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EVIDENTIRANJE NEPREMIČNIN 
Predlog zakona o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot (ZENDMPE) 3 
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Madžarske o uporabi logističnih centrov in koprskega pristanišča (BHULKP) 
- EPA 1143 - II - 

" Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu med Vlado 205 
Republike Slovenije in Vlado Islamske republike Iran (BIRMCP) 
- EPA 1144-II- 

" Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov 211 
^osne in Hercegovine o prevozu oseb in stvari v mednarodnem cestnem prometu (BBHMCP) 
' EPA 1145-II- 

' Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Portugalsko republiko 217 
0 mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga ter protokola po 17. členu o izvajanju 
Sporazuma med Republiko Slovenijo in Portugalsko republiko o mednarodnem cestnem 
Prevozu potnikov in blaga (BPOMCP) 
" EPA 1147 - M - 



Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI 
ZBOR, Šubičeva 4, 1000 LJUBLJANA davčni 
zavezanec za davek na dodano vrednost na podlagi 
prvega odstavka 76. člena zakona o davku na dodano 
vrednost. 

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka : 5022924 
davčna številka 21881677 
račun : 50100-845-50204 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno 
pisno informacijo posameznim naročnikom. 

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

EVIDENTIRANJU NEPREMIČNIN, 

DRŽAVNE MEJE IN PROSTORSKIH 

ENOT (ZENDMPE) 

■ EPA 1140 ■ II - hitri postopek 

' Številka: 453-02/2000-1 
Ljubljana, 06.04.2000 

Vlada Republike Slovenije je na 154. seji dne 6.4.2000 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O EVIDENTIRANJU NEPREMIČNIN", 
DRŽAVNE MEJE IN PROSTORSKIH ENOT, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o evidentiranju 
nepremičnin, državne meje in prostorskih enot obravnava po 
hitrem postopku zaradi izrednih potreb države. Že iz ocene 
stanja izhaja, da je posodobitev sistema evidentiranja 
nepremičnin nujen pogoj za uresničitev mednarodnih 

obveznosti države. Predlog zakona pomeni tudi pravno osnovo 
projektu posodobitve evidentiranja nepremičnin, ki je podprt z 
mednarodnimi sredstvi. Sodoben sistem evidentiranja 
nepremičnin, ki mu zakon daje podlago, je nujen tudi za 
zavarovanje javnih interesov v zvezi z nepremičninami ob 
vključevanju Slovenije v Evropsko unijo. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovali: 

- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor, 
- mag. Dušan BLAGANJE, državni sekretar v Ministrstvu za 

okolje in prostor, 
- Aleš SELIŠKAR, direktor Geodetske uprave Republike 

Slovenije. 
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EVA: 2000-2511-0011 

HITRI POSTOPEK 

6.4.2000 

PREDLOG ZAKONA O EVIDENTIRANJU 

•NEPREMIČNIN, DRŽAVNE MEJE 

IN PROSTORSKIH ENOT - 



UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

Evidentiranje nepremičnin je v Republiki Sloveniji urejeno z 
zakonom o zemljiškem katastru (Uradni list SRS št. 16/74 in 42/ 
86), zakonom o katastru komunalnih naprav (Uradni list SRS, št. 
26/74, 29/74 in 42/86) ter deloma z zakonom o imenovanju in 
evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80 in 42/ 
86). Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 18/91, 21/94 in 23/96) 
določa le evidentiranje stanovanj v večstanovanjskih stavbah. 
Evidentiranje lastninskih in drugih stvarnih pravic na nepremičninah 
je urejeno z zakonom o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št 33/95). 

Obstoječe zbirke podatkov o nepremičninah, ki jih vodijo pristojni 
organi in službe, so glede vsebine in tehnologije vodenja različne 
kakovosti. Medsebojna povezava evidenc ni popolna ali pa je 
sploh ni. Nekatere nepremičnine sploh niso evidentirane. Večina 
problemov izhaja iz preteklega obdobja socialistične ureditve ter 
družbene lastnine, ki ni bilo naklonjeno točnemu in popolnemu 
evidentiranju privatne lastnine. 

Podatki o zemljiščih se vodijo na enoten način za območje cele 
države v zemljiškem katastru. Opisni podatki zemljiškega katastra 
se vodijo v enotni obliki za območje cele države. 

V letu 1993 se je pristopilo k formiranju skupne baze opisnega 
dela zemljiškega katastra, centralnega registra prebivalstva ter 
registra organizacij in skupnosti. Osnovo za tak pristop je dal 
»Dogovor o medsebojnem sodelovanju pri projektu vzpostavitve, 
vodenja in vzdrževanja skupne digitalne baze podatkov 
zemljiškega katastra v Republiki Sloveniji«, ki so ga sredi leta 
1993 podpisali takratni Zavod Republike Slovenije za statistiko, 
Center Vlade Republike Slovenije za informatiko, Ministrstvo za 
finance - Republiška uprava za javne prihodke, Sklad kmetijskih 
zemljišč in gozdov Republike Slovenije in Ministrstvo za okolje in 
prostor - Republiška geodetska uprava. V dogovoru so opredeljeni 
skupni cilji pri vzpostavitvi baze in vsebina, ki jo posamezni 
podpisniki vodijo in vzdržujejo v njej. Projekt je bil za območje 
celotne države zaključen v maju leta 1995 in od takrat se podatki 
iz tega sistema uspešno uporabljajo na različnih področjih iz 
državne in lokalne pristojnosti. Danes se, glede na razvoj 
informacijske tehnologije in komunikacij, pojavlja potreba po 
modernizaciji sistema. Geodetska uprava Republike Slovenije v 
okviru svojih razvojnih projektov vzpostavlja novo centralno bazo 
opisnih podatkov zemljiškega katastra, ki bo sposobna direktnih 
Povezav tako s podatki podpisnikov dogovora kot tudi s podatki 
drugih državnih organov in organov lokalnih skupnosti, ki vodijo 
podatke, ki jih je smiselno povezovati z zemljiškim katastrom. 

Glede na finančne možnosti se postopoma vzpostavljajo tudi 
digitalni grafični podatki zemljiškega katastra, ob istočasnem 
usklajevanju opisnih in grafičnih podatkov. 

V zemljiškem katastru so ažurno evidentirane lastniške meje. 
Vse spremembe na podlagi vlog strank se tekoče evidentirajo. Z 
lastninjenjem družbene lastnine se postopoma ureja tudi stanje 
evidence za tiste nepremičnine, ki so bile v družbeni lastnini. 
postopki urejanja mej, določeni z zakonom o zemljiškem katastru, 
so pogosto dolgotrajni, nesoglasja lastnikov sosednjih parcel glede 
Poteka meje pa podaljšujejo roke izvedbe do nerazumne meje ali 
celo onemogočijo ureditev mej. Tako stanje še povečuje 
^edsosedske spore, otežuje posege v prostor in ne zagotavlja 
varnega prometa z zemljišči. 

Stanje podatkov o vrstah rabe zemljišč, katastrskih kulturah in 
katastrskem razredu je slabo. Podatki niso vzdrževani in na 
območju države nehomogeni. Omejitve, ki so jih definirali drugi 

zakoni (zakon o gozdovih, zakon o kmetijskih zemljiščih, zakon 
o urejanju naselij in drugih posegih v prostor...) ne omogočajo več 
evidentiranja dejanske rabe zemljišč, temveč zahtevajo 
evidentiranje t.i. pravnih režimov (funkcionalno zemljišče, črne 
gradnje, plačana sprememba namembnosti). Današnji podatki o 
vrstah rabe zemljišč, katastrskih kulturah in katastrskih razredih 
ne zagotavljajo kakovostne podlage za vrednotenje nepremičnin 
in odmero pravičnega davka. 

Enotne evidence o stavbah in delih stavb v Sloveniji ni, zato so 
posamezni organi in službe vzpostavili lastne evidence, ki 
pokrivajo le del podatkov o stavbah. Podatki v teh evidencah so v 
nestandardnih oblikah, evidence pa med seboj niso enolično 
povezljive (zemljiški kataster, zemljiška knjiga, podatki 
stanovanjskega sektorja, evidenca črnih gradenj, evidenca 
stavbnih zemljišč, evidenca hišnih številk, evidence uprav za 
javne prihodke, popis stanovanj, evidence izvajalcev javnih služb 
na področju oskrbe z elektriko, s pitno vodo...). 

Ker se podatki o lastnikih nepremičnin v zemljiški knjigi vodijo 
ročno, je zemljiški kataster zaradi lažje dostopnosti do podatkov, 
deloma že tudi na podlagi predpisov, prevzel funkcijo zagotavljanja 
teh podatkov. Podatki o lastnikih zemljišč v zemljiškem katastru 
se vzdržujejo na podlagi podatkov registra prebivalstva in 
poslovnih registrov (spremembe naslova, priimka, firme), vendar 
se tako povečuje razlika med podatki zemljiškega katastra in 
zemljiške knjige. Vsebinsko in tehnološko nepovezani podatki 
povzročajo velike stroške pri pridobivanju podatkov o 
nepremičninah in njihovih lastnikih ter ne zagotavljajo ustrezne 
pravne varnosti lastnikov, investitorjev in drugih uporabnikov. 

Podatki o prostorskih enotah se vodijo v registru prostorskih 
enot, ki je v celoti geokodiran (centroidi hišnih številk in prostorskih 
enot ter digitalizirane meje prostorskih enot - 470 tisoč hišnih 
številk in 10 tisoč prostorskih enot). Podatki o državni meji so 
zbrani, evidenca državne meje se je že začela vzpostavljati. Ker 
gre za novo nalogo geodetske službe, določeno po osamosvojitvi 
Republike Slovenije, jo je potrebno zakonsko določiti. 

Iz opisanega stanja na področju evidentiranja nepremičnin izhajajo 
utemeljeni razlogi za sprejem predlaganega zakona. Potrebno je 
zagotoviti enotno evidentiranje nepremičnin in kakovostne podatke 
o nepremičninah, ki so podlaga za gospodarjenje s prostorom, 
vodenje zemljiške politike, obdavčitev nepremičnin, evidentiranje 
stvarnih pravic na nepremičninah, za prostorsko opredeljevanje 
podatkov in druge namene. 

Urejeno evidentiranje nepremičnin pogojujejo že sprejete 
mednarodne obveznosti (na področju okolja, statistike, lastništva 
tujcev na nepremičninah...), predvsem pa vključevanje v Evropsko 
unijo. Nekatere že sprejete zakonske odločitve bodo izvedljive le 
ob urejenih in med seboj povezljivih evidencah o nepremičninah 
(kataster vinogradov in drugih trajnih nasadov, sistem 
subvencioniranja v kmetijstvu, socialne pomoči, dokončanje 
denacionalizacije, evidentiranje stanovanjskega fonda...). Še bolj 
pa se potreba po urejenih evidencah izraža v predvidenih zakonih 
s področja urejanja prostora, obdavčitve nepremičnin, zakona o 
vodah in drugih. 

S parcialnim dograjevanjem funkcij zemljiškega katastra, brez 
prilagajanja sistema novim potrebam (podatkovni model, postopki 
spreminjanja podatkov, tehnologija vodenja, možnost povezav z 
ostalimi zbirkami podatkov...), podatki zemljiškega katastra niso 
več konsistentni in je zato potrebno sistem evidentiranja 
nepremičnin v celoti prenoviti. 

Obstoječi podatki o nepremičninah zaradi neažurnosti, 
medsebojne nepovezanosti in nepopolnosti ne zadovoljujejo več 
potreb uporabnikov in celo zavirajo uspešen razvoj. Poleg 
vsebinske prenove in dopolnitve obstoječih sistemov evidentiranja 
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nepremičnin je potrebno sistem tudi tehnološko prenoviti. Celoten 
sistem podatkov o nepremičninah bo v popolnosti zaživel šele ob 
vzpostavitvi in informatizaciji osnovnih treh evidenc o 
nepremičninah: zemljiškega katastra, katastra stavb in zemljiške 
knjige. Zato je ob predvidenem posojilu Mednarodne banke za 
razvoj ter sredstev programa PHARE pričet Projekt posodobitve 
evidentiranja nepremičnin. Namen navedenega projekta je 
evidentiranje najpomembnejših večnamenskih podatkov o vseh 
nepremičninah. Z uvedbo enotnega identifikatorja za vse 
nepremičnine bo omogočena povezava obstoječih evidenc o 
nepremičninah. Projekt je na področju evidentiranja nepremičnin 
predvsem operatiVno usmerjen, na področju vrednotenja 
nepremičnin ter financiranja stanovanjske gradnje pa je razvojno 
naravnan. Cilji projekta so: 

posodobitev obstoječega sistema zemljiškega katastra, 
predvsem vzpostavitev homogene digitalne zbirke katastrskih 
načrtov in njena uskladitev z opisnim delom baze zemljiškega 
katastra ter vzpostavitev evidence o stavbah; 
posodobitev obstoječega sistema zemljiške knjige oziroma 
odprava zaostankov pri vpisu v zemljiško knjigo; 
registracija stanovanj in začetek vzpostavitve katastra stavb, 
za potrebe vrednotenja nepremičnin, dolgoročno pa bo 
kataster stavb v povezavi z zemljiško knjigo predstavljal 
upravno-pravno evidenco o stavbah in delih stavb 
vzpostavitev evidence o rabi kmetijskih zemljišč in gozdov, ki 
bo predstavljala podlago za vodenje učinkovite kmetijske 
politike; 
zagotovitev podatkov o nepremičninah za poenostavljeno 
vrednotenje nepremičnin in izdelava metodologije za tržno 
vrednotenje nepremičnin za potrebe obdavčenja nepremičnin 
ter vzpostavitev sistema za obdavčenje nepremičnin; 
dopolnitev in uskladitev zakonodaje na področju evidentiranja 
nepremičnin; 
financiranje stanovanjske gradnje in zakon o hipotekarnem 
bančništvu. 

Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin bo na področju 
evidentiranja zemljišč in stavb zagotovil vzpostavitev temeljnih 
podatkov o samih nepremičninah ter njihovem lastništvu in tako 
omogočil nadgradnjo teh podatkov za različne namene. Tako 
vzpostavljen sistem podatkov o nepremičninah pa potrebuje tudi 
pravijo podlago o pristojnostih, postopkih spreminjanja podatkov 
ter njihove uporabe, to pa določa predlagani zakon. 

2. CILJI ZAKONA 

Temeljni cilj predlaganega zakona je vzpostavitev kakovostnega 
in enovitega sistema evidentiranja nepremičnin (zemljišč in stavb), 
ki ga Republika Slovenija nujno potrebuje. Enovit sistem 
evidentiranja nepremičnin povečuje zanesljivost podatkov, 
dolgoročno zmanjšuje stroške evidentiranja nepremičnin in 
zagotavlja preprostejše pridobivanje podatkov za državne organe 
in za posameznike ter pravne osebe kot uporabnike podatkov. 
Kakovosten, ažuren in zanesljiv sistem evidentiranja nepremičnin 
ima velik pomen za varnost pravnega prometa in lažje izvajanje 
nalog državnih organov in organov lokalnih skupnosti (davčna 
funkcija, urejanje prostora itd.). 

Zakon ne ureja celotnega sistema evidentiranja nepremičnin, 
temveč le osrednji segment tega sistema - zemljiški kataster in 
kataster stavb. Kljub temu pa izhaja iz navedenega cilja 
(vzpostavitev enovitega sistema evidentiranja nepremičnin), saj 
vsebuje rešitve, ki omogočajo povezovanje evidenc nepremičnin 
v enovit informacijski sistem, pri čemer pa upošteva delitev 
pristojnosti med sodišči in upravo ter znotraj uprave same. 
Zemljiški kataster in kataster stavb bosta temeljni evidenci o 
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nepremičninah, saj zagotavljata identifikatorje ter fizične podatke 
o nepremičninah in omogočata povezovanje z drugimi evidencami 
podatkov o nepremičninah (zemljiško knjigo, evidenco pravnih 
režimov, evidenco davčnih zavezancev ipd.). 

V okviru ureditve zemljiškega katastra je poseben poudarek 
namenjen urejanju mej. Končni cilj na tem področju, ki ga ni mogoče 
časovno opredeliti, je dokončna ureditev mej vseh zemljiških 
parcel. Urejena meja parcele je pomemben element varnosti 
pravnega prometa, hkrati pa tudi dobra podlaga za urejanje 
prostora. Predlagatelj zakona pa je izhajal tudi iz načela, da 
navedenega cilja ne smemo doseči na račun strokovnosti 
geodetskega dela pri urejanju mej ali na račun pravne varnosti 
lastnikov. 

Pomemben cilj je tudi zagotovitev kontroliranega spreminjanja 
parcelnih mej; te postopke je potrebno kontrolirati z vidika 
pravnega prometa (preprečevanje prikritega, neobdavčenega 
prometa) in z vidika urejanja prostora (preprečevanje parcelacij, 
ki vodijo v nesmotrno parcelno strukturo). 

Poleg evidentiranja nepremičnin in urejanja ter spreminjanja mej 
zakon ureja tudi evidenco državne meje ter register prostorskih 
enot s ciljem zagotoviti kakovostno in zanesljivo evidentiranje 
državne meje in prostorskih enot (katastrskih občin, naselij, 
lokalnih skupnosti itd.). 

