedeni v 5. točki prvega
odstavka 19. člena tega pravilnika. Višino dodatkov določa
Vlada RS oziroma pristojno ministrstvo in jih Agencija upošteva pri določitvi tarifnih postavk.
a) Prednostno dispečiranje
27. člen
Dodatek za prednostno dispečiranje se nanaša na:
– prednostno dispečiranje proizvajalcev, ki uporabljajo
domača goriva, in
– prednostno dispečiranje kvalificiranih proizvajalcev,
v skladu z EZ in podzakonskimi predpisi.
Dodatek za prednostno dispečiranje je namenjen kritju
dodatnih stroškov upravljavca prenosnega omrežja, ki nastanejo zaradi odkupovanja in prednostnega dispečiranja električne energije od proizvajalcev, ki uporabljajo domača goriva
največ v skupnem obsegu 15% primarne energije, potrebne
za proizvodnjo v koledarskem letu porabljene električne energije po energetski bilanci RS. Ti stroški so posledica razlike
med ceno, po kateri upravljavec prenosnega omrežja odkupuje tako energijo, in jo predpiše Vlada RS, ter med ceno, ki
jo zanjo doseže na trgu v obravnavanem obdobju.
Poleg tega je dodatek namenjen kritju dodatnih stroškov upravljavca prenosnega omrežja in upravljavca distribucijskega omrežja, ki nastanejo zaradi odkupovanja in prednostnega dispečiranja električne energije od kvalificiranih
proizvajalcev. Ti stroški so posledica razlike med ceno, po
kateri upravljavec prenosnega omrežja ali upravljavec distribucijskega omrežja odkupuje tako energijo in ki jo predpiše
Vlada RS, in med ceno, ki jo zanjo doseže na trgu v obravnavanem obdobju.
Tarifne postavke za prednostno dispečiranje določa
Tabela 7, Priloga 1 tega pravilnika.
b) Evidentiranje pogodb na organiziranem trgu
z električno energijo
28. člen
Dodatek je namenjen kritju stroškov evidentiranja pogodb o prodaji in nakupu električne energije pri organizatorju trga.
Tarifno postavko za evidentiranje pogodb na organiziranem trgu z električno energijo določa Tabela 8, Priloga 1
tega pravilnika.
D) CUO za odjem od kvalificiranih proizvajalcev
29. člen
Odjemalcem, ki imajo sklenjeno pogodbo o nakupu
električne energije od kvalificiranih proizvajalcev do 1 MW
instalirane električne moči, se pri obračunu uporabe elektroenergetskih omrežij za količine električne energije, ki jih
nakupijo pri teh proizvajalcih, ne upoštevata naslednja elementa CUO:
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– dodatek za prednostno dispečiranje (Tabela 7, Priloga 1 tega pravilnika);
– omrežnina za prenosno omrežje (Tabela 3, Priloga 1
tega pravilnika), vendar le v primeru, če sta odjemalec in
kvalificirani proizvajalec priključena na distribucijsko omrežje istega upravljavca distribucijskega omrežja.
Tarifne postavke za elemente, navedene v prvem odstavku tega člena, se odštejejo od tarifnih postavk iz cenika,
Tabela 1, Priloga 1 tega pravilnika.
E) Izkazovanje CUO
30. člen
Od elementov CUO po 19. členu tega pravilnika morata biti za upravičene odjemalce na računih ločeno izkazani
najmanj naslednji vsoti:
– vsota omrežnin in sistemskih storitev in
– vsota preostalih elementov CUO.
III. PRIHODEK IZ NASLOVA OBRAČUNA UPORABE
ELEKTROENERGETSKIH OMREŽIJ
A) Financiranje GJS, prednostnega dispečiranja,
Agencije in organizatorja trga z električno energijo
31. člen
Iz prihodka iz naslova obračuna uporabe elektroenergetskih omrežij se financirajo:
– izvajanje GJS distribucija električne energije in GJS
upravljanje distribucijskega omrežja,
– izvajanje GJS prenos električne energije in GJS
upravljanje prenosnega omrežja,
– nakup tehničnih izgub električne energije v prenosnem in distribucijskem omrežju,
– sistemske storitve,
– prednostno dispečiranje,
– Agencija in
– organizator trga z električno energijo.
1. Financiranje GJS distribucija električne energije
in GJS upravljanje distribucijskega omrežja
32. člen
GJS distribucija električne energije in GJS upravljanje
distribucijskega omrežja se financirata v skladu s predpisi,
ki urejajo izvajanje GJS s področja distribucije električne
energije.
Upravljavec distribucijskega omrežja pridobiva prihodek tako, da zaračunava odjemalcem CUO po tarifnih postavkah, ki jih določa Tabela 1, Priloga 1 tega pravilnika. Del
tako pridobljenega prihodka, ki se nanaša na prihodek
upravljavca prenosnega omrežja (za delovanje upravljavca
prenosnega omrežja in izvajalca prenosa električne energije
ter pokrivanje stroškov sistemskih storitev in prednostnega
dispečiranja), Agencije in organizatorja trga, upravljavec distribucijskega omrežja izkazuje kot strošek iz naslova uporabe elektroenergetskih omrežij.
Upravljavec distribucijskega omrežja pridobiva prihodek tudi iz obračuna dela dodatka za prednostno dispečiranje v CUO, katerih tarifne postavke določa Tabela 7, Priloga
1 tega pravilnika, v delu, ki se nanaša na prednostno dispečiranje proizvajalcev, priključenih na njegovo omrežje, in
sicer z mesečnim izstavljanjem računov upravljavcu prenosnega omrežja. Ceno, po kateri upravljavec distribucijskega
omrežja zaračunava upravljavcu prenosnega omrežja prednostno dispečiranje proizvajalcev, priključenih na njegovo
omrežje, določi Vlada RS.
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Prihodek pridobiva upravljavec distribucijskega omrežja tudi iz obračuna posebnih sistemskih storitev, kot to
določa Tabela 9, Priloga 1 tega pravilnika.
33. člen
Prihodek iz CUO, ki ga v skladu s prejšnjim členom
pridobiva upravljavec distribucijskega omrežja, je namenjen
za financiranje:
– upravljavca distribucijskega omrežja in izvajalca dejavnosti distribucije električne energije, za kar pripada upravljavcu distribucijskega omrežja tisti del prihodka iz CUO, ki