Na posameznih področjih, ki jih ureja zakon, so cilji naslednji: 

a) na področju zemljiškega katastra in katastra stavb: 

zagotoviti kakovosten in ažuren sistem evidentiranja zemljiških 
parcel v zemljiškem katastru in stavb v katastru stavb, ki bo 
zagotavljal večjo urejenost na področju evidentiranja 
nepremičnin, varnost lastnine in pravnega prometa z 
nepremičninami, bolj pošteno obdavčitev, statistično zbiranje 
in analizo podatkov o nepremičninah..., 
izboljšati kakovost in zanesljivost obstoječega zemljiškega 
katastra ter v celoti vzpostaviti zemljiški kataster kot 
informatizirano bazo podatkov, 
vzpostaviti kataster stavb kot novo evidenco podatkov o 
stavbah s podobnimi funkcijami, kot jih ima zemljiški kataster, 
med zemljiškim katastrom in katastrom stavb kot temeljnima 
evidencama podatkov o nepremičninah ter drugimi evidencami 
podatkov o nepremičninah zagotoviti čim enostavnejšo 
povezavo, 
v okviru prejšnjega cilja posebej olajšati povezavo med podatki 
zemljiškega katastra in katastra stavb na eni strani in podatki 
zemljiške knjige na drugi strani, izhajajoč iz različnih funkcij 
teh evidenc, 
preprečiti nepotrebno podvajanje podatkov v različnih 
evidencah o nepremičninah, 
zagotoviti visoke strokovne standarde za izdelavo elaboratov, 
ki so podlaga za vpis v zemljiški kataster in kataster stavb; 

b) na področju ureditve in spreminjanja mejr 

zagotoviti pregleden postopek ureditve meje na podlagi 
sporazuma med lastniki, ki bo spoštoval načeli strokovnosti 
tehničnega dela in pravne varnosti lastnikov zemljišč ter olajšal 
dokončno ureditev meje brez intervencije sodišča, 
preprečiti, da bi se z urejanjem mej opravljal prikrit pravni 
promet z zemljišči, 

- preprečiti uvajanje novih postopkov za ureditev že urejenih 
mej, če niso podani utemeljeni razlogi (npr. napake voljet 
obnovitveni razlogi), 

- omogočiti izravnavo mej po načelu fleksibilnosti, vendar ne v 
takšni meri, ki bi pomenila prikrit pravni promet, 

- zagotoviti, da se pri spreminjanju parcelnih mej (parcelacija. 
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komasacija) upoštevajo prostorski predpisi in da se 
spremembe mej izvajajo kontrolirano - znotraj teh načel pa 
omogočiti čim fleksibilnejše spreminjanje parcelnih mej (npr. z 
novim instjtutom pogodbene komasacije), 
zagotoviti enostaven prenos dokončnih mej, evidentiranih v 
zemljiškem katastru, v naravo (postopek obnove mej); 

c) na področju evidentiranja državne meje in prostorskih enot: 

podrobneje urediti doslej zakonsko neurejeni evidenci - 
evidenco državne meje in register prostorskih enot; 

d) na področju izdajanja oziroma pridobivanja podatkov iz 
evidenc, ki jih ureja zakon: 

omogočiti pridobivanje izrisov, izpisov in drugih potrdil iz 
evidenc proti plačilu upravne takse ter pridobivanje podatkov, 
ki niso zajeti v teh potrdilih, proti plačilu po tarifi, tudi na načine, 
določene s strategijo državne uprave na področju 
elektronskega poslovanja, 
vzpostaviti možnost računalniške povezave z zemljiškim 
katastrom in katastrom stavb za notarje in geodetska podjetja, 
če tako določa zakon, pa tudi za druge državne organe, 
organe lokalnih skupnosti in nosilce javnih pooblastil, 
zavarovati osebne podatke pri vpogledih (tudi računalniških) 
v evidence in pri izdajanju podatkov, 
vzpostaviti možnost računalniške povezave tudi za druge 
osebe, ko bo tehnično mogoče preprečiti dostop do osebnih 
podatkov; 

e) drugi cilji: 

zavarovati mejnike dokončnih mej pred uničenjem, 
poškodovanjem, zasutjem, odstranitvijo oziroma prestavitvijo 
in preprečiti postavljanje lažnih mejnikov, 
zagotoviti tekoč prehod na novo ureditev ob upoštevanju 
zaključenih postopkov, v katerih so bile urejene meje, 
v prehodnem obdobju, dokler ni vzpostavljena računalniška 
povezava med podatki zemljiške knjige na eni strani ter 
zemljiškega katastra in katastra stavb na drugi strani, 
omogočiti komunikacijo med temi evidencami na dosedanji 
način (z obojestranskim vračanjem aktov o vpisih). 

3. NAČELA ZAKONA 

Predlagani zakon temelji na naslednjih načelih: 
a) na področju zemljiškega katastra in katastra stavb 

" načelo temelinosti zemljiškega katastra in katastra stavb 

Zemljiški kataster in kataster stavb sta temeljni evidenci o 
*emljiščih in stavbah oziroma delih stavb, v katerih se vodijo 
identifikatorji (identifikacijske oziroma parcelne številke) in podatki 
0 fizičnih lastnostih zemljiških parcel, stavb in delov stavb (meje 
*smljišča, površina zemljišča, stavbe oziroma dela stavbe, 
dejanska raba zemljišča). Uporaba enotnih identifikacijskih oznak 
v drugih evidencah omogoča povezljivost teh evidenc z zemljiškim 
katastrom in katastrom stavb ter njihovo medsebojno povezljivost. 

Poleg podatkov o fizičnih lastnostih parcel se v zemljiški kataster 
'n kataster stavb vpisuje tudi podatek o lastniku, vendar po načelu, 
da je za ta podatek pristojno sodišče, ki vodi zemljiško knjigo (kot 
P°datek o lastniku se uporablja podatek zemljiške knjige). 
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načelo zaupanja v podatke 

Vsakdo ima pravico zanesti se na podatke zemljiškega katastra 
in katastra stavb. Pri zemljiškem katastru je potrebno pri tem 
upoštevati stopnjo zanesljivosti in natančnosti teh podatkov. Na 
izpisih, izrisih in drugih izhodih mora biti zato navedeno, ali gre za 
dokončno mejo in ali je površina parcele izračunana na podlagi 
dokončne meje. 

b) na področju urejanja in spreminjanja mej 

načelo sporazumnega urejanja mei v upravnem postopku 

Omogoča se ureditev meje v upravnem postopku, vendar le, če 
meja ni sporna ( v primeru sporne meje se lastnike napoti na 
sodišče). 

načelo spoštovanja obstoječega zemljiškega katastra in 
načelo upoštevanja zanesljivosti in natančnosti katastra 

Preprečuje se urejanje meje v neskladju s katastrskimi podatki in 
s tem prikrit promet z zemljišči; pri tem pa se upošteva stopnja 
zanesljivosti in natančnosti katastrskih podatkov. 

načelo delitve tehničnega in upravnega postopka ureditve 
meie. načelo strokovnosti in načelo zavarovanja pravic 
lastnikov 

Postopek ureditve meje se deli na tehnični del (mejna obravnava 
in izdelava elaborata), pri katerem sta poudarjena strokovnost in 
sodelovanje lastnikov, in upravni postopek, v katerem se preizkusi 
elaborat in zagotovi spoštovanje načela zaslišanja strank 
(lastnikov). Poleg pravic lastnikov parcel, katerih meja se ureja, 
se varujejo tudi pravice lastnikov parcel, ki se jih ta meja dotika. O 
meji se odloči z upravno odločbo, ker gre za odločitev o pravici 
lastnikov. 

načelo nespremenljivosti dokončne meie in načelo zaupanja 
v dokončno meio 

Poudarja se pomen instituta dokončne meje (meje, urejene s 
sodno ali upravno odločbo). Dokončne meje ni mogoče ponovno 
urejati (načelo zaupanja v dokončno mejo, ki izhaja iz načela 
pravne varnosti). 

načelo fleksibilnosti spreminjanja mej 

Manjše spremembe mej so možne brez parcelacije, in sicer v 
postopku izravnave mej; ta se ne šteje za pravni promet. 

- kontroliranost parcelacije 

Parcelacija se izvaja samo na podlagi akta pristojnega 
organa;»nekontrolirana« parcelacija ni dopustna. 

- načelo varovanja lastninske pravice 

Urejanje mej in parcelacija se izvajajo le po volji lastnika, razen če 
poseben zakon določa drugače (npr. v okviru priprav na 
razlastitev). 

Navedena načela veljajo tudi za pogodbeno komasacijo. 

c) na področju evidentiranja državne meje in prostorskih enot 

- načelo evidentiranja državne meie po mednarodnih pogodbah 

poročevalec, št. 29 



Državna meja se evidentira na podlagi mednarodnih pogodb. 

načelo upoštevanja sprememb državne meje v zemljiškem 
katastru 

V primeru, da s spremembo državne meje v območje Republike 
Slovenije preidejo nova zemljišča, se ta zemljišča po uradni 
dolžnosti evidentirajo v zemljiškem katastru. 

načelo evidentiranja prostorskih enot na podlagi aktov 
pristojnih organov 

Register prostorskih enot se vodi na podlagi aktov, ki določajo 
prostorske enote oziroma njihova območja. 

d) na področju izdajanja oziroma pridobivanja podatkov iz evidenc 

- načelo javnosti geodetskih evidenc 

Geodetske evidence so javne. Vsakdo lahko vpogleda vanje in 
pridobi iz njih podatke pod pogoji, ki jih določa zakon. 

- načelo varstva osebnih podatkov 

Pri izdajanju podatkov se varujejo osebni podati (podatki o 
lastniku), in sicer z isto stopnjo, kot velja za zemljiško knjigo. 

načelo postopnega omogočanja računalniškega dostopa do 
zemljiškega katastra in katastra stavb 

Omogoči se računalniški dostop, vendar postopoma in s posebnim 
poudarkom na varovanju osebnih podatkov. Dostop za vse 
uporabnike se lahko omogoči šele tedaj, ko so vzpostavljene 
tehnične možnosti, da se prepreči dostop do osebnih podatkov. 

4. PRIPOROČILA MEDNARODNIH ORGANIZACIJ 
IN SKLADNOST S PRAVOM EVROPSKE UNIJE 

a) Pri pripravi predloga zakona so bile upoštevane »Smernice za 
upravljanje z nepremičninami«, ki jih je izdala Ekonomska komisija 
za Evropo pri Organizaciji združenih narodov. V teh smernicah je 
med drugim zapisano, da »bo potrebno dolgoročno sisteme 
evidentiranja nepremičnin (mišljena je delitev evidentiranja na 
zemljiški kataster in zemljiško knjigo) združiti v en sam enoten 
sistem«. Predlog zakona izhaja prav iz tega načela, saj vzpostavlja 
zemljiški kataster in kataster stavb kot temeljni evidenci, ki preko 
identifikatorjev zagotavljata možnost povezovanja evidenc 
podatkov o nepremičninah v enovit sistem, ne da bi se posegalo 
v razdelitev pristojnosti med upravo in sodišči oziroma znotraj 
uprave same. 

b) Pri pripravi predloga zakona je bilo tudi upoštevano gradivo 
»KATASTER 2014 - vizija katastrskega sistema«, ki ga je izdelala 
delovna skupina Mednarodne zveze geodetov. V njem je v poglavju 
»Vizija katastrskega sistema« med drugim zapisano: »Katastrski 
sistem (sistem evidentiranja nepremičnin v celoti) se sestoji iz 
dveh delov: zemljiške knjige (stvarnopravnega dela) in zemljiškega 
katastra (vsebinskega dela). Zemljiškoknjižni del skrbi za 
evidentiranje pravic na nepremičnini, zemljiškokatastrski del pa 
za evidentiranje značilnosti nepremičnine in položaja le-te v 
nacionalnem referenčnem koordinatnem sistemu. Namen tega 
je, da se vzpostavi neposredna povezava med geografsko - 
prostorsko položajno določenimi nepremičninami ter pravicami 
na njih.Te povezave je treba evidentirati. Vpis v zemljiško knjigo in 
vpis v zemljiški kataster običajno drug drugega dopolnjujeta, saj 
delujeta kot medsebojno povezana sistema. Vpis v zemljiško knjigo 
daje odgovor na vprašanje »kdo«, vpis v kataster pa na vprašanji 

»kje« in »koliko«. 

Študija »KATASTER 2014« uvaja pojem »zemljiškopravni objekt«. 
Zemljiškopravni objekt je kos zemljišča, kjer zasebno ali javno 
pravo nalaga enake pravne parametre. Enotna evidenca naj bi 
prikazala popolno pravno situacijo, vključno s pravicami in 
omejitvami, ki izhajajo iz javnega prava.Tem idejam sledi predlagani 
zakon v delu, ki ureja evidentiranje območij pravnih režimov. 
Podatki o zemljiščih se evidentirajo v »slojih« - evidentirajo se 
podatki o fizičnih značilnostih zemljišča in podatki o javnopravnih 
režimih; podatki o zasebnopravnem stanju pa se evidentirajo v 
zemljiški knjigi. 

c) Smernice Ekonomske komisije za Evropo glede urejanja mej 
prikazujejo različne sisteme: sistem »določene meje« in sistem 
»splošne meje«.Temeljna razlika je v tem, ali se meje določajo na 
kraju samem in na podlagi sporazuma lastnikov ali pa brez tega 
sporazuma. Predlagatelj se je odločil za ohranitev postopka 
urejanja meja s soglasjem lastnikov; meja se uredi v naravi na 
podlagi sporazuma lastnikov. Takšna meja postane dokončna, s 
čimer je zagotovljena visoka stopnja varnosti pravnega prometa. 

d) Smernica Ekonomske komisije za Evropo posebej poudarja 
potrebo po določitvi zakonskih pogojev za podelitev licence za 
opravljanje katastrske izmere. Ta vidik se bolj kot na predlagani 
zakon nanaša na Zakon o geodetski dejavnosti. Upoštevanje te 
zahteve pa se kaže tudi v predlaganem zakonu, saj se na vseh 
mestih, kjer ureja geodetske storitve, sklicuje na Zakon o 
geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/2000), ki je opredelil 
pogoje za pridobitev dovoljenja za opravljanje geodetskih storitev. 

e) Pravo Evropske unije ne ureja področja zemljiškega katastra, 
evidentiranja državne meje in prostorskih enot. Določbe 
Sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo in EU (zlasti 
določbe o pravici do ustanavljanja) so bile upoštevane v Zakonu 
o geodetski dejavnosti (opravljanje geodetskih storitev s strani 
tujih fizičnih in pravnih oseb), na katerega se predlagani zakon 
navezuje v določbah, ki urejajo geodetske storitve. 

5. OCENA FINANČNIH SREDSTEV IZ 
DRŽAVNEGA PRORAČUNA 

Uveljavitev zakona bo imela finančne posledice v proračunu 
Republike Slovenije. 

Potrebno bo izvesti reinženiring informacijskega sistema, ki podpira 
vodenje in vzdrževanje baze zemljiškega katastra in katastra 
stavb ter poslovanje izpostav Geodetske uprave Republike 
Slovenije. Z zakonom se spreminjajo tako podatkovni model kot 
tudi postopki vzdrževanja in poslovanja. Istočasno bo izveden 
tudi prehod na centralni sistem baz, ker predelava doslej 
uporabljanih lokalnih sistemov zaradi zastarelosti ni možna- 
Ocenjena vrednost navedenih del z implementacijo in 
izobraževanjem zaposlenih na Geodetski upravi Republike 
Slovenije je 400 milijonov tolarjev. 

Predviden prehod iz sistema katastrske klasifikacije zemljišč na 
vodenje podatkov o dejanski rabi zemljišč bo zahteval 200 milijonov 
tolarjev. V primeru, da se ohrani obstoječi sistem, je njegovo 
vzdrževanje letno mnogo dražje in se zaradi tega ne izvaja, kar 
ima za rezultat neažurne podatke o katastrski klasifikaciji zemljišč- 
Uveljavitev zakona bo skupno zahtevala 600 milijonov tolarjev 
dodatnih proračunskih sredstev. Ob začetku uporabe zakona 
mora biti zagotovljena vsaj najnujnejša informacijska podpora te' 
pripravljeni podzakonski predpisi, zato bi morala biti že o" 
uveljavitvi zakona zagotovljena sredstva v višini 150 milijonov 
tolarjev, po uveljavitvi zakona pa bi morali v obdobju dveh 
zagotoviti 250 milijonov tolarjev za dokončanje informacijskog0 
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sistema, njegovo implementacijo ter izobraževanje. V obdobju 
petih let po uveljavitvi zakona bi morali zagotoviti dodatnih 200 
milijonov tolarjev za nastavitev podatkov o dejanski rabi zemljišč. 

Iz ocene stroškov je v celoti izpuščen del, ki se nanaša na 
posodobitev zemljiškokatastrskih podatkov, vzpostavitev osnov 
za kataster stavb ter podatkov o dejanski rabi za kmetijska 
zemljišča. Ta dela bodo izvedena v okviru projekta "Posodobitev 
evidentiranja nepremičnin" in so financirana s posojilom 
Mednarodne banke za razvoj. 

6. OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ZA HITRI 
POSTOPEK 

Predlagatelj predlaga obravnavo predloga zakona v hitrem 
postopku zaradi izrednih potreb države (prvi odstavek 201. člena 
Poslovnika Državnega zbora). Že iz ocene stanja izhaja, da je 
posodobitev sistema evidentiranja nepremičnin nujen pogoj za 
uresničitev mednarodnih obveznosti države. Zakon pomeni tudi 
pravno osnovo projektu posodobitve evidentiranja nepremičnin, 
ki je podprt z mednarodnimi sredstvi. Sodoben sistem evidentiranja 
nepremičnin, ki mu zakon daje podlago, je nujen tudi za 
zavarovanje javnih interesov v zvezi z nepremičninami ob 
vključevanju Slovenije v Evropsko unijo. 

BESEDILO ČLENOV 

I. Splošne določbe 

1. člen 
(predmet zakona) 

% (1) Ta zakon ureja evidentiranje nepremičnin, državne meje in 
prostorskih enot ter urejanje in spreminjanje mej zemljiških par- 
cel. 

(2) Evidentiranje nepremičnin po tem zakonu obsega 
vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje zemljiškega katastra in 
katastra stavb. 

2. člen 
(pristojnost) 

Zemljiški kataster, kataster stavb, evidenco državne meje in reg- 
ister prostorskih enot vzpostavi, vodi in vzdržuje Geodetska 
uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju: geodetska uprava). 

3. člen 
(zemljiški kataster, kataster stavb in druge evidence 

o nepremičninah) 

(1) Zemljiški kataster in kataster stavb sta temeljni evidenci 
podatkov o zemljiščih in stavbah. 

(2) Zemljiški kataster in kataster stavb se povezujeta z zemljiško 
knjigo. 

(3) Druge evidence podatkov o zemljiščih in stavbah, ki jih vodijo 
organi državne uprave, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih 
pooblastil, se povezujejo z zemljiškim katastrom in katastrom 
stavb, če tako določa zakon. 