ga opredeljuje Tabela 4, Priloga 1. Ta prihodek se zaradi
izravnave poveča ali zmanjša za razliko, ki izhaja iz upoštevanja korekcijskih faktorjev na omrežnini za prenosno omrežje (Tabela 3, Priloga 1);
– upravljavca prenosnega omrežja in izvajalca dejavnosti prenosa električne energije (omrežnina za prenosno
omrežje, ki ga določa Tabela 3, Priloga 1 tega pravilnika,
korigirana s korekcijskim faktorjem);
– upravljavca prenosnega omrežja (sistemske storitve,
ki jih določa Tabela 5, Priloga 1 tega pravilnika);
– Agencije (element za delovanje Agencije, ki ga določa Tabela 6, Priloga 1 tega pravilnika);
– upravljavca prenosnega omrežja (dodatek za prednostno dispečiranje, ki ga določa Tabela 7, Priloga 1 tega
pravilnika);
– organizatorja trga (dodatek za evidentiranje pogodb
na organiziranem trgu z električno energijo, ki ga določa
Tabela 8, Priloga 1 tega pravilnika).
Zneski iz druge do šeste alinee prejšnjega odstavka se
na podlagi prejetih faktur od upravljavca prenosnega omrežja, Agencije in organizatorja trga pri upravljavcu distribucijskega omrežja izkazujejo kot strošek iz naslova uporabe
elektroenergetskih omrežij.
Upravljavec distribucijskega omrežja poravna delne račune in mesečne obračune za uporabo prenosnega omrežja najkasneje v 18 dneh od datuma izstavitve računa oziroma mesečnega obračuna.
34. člen
Upravljavec distribucijskega omrežja mesečno posreduje upravljavcu prenosnega omrežja in Agenciji izvirne podatke
o odjemalcem zaračunanih močeh in količinah električne
energije ter organizatorju trga izvirne podatke o odjemalcem
zaračunanih količinah električne energije, in sicer do 10.
delovnega dne v tekočem mesecu za pretekli mesec.
2. Financiranje GJS prenos električne energije in GJS
upravljanje prenosnega omrežja
35. člen
GJS prenos električne energije in GJS upravljanje prenosnega omrežja se financirata v skladu s predpisi, ki urejajo izvajanje GJS prenos električne energije in GJS upravljanje prenosnega omrežja.
Upravljavec prenosnega omrežja pridobiva prihodek iz:
– obračuna omrežnine za prenosno omrežje, ki jo določa Tabela 3, Priloga 1 tega pravilnika, povečanega ali
zmanjšanega za razliko, nastalo zaradi upoštevanja korekcijskih faktorjev, ki ga zaračuna posameznim upravljavcem
distribucijskih omrežij;
– obračuna omrežnine za prenosno omrežje, ki jo zaračuna upravičenim odjemalcem, priključenim na prenosno
omrežje, ki jo določa Tabela 3, Priloga 1 tega pravilnika;
– obračuna sistemskih storitev, ki jih določa Tabela 5,
Priloga 1 tega pravilnika, ki jih zaračuna posameznim upravljavcem distribucijskih omrežij, ter obračuna sistemskih sto-
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ritev, ki jih upravljavec prenosnega omrežja zaračunava upravičenim odjemalcem, priključenim na prenosno omrežje;
– obračuna elementa CUO za delovanje Agencije, ki
ga določa Tabela 6, Priloga 1 tega pravilnika, ki ga upravljavec prenosnega omrežja zaračunava upravičenim odjemalcem, priključenim na prenosno omrežje;
– dodatka za prednostno dispečiranje, ki ga določa
Tabela 7, Priloga 1 tega pravilnika, ki ga zaračunava posameznim upravljavcem distribucijskih omrežij, ter obračuna
prednostnega dispečiranja, ki ga upravljavec prenosnega
omrežja zaračunava upravičenim odjemalcem, priključenim
na prenosno omrežje;
– obračuna dodatka za evidentiranje pogodb na organiziranem trgu z električno energijo, ki ga določa Tabela 8,
Priloga 1 tega pravilnika, ki ga upravljavec prenosnega omrežja zaračunava upravičenim odjemalcem, priključenim na
prenosno omrežje;
– obračuna za uporabo prenosnega omrežja pri čezmejnem trgovanju, ki ga določa Tabela 2, Priloga 1 tega
pravilnika;
– obračuna posebnih sistemskih storitev, ki ga določa
Tabela 9, Priloga 1 tega pravilnika.
36. člen
Prihodek iz CUO, ki ga v skladu s prejšnjim členom
pridobiva upravljavec prenosnega omrežja, je namenjen za
financiranje:
– GJS upravljanje prenosnega omrežja in GJS prenos
električne energije,
– sistemskih storitev,
– Agencije,
– prednostnega dispečiranja,
– organizatorja trga električno energijo za evidentiranje
pogodb.
Zneski iz tretje in četrte alinee prejšnjega odstavka se
na podlagi prejetih faktur od Agencije in organizatorja trga
pri upravljavcu prenosnega omrežja izkazujejo kot strošek iz
naslova uporabe elektroenergetskih omrežij.
37. člen
Upravljavec prenosnega omrežja mesečno posreduje
Agenciji izvirne podatke o odjemalcem zaračunanih močeh
in količinah električne energije ter organizatorju trga izvirne
podatke o odjemalcem zaračunani količini električne energije, in sicer do 10. delovnega dne v tekočem mesecu za
pretekli mesec.
3. Financiranje Agencije in organizatorja trga
38. člen
Agencija pridobiva prihodek iz elementa CUO za delovanje Agencije, ki ga določa Tabela 6, Priloga 1 tega pravilnika.
Organizator trga pridobiva prihodek iz dodatka CUO za
evidentiranje pogodb na organiziranem trgu z električno
energijo, ki ga določa Tabela 8, Priloga 1 tega pravilnika.
Agencija in organizator trga izstavljata račune upravljavcem distribucijskih omrežij in upravljavcu prenosnega
omrežja zadnji delovni dan v mesecu na podlagi količinskih
letnih planov posameznih upravljavcev distribucijskih omrežij oziroma upravljavca prenosnega omrežja, kot jih določata
8. člen in 9. člen tega pravilnika. Rok plačila je 18 dni od
dneva izstavitve računa.
Na podlagi prejetih podatkov o odjemalcem dejansko
zaračunanih količinah v preteklem mesecu Agencija in organizator trga v primeru ugotovljene razlike izstavita ustrezni