(4) Minister, pristojen za geodetsko službo, v soglasju z ministrom, 
Pristojnim za evidenco podatkov o zemljiščih in stavbah, ki se po 
*akonu povezuje z zemljiškim katastrom oziroma katastrom 
stavb, s predpisom določi: 
" način povezovanja evidenc z zemljiškim katastrom in katastrom 
stavb, 
• podatke iz evidenc, povezanih z zemljiškim katastrom oziroma 

katastrom stavb, ki se vodijo tudi v zemljiškem katastru in 
katastru stavb, ter način vodenja teh podatkov (v nadaljevanju: 
gostujoči podatki), 
- podatke iz teh evidenc, ki jih lahko izdaja geodetska uprava, in 
način izdajanja teh podatkov, ter 
- podatke zemljiškega katastra, ki jih lahko izdaja organ oziroma 
nosilec javnih pooblastil, pristojen za evidenco, ki se povezuje z 
zemljiškim katastrom oziroma katastrom stavb, in način izdajanja 
teh podatkov. 

(5) Za vpis in vzdrževanje gostujočih podatkov v zemljiškem 
katastru in katastru stavb skrbi organ, pristojen za evidenco, v 
kateri se vodijo ti podatki. Geodetska uprava lahko spreminja 
vpisane podatke le, če tako določa predpis iz prejšnjega odstavka. 

(6) Če se z zemljiškim katastrom oziroma katastrom stavb 
povezuje več evidenc o istovrstnih podatkih, geodetska uprava 
obvešča pristojne organe o spremembah teh podatkov in o 
morebitnih neusklajenostih med evidencami. 

(7) Za usklajevanje evidenc o istovrstnih podatkih skrbi 
medresorska komisija, ki jo ustanovi Vlada Republike Slovenije in 
v kateri sodelujejo predstavniki ministrstev, pristojnih za evidence 
podatkov o nepremičninah, ki se povezujejo z zemljiškim katastrom 
oziroma katastrom stavb. V sporih glede usklajevanja evidenc 
odloča Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: vlada). 

4. člen 
(geodetske storitve) 

(1) Posamezne naloge v zvezi z evidentiranjem nepremičnin (v 
nadaljevanju: geodetske storitve) izvajajo samostojni podjetniki 
posamezniki in gospodarske družbe, ki izpolnjujejo pogoje za 
opravljanje geodetskih storitev, določene z zakonom, ki ureja 
geodetsko dejavnost (v nadaljevanju: geodetska podjetja). 

(2) Geodetske storitve po tem zakonu so izvedba postopkov za 
izdelavo elaboratov in izdelava elaboratov ureditve meje, 
parcelacije, komasacije, izravnave meje, razmejitve med pravnimi 
režimi, ugotavljanja dejanske rabe zemljišč, elaborata za vpis 
stavbe oziroma delov stavbe v kataster stavb ter obnova mej v 
naravi. 

(3) Izdelava elaborata vključuje tudi njegove spremembe, 
dopolnitve oziroma popravo. 

(4) Geodetske storitve iz drugega odstavka tega člena opravi 
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geodetsko podjetje proti plačilu. Geodetske storitve se naročijo 
pri geodetskem podjetju. 

(5) Za vsako geodetsko storitev mora geodetsko podjetje 
imenovati odgovornega geodeta, ki izpolnjuje pogoje po zakonu, 
ki ureja geodetsko dejavnost. 

(6) Postopke za izdelavo elaborata ureditve meje, izravnave meje 
in parcelacije ter postopek v zvezi z obnovo meje lahko izvaja 
samo oseba, ki izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja geodetsko 
dejavnost (v nadaljevanju: geodet). Posamezna tehnična opravila 
v okviru teh postopkov lahko po navodilih geodeta opravi tudi 
druga oseba. 

5. člen 
(sprememba vpisa podatkov) 

(1) Oseba, ki verjetno izkaže pravni interes in meni, da je v 
zemljiškem katastru oziroma katastru stavb vpisan podatek, ki 
ne izkazuje resničnega stanja, lahko vloži zahtevo za spremembo 
vpisa. 

(2) Pravni interes je izkazan, če ima podatek, vpisan v zemljiški 
kataster ali kataster stavb, vpliv na pravice ali obveznosti osebe, 
ki zahteva spremembo vpisa. 

t 
(3) Če je zahteva utemeljena, geodetska uprava izvede 
spremembo vpisa in o tem obvesti vlagatelja in lastnika, če ta ni 
vlagatelj. Če zahteva ni utemeljena, geodetska uprava z odločbo 
zavrne zahtevo. 

(4) Geodetska uprava lahko spremembo vpisa izvede tudi po 
uradni dolžnosti. 

(5) Sprememba vpisa podatkov, ki se po tem zakonu vpisujejo na 
podlagi posebnega elaborata, se lahko izvede samo na podlagi 
takšnega elaborata. 

II. Zemljiški kataster 

6. člen 
(sestava zemljiškega katastra) 

(1) Zemljiški kataster je sestavljen iz zadnjih vpisanih podatkov o 
zemljiščih in iz zbirke listin. 

(2) V zbirki listin so elaborati in druge listine, na podlagi katerih so 
bili opravljeni posamezni vpisi, ter načrti in podatki, vpisani pred 
zadnjimi vpisanimi podatki. 

7. člen 
(osnovna enota) 

(1) Osnovna enota zemljiškega katastra je zemljiška parcela (v 
nadaljevanju: parcela). 

(2) Parcela je strnjeno zemljišče, ki leži znotraj ene katastrske 
občine in je v zemljiškem katastru označeno kot parcela s svojo 
parcelno številko. 

(3) Območja in imena katastrskih občin določi minister, pristojen 
za geodetsko službo (v nadaljevanju: minister). 

8. člen 
(podatki) 

(1) V zemljiškem katastru se vodijo naslednji podatki: 
- parcelna številka, 
- meje, 
- površina, 
- lastnik, 
- upravljalec, če je lastnik država, 
- dejanska raba. 

(2) V zemljiškem katastru se vodijo tudi podatki o povezavi z 
registrom prostorskih enot, katastrom stavb in zemljiško knjigo. 

(3) V zemljiškem katastru se v skladu s 3. členom tega zakona 
vodijo tudi gostujoči podatki. 

(4) Podatki se vodijo tako, da jih je mogoče izkazati za parcelo. 

(5) Zadnji vpisani podatki se vodijo kot baza podatkov. 

9. člen 
(parcelna številka) 

(1) Parcelne številke se določajo v okviru vsake katastrske občine 
posebej. 

(2) V primeru nastanka nove parcele določi parcelno številko 
geodetska uprava. 

(3) Geodetska uprava lahko spremeni parcelne številke, če je to 
potrebno zaradi smotrnosti, urejenosti in lažje preglednosti 
zemljiškega katastra oziroma zaradi spremembe mej katastrskih 
občin. 

(4) O spremembi parcelne številke se obvesti lastnika. 

10. člen 
(meje in površina) 

(1) Meja parcele (v nadaljnjem besedilu: meja) je navidezna daljica 
ali več navideznih daljic, ki potekajo med dvema parcelama in 
katerih krajišča so zemljiškokatastrske točke. 

(2) Zemljiškokatastrska točka je točka, ki ima koordinate določene 
v državnem koordinatnem sistemu. 

(3) Meje se evidentirajo s koordinatami zemljiškokatastrskih točk. 

(4) Površina parcele je površina njene projekcije na horizontalno 
ravnino in je izračunana iz koordinat zemljiškokatastrskih točk. 

(5) Podatek o površini parcele se lahko brez zahteve lastnika 
spremeni le, če se vpiše v zemljiški kataster na novo urejena ali 
spremenjena meja. 

(6) Način evidentiranja meje natančneje uredi minister s 
pravilnikom. 

11. člen 
(dokončnost podatkov o mejah in o površini) 

(1) Meja parcele, ki je urejena oziroma določena z dokončno 
upravno ali pravnomočno sodno odločbo in ki ima s predpisano 
natančnostjo določene koordinate zemljiškokatastrskih točk v 
državnem koordinatnem sistemu, je dokončna meja. 
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(2) Parcele, ki imajo vse meje dokončne in imajo na podlagi teh 
mej izračunano površino iz koordinat zemljiškokatastrskih točk, 
se v zemljiškem katastru posebej označijo kot dokončne parcele. 

(3) Če geodetska uprava ugotovi, da so vse meje parcele 
dokončne, po uradni dolžnosti opravi izračun površine in o tem 
obvesti lastnika. 

(4) Podatek o površini parcele, ki ima vse meje dokončne, se 
lahko spremeni zaradi spremembe koordinatnega sistema ali 
zaradi natančnejše določitve in izračuna zemljiškokatastrskih točk. 
O spremembi se obvesti lastnika. 

(5) Potrdilo (izpisek oziroma izris) iz zemljiškega katastra vsebuje 
tudi podatek o tem, ali je parcela dokončna ali ne. Če je dokončna 
ena ali več mej ali del meje, niso pa dokončne vse meje parcele, 
potrdilo vsebuje podatek, da parcela ni dokončna, na posebno 
zahtevo pa je mogoče pridobiti podatek o tem, katere meje so 
dokončne. 

12. člen 
(lastnik) 

Kot podatki o lastniku zemljišča se uporabljajo podatki zemljiške 
knjige. 

13. člen 
(upravljalec) 

(1) Pri zemljiščih, katerih lastnik je Republika Slovenija, se vpiše, 
kateri organ oziroma drug subjekt po predpisih ali na drugi pravni 
Podlagi upravlja z zemljiščem (v nadaljevanju: upravljalec). 

(2) Vpis upravljalca se izvede po prijavi upravljalca, pristojnega 
ministrstva ali vlade. 

14. člen 
(dejanska raba) 

0) V zemljiškem katastru se vodijo podatki o naslednjih dejanskih 
rabah zemljišč: 
" kmetijska zemljišča, 
" gozdna zemljišča, 
• vodna zemljišča, 
■ neplodna zemljišča, 
■ pozidana zemljišča. 

(2) Podatki o dejanski rabi zemljišč se prevzamejo iz evidenc 
dejanske rabe zemljišč, ki se vodijo na podlagi zakona. Če za 
Posamezno dejansko rabo zemljišč podatki ne obstojajo, jih 
ugotavlja geodetska uprava v skladu z letnim programom dela 
državne geodetske službe. 

(3) Geodetska uprava v skladu z letnim programom dela državne 
geodetske službe vpisuje spremembe podatkov o dejanski rabi, 
Ce ugotovi, da se vpisani podatek ne ujema z dejanskim stanjem. 

(4) Podatek o dejanski rabi se lahko vpiše tudi na zahtevo lastnika 
oziroma uporabnika parcele na podlagi elaborata, ki ga izdela 
geodetsko podjetje. Sestavine elaborata predpiše minister. 

(5) O vpisu dejanske rabe po uradni dolžnosti se lastnika ne 
obvešča. 

(6) Geodetska uprava opozarja organe, pristojne za vodenje 
evidenc dejanske rabe zemljišč, ki se vodijo na podlagi zakona, 
na: 

- ugotovljena neskladja med podatki, vpisanimi v teh evidencah, 
in dejanskim stanjem; 
- ugotovljena neskladja med podatki različnih evidenc. 

(7) Za usklajevanje podatkov o dejanski rabi v različnih evidencah 
skrbi komisija iz sedmega odstavka 3. člena tega zakona. V sporih 
glede usklajevanja evidenc odloča vlada. 

III. Urejanje mej 

15. člen 
(urejanje mej po tem zakonu) 

(1) Meje se po tem zakonu urejajo v upravnem postopku ureditve 
meje (v nadaljevanju: postopek ureditve meje). 

(2) Strokovna podlaga za uvedbo postopka ureditve meje je 
elaborat ureditve meje, ki ga izdela geodetsko podjetje. 

(3) V postopku ureditve meje se uredi meja na podlagi soglasja 
lastnikov in na podlagi podatkov zemljiškega katastra. 

16. člen 
(meja, ki se ureja) 

(1) V postopku ureditve meje se ureja celotna meja med dvema 
parcelama ali del meje. 

(2) V postopku ureditve meje se lahko urejajo tudi meje med več 
parcelami. 

17. člen 
(uvedba postopka) 

(1) Postopek ureditve meje se uvede na zahtevo lastnika. Zahtevo 
lahko vložita tudi lastnika sosednjih parcel skupaj. 

(2) Postopek ureditve meje lahko uvede geodetska uprava po 
uradni dolžnosti v skladu z letnim programom dela državne 
geodetske službe. 

(3) Državni organi, organi lokalnih skupnosti in drugi subjekti 
lahko zahtevajo uvedbo postopka ureditve meje, če tako določa 
zakon. 

18. člen 
(pridobitelj) 

Določbe tega poglavja, ki se nanašajo na lastnika, veljajo tudi za 
osebo, ki je na podlagi pravnega posla pridobila pravico, da se 
kot lastnik vpiše v zemljiško knjigo, in je tudi že vložila predlog za 
vpis (v nadaljevanju: pridobitelj). 

19. člen 
(elaborat ureditve meje) 

(1) Zahtevi za uvedbo postopka ureditve meje je potrebno priložiti 
elaborat ureditve meje. 

(2) Elaborat ureditve meje izdela geodetsko podjetje na podlagi 
mejne obravnave. 

(3) Elaborat ureditve meje vsebuje prikaz meje, kot so jo pokazali 
lastniki (v nadaljevanju: pokazana meja), in zapisnik mejne 
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obravnave. Če pokazana meja odstopa od meje po podatkih 
zemljiškega katastra (v nadaljevanju: katastrska meja), vsebuje 
elaborat tudi prikaz poteka katastrske meje. 

(4) Sestavine elaborata ureditve meje podrobneje predpiše mi- 
nister. 

20. člen 
(priprave na mejno obravnavo) 

(1) Pred izvedbo mejne obravnave pridobi geodetsko podjetje 
zemljiškokatastrske podatke, potrebne za ureditev meje, pri 
geodetski upravi. 

(2) Pred izvedbo mejne obravnave lahko geodetsko podjetje brez 
sodelovanja lastnikov opravi meritve in opazovanja na kraju 
samem, zlasti zato, da ugotovi potek katastrske meje. Za 
ugotovitev poteka katastrske meje se lahko uporabijo zadnji 
vpisani podatki o parcelah ali podatki iz zbirke listin zemljiškega 
katastra. Iz elaborata ureditve meje mora biti razvidno, katere 
podatke je geodetsko podjetje uporabilo za ugotovitev poteka 
katastrske meje. 

(3) Geodetsko podjetje, pri katerem je naročen elaborat ureditve 
meje, mora na mejno obravnavo povabiti lastnike sosednjih par- 
cel, in lastnike parcel, ki se jih dotika meja, ki se ureja. Namesto 
geodetskega podjetja lahko lastnike povabi oseba, ki je naročila 
izdelavo elaborata ureditve meje. 

(4) Lastniki morajo biti povabljeni k mejni obravnavi vsaj osem dni 
pred njeno izvedbo, razen če se odpovejo temu roku. Če lastnik 
pride na mejno obravnavo, čeprav ni bil vabljen vsaj osem dni 
pred njeno izvedbo, se šteje, da se je roku odpovedal. 

(5) Vabila za mejno obravnavo ni potrebno vročiti po pravilih 
splošnega upravnega postopka. 

21. člen 
(mejna obravnava) 

(1) Na mejni obravnavi lastniki sosednjih zemljišč za svoja 
zemljišča geodetu pokažejo oziroma natančno opišejo potek meje 
v naravi. Lastniki parcel, ki se jih dotika meja, ki se ureja, pokažejo 
oziroma opišejo samo točke, kjer se zaključi meja, ki se ureja. Če 
je lastnik parcel, med katerima se ureja meja, isti, pokaže potek 
meje v naravi lastnik sam. 

(2) Če lastniki to zahtevajo, jim mora geodet pokazati potek 
katastrske meje in jih opozoriti na stopnjo zanesljivosti in 
natančnosti katastrskih podatkov. Lastniki lahko to zahtevajo tudi, 
preden sami pokažejo mejo. 

(3) Če pokazana meja odstopa od katastrske meje, mora geodet 
lastnike na to opozoriti in jim pojasniti, da v zemljiški kataster ni 
mogoče kot dokončne vpisati meje, ki odstopa od katastrske 
meje. Pri tem jim mora pokazati potek katastrske meje in jih 
opozoriti na stopnjo zanesljivosti in natančnosti katastrskih 
podatkov. 

(4) Če lastniki soglašajo o poteku meje, geodet pa ugotovi, da 
pokazana meja ne odstopa od katastrske meje, pokazano mejo 
označi v naravi z mejniki in izmeri ter prikaže v elaboratu. Če 
pokazana meja odstopa od katastrske meje, se označi z mejniki 
katastrska meja, izmeri pa se in v elaboratu prikaže tudi pokazana 
meja. 

(5) Če lastniki ne soglašajo o poteku meje, geodet izmeri in prikaže 
v elaboratu potek meje, kot so jo pokazali posamezni lastniki, z 

mejniki pa označi tisto pokazano mejo, ki ne odstopa od katastrske 
meje. Če so vsi lastniki pokazali mejo, ki odstopa od katastrske 
meje, geodet z mejniki označi katastrsko mejo. 

(6) Določbe prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo tudi v 
primeru, da o poteku meje ne soglašata lastnik in pridobitelj. 

(7) Če se kateri od lastnikov kljub vabilu ne udeleži mejne 
obravnave, se lahko mejna obravnava opravi brez njega. V tem 
primeru se označi z mejniki, izmeri in prikaže v elaboratu pokazana 
meja, razen če ta meja odstopa od katastrske meje. Če pokazana 
meja odstopa od katastrske meje, se označi z mejniki, izmeri in 
prikaže v elaboratu katastrska meja, izmeri pa se in v elaboratu 
prikaže tudi pokazana meja. Če lastnika, ki se ni udeležil mejne 
obravnave, ni vabilo geodetsko podjetje samo, se mejna obravnava 
preloži. 

(8) Če se mejne obravnave ne udeleži noben lastnik, se mejna 
obravnava ne opravi, razen če je bil elaborat naročen zaradi 
uvedbe postopka ureditve meje po uradni dolžnosti ali na zahtevo 
subjektov iz tretjega odstavka 17. člena tega zakona.Vtem primeru 
se označi z mejniki, izmeri in prikaže v elaboratu katastrska 
meja. 