dobropis ali bremepis.
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39. člen
Agencija lahko kadarkoli preveri resničnost in točnost
posredovanih izvirnih podatkov o količini in moči odjemalcem zaračunane uporabe elektroenergetskih omrežij.
B) Način izravnave prihodka iz omrežnin
40. člen
Tarifne postavke za obračun omrežnine za prenos in
distribucijo so na katerikoli lokaciji v RS enake za vse odjemalce na istem napetostnem nivoju in v isti odjemni skupini,
razen če je v predpisih, ki urejajo izvajanje GJS prenos
električne energije in GJS upravljanje prenosnega omrežja,
drugače določeno.
Izravnava, določena v prvi alinei prvega odstavka
33. člena tega pravilnika, se izvaja s korekcijskimi faktorji,
vsebovanimi v obvezujočih izhodiščih za pogodbe o dostopu do prenosnega omrežja, ki jih sprejme Vlada RS na
predlog Agencije.
Agencija pri predlogu korekcijskih faktorjev oziroma pri
določitvi cen za uporabo prenosnega omrežja za naslednje
leto upošteva tudi ustrezni del razlike med prihodki in stroški
iz čezmejnega trgovanja v preteklem obdobju ter načrtovani
prihodek iz čezmejnega trgovanja in povprečnih stroškov
priključevanja v prihodnjem letu, kakor tudi del stroškov za
izgube, ki se nanašajo na čezmejno trgovanje.
Do določitve novih korekcijskih faktorjev se uporabljajo
obstoječi.
IV. KRITERIJI ZA UPRAVIČENOST STROŠKOV
A) Omrežnina za prenosno in distribucijska omrežja
41. člen
Kriteriji za upravičenost stroškov in metodologija določanja omrežnine za prenosno in distribucijsko omrežje predstavljajo regulativni okvir za določanje omrežnine za prenosno in distribucijska omrežja, ki ga podrobneje določi
Agencija za vsako regulativno obdobje posebej.
42. člen
Upravičenost stroškov se presoja ločeno za:
1. stroške, povezane z naložbami v infrastrukturo, zmanjšane za prihodke iz naslova povprečnih stroškov priključevanja na omrežje in sovlaganj;
2. stroške delovanja oziroma tekočega poslovanja, ki
zajemajo stroške materiala, storitev in dela, zmanjšane za
prihodke, ki jih regulirane dejavnosti ustvarjajo poleg prihodkov iz omrežnine;
3. stroške za nakup električne energije za pokrivanje
izgub v omrežju.
43. člen
Pri presoji upravičenosti stroškov iz 1. točke prvega
odstavka prejšnjega člena Agencija upošteva zlasti naslednje kriterije:
– namenska raba sredstev,
– usklajenost z razvojnimi načrti omrežij,
– gospodarna in učinkovita raba sredstev,
– vpliv na kakovost oskrbe,
– reguliran donos.
44. člen
Upravičenost naložb v infrastrukturo Agencija presoja
na podlagi letnih in večletnih razvojnih načrtov omrežij, skladno z EZ in predpisi, ki urejajo izvajanje prenosa električne
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energije, upravljanje prenosnega omrežja, distribucijo električne energije in upravljanje distribucijskega omrežja, v delih, ki se nanašajo na predračunske vrednosti, vire financiranja, dinamiko in vpliv na kakovost oskrbe.
Zaradi ugotavljanja upravičenosti naložb morajo razvojni načrti vsebovati tudi podatke o predračunski vrednosti,
terminskem načrtu in virih financiranja ter oceno vplivov na
kakovost električne energije glede na parametre kakovosti,
parametre stalnosti izvajanja storitve in na izgube v omrežju.
45. člen
Za oceno vplivov na kakovost električne energije Agencija v posebnem aktu opredeli zlasti:
– način preverjanja predloženih ocen vplivov iz drugega odstavka 44. člena tega pravilnika;
– mesto ocenjevanja kakovosti napetosti s finančno in
tehnično konstrukcijo izvajanja meritev;
– ukrepe, ki jih predvideva odjemalec za zmanjšanje
motenja drugih odjemalcev in dobavitelj zaradi povečanja
kakovosti storitev prenosa in distribucije;
– opazovanje in nadzor (monitoring) parametrov kakovosti storitev prenosa in distribucije.
46. člen
V primerih, ko so cilji, opredeljeni v razvojnih načrtih iz
prvega odstavka 44. člena tega pravilnika, doseženi v obsegu in dinamiki, določeni v teh načrtih, in so doseženi s
predvidenimi ali nižjimi stroški, Agencija morebitne razlike
ne upošteva pri določitvi CUO v naslednjem ali naslednjih
letih.
V nasprotnih primerih Agencija razliko upošteva v naslednjem ali naslednjih letih oziroma ob prehodu v novo
regulativno obdobje.
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– obseg ponujene rezerve moči v MW,
– ceno ponujene rezerve moči v SIT/MW.
2. Za regulacijo napetosti in jalove moči:
– regulacijo po agregatih, ki vzdržujejo napetost znotraj predpisanega območja,
– ceno ponujene rezerve v SIT, in to v obliki pavšala.
3. Zagon agregatov brez zunanjega napajanja:
– določitev agregatov,
– ceno ponujene storitve, ki se lahko zakupi za obdobje, daljše od enega leta.
Cene ponujenih storitev morajo odražati dejanske stroške, ki jih imajo ponudniki za zagotavljanje teh storitev, in
sicer:
1. Za sekundarno in terciarno regulacijo:
– priložnostne stroške zaradi nenastopanja agregatov
na primarnem trgu z električno energijo.
2. Za regulacijo napetosti in jalove moči:
– stroške povečanih izgub zaradi proizvodnje jalove
energije in
– morebitne vplive na znižanje proizvodnje delovne
energije za primarni trg.
3. Za zagon agregatov brez zunanjega napajanja:
– investicijske stroške za gradnjo potrebnih dodatnih
postrojev za omogočanje zagona brez zunanjega napajanja.
49. člen
Pri izboru najugodnejših ponudnikov upravljavec prenosnega omrežja upošteva tudi vse tehnične zahteve, ki
izhajajo iz predpisov, ki urejajo sistemsko obratovanje prenosnega elektroenergetska omrežja.
V. PREHODNE DOLOČBE

47. člen
Stroški iz 2. točke prvega odstavka 42. člena tega
pravilnika se obravnavajo ločeno, in sicer:
a) stroški vzdrževanja, ločeno za tekoče in investicijsko
vzdrževanje,
b) drugi stroški delovanja oziroma tekočega poslovanja.
Pri presoji upravičenosti stroškov iz prejšnjega odstavka Agencija upošteva zlasti naslednje kriterije:
– namenska raba sredstev,
– gospodarna in učinkovita raba sredstev,
– načelo zamejene cene.
Za vse vrste stroškov storitev, ki jih izvaja pravna oseba, ki izvaja tudi GJS, velja, da so upravičeni do višine, ki ne
presega višine stroškov primerljive storitve na trgu.

50. člen
Upravljavci omrežij predložijo Agenciji skupni predlog
iz drugega odstavka 11. člena tega pravilnika najkasneje v
treh mesecih po uveljavitvi tega pravilnika.
51. člen
Kriterije za upravičenost stroškov in metodologijo določanja omrežnine za prenosno in distribucijsko omrežje iz
41. člena tega pravilnika za regulativno obdobje od 1. 1.
2003 do 31. 12. 2005 določa Priloga 3 pravilnika o določitvi cen za uporabo elektroenergetskih omrežij in kriterijih za
upravičenost stroškov (Uradni list RS, št. 30/01, 103/01,
48/02, 109/02, 11/03).
VI. KONČNE DOLOČBE