(9) Način ugotavljanja katastrskih mej in način označitve meje v 
naravi uredi minister s pravilnikom. Pri urejanju načina ugotavljanja 
katastrskih mej je treba upoštevati stopnjo zanesljivosti in 
natančnosti katastrskih podatkov. 

(10) Mejniki se postavljajo tako, da se lastniku ne povzroči škoda 
oziroma da je ta škoda, če je neizogibna, čim manjša. 

22. člen 
(zapisnik) 

(1) Sestavni del elaborata ureditve meje je zapisnik mejne 
obravnave. 

(2) V zapisniku mejne obravnave se navedejo kraj in čas izvedbe 
mejne obravnave, udeleženci mejne obravnave, način in čas 
vabljenja lastnikov, če niso bili prisotni na mejni obravnavi, ter 
opiše potek mejne obravnave. 

(3) V zapisniku mejne obravnave mora geodet navesti, ali lastniki 
soglašajo s potekom meje, ki jo je označil v naravi. 

(4) Zapisnik mejne obravnave podpišejo geodet in lastniki. Če 
lastnik noče podpisati zapisnika mejne obravnave, geodet to 
dejstvo in razloge za odklonitev podpisa navede v zapisniku. V 
zapisnik mejne obravnave se vpišejo tudi vse pripombe, ki jih 
dajo lastniki na potek postopka ureditve meje oziroma na zapisnik. 

23. člen 
(rok za vložitev zahteve in umik zahteve) 

(1) Zahteva za uvedbo postopka ureditve meje se lahko vloži 
najkasneje v šestih mesecih od dneva, ko je geodet sklenil zapisnik 
mejne obravnave. Če se v tem roku zahteva ne vloži, mora lastnik 
parcele, na kateri so bili v okviru mejne obravnave postavljeni 
mejniki, te mejnike odstraniti. Če jih ne odstrani, lahko poskrbi za 
njihovo odstranitev na njegove stroške geodetska uprava. 

(2) Če vlagatelj med postopkom umakne zahtevo za uvedbo 
postopka ureditve meje, se postopek ustavi samo v primeru, da 
s tem soglašajo vsi lastniki sosednjih parcel. Kljub umiku zahteva 
lahko geodetska uprava nadaljuje postopek ureditve meje po 
uradni dolžnosti na podlagi izdelanega elaborata ureditve meje. 
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24. člen 
(zastopanje in izločitev) 

(1) Lastnika v postopku ureditve meje ne more zastopati 
geodetsko podjetje, ki je izdelalo elaborat ureditve meje, niti oseba, 
ki pri tem podjetju dela na podlagi delovnega ali drugega 
pogodbenega razmerja. 

(2) Za geodeta, ki vodi mejno obravnavo, in odgovornega 
geodeta, ki podpiše elaborat ureditve meje, se uporabljajo določbe 
zakona o splošnem upravnem postopku, ki urejajo izločitev. 

(3) Ne glede na določbi prvega in drugega odstavka tega člena 
lahko geodetsko podjetje oziroma oseba, ki dela pri njem, po 
pooblastilu lastnika vloži zahtevo za uvedbo postopka ureditve 
meje. 

25. člen 
(preizkus zahteve) 

(1) Geodetska uprava po prejemu zahteve za uvedbo postopka 
ureditve meje najprej preizkusi: 
• ali je elaborat ureditve meje izdelan v skladu s predpisi, 
- ali meja, ki je prikazana v elaboratu ureditve meje kot tista, ki je 
bila označena z mejniki, ne odstopa od katastrske meje, in 
" ali je bila mejna obravnava izvedena na predpisan način. 

(2) Če elaborat ureditve meje ne vsebuje vseh predpisanih 
sestavin, če je tehnično pomanjkljiv ali če meja, ki je prikazana v 
elaboratu kot tista, ki je bila označena z mejniki na podlagi mejne 
obravnave, odstopa od katastrske meje, geodetska uprava 
Pozove stranko, da v določenem roku predloži dopolnjen elaborat, 
če ga v postavljenem roku ne dopolni, se zahteva zavrže. 

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka geodetska uprava 
he pozove lastnika k dopolnitvi elaborata in ne zavrže zahteve, 
če se v postopku ureditve meje izvaja tudi izravnava meje po 56. 
členu tega zakona in je odstopanje v okviru dopustne izravnave 
roeje. 

(4) Geodetska uprava zavrže zahtevo za uvedbo postopka 
ureditve meje tudi: 
" če je prepozna (prvi odstavek 23. člena), 
" če je bila meja že urejena v upravnem ali sodnem postopku 
oziroma če je tak postopek v teku, 
" če je ni vložila upravičena oseba. 

(5) Geodetska uprava zavrne zahtevo za uvedbo postopka 
ureditve meje: 
• če elaborata ureditve meje ni izdelalo geodetsko podjetje, ki 
Spolnjuje pogoje za opravljanje geodetskih storitev, 
' če je elaborat ureditve meje kot odgovorni geodet podpisala 
oseba, ki ni vpisana v imenik geodetov, 
■ če je mejno obravnavo izvedla oseba, ki ne izpolnjuje z zakonom 
Predpisanih pogojev za Jo, 
" če so podani izločitveni razlogi glede geodeta, ki je opravil mejno 
obravnavo, oziroma glede odgovornega geodeta, 
' če iz elaborata ureditve meje izhaja, da se kateri od lastnikov ni 
udeležil mejne obravnave in da ga geodetsko podjetje ni povabilo 
nanjo oziroma da kateremu od lastnikov ni bilo omogočeno 
sodelovanje na mejni obravnavi, 
" če niso izpolnjeni drugi predpisani pogoji za izdajo odločbe o 
ureditvi meje. 

(6) Geodetska uprava ravna po določbah tega člena, kadarkoli 
med postopkom ugotovi, da so podani razlogi za zavrnitev ali 
zavrženje zahteve. 

(7) Če je zahteva za uvedbo postopka ureditve meje 
pravnomočno zavrnjena ali zavržena ali če je postopek ureditve 
meje pravnomočno ustavljen, je dolžan lastnik ravnati po prvem 
odstavku 23. člena. 

26. člen 
(izjave lastnikov) 

(1) Če geodetska uprava ne zavrne oziroma ne zavrže zahteve 
za uvedbo postopka ureditve meje, povabi lastnike, da se izjavijo 
o tem, ali se strinjajo s potekom meje, kot je bila označena z 
mejniki na mejni obravnavi. Vabilo se vroči po določbah zakona, ki 
ureja splošni upravni postopek. Pri tem je potrebno v primeru, ko 
se naslovniku pusti obvestilo, da ga pošiljka čaka na pošti ali pri 
geodetski upravi, na obvestilu posebej navesti, da gre za vročitev 
poziva k izjavi o strinjanju z ureditvijo meje. 

(2) Če se je lastnik na mejni obravnavi strinjal s potekom meje, 
kot je bila označena z mejniki, in je to potrdil s svojim podpisom na 
zapisniku mejne obravnave, pa se v 30 dneh od vročitve vabila 
ne izjavi, čeprav mu je bilo vabilo pravilno vročeno in je bil v 
pozivu opozorjen na posledice, se šteje, da se strinja s potekom 
meje, kot je bila označena z mejniki na mejni obravnavi, razen če 
geodetska uprava pred izdajo odločbe prejme njegovo izjavo, da 
se s potekom meje, kot je bila označena z mejniki, ne strinja. 

(3) Lastnik se lahko ob vložitvi ali po vložitvi zahteve za uvedbo 
postopka ureditve meje odpove pravici do vabljenja po prvem 
odstavku tega člena in se brez posebnega vabila izjavi o tem, ali 
soglaša s potekom meje, kot je bila označena z mejniki. 

(4) Če se izjavi lastnika in pridobitelja glede poteka meje ne 
ujemata, se postopek ureditve meje prekine do vpisa novega 
lastnika v zemljiško knjigo. 

(5) Lastnik lahko prekliče svojo izjavo. Preklic izjave se upošteva, 
če ga geodetska uprava prejme pred izdajo odločbe na prvi stopnji. 

(6) Napake volje pri izjavljanju o poteku meje ni mogoče uveljavljati 
v pritožbi ali v upravnem sporu, lahko pa se uveljavlja v pravdi. 

27. člen 
(ustna obravnava) 

(1) Če se katerikoli lastnik s potekom meje, kot je bila označena 
v naravi, ne strinja, opravi geodetska uprava ustno obravnavo v 
uradnih prostorih, če oceni, da je potrebno, pa jo lahko opravi tudi 
na kraju samem. 

(2) Na ustno obravnavo se vabijo lastniki parcel, katerih meje so 
sporne. Če je sporno, kje se konča meja, ki se ureja, se na ustno 
obravnavo vabijo lastniki parcel, katerih meja se ureja, in lastnik 
parcele, ki se jo dotika meja, ki se ureja. 

(3) Uradna oseba, ki vodi ustno obravnavo, si mora prizadevati, 
da se doseže soglasje med lastniki. Pojasniti jim mora, da se 
lahko v zemljiški kataster na podlagi postopka po tem zakonu kot 
dokončna vpiše le meja, ki ne odstopa od katastrske meje. 

(4) Na ustni obravnavi se lahko kot priča zasliši geodet, ki je 
opravil mejno obravnavo. Na zahtevo uradne osebe, ki vodi ustno 
obravnavo, je geodet dolžan razložiti elaborat ureditve meje. 
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28. člen 
(udeležba na ustni obravnavi) 

(1) Če se ustne obravnave ne udeleži lastnik, ki se strinja z mejo, 
kot je bila označena z mejniki na mejni obravnavi, se lahko ustna 
obravnava kljub temu opravi, lahko pa jo uradna oseba preloži. 

(2) Če se ustne obravnave ne udeleži lastnik, ki se s potekom 
meje, označene z mejniki na mejni obravnavi, ne strinja, se ustna 
obravnava preloži ali pa geodetska uprava ravna po 29. členu 
tega zakona. 

(3) Na ustni obravnavi lahko lastniki izjavijo soglasje k poteku 
meje, kot je bila označena z mejniki na mejni obravnavi. 

(4) Če se na ustni obravnavi izkaže, da bi se lastniki lahko 
sporazumeli o poteku meje, vendar ne tako, kot je bila označena 
z mejniki na mejni obravnavi, geodetska uprava v upravnem 
postopku uredi mejo na podlagi soglasja lastnikov, pri čemer meja 
ne sme odstopati od katastrske meje. 

(5) Meja, urejena po prejšnjem odstavku, se na novo označi z 
mejniki. Geodetska uprava sama izvede ali naroči popravo 
elaborata ureditve meje ter poskrbi za prestavitev mejnikov. 
Stroške teh opravil in vse posebne stroške upravnega postopka, 
ki nastanejo v primeru iz prejšnjega odstavka, krijejo lastniki, ki 
so se sporazumevali o meji. 

29. člen 
(ureditev meje v primeru spora) 

(1) Če tudi po opravljeni ustni obravnavi meja ostane sporna, 
geodetska uprava pozove lastnika oziroma lastnike, ki se ne 
strinjajo z mejo, ki je bila označena z mejniki na podlagi mejne 
obravnave, da v 30 dneh od vročitve oziroma prejema poziva 
sprožijo sodni postopek ureditve meje in o tem obvestijo geodetsko 
upravo ter priložijo dokazilo o sprožitvi sodnega postopka. 

(2) Poziv iz prejšnjega odstavka se opravi na ustni obravnavi ali 
pa se posebej vroči. V obeh primerih je potrebno stranke opozoriti 
na pravne posledice, ki nastanejo v primeru, da ne sprožijo 
sodnega postopka. 

(3) Če se poziv iz prvega odstavka tega člena vroča, mora biti 
vročen po pravilih splošnega upravnega postopka, pri čemer je 
potrebno v primeru, ko se naslovniku pusti obvestilo, da ga pošiljka 
čaka na pošti ali pri geodetski upravi, na obvestilu posebej navesti, 
da gre za vročitev poziva k sprožitvi sodnega postopka ureditve 
meje. 

(4) Če geodetska uprava v roku iz prvega odstavka tega člena 
ne prejme dokazila o sprožitvi sodnega postopka, preveri pri 
pristojnem sodišču, ali je bil sodni postopek sprožen. 

(5) Če sodni postopek ni bil sprožen, se šteje, da lastnik oziroma 
lastniki soglašajo s potekom meje, kot je bila označena z mejniki 
na podlagi mejne obravnave. 

(6) Če se sproži sodni postopek ureditve meje, se upravni 
postopek ureditve meje po tem zakonu ustavi. 

30. člen 
(ureditev meje v primeru odstopanja od katastrske 

meje) 

V primeru, da nesporna pokazana meja odstopa od katastrske 
meje, upoštevaje dopustno izravnavo meje (tretji odstavek 25. 

člena in 56. člen tega zakona), geodetska uprava ne poziva 
lastnikov k izjavi po 26. členu tega zakona, temveč takoj razpiše 
ustno obravnavo. Če tudi po ustni obravnavi meja, o kateri lastniki 
soglašajo, odstopa od katastrske meje, ravna geodetska uprava 
po 29. členu tega zakona. Prav tako ravna geodetska uprava tudi 
v primeru, da na ustni obravnavi lastniki spremenijo svoje stališče 
do meje, tako da meja postane sporna. 

31. člen 
(upoštevanje podatkov zemljiškega katastra v 

sodnem postopku) 

(1) Sodišče, ki ureja mejo, mora upoštevati podatke zemljiškega 
katastra ter stopnjo njihove natančnosti in zanesljivosti in ne sme 
dopustiti sklenitve sodne poravnave, ki bi pomenila promet z 
zemljišči. 

(2) Sodišče lahko pri urejanju meje upošteva dopustnost izravnave 
meje po tem zakonu. 

32. člen 
(odločba) 

(1) Geodetska uprava odloči o ureditvi /neje z odločbo. 

(2) V izreku odločbe se navedejo parcelne številke parcel, med 
katerimi se ureja meja, in številke zemljiškokatastrskih točk, po 
katerih poteka meja. 

(3) Meja se z odločbo uredi tako, kot je bila označena z mejniki na 
podlagi mejne obravnave ali ustne obravnave v upravnem 
postopku. Uredi se le, če se lastniki s potekom meje, označene z 
mejniki, strinjajo, in če nesporna pokazana meja ne odstopa od 
katastrske meje, upoštevaje stopnjo natančnosti in zanesljivosti 
katastrskih podatkov. 

(4) Če so pogoji iz prejšnjega odstavka izpolnjeni le glede dela 
meje, se z odločbo uredi ta del meje. 

33. člen 
(vpis dokončne meje v zemljiški kataster) 

(1) Meja, urejena v postopku ureditve meje po tem zakonu, se v 
zemljiškem katastru vpiše kot dokončna na podlagi dokončne 
odločbe. 

(2) Meja, urejena v sodnem postopku, se v zemljiškem katastru 
vpiše kot dokončna na podlagi pravnomočne sodne odločbe. 

(3) V primeru odprave, razveljavitve oziroma ugotovitve ničnosti 
upravne ali sodne odločbe, na podlagi katere je bil izveden vpis 
dokončne meje, se v zemljiškem katastru izbriše vpis, da je meja 
dokončna. 

34. člen 
(učinek dokončnosti meje) 

(1) Postopka ureditve meje po tem zakonu ni dopustno uvesti, če 
je bila meja urejena ali če se ureja v sodnem postopku ali v 
postopku po tem zakonu. 

(2) Sodnega postopka ureditve meje ni dopustno sprožiti, če ja 
bila meja že urejena v postopku po tem zakonu. 
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35. člen 
(napake volje) 

Ne glede na določbo drugega odstavka 34. člena tega zakona je 
dopustno sprožiti pravdni postopek o poteku meje, če tožnik 
zatrjuje, da je izrazil soglasje o poteku meje na podlagi bistvene 
zmote, prevare ali grožnje. 

36. člen 
(obnova postopka) 

(1) Postopek ureditve meje se lahko obnovi iz razlogov, določenih 
v zakonu, ki ureja splošni upravni postopek. 

(2) Postopek ureditve meje se lahko obnovi tudi v primeru, ko so 
glede dejanj, zaradi katerih se po tem zakonu šteje, da lastnik 
soglaša z mejo, kot je bila označena na podlagi mejne obravnave, 
podani razlogi za vrnitev v prejšnje stanje po zakonu, ki ureja 
splošni upravni postopek. 

37. člen 
(pravne posledice ugotovitve nezakonitosti dokončne 

odločbe) 

(1) Če se v obnovljenem postopku ureditve meje ali v upravnem 
sporu ugotovi, da obstajajo razlogi za odpravo ali spremembo 
odločbe o ureditvi mej, lahko geodetska uprava, organ druge 
stopnje oziroma sodišče glede na okoliščine primera pb 
upoštevanju pravičnega tehtanja javnih in zasebnih interesov pusti 
odločbo v veljavi ali s svojo odločbo oziroma sodbo na novo 
določi potek meje. 

(2) V primerih iz prejšnjega odstavka upravni organ oziroma 
sodišče odloči tudi o odškodnini za škodo, ki nastane osebam, 
Prizadetim zaradi odprave odločbe oziroma zaradi tega, ker 
nezakonita odločba ni bila odpravljena. Odškodninski zavezanec 
je Republika Slovenija. 

(3) Kadar lastnik v pravdnem postopku uveljavlja napake volje, 
lahko sodišče v mejah tožbenega zahtevka ravna po prvem 
odstavku tega člena. Prizadeta oseba lahko pri upravnem sodišču 
uveljavlja odškodnino za škodo, ki je nastala zaradi odprave 
odločbe oziroma zaradi tega, ker nezakonita odločba ni bila 
odpravljena. 

(4) Določbe tega člena o odškodnini ne veljajo, če se izkaže, da 
le škoda nastala zaradi krivdnega ravnanja. V tem primeru ima 
Prizadeti pravico zahtevati odškodnino po pravilih civilnega prava. 

38. člen 
(domneva nedobrovernosti) 

Kjer je meja dokončna, ni mogoče priposestvovanje niti pridobitev 
lastninske pravice z graditvijo na tujem zemljišču. 