B) Sistemske storitve
48. člen
Agencija prizna kot upravičene stroške pri določitvi elementa sistemskih storitev stroške za tiste sistemske storitve,
ki jih vsebuje načrt iz 23. člena tega pravilnika in za katere
so pogodbe sklenjene po predpisih, ki urejajo javna naročila ter po tem in naslednjem členu.
Za zagotavljanje potrebnega obsega sistemskih storitev upravljavec prenosnega omrežja povabi ponudnike k
oddaji ponudb za posamezne storitve tako, da ponudbe
določajo:
1. Za sekundarno in terciarno regulacijo:
– regulacijo po agregatih ali večjih odjemalcih za terciarno regulacijo,
– gradient spreminjanja moči v MW/min,

52. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o določitvi cen za uporabo elektroenergetskih omrežij
in kriterijih za upravičenost stroškov (Uradni list RS, št.
30/01, 103/01, 48/02, 109/02, 11/03), razen Priloga 3,
ki ostane v veljavi.
53. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2004.
Št. 19-03/E5.1/09
Maribor, dne 12. decembra 2003.
Direktor
dr. Jože Koprivnikar l. r.

Stran

19954 / Št. 134 / 30. 12. 2003

Uradni list Republike Slovenije

Priloga 1
Tarifne postavke, ki jih upravljavci elektroenergetskih omrežij upoštevajo pri
obračunu uporabe omrežja, določajo tabele 1, 2 in 9.
Tabela 1
Cenik za uporabo elektroenergetskih omrežij v RS
Tarifne postavke

Odjemna skupina
Napetostni
nivo

Vrsta odjema

T ≥ 6000 ur

VN

6000 > T ≥ 2500 ur

T < 2500 ur

T ≥ 2500 ur
SN
T < 2500 ur
T ≥ 2500 ur
T < 2500 ur
NN
brez merjenja moči,
tarifni odjemalci
javna razsvetljava

Sezona

Obračunska moč
(SIT/kW/mesec)

VS
SS
NS
VS
SS
NS
VS
SS
NS
VS
SS
NS
VS
SS
NS
VS
NS
VS
NS
VS
NS

492,46
413,26
360,46
465,19
391,44
342,28
193,32
173,94
161,03
969,71
844,96
720,21
265,96
241,74
217,53
1.777,78
1.389,78
518,15
420,84
267,89
203,60
203,60
-

Prenesena delovna energija (SIT/kWh)
KT
0,789
0,751
0,725
1,105
1,004
0,936
2,493
2,114
1,862
2,030
1,826
1,621
6,056
5,276
4,497
-

VT
0,789
0,751
0,725
1,105
1,004
0,936
2,493
2,114
1,862
2,030
1,826
1,621
6,056
5,276
4,497
3,907
3,143
10,574
8,272
14,134
9,059
9,059
-

MT
0,745
0,716
0,696
0,988
0,910
0,858
2,056
1,764
1,570
1,700
1,542
1,385
4,797
4,196
3,597
3,143
2,556
8,272
6,501
11,011
7,106
7,106
-

ET
12,573
8,082
8,082
10,815

Tarifne postavke iz te tabele so zbirne tarifne postavke tabel 3, 4, 5, 6, 7 in 8.
Vrste odjemnih skupin, sezon, obračunskih moči, čas KT, čas VT, čas MT in razmerja
med tarifnimi postavkami, ki se uporabljajo v tem ceniku, določa Priloga 2.
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Tabela 2
Cenik za uporabo prenosnega omrežja pri čezmejni izmenjavi električne
energije:
Cena za napovedano uporabo prenosnega omrežja za prenos
električne energije po prenosnih poteh, ki so neposredna
povezava med prenosnimi omrežji dveh sosednjih
upravljavcev prenosnih omrežij, in se plača slovenskemu
upravljavcu prenosnega omrežja za:
IZVOZ iz Slovenije z uporabo prenosnih poti med Slovenijo in
Avstrijo oziroma med Slovenijo in Italijo, ki jo plača izvoznik
IZVOZ iz Slovenije z uporabo prenosnih poti med Slovenijo in
Hrvaško, ki jo plača izvoznik
UVOZ za odjemalce ali nadaljnjo prodajo na ozemlju Slovenije z
uporabo prenosnih poti med Avstrijo in Slovenijo oziroma med Italijo
in Slovenijo
UVOZ za odjemalce ali nadaljnjo prodajo na ozemlju Slovenije z
uporabo prenosnih poti med Hrvaško in Slovenijo, ki jo plača
odjemalec oziroma uvoznik
TRANZIT, ki v prenosno omrežje Slovenije vstopa po prenosnih poteh
med Avstrijo in Slovenijo in izstopa po prenosnih poteh med
Slovenijo in Italijo, ali vstopa po prenosnih poteh med Italijo in
Slovenijo in izstopa po prenosnih poteh med Slovenijo in Avstrijo
TRANZIT, ki v prenosno omrežje Slovenije vstopa po prenosnih poteh
med Hrvaško in Slovenijo in izstopa po prenosnih poteh med
Slovenijo in Avstrijo ali med Slovenijo in Italijo ter jo plača naročnik
tranzita
TRANZIT, ki v prenosno omrežje Slovenije vstopa po prenosnih poteh
med Avstrijo in Slovenijo ali med Italijo in Slovenijo in ki izstopa po
prenosnih poteh med Slovenijo in Hrvaško ter jo plača naročnik
tranzita
NEIZKORIŠČENO DODELJENO ČEZMEJNO PRENOSNO ZMOGLJIVOST,
ki ni bila dodeljena na avkciji in jo plača imetnik pravice

SIT / MWh

236,42
-

236,42

-

236,42
Določa jo UPO za vsako
transakcijo posebej na tržni
način, ki ne nasprotuje
pravnemu redu EU
118,21
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Tabela 3
Omrežnina za prenosno omrežje
Tarifne postavke

Odjemna skupina
Napetostni
nivo

Vrsta odjema

T ≥ 6000 ur

6000 > T ≥ 2500 ur

VN

T < 2500 ur

T ≥ 2500 ur
SN
T < 2500 ur
T ≥ 2500 ur
T < 2500 ur
NN
brez merjenja moči,

Sezona

Obračunska moč
(SIT/kW/mesec)

VS
SS
NS
VS
SS
NS
VS
SS
NS
VS
SS
NS
VS
SS
NS
VS
NS
VS
NS
VS
NS

396,00
316,80
264,00
368,73
294,98
245,82
96,86
77,48
64,57
354,98
304,27
253,56
90,40
77,48
64,57
329,63
253,56
83,94
64,57
60,98
38,11
38,11

tarifni odjemalci
javna razsvetljava

-

Prenesena delovna energija (SIT/kWh)
KT
VT
MT
ET
0,191
0,191
0,147
0,153
0,153
0,118
0,127
0,127
0,098
0,507
0,507
0,390
0,406
0,406
0,312
0,338
0,338
0,260
1,895
1,895
1,458
1,516
1,516
1,166
1,264
1,264
0,972
0,309
0,309
0,238
0,265
0,265
0,204
0,221
0,221
0,170
1,769
1,769
1,361
1,516
1,516
1,166
1,264
1,264
0,972
0,287
0,221
0,221
0,170
1,643
1,264
1,264
0,972
1,466
1,128
1,298
0,917
0,705
0,811
0,917
0,705
0,811
0,811

Tabela 4
Omrežnina za distribucijsko omrežje
Tarifne postavke

Odjemna skupina
Napetostni
nivo

Vrsta odjema

T ≥ 2500 ur
SN
T < 2500 ur
T ≥ 2500 ur
T < 2500 ur
NN
brez merjenja moči,
tarifni odjemalci
javna razsvetljava