39. člen 
(obnova mej v naravi) 

0) Dokončna meja se na zahtevo lastnika zemljišča, sodišča ali 
Po uradni dolžnosti obnovi v naravi na podlagi podatkov 
zemljiškega katastra, čd je postala nespoznavna ali če lastnik 
rnen', da mejnik ni postavljen v skladu s katastrskimi podatki o 
dokončni meji. Obnovo meje izvede geodetsko podjetje na podlagi 

zadnjih vpisanih podatkov v zemljiškem katastru. Geodetsko 
podjetje o času izvedbe obnove obvesti lastnike. 

(2) Geodetsko podjetje o obnovi mej v naravi sestavi zapisnik, v 
katerem navede, kdaj in na kakšen način je bila obnova opravljena 
ter katere podatke zemljiškega katastra je uporabilo za obnovo. 
Zapisnik se pošlje geodetski upravi. 

(3) Geodetska uprava o opravljeni obnovi meje v naravi obvesti * 
lastnike. Obvestilo geodetske uprave se vroča po pravilih 
splošnega upravnega postopka. 

(4) Lastnik lahko najkasneje v 30 dneh po prejemu obvestila 
geodetske uprave ali po dnevu, ko je zvedel za obnovo mej v 
naravi, vendar najkasneje šest mesecev od izvedbe obnove mej 
v naravi, vloži ugovor pri geodetski upravi. 

(5) Če ugovor ni utemeljen, ga geodetska uprava zavrne z 
odločbo. 

(6) Če je ugovor utemeljen, geodetska uprava sama označi meje 
po podatkih zemljiškega katastra ali naroči geodetskemu podjetju, - 
da označi meje na pravilen način. 

' (7) V primeru iz prejšnjega odstavka mora geodetska uprava 
obvestiti lastnike, ti pa lahko znova ugovarjajo. 

40. člen 
(določitev meje območja pravnega režima) 

(1) Pravni režim so pravna pravila, s katerimi predpis s področja 
upravnega prava določa način uživanja lastninske pravice na 
določenem območju. 

(2) Če je območje veljavnosti pravnega režtma evidentirano v 
zemljiškem katastru oziroma v drugi evidenci na način, ki omogoča 
določitev meje pravnega režima v naravi, se na zahtevo lastnika 
ali pristojnega organa v naravi določi meja območja pravnega 
režima. K določanju meje se povabi lastnika parcele in pristojne 
organe. 

(3) Geodetsko podjetje lahko z oznakami, ki se morajo jasno 
razlikovati od mejnikov, v naravi označr mejo območja pravnega 
režima in izdela elaborat o določitvi meje območja pravnega režima 
ter o tem obvesti geodetsko upravo. Obvestilu priloži tudi zapisnik, 
iz katerega izhaja, da se lastniki in pristojni organi strinjajo o 
poteku meje območja pravnega režima, kot je bila določena v 
naravi in prikazana v elaboratu. 

(4) V primeru spora med lastniki in pristojnimi organi oziroma med 
temi organi samimi se o določitvi meje območja pravnega režima 
izda odločba, v kateri se navedejo parcelne številke parcel, na 
katerih se določa meja območja pravnega režima, in koordinate 
zemljiškokatastrskih točk, po katerih poteka ta meja. Odločbo 
izda župan, če je obe območji pravnega režima, ki mejita drugo 
na drugega, določil občinski organ, sicer pa ministrstvo, pristojno 
za urejanje prostora. O pritožbi zoper odločbo župana odloča 
ministrstvo, pristojno za urejanje prostora. 

(5), Na podlagi elaborata in zapisnika iz tretjega odstavka tega 
člena oziroma na podlagi dokončne odločbe iz prejšnjega odstavka 
se meja območja pravnega režima vpiše v zemljiški kataster. 

(6) Sestavine elaborata iz tretjega odstavka tega člena predpiše 
minister. 
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IV. Spreminjanje mej parcel 45. člen 
(izvedba parcelacije) 

1. Skupni določbi 

i 
41. člen 

(načini spreminjanja mej parcel) 

Meje parcel se lahko spremenijo s parcelacijo, komasacijo ali z 
izravnavo meje. 

42. člen 
(pridobitelj) 

Določbe tega poglavja, ki se nanašajo na lastnika, veljajo tudi za 
pridobitelja. 

2. Parcelacija 

* 43. člen 
(parcelacija) 

(1) Parcelacija je združitev parcel in delitev parcel. 

(2) Združitev parcel pomeni oblikovanje ene parcele iz dveh ali 
več parcel, ki imajo enako pravno stanje glede lastninske in drugih 
stvarnih pravic. 

(3) Delitev parcel je oblikovanje dveh ali več parcel iz ene ali več 
parcel, ki imajo enako pravno stanje glede lastninske in drugih 
stvarnih pravic. 

44. člen 
(pravna podlaga parcelacije) 

(1) Parcelacija se izvede na podlagi akta državnega organa ali 
organa lokalne skupnosti. 

(2) Akt državnega organa ali organa lokalne skupnosti iz 
prejšnjega odstavka je lahko: 
- pravnomočen sklep o dedovanju ali druga pravnomočna sodna 
odločba, 
- dokončno dovoljenie za poseg v prostor, 
- dokončno parcelacijsko dovoljenje, 
- dokončna odločba o dovolitvi pripravljalnih del pred razlastitvijo, 
- potrdilo o teiVi, da parcelacijsko dovoljenje za predvideno 
parcelacijo ni potrebno, 
- drug akt, ki po zakonu daje podlago za parcelacijo. 

(3) Akt državnega organa ali organa lokalne skupnosti iz 
prejšnjega odstavka mora vsebovati načrt parcelacije oziroma 
natančen opis predvidene parcelacije, ki omogoča njeno izvedbo 
v naravi, ali navedbo, da parcelacija na tem območju ni omejena 
s predpisi. Minimalne zahteve za načrt parcelacije oziroma opis 
predvidene parcelacije predpiše minister. 

• 
(4) Če načrt parcelacije oziroma opis predvidene parcelacije ne 
omogoča njene izvedbe v naravi oziroma ni v skladu z aktom 
državnega organa ali organa lokalne skupnosti, geodetsko 
podjetje o tem obvesti geodetsko upravo. Geodetska uprava 
preveri, ali so navedbe geodetskega podjetja pravilne. O svojih 
ugotovitvah obvesti,lastnika in geodetsko podjetje; če ugotovi, da 
so navedbe geodetskega podjetja pravilne, pa tudi organ, ki je 
izdal akt, na podlagi katerega se lahko izvede parcelacija. 

(1) Nove parcele, nastale s parcelacijo, in njihove meje se vpišejo 
v zemljiški kataster; na zahtevo lastnika oziroma druge osebe, ki 
ima po zakonu pravico zahtevati parcelacijo. 

(2) Zahtevi za vpis novih parcel in njihovih mej v zemljiški kataster 
je potrebno priložiti akt iz drugega odstavka 44. člena tega zakona 
in elaborat parcelacije, ki ga izdela geodetsko podjetje. 

(3) Meje, določene v načrtu parcelacije, se izmerijo in prikažejo v 
elaboratu parcelacije. Meje, določene v načrtu parcelacije, se 
označijo z mejniki v naravi, razen v primeru, ko gre za združitev 
parcel. 

(4) Elaborat parcelacije vsebuje prikaz novih parcel in njihovih 
mej, kot jih je geodet označil z mejniki. Sestavine elaborata 
parcelacije podrobneje predpiše minister s pravilnikom. 

(5) V primeru, da se parcelacija izvaja zaradi razlastitve, je 
potrebno lastnika seznaniti s potekom mej v naravi. Lastnika se v 
ta namen posebej povabi v skladu z zakonom, ki ureja splošni 
upravni postopek. Lastnik v postopku parcelacije ne more 
uveljavljati ugovorov glede dopustnosti oziroma obsega razlastitve. 

46. člen 
(ureditev mej pred delitvijo parcel) 

(1) Pred izvedbo delitve parcel morajo biti urejene meje parcele, 
ki se jih dotika nova meja, ki nastane z delitvijo. 

(2) Postopek ureditve meje in postopek parcelacije se lahko 
izvedeta skupaj na podlagi enotnega elaborata, ki vsebuje 
sestavine elaborata ureditve meje in elaborata parcelacije. 

(3) Če v postopku ureditve meje ni doseženo soglasje med lastniki 
sosednjih parcel oziroma parcel, ki se jih dotika meja, ki nastane 
z delitvijo, in se uvede sodni postopek, se lahko parcelacija opravi 
pred ureditvijo meje v sodnem postopku. V tem primeru se meja, 
nastala s parcelacijo, ne vpiše kot dokončna meja. Meja, nastala 
s parcelacijo, se vpiše kot dokončna meja po pravnomočnosti 
sodne odločbe o ureditvi meje, ki se je dotika meja, nastala s 
parcelacijo. Geodetska uprava izda odločbo o dokončni meji. 

47. člen 
(rok za vložitev zahteve) 

(1) Zahtevo za vpis novih parcel in njihovih mej se lahko vloži 
najkasneje v šestih mesecih od dneva, ko so bile meje označene 
z mejniki. 

(2) Če lastnik oziroma druga oseba, ki ima pravico zahtevali 
parcelacijo, v roku iz prejšnjega odstavka ne vloži zahteve oziram# 
če je zahteva pravnomočno zavrnjena ali zavržena ozirom* 
postopek pravnomočno ustavljen, lastnik odstrani mejnike, sice' 
lahko to stori geodetska uprava na njegove stroške. 

48. člen 
(preizkus zahteve) 

(1) Geodetska uprava preizkusi ali je parcelacija v skladu z akt 
Iz drugega odstavka 44. člena tega zakona in ali je elabora' 
parcelacije izdelan v skladu s predpisi. 

(2) Če je elaborat nepopoln oziroma pomanjkljiv, geodetska uprav* 
pozove vlagatelja zahteve, da v določenem roku predloži dopolnjs'1 
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elaborat. Če vlagatelj tega ne stori, geodetska uprava zahtevo 
zavrže. 

(3) Geodetska uprava zavrne zahtevo: 
- če elaborata parcelacije ni izdelalo geodetsko podjetje, ki 
izpolnjuje pogoje za opravljanje geodetskih storitev, 
-če je elaborat parcelacije kot odgovorni geodet podpisala oseba, 
ki ni vpisana v imenik geodetov, 
- če niso izpolnjeni drugi predpisani pogoji. 

(4) Geodetska uprava zavrne zahtevo tudi v primeru, da načrt 
parcelacije oziroma opis predvidene parcelacije ne omogoča njene 
izvedbe v naravi oziroma ni v skladu s predpisom iz tretjega 
odstavka 44. člena tega zakona. V tem primeru o razlogih zavrnitve 
obvesti tudi organ, ki je izdal akt, na podlagi katerega se lahko 
izvede parcelacija. 

(5) Geodetska uprava ravna po določbah tega člena, kadarkoli 
med postopkom ugotovi, da so podani razlogi za zavrnitev 
oziroma zavrženje zahteve. 

(6) Če je zahteva pravnomočno zavrnjena ali zavržena ali če je 
postopek pravnomočno ustavljen, se glede odstranitve mejnikov 
uporablja prvi odstavek 23. člena tega zakona. 

49. člen 
(odločba in vpis novih parcel po parcelaciji) 

(1) O novih parcelah, ki so nastale z delitvijo parcel, in o njihovih 
mejah izda geodetska uprava odločbo. V njenem izreku se 

* navedejo parcelne številke stare oziroma starih parcel in nove 
oziroma novih parcel ter številke zemljiškokatastrskih točk, po 
katerih poteka meja. Na podlagi dokončne odločbe se meje vpišejo 
v zemljiški kataster kot dokončne meje. 

(2) V primeru združitve parcel geodetska uprava izda odločbo, s 
katero ugotovi, da je prišlo do združitve parcel. 

(3) Lastnik združenih parcel po dokončnosti odločbe iz prejšnjega 
odstavka odstrani morebitne odvečne mejnike. Če tega ne stori, 
'ahko poskrbi za odstranitev geodetska uprava na stroške 
lastnika. 

(4) V primeru razveljavitve oziroma odprave odločbe se nove 
Parcele in njihove meje izbrišejo iz zemljiškega katastra in se 
vzpostavi prejšnje stanje. V primeru, da je bila parcelacija izvedena 
v okviru priprav na razlastitev, lahko geodetska uprava po uradni 
dolžnosti izda odločbo, s katero odpravi vpis novih parcel in 
njihovih mej, če je zahteva za razlastitev pravnomočno zavrnjena 
a|i zavržena oziroma odločba o razlastitvi pravnomočno 
odpravljena oziroma razveljavljena. 

3-Komasacija . 

50. člen 
(komasacija) 

(1) Komasacija je zložba parcel, ki imajo različno pravno stanje 
9'ede lastninske pravice, in razdelitev po zložbl oblikovanega 
zemljiškega sklada na nove parcele, 

(2) Komasacija se izvede kot pogodbena komasacija ali kot 
upravna komasacija. 

(3)Pogodbena komasacija je komasacija, ki se izvede na podlagi 
Pogodbe med lastniki. 

(4) Upravna komasacija je komasacija, ki se izvede na podlagi 
zakona v upravnem postopku. 

51. člen 
(pogodbena komasacija) 

(1) Pogodbena komasacija se izvede na podlagi dokončnega 
komasacijskega dovoljenja, drugega dokončnega akta, na podlagi 
katerega je dovoljena komasacija, ali potrdila o tem, da 
komasacijsko dovoljenje za predvideno komasacijo ni potrebno. 
Komasacijsko dovoljenje ali drug akt, na podlagi katerega je 
dovoljena komasacija, mora vsebovati načrt komasacije oziroma 
natančen opis predvidene komasacije, ki omogoča njeno izvedbo 
v naravi, ali navedbo, da komasacija na tem območju ni omejena 
s predpisi. 

(2) Meje, nastale v postopku pogodbene komasacije, se vpišejo 
v zemljiški kataster na skupno zahtevo vseh lastnikov. 

(3) Zahtevi je potrebno priložiti akt, na podlagi katerega je 
komasacija dovoljena oziroma potrdilo o tem, da komasacijsko 
dovoljenje za predvideno komasacijo ni potrebno, in elaborat 
komasacije, ki ga izdela geodetsko podjetje. Elaborat komasacije 
vsebuje prikaz novih mej. Zahtevi se priložijo tudi izjave vseh 
lastnikov o tem, da jim je bil v naravi pokazan potek mej, nastalih 
s komasacijo, in da se z njim strinjajo. Sestavine elaborata 
komasacije podrobneje predpiše minister. 

(4) Pogodbena komasacija ni dopustna, če obodne meje 
komasacijskega območja niso dokončne. 

(5) Če načrt komasacije oziroma opis predvidene komasacije ne 
omogoča njene izvedbe v naravi oziroma ni v skladu s 
komasacijskim dovoljenjem, geodetsko podjetje o tem obvesti 
geodetsko upravo. Geodetska uprava preveri, ali so navedbe 
geodetskega podjetja pravilne.' O svojih ugotovitvah obvesti 
lastnika in geodetsko podjetje; če ugotovi, da so navedbe 
geodetskega podjetja pravilne, pa tudi organ, ki je izdal akt, na 
podlagi katerega se lahko izvede komasacija. 

52. člen 
(preizkus zahteve) 

(1) Geodetska uprava preizkusi: 
- ali je elaborat komasacije v skladu s komasacijskim dovoljenjem 
oziroma potrdilom, 
- ali je elaborat komasacije izdelan v skladu s predpisi, 
- ali so zahtevi priložene izjave lastnikov iz tretjega odstavka 51. 
člena tega zakona. 

(2) Če je elaborat komasacije nepopoln oziroma pomanjkljiv, 
geodetska uprava pozove vlagatelje zahteve, da v določenem 
roku predložijo dopolnjen elaborat. Če vlagatelji tega ne storijo, 
geodetska uprava zahtevo zavrže. 

(3) Geodetska uprava zavrne zahtevo: 
- če elaborata komasacije ni izdelalo geodetsko podjetje, ki 
izpolnjuje pogoje za opravljanje geodetskih storitev, 
- če je elaborat komasacije kot odgovorni geodet podpisala oseba, 
ki ni vpisana v imenik geodetov, 
- če je komasacijsko obravnavo izvedla oseba, ki ne izpolnjuje z 
zakonom predpisanih pogojev za to, 
- če zahtevi niso priložene izjave iz tretjega odstavka 51. člena 
tega zakona, 
- če niso izpolnjeni drugi predpisani pogoji. 

(4) Geodetska uprava zavrne zahtevo tudi v primeru, da načrt 
komasacije oziroma opis predvidene komasacije ne omogoča 
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njene izvedbe v naravi oziroma ni v skladu s komasacijskim 
dovoljenjem. V tem primeru o razlogih zavrnitve obvesti tudi or- 
gan, ki je izdal akt, na podlagi katerega se lahko izvede komasacija. 

(5) Geodetska uprava ravna po določbah tega člena, kadarkoli 
med postopkom ugotovi, da so podani razlogi za zavrnitev ali 
zavrženje zahteve. 

(6) Če je zahteva pravnomočno zavrnjena ali zavržena ali če je 
postopek pravnomočno ustavljen, se glede odstranitve mejnikov 
uporablja prvi odstavek 23. člena tega zakona. 

53. člen 
(izjave lastnikov) 

(1) Geodetska uprava povabi lastnike, da se pisno izjavijo, ali se 
strinjajo s potekom mej, kot so bile označene z mejniki na 
komasacijski obravnavi in so prikazane v elaboratu komasacije. 
Za vabljenje se smiselno uporablja določba prvega odstavka 26. 
člena tega zakona. 

(2) Za strinjanje s potekom meje, ki je bila označena z mejniki na 
komasacijski obravnavi, se šteje le izrecno soglasje lastnikov. 

(3) Če se kateri od lastnikov s potekom mej ne strinja, geodetska 
uprava zahtevo zavrne. 