Sezona

Obračunska moč
(SIT/kW/mesec)

VS
SS
NS
VS
SS
NS
VS
NS
VS
NS
VS
NS

518,27
444,23
370,19
79,10
67,80
56,50
1.351,69
1.039,76
337,75
259,81
110,45
69,03
69,03
-

Prenesena delovna energija (SIT/kWh)
KT
1,123
0,963
0,802
3,689
3,162
2,635
-

VT
1,123
0,963
0,802
3,689
3,162
2,635
3,022
2,324
8,333
6,410
12,070
7,544
7,544
-

MT
0,864
0,740
0,617
2,838
2,432
2,027
2,324
1,788
6,410
4,931
9,285
5,803
5,803
-

ET
10,677
6,673
6,673
8,950
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Tabela 5
Sistemske storitve
Odjemna skupina
Napetostni nivo

Vrsta odjema

VN, SN, NN
NN

javna razsvetljava

Tarifne postavke
Obračunska moč Prenesena delovna energija
(SIT/kW/mesec)
(SIT/kWh)
64,16
0,456

Tabela 6
Delovanje Agencije za energijo RS
Odjemna skupina
Napetostni nivo
VN, SN, NN

Tarifna postavka
Prenesena delovna energija
(SIT/kWh)
0,038

Tabela 7
Prednostno dispečiranje
Odjemna skupina
Napetostni nivo

Tarifne postavke
Obračunska moč Prenesena delovna energija
(SIT/kW/mesec)
(SIT/kWh)

VN, SN, NN

32,30

0,530

Tabela 8
Evidentiranje pogodb na organiziranem trgu z električno energijo
Odjemna skupina
Napetostni nivo
VN, SN, NN

Tarifna postavka
Prenesena delovna energija
(SIT/kWh)
0,030

Tabela 9
Cenik za posebne sistemske storitve – prekomerno prevzeta jalova energija
Odjemna skupina
Napetostni nivo
VN
SN, NN

Tarifna postavka
Prekomerno prevzeta jalova energija
(SIT/kvarh)
1,50
2,00
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Priloga 2
Razmerja med tarifnimi postavkami glede na sezone in dnevni tarifni čas
a) Sezone in razmerja cen med sezonami
Tarifne postavke za omrežnino se po sezonah delijo na:
•

Pri odjemalcih v odjemni skupini na VN in SN je

VS – višja sezona:
SS – srednja sezona:
NS – nižja sezona:

januar, februar, december;
marec, april, oktober, november;
maj, junij, julij, avgust, september.

Razmerja med tarifnimi postavkami za omrežnino na VN so:
VS : SS : NS = 1,5 : 1,2 : 1,0.
Razmerja med tarifnimi postavkami za omrežnino na SN so:
VS : SS : NS = 1,4 : 1,2: 1,0.
•

Pri odjemalcih v odjemni skupini na NN, ki se jim moč meri, je

VS – višja sezona:
NS – nižja sezona:

januar, februar, marec, oktober, november, december;
april, maj, junij, julij, avgust, september.

Razmerje med tarifnima postavkama za omrežnino je:
VS : NS = 1,3 : 1,0.
•

Pri odjemalcih v odjemni skupini na NN, ki se ji moč ne meri in ki
imajo sezonski obračun, je:

VS – višja sezona:
NS – nižja sezona:

januar, februar, december;
marec, april, maj, junij, julij, avgust, september,
oktober, november.

Razmerje med tarifnima postavkama za omrežnino je:
VS : NS = 1,6 : 1,0.
Elementi cen za uporabo omrežij, ki jih podajajo Tabela 2, Tabela 5, Tabela 6,
Tabela 7, Tabela 8 in Tabela 9, se ne delijo po sezonah.
b) Dnevni tarifni čas in razmerja cen
Po dnevnem času se tarifne postavke za omrežnino delijo na:
−
konične tarifne postavke v času KT (za odjemalce na VN in SN, ki
uporabljajo merilne naprave za evidentiranje 15-minutne konične
obremenitve),
−
večje dnevne tarifne postavke v času VT in
−
manjše dnevne tarifne postavke v času MT.
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Večje dnevne tarifne postavke (VT) se obračunavajo od ponedeljka do sobote od
6. do 13. ure in od 16. do 22. ure; v razdobju, ko se uporablja poletni čas, pa od 7.
do 14. ure in od 17. do 23. ure.
Manjše dnevne tarifne postavke (MT) se obračunavajo v preostalem času in v
nedeljo ves dan.
Ure konične dnevne tarifne postavke (KT) določa UPO vsako leto do 15. oktobra za
leto vnaprej in jih sporoči Agenciji. Ure KT objavi Agencija na svojih spletnih straneh.
Števčne stikalne ure za preklop dvotarifnih števcev so stalno nastavljene po
srednjeevropskem času in se ob prehodu na poletno računanje časa ne pomaknejo
za uro naprej.
•

Pri odjemalcih v odjemni skupini na NN – »brez merjenja moči« in
»tarifni odjemalci«, so dnevne tarifne postavke določene v
razmerju:
VT : ET : MT = 1,3 : 1,15 : 1.

•

Pri odjemalcih na NN, ki se jim moč meri in so razvrščeni glede na
letne obratovalne ure, so dnevne tarifne postavke določene v
razmerju:
VT : MT = 1,3 : 1.

•

Za odjemalce na VN in odjemalce na SN, ki uporabljajo merilne
naprave za evidentiranje 15-minutne konične obremenitve, veljajo
ure KT za čas, ko veljajo konične dnevne tarifne postavke za
uporabo elektroenergetskih omrežij. Ure KT veljajo le ob delavnikih
od ponedeljka do petka in trajajo:
o v času VS 6 ur na dan,
o v času SS 5 ur na dan,
o v času NS 4 ure na dan.
Dnevne tarifne postavke so določene v razmerju:
KT : VT : MT = 1,3 : 1,3 : 1.

Elementi cen za uporabo omrežij, ki jih določajo Tabela 2, Tabela 5, Tabela 6, Tabela
7, Tabela 8 in Tabela 9, se ne delijo po dnevnih časovnih postavkah.
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VSEBINA
DRŽAVNI ZBOR
5826.
5827.
5828.
5829.

Zakon o visokem šolstvu –ZViS
Zakon o azilu – ZAzil
Zakon o igrah na srečo – ZIS
Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV

19753
19765
19775
19791

PREDSEDNIK REPUBLIKE
5830. Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Armeniji s sedežem v Atenah
5831. Odlok o pomilostitvi obsojencev – pomilostitev
po uradni dolžnosti – ob Dnevu samostojnosti
Republike Slovenije, 26. decembru 2003

19820
19820

VLADA
5832. Uredba o spremembah uredbe o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske
službe v Republiki Sloveniji in njihovem delovnem področju
5833. Uredba o dopolnitvi uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže
osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
ter javne mreže glasbenih šol
5834. Uredba o javnem financiranju visokošolskih in
drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do
leta 2008
5835. Uredba o merilih za določitev višine nadomestila
zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta
5836. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega
zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob
reki Soči in Idrijci
5837. Uredba o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini
med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo
5838. Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih
enot

19820

5843. Pravilnik o spremembi pravilnika o sestavljanju
letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
5844. Pravilnik o spremembi pravilnika o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37.
členu zakona o računovodstvu
5845. Pravilnik o načinu izračunavanja plačevanja pristojbin za izvajanje poštnih storitev
5846. Pravilnik o spremembah pravilnika o najmanjšem
številu zaposlenih v pokojninski družbi ter o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati in načinu prevarjanja teh pogojev
5847. Pravilnik o postopkih vzorčenja in analitskih metodah za določanje dioksinov indioksinu podobnih polikloriranih bifenilov v živilih
5848. Dopolnitev programa imunoprofilakse in kemoprofilakse za leto 2003
5849. Odločba o imenovanju organizacije za ugotavljanje skladnosti pakirnih centrov in zbiralnic za
jajca

19929

19933
19933

19934

19934
19939

19939

USTAVNO SODIŠČE
19820
19821

19827

19829
19830
19915

5850. Odločba o razveljavitvi sedemnajste alineje točke b4. člena in pete alineje prvega odstavka 6.
člena Odloka o gospodarskih, javnih službah v
Občini Razkrižje
5851. Odločba o razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v
Mariboru in sodbe Okrožnega sodišča v Murski
Soboti
5852. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča in
prve točke izreka sklepa Okrajnega sodišča
5853. Odločba o razveljavitvi Odloka o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega plana Občine Maribor za območje Mestne občine Maribor v letu 2000 zaradi urbanistične zasnove Mesta Maribor v delu, ki
ureja območje Zgornje Počehove

19939

19941
19942

19945

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

MINISTRSTVA
5839. Sklep o izdaji enomesečnih zakladnih menic
5840. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o opravljanju nalog Uprave Republike Slovenije za javna plačila na področju plačevanja in
razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
5841. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava
5842. Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov
in odhodkov pravnih oseb javnega prava

19918

5854. Pravilnik o določitvi cen za uporabo elektroenergetskih omrežij in kriterijih za upravičenost stroškov

19946

MEDNARODNE POGODBE
19919

96.

19920
–
19925

Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Srbije in Črne gore o izogibanju dvojnega obdavčevanja v
zvezi z davki od dohodka in premoženja s protokolom (BCSDOD)
Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodnih pogodb

2197
2212
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