54. člen 
(odločba) 

(1) O novih parcelah, ki so nastale s komasacijo in o njihovih 
mejah izda geodetska uprava odločbo. V njenem izreku se 
navedejo parcelne številke novih parcel ter številke 
zemljiškokatastrskih točk, po katerih potekajo meje, v obrazložitvi 
pa se navedejo tudi predvideni lastniki novih parcel, kot to izhaja 
iz pogodbe o komasaciji. Na podlagi dokončne odločbe se meje 
vpišejo v zemljiški kataster kot dokončne meje. 

(2) Vpis iz prejšnjega odstavka se izvede pogojno in začne veljati 
šele, ko so pri novih parcelah v zemljiški knjigi vpisani novi lastniki. 
V času visečnosti pogojnega vpisa na komasacijskem območju 
ni dovoljena parcelacija, nova komasacija in pravni promet z 
zemljišči. 

(3) Pogojno vpisane parcele in njihove meje se izbrišejo iz 
zemljiškega katastra, če v 30 dneh po vpisu v zemljiški kataster 
ni vložen predlog za vpis v zemljiško knjigo oziroma če je predlog 
za vpis pravnomočno zavržen ali zavrnjen. O izbrisu pogojno 
vpisanih parcel in njihovih mej izda geodetska uprava ugotovitveno 
odločbo. 

(4) V primeru razveljavitve oziroma odprave odločbe o novih 
parcelah in njihovih mejah se smiselno uporablja določba četrtega 
odstavka 49. člena tega' zakona. 

(5) Za pogodbeno komasacijo se smiselno uporabljajo določbe 
šestega odstavka 26. člena, 35.člena, 36. člena in 37. člena tega 
zakona. 

55. člen 
(upravna komasacija) 

(1) Parcele, določene v elaboratu nove razdelitve zemljišč v 
postopku upravne komasacije, se vpišejo v zemljiški kataster na 

podlagi dokončne odločbe o komasaciji. V odločbi morajo biti meje 
novih parcel opredeljene z zemljiškokatastrskimi točkami. 

(2) Parcele iz prejšnjega odstavka in njihove meje se vpišejo v 
zemljiški kataster kot dokončne meje. Podatek o lastniku se vpisuje 
kot začasen podatek do vpisa v zemljiško knjigo. 

(3) V zemljiški kataster se lahko vpišejo parcele, določene v 
elaboratu nove razdelitve zemljišč v postopku upravne 
komasacije zemljišč, in njihove meje že na podlagi prvostopenjske 
odločbe o komasaciji (začasni vpis). Poleg teh parcel se še naprej 
vodi evidenca o stanju parcel pred komasacijo. 

(4) Organ, ki vodi postopek upravne komasacije, je dolžan 
sporočati geodetski upravi podatke o novem stanju po izdaji 
odločbe na prvi in na drugi stopnji. 

(5) V primeru razveljavitve oziroma odprave odločbe o komasaciji 
se smiselno uporablja določba četrtega odstavka 49. člena tega 
zakona. 

4. Izravnava meje 

56. člen 
(izravnava meje) 

(1) Potek dokončne meje, evidentirane v zemljiškem katastru, se 
lahko spremeni, če se lastnika sporazumeta o izravnavi meje in 
če meja v naravi poteka tako, da je onemogočena oziroma 
otežena uporaba ali obdelava zemljišča. Pri tem se lahko površina 
parcele z manjšo površino spremeni za največ pet odstotkov, 
vendar ne za več kot 500 kvadratnih metrov. 

(2) Izravnava meje se vpiše v zemljiški kataster na zahtevo 
lastnika ali na skupno zahtevo lastnikov. Zahtevi se priloži elaborat, 
ki ga izdela geodetsko podjetje. Vsebino elaborata podrobneje 
uredi minister s pravilnikom. 

(3) Pred vpisom nove meje geodetska uprava povabi lastnike, da 
v določenem roku izjavijo, ali se strinjajo z novim potekom meje. 
Vabilo mora biti vročeno po pravilih splošnega upravnega 
postopka, pri čemer je potrebno v primeru, ko se naslovniku 
pusti obvestilo, da ga pošiljka čaka na pošti ali pri upravnem 
organu, na obvestilu posebej navesti, da gre za vročitev poziva k 
izjavi o soglasju k izravnavi meje. 

(4) Geodetska uprava vpiše novo mejo v zemljiški kataster, če je 
izravnava v skladu z zakonom in če sta lastnika izjavila svoje 
soglasje k izravnavi meje. 

(5) Če izravnava ni v skladu z zakonom oziroma če lastnika in 
pridobitelji ne izjavijo, da soglašajo z izravnavo, geodetska uprava 
zahtevo zavrne. 

(6) Meja, nastala z izravnavo, je dokončna meja. Geodetska 
uprava izda o tej meji odločbo. 

(7) Izravnava mej se ne šteje za pravni promet z zemljiščem. 

(8) Izravnava mej se lahko izvede tudi v postopku ureditve meje. 
V tem primeru mora biti zahtevi priložen enoten elaborat, ki mora 
vsebovati sestavine elaborata ureditve meje in elaborata za 
izravnavo meje. V naravi se označi izravnana meja. 
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V. Kataster stavb 

57. člen 
(predmet evidentiranja) 

V katastru stavb se evidentirajo podatki o stavbah in o delih 
stavb. 

58. člen 
(stavba) 

(1) Stavba je zgradba, v katero lahko človek vstopi in je namenjena 
njegovemu stalnemu ali začasnemu prebivanju, opravljanju 
poslovne in druge dejavnosti ali zaščiti ter je ni mogoče prestaviti 
brez škode za njeno substanco. 

(2) Del stavbe je stanovanje, poslovni prostor ali drug prostor 
oziroma skupina prostorov v stavbi, ki je lahko samostojen 
predmet pravnega prometa. 

(3) Kot del stavbe se v katastru stavb evidentirajo tudi skupni 
prostori. 

62. člen 
(elaborat za vpis) 

(1) Zahtevi za prvi vpis stavbe se priloži elaborat, ki ga izdela 
geodetsko podjetje ali podjetje, ki izdeluje projektno dokumentacijo. 
Elaborat obvezno vsebuje etažni načrt. Sestavine elaborata 
podrobneje predpiše minister. 

(2) Etažni načrt stavbe vsebuje: 
parcelno številko parcele, na ali pod katero je stavba oziroma 
je z njo funkcionalno povezana, 
prikaz lege in oblike stavbe, 
načrt stavbe, 
podatek o površini stavbe, 
hišno številko, kadar je določena. 

(3) Če gre za stavbo, v kateri je več delov stavbe, etažni načrt 
vsebuje tudi načrt delov stavbe in skupnih prostorov ter podatek 
o površini posameznih delov stavbe in skupnih prostorov. 

(4) Lega in oblika stavbe sta opisani s tlorisom, opredeljenim s 
točkami v državnem koordinatnem sistemu, višino in opisnimi 
podatki (število etaž, lega na, nad ali pod zemljiščem in podobno). 

59. člen 
(sestava) 

(1) Kataster stavb je sestavljen iz zadnjih vpisanih podatkov o 
stavbah in delih stavb ter iz zbirke listin. 

(2) V zbirki listin so elaborati in druge listine, na podlagi katerih so 
bili opravljeni posamezni vpisi, načrti in podatki, vpisani pred 
zadnjimi vpisanimi podatki. 

60. člen 
(podatki) 

(1) V kataster stavb se vpisujejo naslednji podatki: 
■ identifikacijska številka stavbe oziroma dela stavbe, 
• lastnik, 
■ upravljalec, če je lastnik država, 
- lega, površina in oblika, 
■ dejanska raba. 

(2) V katastru stavb se vodijo tudi podatki o povezavi z registrom 
prostorskih enot, zemljiškim katastrom in zemljiško knjigo. 

(3) V katastru stavb se v skladu s 3. členom tega zakona vodijo 
tudi gostujoči podatki. 

(4) Zadnji vpisani podatki se vodijo kot baza podatkov. 

61. člen 
(prvi vpis stavbe in delov stavbe) 

0) Zahtevo za prvi vpis stavbe v kataster stavb vloži lastnik 
zemljišča, stavbe oziroma dela stavbe, ko je stavba zgrajena. 
Zahtevo lahko vloži tudi oseba, ki ima na podlagi pravnega posla 
Pravico pridobiti lastninsko pravico na stavbi ali delu stavbe. 

(2) Ob vpisu stavbe, v kateri je več delov stavbe, se obvezno 
vpišejo tudi vsi deli stavbe in skupni prostori. 

63. člen 
(odločanje o vpisu) 

(1) Če je elaborat nepopoln, ravna geodetska uprava z zahtevo 
tako, kot predpisuje zakon o splošnejn upravnem postopku. 

(2) Če niso izpolnjeni pogoji za vpis, geodetska uprava zahtevo 
za vpis zavrne. 

(3) Geodetska uprava o vpisu izda posebno odločbo, v kateri 
določi identifikacijsko številko za novo vpisano stavbo ali del 
stavbe. Odločba se vroči vlagatelju zahteve in lastniku. 

(4) Geodetska uprava lahko spremeni identifikacijske številke, 
če je to potrebno zaradi smotrnosti, urejenosti in lažje preglednosti 
katastra stavb. O spremembi identifikacijske številke geodetska 
uprava obvesti lastnika. 

64. člen 
(smiselna uporaba določb o zemljiškem katastru) 

(1) Glede lastnika in upravljalca se smiselno uporabljajo določbe 
12. in 13. člena tega zakona. 

(2) Pri prvem vpisu stavbe oziroma dela stavbe v kataster stavb 
se podatek o lastniku ne vpisuje. 

65. člen 
(združitev in delitev stavbe ali dela stavbe) 

(1) Stavba, del stavbe ali več delov stavbe, ki imajo istega lastnika 
oziroma iste solastnike ali skupne lastnike, se lahko razdeli, tako 
da nastanejo novi deli stavbe. Dva ali več delov stavb, ki imajo 
istega lastnika oziroma iste solastnike ali skupne lastnike, se 
lahko združi, da nastane en sam del stavbe. En ali več prostorov 
se lahko izloči iz dela stavbe in priključi drugemu delu stavbe. 

(2) Delitev ali združitev delov stavb se izvede v katastru stavb na 
zahtevo lastnika na podlagi elaborata, ki ga izdela geodetsko 
podjetje. Elaborat obvezno vsebuje etažni načrt. 
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(3) Izločitev in priključitev prostorov iz dela stavbe se izvede na 
zahtevo lastnika in na podlagi elaborata, ki ga izdela geodetsko 
podjetje in ki obvezno vsebuje etažni načrt. Če se izločitev izvaja 
z namenom, da se prostor oziroma prostori priključijo delu stavbe, 
ki je v lasti druge osebe, se izvede tako, da se enemu ali več 
prostorom, ki se izločajo iz dela stavbe, določi začasna 
identifikacijska številka. Prostor oziroma prostori, ki imajo začasno 
identifikacijsko številko, se glede pravnega prometa štejejo za 
del stavbe. Geodetska uprava izbriše začasno identifikacijsko 
številko, če stranka v 30 dneh po določitvi začasne identifikacijske 
številke ne vloži predloga za vpis v zemljiško knjigo oziroma če je 
predlog za vpis pravnomočno zavržen ali zavrnjen, in o tem 
obvesti lastnika. Po vpisu spremembe lastništva v zemljiško knjigo 
se izvede priključitev prostorov delu stavbe in izbriše začasna 
identifikacijska številka. 

(4) Kadar predpis tako določa, se lahko združitev in delitev stavbe 
ali dela stavbe oziroma izločitev in priključitev prostorov iz dela 
stavbe po tem členu izvede samo na podlagi dovoljenja pristojnega 
organa. 

66. člen 
(izbris) 

(1) Če se stavba ali del stavbe poruši oziroma odstrani, se v 
katastru stavb izbriše. 

(2) Izbris se opravi po uradni dolžnosti ali na zahtevo lastnika. 

(3) Če zahteva ni utemeljena, jo geodetska uprava zavrne z 
odločbo. 

VI. Evidenca državne meje 

67. člen 
(način vodenja) 

(1) Geodetska uprava Republike Slovenije vodi evidenco državne 
meje. 

(2) Državna meja se evidentira s točkami v državnem 
koordinatnem sistemu. 

(3) Državna meja se evidentira na podlagi mednarodnih pogodb. 

(4) Vsebino in način vodenja evidence državne meje podrobneje 
uredi minister. 

68. člen 
(sprememba državne meje) 

(1) Če se državna meja spremeni, tako da na določenem območju 
zemljišča preidejo v državno ozemlje Republike Slovenije, se ta 
zemljišča na zahtevo lastnika ali po uradni dolžnosti vpišejo kot 
nove zemljiške parcele v zemljiški kataster, in sicer v eni ali več 
katastrskih občinah, na katere so ta zemljišča mejila. O tem se 
obvesti lastnika. Meje parcel, ki potekajo po državni meji, se vpišejo 
kot dokončne meje. O tako določeni meji izda geodetska uprava 
odločbo. 

(2) Če v primeru iz prejšnjega odstavka nova zemljišča mejijo na 
dve ali več naselij oziroma na dve ali več katastrskih občin, vlada 
odloči, kateremu območju naselja pripadajo posamezne parcele, 
minister, pristojen za geodetsko službo pa o tem, kateri katastrski 
občini pripadajo posamezne parcele, če to ni določeno z zakonom 
oziroma z mednarodno pogodbo. 

(3) Če se državna meja spremeni, tako da na določenem območju 
zemljišča preidejo iz državnega ozemlja Republike Slovenije, se 
parcele izbrišejo. Če zemljišča, ki preidejo v državno ozemlje 
druge države, zajemajo le dele parcel, se po uradni dolžnosti ali 
na zahtevo lastnika vpišejo novi podatki o mejah in površini par- 
cel. O tem se obvesti lastnika. Meja parcele, ki poteka po državni 
meji, se vpiše kot dokončna meja. O tej meji izda geodetska 
uprava odločbo. 

69. člen 
(označevanje državne meje) 

(1) Državno mejo označi, vzdržuje in obnavlja geodetska uprava 
v skladu z mednarodno pogodbo. 

(2) Oznake državne meje lahko odstrani samo geodetska uprava, 
* če to dopušča mednarodna pogodba. 

(3) Prepovedano je poškodovati ali zasuti oznako državne meje 
oziroma odstraniti jo v nasprotju s prejšnjim odstavkom. 

70. člen 
(postopek ureditve meje parcele ob državni meji) 

(1) Meja med parcelo, ki leži ob državni meji, in parcelo na ozemlju 
druge države, je določena z državno mejo. Meja se po uradni 
dolžnosti vpiše kot dokončna meja. 

(2) Meja iz prejšnjega odstavka se v naravi označi na način, 
določen v mednarodni pogodbi. 

(3)Če mednarodna pogodba prepoveduje postavljanje mejnikov 
na oziroma ob državni meji, se parcelna meja označi na način, 
določen s predpisom ministra. 

71. člen 
(podatek o poteku državne meje v naravi) 

Vsakomur, ki izkaže interes, geodetska uprava na njegovo 
zahtevo proti plačilu stroškov po tarifi pokaže potek državne 
meje v naravi. 

VII. Register prostorskih enot 

72. člen 
(predmet evidentiranja) 

(1) V registru prostorskih enot se evidentirajo katastrske občine, 
naselja, lokalne skupnosti, območja volišč in druge prostorske 
enote, določene s predpisom ministra. 

(2) V registru prostorskih enot se poleg prostorskih enot 
evidentirajo tudi ulice in hišne številke. 

73. člen 
(podatki) 

(1) V register prostorskih enot se vpisujejo naslednji podatki o 
prostorskih enotah: 
- vrsta prostorske enote, 
- identifikacijska številka, 
- ime, kadar je določeno, 
- meje in površina. 
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(2) V register prostorskih enot se vpisujejo naslednji podatki o 
ulicah: ime, identifikacijska številka in lega. 

(3) V register prostorskih enot se vpisuje hišna številka stavbe in 
lega stavbe s hišno številko. 

74. člen 
(podlaga za evidentiranje) 

(1) Katastrske občine, naselja, ulice, hišne številke in območja 
volišč se evidentirajo na podlagi akta pristojnega organa. 

(2) Imena in območja lokalnih skupnosti se evidentirajo v skladu 
z zakonom. 

(3) Identifikacijske številke prostorskih enot določa geodetska 
uprava. 

75. člen 
(meje lokalne skupnosti) 

(1) Lokalne skupnosti lahko zahtevajo ureditev meje med lokalnimi 
skupnostmi in vpis urejene meje v register prostorskih enot. 
Zahtevo vložijo vse prizadete lokalne skupnosti skupaj. 

(2) Zahtevi za ureditev meje med lokalnimi skupnostmi v register 
prostorskih enot je treba priložiti elaborat, ki ga izdela geodetsko 
podjetje. Elaborat vsebuje prikaz meje, kot so jo sporazumno 
pokazali pooblaščeni predstavniki občin. 

(3) Če zahtevi za ureditev meje med lokalnimi skupnostmi ni 
priložen pravilno sestavljen elaborat, če zahteve niso vložile vse 
prizadete lokalne skupnosti oziroma če ni izkazano, da obstaja 
soglasje med lokalnimi skupnostmi glede poteka meje, geodetska 
uprava pozove vlagatelje, da zahtevo v določenem roku ustrezno 
dopolnijo. Če vlagatelji tega v določenem roku ne storijo, geodetska 
uprava zahtevo zavrne z odločbo. 

(4) Geodetska uprava o ureditvi meje med lokalnimi skupnostmi 
ne izda posebne odločbe, temveč le vpiše urejeno mejo v regis- 
ter prostorskih enot in o vpisu obvesti prizadete lokalne skupnosti. 

(5) V sporu o mejah lokalnih skupnosti odloča upravno sodišče. 
Postopek pred upravnim sodiščem se lahko začne ne glede na 
•o, ali je bila meja že urejena po določbah tega člena. 

76. člen 
(vsebina in način vodenja) 

0) Minister podrobneje uredi vsebino in način vodenja registra 
Prostorskih enot. 

(2) Geodetska uprava periodično objavlja sezname prostorskih 
enot. 

VIII. Izdajanje podatkov 

77. člen 
(javnost) 

(1) Zemljiški kataster, kataster stavb, evidenca državne meje in 
register prostorskih enot so javne evidence. 

(2) Vsakdo ima pravico vpogledati v podatke in pridobiti podatke 
zemljiškega katastra, katastra stavb, evidence državne meje in 

registra prostorskih enot, ki so vpisani v času vpogleda (zadnji 
vpisani podatki), razen enotne matične številke občana. \ 
(3) Iz zemljiškega katastra in katastra stavb je mogoče pridobiti 
podatke o posameznih parcelah, stavbah in delih stavb; ni pa 
mogoče zahtevati podatka o tem, katere parcele, stavbe oziroma 
dele stavb ima v lasti posamezna fizična ali pravna oseba. Te 
podatke lahko pridobi lastnik sam oziroma sodišče za potrebe 
izvršbe, druge osebe pa le, če tako določa zakon. 

(4) Vpogled v evidence iz drugega odstavka tega člena se ne 
evidentira, tudi če gre za vpogled v osebne podatke. 

78. člen 
(potrdila) 

(1) Vsakdo ima proti plačilu upravne takse pravico pridobiti potrdilo 
(izpis oziroma izris) o zadnjih vpisanih podatkih zemljiškega 
katastra, katastra stavb in registra prostorskih enot. 

(2) Za izdajanje izpisov in izrisov se uporabljajo določbe zakona, 
ki ureja splošni upravni postopek, o potrdilih. 

79. člen 
(izdajanje podatkov proti plačilu) 

(1) Podatke iz evidence državne meje ter podatke iz zemljiškega 
katastra, katastra stavb in registra prostorskih enot, ki niso 
vsebovani v potrdilih iz 78. člena tega zakona, je mogoče pridobiti 
proti plačilu stroškov po tarifi, določeni s predpisom ministra. 

(2) Stroški po tarifi se plačajo tudi za izdajanje podatkov na drug 
način oziroma v drugačni obliki, kot je določena za potrdila. 

80. člen 
(čas in dokončnost podatkov) 

(1) Na izpisih, izrisih oziroma dokumentih, ki vsebujejo izdane 
podatke, mora biti naveden čas, na katerega se podatek nanaša. 

(2) V zemljiški knjigi, v pravnem prometu, pri urejanju prostora in 
v vseh drugih primerih uporabe podatkov iz zemljiškega katastra 
in katastra stavb je potrebno pri navedbi parcel in drugih podatkov 
obvezno navesti podatek o času, na katerega se podatek nanaša. 

81. člen 
(podatki za uradno uporabo) 

(1) Državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih 
pooblastil lahko pridobijo podatke iz zemljiškega katastra, katastra 
stavb, evidence državne meje in registra prostorskih enot pod 
pogoji, določenimi v 78. in 79. členu tega zakona. 

(2) Subjekti iz prejšnjega odstavka lahko iz zemljiškega katastra 
in katastra stavb pridobijo tudi podatek o enotni matični številki 
občana, če tako določa zakon. 

82. člen 
(računalniška povezava) 

(1) Ko geodetska uprava vzpostavi tehnično možnost, imajo 
notarji in geodetska podjetja z dovoljenjem za opravljanje 
geodetskih storitev pravico, da računalniško pridobivajo podatke 
iz zemljiškega katastr^, katastra stavb oziroma registra 
prostorskih enot pod pogoji, na način in po tarifi, ki jih določi 
minister. 
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(2) Če tako določa zakon, imajo pravico iz prejšnjega odstavka 
tudi državni organi, organi lokalnih skupnosti, nosilci javnih 
pooblastil in drugi. 

(3) Računalniška povezava mora biti tehnično izvedena tako: 
- da .uporabniki podatkov zemljiškega katastra in katastra stavb 
lahko iščejo podatke le po identifikacijskih oznakah in po legi 
zemljišča ali stavbe, 
- da ni omogočen vpogled v podatek o enotni matični številki 
občana, razen za subjekte, ki jim zakon posebej dopušča vpogled. 

(4) Subjektom, ki imajo po zakonu pravico pridobiti podatek o 
tem, katere parcele, stavbe oziroma dele stavb ima v lasti 
posamezna fizična ali pravna oseba, se omogoči računalniška 
pridobitev tega podatka, vendar tako, da se vpogled in namen 
vpogleda evidentira. 

(5) Geodetska uprava lahko zagotovi računalniški dostop do 
podatkov zemljiškega katastra in katastra stavb pod pogoji iz 
prvega odstavka tega člena tudi tretjim osebam, vendar le, če so 
vzpostavljene tehnične možnosti, da se prepreči nezakonit dostop 
do podatkov o lastniku oziroma do zemljiške knjige. 

83. člen 
(podzakonski predpis) 

Minister s pravilnikom podrobneje uredi: 
- način vpogleda v zadnje vpisane podatke zemljiškega katastra, 
katastra stavb, evidence državne meje in registra prostorskih 
enot, 
- vrste potrdil (izrisov in izpisov) iz zemljiškega katastra, katastra 
stavb in registra prostorskih enot (78. člen), podatke, ki jih ta 
potrdila vsebujejo, in način ter obliko prikaza teh podatkov, 
- pogoje in način izdajanja podatkov iz zemljiškega katastra, 
katastra stavb in registra prostorskih enot ter tarifo (79. člen), 
t pogoje in način računalniškega dostopa do zemljiškega katastra, 
katastra stavb in registra prostorskih enot ter tarifo (82. člen). 

IX. Dolžnosti lastnikov 

84. člen 
(dopustitev dostopa) 

(1) Lastniki oziroma uporabniki zemljišč so dolžni geodetu, ki se 
izkaže z geodetsko izkaznico, dopustiti dostop na zemljišče, če 
je to potrebno zaradi izvajanja geodetskih storitev oziroma nalog 
geodetske službe v skladu s tem zakonom, ter mu dopustiti 
izvajanje meritev in opazovanj. 

(2) V primeru, da geodet pri opravljanju del iz prejšnjega odstavka 
povzroči škodo, ima oškodovana oseba pravico do odškodnine 
po pravilih civilnega prava. 

85. člen 
(odškodnina) 

(1) Zaradi postavitve mejnikov lastnik ali druga oseba ne more 
uveljavljati odškodnine, razen v primeru, ko je postavitev mejnika 
možna le na način, ki povzroči lastniku občutnejšo škodo. 

(2) Pri izvajanju meritev lahko geodet odstrani veje, drevesa in 
druge ovire, če je to neizogibno potrebno za izvedbo meritev, če 
škoda, ki nastane lastniku, ni nesorazmerna s pomembnostjo 
meritev, in če odstranitve ne prepovedujejo posebni predpisi. V 
tem primeru lahko prizadeti lastnik od države zahteva povrnitev 
dejanske škode. 
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(3) V primeru spora o odškodnini iz tega člena odloča upravno 
sodišče. 

86. člen 
(varovanje mejnikov) 

(1) Prepovedano je odstraniti, prestaviti, zasuti ali kako'rkoli 
poškodovati mejnike. 

(2) Mejniki so skupna lastnina lastnikov sosednjih zemljišč oziroma 
zemljišč, ki se jih dotika meja. 

87. člen 
(postavitev, prestavitev in odstranitev mejnikov) 

(1) Mejnik se lahko postavi, prestavi ali odstrani samo v primerih 
in na način, ki jih določa ta zakon. Postavitev, prestavitev oziroma 
odstranitev mejnikov lahko izvede samo uradna oseba geodetske 
uprave ali geodetsko podjetje, razen v primerih, ko zakon določa, 
da mejnik odstrani lastnik. 

(2) Če je zaradi gradbenih del, skladnih s predpisi, ali zaradi 
drugih utemeljenih razlogov potrebna začasna ali trajna prestavitev 
oziroma odstranitev mejnikov, izda geodetska uprava na zahtevo 
lastnika oziroma investitorja dovoljenje za začasno ali trajno 
prestavitev oziroma odstranitev mejnikov. V primeru, da niso 
izpolnjeni pogoji iz tega odstavka, geodetska uprava zavrne 
zahtevo za izdajo dovoljenja. 

(3) Prestavitev ali odstranitev mejnika po prejšnjem odstavku 
opravi geodetsko podjetje. Lastnik lahko ugovarja v skladu z 39. 
členom tega zakona (obnova mej v naravi). 

88. člen 
(lažni mejnik) 

(1) Lažni mejnik je mejnik, ki je bil postavljen ali se postavi 
protipravno. 

■(2) Če geodetska uprava ugotovi, da je postavljen lažni mejnik, 
naloži lastniku zemljišča, na katerem stoji lažni mejnik, da ga 
odstrani. Če ga v določenem roku ne odstrani, poskrbi za 
odstranitev geodetska uprava na stroške lastnika zemljišča. 

(3) Geodetska uprava lahko odstrani tudi mejnik, za katerega ni 
ugotovljeno, da je bil postavljen protipravno, vendar ne označuje 

X. Kazenska določba 

89. člen 
(prekrški) 

(1) Z denarno kaznijo od 400.000 do 750.000 tolarjev se kaznuje 
za prekršek pravna oseba, ki : 
- v nasprotju s prvim odstavkom 84. člena tega zakona geodetu 
prepreči dostop na zemljišče, izvajanje meritev in opazovanj, 
- zasuje, poškoduje ali protipravno odstrani ali prestavi mejnik 
oziroma mejnike, 
- postavi lažni mejnik oziroma mejnike, 
- poškoduje, zasuje oziroma odstrani oznako državne meje. 

(2) Z denarno kaznijo od 150.000 do 350.000 tolarjev se kaznuje 
za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek 
iz prejšnjega odstavka. 
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(3) Z denarno kaznijo od 50.000 do 150.000 tolarjev se kaznuje 
za prekršek posameznik, ki stori katero izmed dejanj iz prvega 
odstavka tega člena. 

XI. Prehodne določbe 

90. člen 
(obveščanje zemljiške knjige) 

(1) Do vzpostavitve računalniške povezave med podatki 
zemljiškega katastra oziroma katastra stavb in podatki zemljiške 
knjige mora geodetska uprava sproti sporočati spremembe 
podatkov o parcelnih številkah, površinah zemljišč, vrstah rabe 
oziroma dejanski rabi in identifikacijskih številkah stavb sodišču, 
ki vodi zemljiško knjigo. 

(2) Sodišče, ki vodi zemljiško knjigo, mora na podlagi obvestila 
vpisati spremembo. 

91. člen 
(vpisovanje zemljiškoknjižnega vložka) 

(1) Do vzpostavitve računalniške povezave med podatki 
zemljiškega katastra oziroma katastra stavb in podatki zemljiške 
knjige se vpis številke zemljiškoknjižnega vložka v zemljiški 
kataster oziroma kataster stavb opravi po obvestilu sodišča, ki 
vodi zemljiško knjigo. 

(2) Sodišče, ki vodi zemljiško knjigo, sproti obvešča geodetsko 
upravo o spremembah v zemljiškoknjižnih vložkih. 

(3) V primeru razdelitve parcele na dve ali več parcel se pri novih 
parcelah vpiše v zemljiški kataster isti zemljiškoknjižni vložek, 
kot je bil vpisan pri parceli, ki se je delila. 

92. člen 
(vpisovanje lastnikov) 

(1) Do vzpostavitve računalniške povezave med podatki 
zemljiškega katastra oziroma katastra stavb in podatki zemljiške 
knjige se podatki o lastniku vpisujejo v zemljiški kataster in kataster 
stavb na podlagi odločb, s katerimi sodišče, ki vodi zemljiško 
knjigo, odloča o vpisu sprememb lastništva. 

(2) Odločbe iz prejšnjega odstavka mora sodišče, ki vodi 
zemljiško knjigo, sproti pošiljati geodetski upravi. 

(3) O lastniku se vpisujejo naslednji podatki: 
■ za fizične osebe: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, 
datum rojstva, državljanstvo in enotna matična številka občana, 
• za pravne osebe: ime oziroma firma, naslov sedeža in matična 
številka. 

(4) Vpisuje se tudi podatek o smrti fizične osebe oziroma o 
Prenehanju pravne osebe. 

(5) Prvi podatki o fizičnih in pravnih osebah se prevzamejo iz 
zemljiške knjige. Če enotna matična številka občana oziroma 
Matična številka pravne osebe ni vpisana v zemljiško knjigo, se 
Privzame iz centralnega registra prebivalstva oziroma iz registrov 
Pravnih oseb. Spremembe podatkov o fizičnih in pravnih osebah 
se privzamejo iz centralnega registra prebivalstva oziroma iz 
registrov pravnih oseb ali iz zemljiške knjige. 

(6) Organi, ki vodijo centralni register prebivalstva in registre 
pravnih oseb, so dolžni posredovati geodetski upravi podatke o 
fizičnih in pravnih osebah, ki se vpisujejo v zemljiški kataster in 
kataster stavb, vključno s historičnimi podatki, in sicer: ime in 
priimek, naslov stalnega prebivališča in enotno matično številko 
fizične osebe oziroma ime, naslov sedeža in matično številko 
pravne osebe. Organi iz tega odstavka so dolžni omogočiti 
geodetski upravi neposredno računalniško povezavo s 
centralnim registrom prebivalstva oziroma registri pravnih oseb. 
Povezava mora biti tehnično izvedena tako, da omogoča 
geodetski upravi vpogled v podatke po posameznih fizičnih in 
pravnih osebah. Omogočen mora biti tudi vpogled v historične 
podatke. 

93. člen 
(zemljiškokatastrske točke) 

(1) Do vzpostavitve tehničnih možnosti za določanje koordinat 
zemljiškokatastrskih točk v državnem koordinatnem sistemu se 
na posameznih območjih zemljiškokatastrske točke določajo v 
lokalnih koordinatnih sistemih. 

(2) Minister določi pogoje in način določanja zemljiškokatastrskih 
točk v lokalnih koordinatnih sistemih. 

94. člen 
(vrste rabe in katastrske kulture) 

(1) Geodetska uprava vodi v zemljiškem katastru še sedem let 
po uveljavitvi tega zakona podatke: 
- o vrstah rabe zemljišč: katastrske kulture, zemljišča pod 
gradbenimi objekti, zelene površine in nerodovitna zemljišča; 
- o katastrskih kulturah: njive, vrtovi, plantažni sadovnjaki, 
ekstenzivni sadovnjaki, vinogradi, travniki, barjanski travniki, 
pašniki, gozdovi, trstičja, hmeljišča in gozdne plantaže; 
- o katastrskih razredih za katastrske kulture. 

(2) Spremembe vpisa podatkov iz prejšnjega odstavka izvede 
geodetska uprava na zahtevo stranke. Za določanje katastrskih 
kultur in katastrskih razredov se uporabljajo dosedanji 
podzakonski predpisi: Pravilnik o vodenju vrst rabe zemljišč v 
zemljiškem katastru (Uradni list SRS, št. 41/82), Pravilnik za 
katastrsko klasifikacijo zemljišč (Uradni list SRS, št. 28/79), 
Pravilnik za ocenjevanje tal pri ugotavljanju proizvodne 
sposobnosti vzorčnih parcel (Uradni list SRS, št. 36/84) ter 
Obvezno navodilo za izvajanje pravilnika za ocenjevanje tal pri 
ugotavljanju proizvodne sposobnosti vzorčnih parcel (Uradni list 
SRS, št. 36/84). 

(3) Podatki o dejanski rabi zemljišč se vzpostavijo s prevzemom 
podatkov iz evidenc iz prvega odstavka 14. člena tega zakona. 

(4) Po preteku sedmih let po uveljavitvi tega zakona geodetska 
uprava po uradni dolžnosti izbriše podatke o vrstah rabe zemljišč 
in o katastrskih kulturah ter katastrskih razredih. Podatek o stavbi 
se izbriše, ko je stavba evidentirana v katastru stavb. 

95. člen 
(pravni režimi zemljišč) 

(1) Do vzpostavitve evidence pravnih režimov in njene povezave 
z zemljiškim katastrom se v zemljiški kataster lahko vpisujejo 
podatki o pravnem režimu zemljišča. 
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(2) Podatki o pravnem režimu zemljišč se vpisujejo na podlagi 
zakona, prostorskega plana ali izvedbenega akta oziroma drugega 
akta, ki določa pravni režim zemljišč. 

(3) Podatek o pravnem režimu zemljišča se vpiše po prijavi organa 
lokalne skupnosti ali pristojnega ministrstva. 

(4) Prijava mora vsebovati grafični prikaz mej območja, na 
katerega se nanaša pravni režim, in navedbo, na katero parcelno 
stanje se prikaz časovno nanaša. 

(5) Grafični prikaz mora biti izdelan tako, da omogoča ureditev 
meje pravnega režima v naravi in izkazovanje pravnega režima 
za vsako parcelo. Meje območja pravnega režima morajo biti 
prikazane s predpisano natančnostjo. 

96. člen 
(parcelacija in pogodbena komasacija) 

(1) Do uveljavitve predpisov, ki bodo uredili pogoje za parcelacijo, 
se določbe tega zakona o pravni podlagi za parcelacijo ne 
uporabljajo. 

(2) Do uveljavitve predpisov, ki bodo uredili pogodbeno 
komasacijo, se določbe tega zakona o pogodbeni komasaciji ne 
uporabljajo. 

97. člen 
(prevzem vpisa stavb) 

(1) Geodetska uprava v skladu z letnim programom dela državne 
geodetske službe po uradni dolžnosti vpiše stavbe in dele stavb, 
ki so že vpisani v zemljiško knjigo, v kataster stavb. Za ta namen 
prevzame od zemljiške knjige obstoječe etažne načrte. Če ugotovi, 
da je etažni načrt nepopoln, da ga ni oziroma da niso zagotovljeni 
vsi za vpis potrebni podatki, po uradni dolžnosti zagotovi izdelavo 
oziroma dopolnitev etažnega načrta. Če je to potrebno za 
razjasnitev dejstev, pomembnih za vpis, lahko lastnika oziroma 
lastnike povabi na zaslišanje. 

(2) Ob vpisu geodetska uprava določi stavbi in delom stavbe 
identifikacijske številke ter o tem obvesti zemljiško knjigo. 

(3) Določbe tega člena se ne uporabljajo za vpise stavb in delov 
stavb po Zakonu o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice 
na posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo (Uradni list RS, št. 
89/99 - v nadaljevanju: zakon o posebnih pogojih za vpis 
lastninske pravice). 

98. člen 
(zakon o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice) 

(1) V času veljavnosti Zakona o posebnih pogojih za vpis 
lastninske pravice se za odmero stavbišča ne uporabljajo določbe 
tega zakona, ki določajo drugače. 

(2) Posebna evidenca stavb in delov stavb iz šestnajstega 
odstavka 4. člena zakona o posebnih pogojih za vpis lastninske 
pravice postane z dnem uveljavitve tega zakona sestavni del 
katastra stavb. Vpis stavbe postane dokončen, koje izdelan etažni 
načrt celotne stavbe in so vpisani vsi deli stavbe. 

99. člen 
(začasen zajem podatkov o stavbah) 

(1) Do dokončnega vpisa stavbe v kataster stavb lahko geodetska 
uprava v katastru stavb vodi naslednje podatke o stavbi in njenih 
delih: 
- identifikacijska številka, 
- povezava z registrom prostorskih enot, 
- povezava z zemljiškim katastrom, 
- lega in ocenjena površina, 
- podatki o verjetnem lastniku in uporabniku. 

(2) Podatke o legi, ocenjeni površini, verjetnem lastniku in 
uporabniku pridobi geodetska uprava iz obstoječih evidenc, ki jih 
vodi sama ali jih vodijo drugi državni organi, organi lokalnih 
skupnosti, izvajalci javnih služb in drugi subjekti, lahko pa jih 
pridobi na podlagi novih ugotovitev dejanskega stanja. 

(3) Državni organi, organi lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb 
in drugi subjekti so dolžni omogočiti geodetski upravi pridobitev 
naslednjih podatkov o lastnikih in uporabnikih stavb oziroma delov 
stavb iz njihovih evidenc: 
- za fizične osebe: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, 
datum rojstva in enotna matična številka občana; 
- za pravne osebe: ime oziroma firma, naslov sedeža, 
identifikacijska številka pravne osebe. 

(4) Podatke iz prejšnjega odstavka pridobi geodetska uprava tudi 
iz prijav po zakonu o stavbnih zemljiščih, ki ureja nadomestilo za 
uporabo stavbnega zemljišča. 

(5) Vpis podatka o legi in površini se lahko spremeni samo na 
podlagi evidenc oziroma ugotovitev iz drugega odstavka tega 
člena oziroma na podlagi zahteve za vpis stavbe v kataster stavb. 

(6) Vpis podatka o lastniku oziroma uporabniku se lahko spremeni 
na prijavo samega lastnika oziroma uporabnika ali na prijavo 
osebe, ki predloži ustrezna dokazila. 

100. člen 
(meje, urejene po prejšnjem zakonu) 

(1) Meje, ki so bile urejene v mejnem ugotovitvenem postopku, 
postopku izdelave zemljiškega katastra (nove izmere) ali v 
postopku prenosa mej v naravo po podatkih zemljiškega katastra 
po zakonu o zemljiškem katastru (Uradni list SRS, št. 16/74 in 42/ 
86), se štejejo za dokončne meje, če so določene s koordinatami 
zemljiškokatastrskih točk, ki so določene s predpisano 
natančnostjo, in če iz zapisnikov jasno izhaja, da so se lastniki 
strinjali s potekom mej, kot so bile v postopku označene z mejniki. 

(2) Če so bile v postopkih iz prejšnjega odstavka meje urejene s 
predpisano natančnostjo, iz zapisnika pa ne izhaja jasno, da so 
se lastniki strinjali s potekom mej, se lahko izvede postopek 
ureditve meje po tem zakonu, pri čemer vlagatelju zahteve ni 
potrebno predložiti elaborata ureditve meje, ampak se lahko v 
zahtevi sklicuje na zadnje vpisane podatke v zemljiškem katastru. 

(3) Določba prejšnjega odstavka se uporablja tudi za meje, ki so 
bile urejene v postopkih do uveljavitve zakona o zemljiškem 
katastru (Uradni list SRS, št. 16/74 in 42/86), ne glede na to, ali je 
bil med lastniki dosežen sporazum o poteku meje ali ne. 
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(4) Meje, določene v postopku komasacije in parcelacije stavbnih 
zemljišč se štejejo za dokončne meje, če je bila o komasaciji 
oziroma parcelaciji izdana odločba, ki je postala pravnomočna, 
če so zemljiškokatastrske točke evidentirane s predpisano 
natančnostjo in če so pri komasaciji urejene obodne meje, pri 
parcelaciji pa meja, ki se je nova meja, nastala s parcelacijo, 
dotika, oziroma predpisan del te meje. 

(5) Geodetska uprava izda o dokončnosti mej iz prvega in 
četrtega odstavka tega člena na zahtevo lastnika, lahko pa tudi 
po uradni dolžnosti, posebno ugotovitveno odločbo. Odločba o 
mejah vsebuje sestavine, določene v drugem odstavku 32. člena 
tega zakona. Odločba za dokončnost meje nima konstitutivnega 
pomena. 

101. člen 
(postopki v teku) 

Postopki ureditve mej - mejni ugotovitveni postopki in postopki 
prenosa mej v naravo po pQdatkih zemljiškega katastra, postopki 
izdelave zemljiškega katastra, postopki parcelacije in drugi 
geodetski postopki, glede katerih je postopek ob uveljavitvi tega 
zakona v teku oziroma, glede katerih je bila ob uveljavitvi tega 
zakona že vložena zahteva ali pravno sredstvo, se končajo po 
določbah zakona o zemljiškem katastru (Uradni list SRS, št. 16/ 
74 in 42/86). 

102. člen 
(evidentiranje nepremičnin in prostorskih enot ob 

državni meji, ki še ni urejena) 

Do ureditve državne meje z Republiko Hrvaško geodetska uprava 
vodi zemljiški kataster, kataster stavb in register prostorskih enot 
za območje, za katero je vodila zemljiški kataster in register 
prostorskih enot na dan 25.6.1991. 

103. člen 
(podzakonski predpisi) 

(1) Podzakonske predpise izda minister v šestih mesecih po 
uveljavitvi tega zakona. 

(2) V roku iz prejšnjega odstavka izda minister tudi seznam 
katastrskih občin v Republiki Sloveniji. 

XII. Končni določbi 

104. člen 
(prenehanje veljavnosti) 

(1) Z dnem, ko se začne uporabljati ta zakon, preneha veljati 
zakon o zemljiškem katastru (Uradni list SRS, št. 16/74 in 42/86), 
razen glede postopkov iz 101. člena tega zakona in glede 
postopkov ugotavljanja in evidentiranja vrst rabe, katastrskih kultur 
in katastrskega razreda zemljišč. 

(2) Določbe zakona o zemljiškem katastru (Uradni list SRS, št. 
16/74 in 42/86) ostanejo v veljavi glede postopkov iz 101. člena 
tega zakona do njihovega dokončanja, glede postopkov 
ugotavljanja in evidentiranja vrst rabe, katastrskih kultur in 
katastrskega razreda pa prenehajo veljati sedem let po uveljavitvi 
tega zakona. 

(3) Do izdaje izvršilnih predpisov po tem zakonu se uporabljajo, 
kolikor niso v nasprotju s tem zakonom, naslednji predpisi: 

1. Pravilnik o tehničnih predpisih za izdelavo izvirnikov načrtov 
in za določanje površin parcel pri izmeritvi zemljišč (Uradni 
list SFRJ, št. 8/70) 

2. Navodilo za ugotavljanje in zamejničenje posestnih meja par- 
cel (Uradni list SRS, št. 2/76 in 6/87) 

3. Pravilnik za katastrsko klasifikacijo zemljišč (Uradni list SRS, 
št. 28/79) 

4. Pravilnik o vodenju vrst rabe zemljišč v zemljiškem katastru 
(Uradni list SRS, št. 41/82) 

5. Navodilo o uvedbi novih katastrskih kultur v zemljiško 
katastrski operat (Uradni list SRS, št. 35/83) 

6. Navodilo o preoštevilčbi stavbnih parcel v zemljiškem katastru 
(Uradni list SRS, št. 15/84) 

7. Pravilnik za ocenjevanje tal pri ugotavljanju proizvodne 
sposobnosti vzorčnih parcel (Uradni list SRS, št. 36/84) 

8. Navodilo o prevedbi starih imen rabe zemljišč v kategorije po 
nomenklaturi pravilnika o vodenju vrst rabe zemljišč (Uradni 
list SRS, št. 1/89) 

9. Navodilo o evidentiranju območij teritorialnih enot in hišnih 
številk (Uradni list SRS, št. 11/80) 

10. Navodilo o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega 
načrta (Uradni list RS, št. 57/99). 

(4) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se v Republiki Sloveniji 
preneha uporabljati Zakon o enotni evidenci prostorskih enot 
(Uradni list SFRJ, št. 18/88). 

105. člen 
(uveljavitev in začetek uporabe zakona) 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, uporabljati pa se začne šest mesecev po 
njegovi uveljavitvi. 
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OBRAZLOŽITEV 

V 3. členu zakon opredeljuje zemljiški kataster in kataster stavb 
kot temeljni evidenci podatkov o zemljiščih in stavbah. Zakon 
določa, da se ti dve evidenci povezujeta z zemljiško knjigo in da 
se druge evidence podatkov o nepremičninah na podlagi področnih 
zakonov povezujejo z njima. V 3. členu je tako podana osnova za 
vzpostavitev enovitega sistema evidentiranja nepremičnin. V tem 
sistemu zemljiški kataster in kataster stavb predstavljata osrednji 
evidenci, saj zagotavljata identifikatorje nepremičnin in temeljne 
fizične podatke o nepremičninah. Način povezovanja drugih 
upravnih evidenc o nepremičninah (ne pa tudi zemljiške knjige) 
bodo uredili podzakonski predpisi; za vsako evidenco, ki se bo 
povezala z obema katastroma, bosta minister, pristojen za 
geodetsko službo, in minister, pristojen za drugo evidenco, 
soglasno izdala poseben predpis. Pri tem obstaja več možnosti 
povezovanja, vodenja in izdajanja podatkov. Podatki drugih 
evidenc se bodo lahko, če bo tako določal poseben predpis, kot 
»gostujoči podatki« vodili tudi v zemljiškem katastru in katastru 
stavb. 

4. člen opredeljuje geodetske storitve. Določbe tega člena so 
povezane z zakonom o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 
8/2000). Geodetske storitve so tehnična geodetska opravila, ki 
se (z izjemo obnove mej v naravi) zaključijo z izdelavo elaborata, 
ki je podlaga za izdajo odločbe oziroma za vpis v zemljiški kataster 
oziroma kataster stavb. Geodetske storitve se opravljajo na trgu; 
opravljajo jih geodetska podjetja, ki pridobijo dovoljenje za 
opravljanje geodetskih storitev po zakonu o geodetski dejavnosti. 

VII. poglavju zakona je urejen zemljiški kataster. Osnovna enota 
zemljiškega katastra je zemljiška parcela (prvi odstavek 7. člena). 
Pojem parcele ima velik pomen za zasebnopravna razmerja (le 
parcela je predmet pravnega prometa) in za urejanje prostora. 
Zemljiški kataster je sestavljen iz zadnjih vpisanih podatkov o 
zemljiščih in iz zbirke listin (prvi odstavek 6. člena). V zbirki listin 
se hranijo historični podatki, elaborati, ki so bili podlaga za vpis 
ipd. Zadnji vpisani podatki se že danes vodijo kot informatizirana 
baza podatov, razen grafičnega dela, ki se postopoma digitalizira. 

V 8. členu so navedeni podatki, ki se vodijo v zemljiškem katastru 
- parcelna številka, meje, površina, lastnik, upravljalec, če je lastnik 
država, dejanska raba, podatki o povezavi z registrom prostorskih 
enot, katastrom stavb in zemljiško knjigo ter (na podlagi 
podzakonskega predpisa, ki ga soglasno izdata pristojna ministra) 
»gostujoči podatki« iz drugih evidenc. Zemljiški kataster torej 
zagotavlja temeljne fizične podatke o parceli in zagotavlja 
identifikator (parcelno številko), ki je temelj povezovanja vseh 
evidenc o zemljiščih. Posebej velja omeniti podatek o lastniku. Ta 
podatek je glede na naravo zemljiškega katastra »gostujoč 
podatek«, saj je za evidentranje stvarnih pravic na nepremičninah 
pristojno sodišče; ti podatki se evidentirajo v zemljiški knjigi. Vpis 
stvarne pravice v zemljiško knjigo je obvezen in ima konstitutiven 
učinek, če gre za pridobitev stvarne pravice na podlagi pravnega 
posla. Zakaj se torej podatek o lastniku vodi tudi v zemljiškem 
katastru? Razloga sta dva: prvič, gre za podatek, ki ga geodetska 
uprava potrebuje za opravljanje svojih funkcij (izvedbo upravnih 
postopkov); drugič, smiselno je, da zainteresirana oseba pridobi 
celovite podatke o zemljišču (torej tudi o lastniku) na enem mestu. 
Po isti logiki so lahko fizični podatki o zemljiščih opredeljeni kot 
podatki zemljiške knjige, čeprav zemljiškoknjižno sodišče za 
njihovo ugotavljanje ni pristojno (glej 9. člen Zakona o zemljiški 
knjigi). 

V 12. členu zakon določa, da se kot podatki o lastniku zemljišča 
uporabljajo podatki zemljiške knjige. Tu velja opozoriti, da je ta 

določba izvedljiva pod pogojem, da sta bazi zemljiškega katastra 
in zemljiške knjige računalniško povezani. Spremembe lastništva 
vpisuje samo zemljiška knjiga, vendar se ti podatki tehnično 
prevzamejo v bazo zemljiškega katastra. V prehodnih določbah 
(92. člen) je za čas do vzpostavitve računalniške povezave med 
obema evidencama ohranjen sedanji način vpisovanja podatka o 
lastniku v zemljiški kataster - geodetska uprava ga vpisuje na 
podlagi odločb zemljiškoknjižnega sodišča. Enak način je ohranjen 
tudi za vpisovanje katastrskih podatkov v zemljiško knjigo. V 
pogojih povezanih evidenc bo te spremembe vpisovala samo 
geodetska uprava, tehnično pa se bodo prevzemale v bazo 
zemljiške knjige. V prehodnem obdobju pa jih zemljiška knjiga 
vpisuje na podlagi aktov geodetske uprave. 

Nov je podatek o upravljalcu (13. člen); na ta način je omogočeno, 
da se evidentira, kdo upravlja z zemljiščem, ki je v lasti Republike 
Slovenije. 

Podatki o dejanski rabi (14. člen) se bodo vodili tako, da jih bo 
geodetska uprava prevzela iz drugih evidenc o dejanski rabi, ki 
se vodijo drugi organi na podlagi področnih zakonov (zakonov, ki 
urejajo gozdove, kmetijska zemljišča itd.). Če za posamezno 
dejansko rabo zemljišč s področnim zakonom ne bo določeno 
vodenje evidenc ali če podatki, vodeni v posameznih evidencah, 
ne bodo izkazovali ažurnega stanja, bo te podatke ugotavljala 
geodetska uprava sama v skladu z letnim programom dela 
državne geodetske službe, ki ga določa Zakon o geodetski 
dejavnosti. Sprememba podatka o dejanski rabi zemljišča pa se 
lahko vpiše tudi na zahtevo lastnika oziroma uporabnika zemljišč 
na podlagi predloženega elaborata. Predlagatelj ocenjuje, da je 
vodenje podatka o dejanski rabi kot izvirnega (in ne gostujočega) 
podatka zemljiškega katastra nujno za zagotavljanje celovite 
evidence o dejanski rabi, kakor tudi za kontrolo skladnosti 
podatkov iz drugih evidenc oziroma za kontrolo skladnosti med 
različnimi evidencami. Geodetska uprava bo na neskladnosti med 
različnimi evidencami oziroma med podatki v evidencah in 
dejanskim stanjem opozarjala organe, pristojne za posamezne 
evidence. 

V zemljiškem katastru se po tem zakonu ne bo vodil podatek o 
proizvodni sposobnosti zemljišč, ki je potreben za obdavčenje in 
za urejanje kmetijskih zemljišč. Predlog zakona določa, da bo 
geodetska uprava v prehodnem obdobju, ki traja sedem let, tako 
kot doslej vodila podatke o vrsti rabe, katastrskih kulturah in 
katastrskih razredih zemljišč. Spremembe teh podatkov bo 
geodetska uprava vpisovala le na podlagi elaboratov, ki jh bodo 
po naročilu zainteresiranih subjektov izdelala geodetska podjetja. 
V prehodnem obdobju sedmih let bo pripravljena ustrezna 
metodologija za določitev proizvodne sposobnosti zemljišč in za 
prevedbo katastrskih razredov zemljišč v nov sistem, določen 
pa bo tudi postopek vzdrževanja podatkov o proizvodni 
sposobnosti zemljišč. 

VIII. poglavju zakon ureja upravni postopek ureditve meje. Rezultat 
tega postopka je v tem, da se na podlagi soglasja lastnikov 
(mejašev) meja vpiše v zemljiški kataster kot dokončna. Postopek 
je razdeljen na tehnični in upravni del. Upravni postopek ureditve 
meje se začne na zahtevo lastnika, ki ji mora biti priložen elaborat 
ureditev meje. Preden stranka zahteva uvedbo postopka pri 
geodetski upravi, mora najprej naročiti elaborat ureditev meje pri 
geodetskem podjetu, ki ima dovoljenje za opravljanje geodetskih 
storitev. Elaborat se izdela na podlagi mejne obravnave, ki jo 
izvede geodetsko podjetje. Mejna obravnava ni sestavni del 
upravnega postopka. Na mejni obravnavi se z mejniki označi 
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meja, s katero soglašajo lastniki, vendar se ne sme označiti 
oziroma zamejničiti meja, ki bi odstopala od podatkov zemljiškega 
katastra. Pri tem se upošteva zanesljivost in natančnost 
katastrskih podatkov. Praktično to pomeni, da lahko geodet na 
podlagi katastrskih podatkov ugotovi potek »katastrskega 
koridorja«, upoštevaje tolerance, ki izhajajo iz stopnje 
(ne)natančnosti oziroma (ne)zanesljivosti zemljiškega katastra 
na posameznih območjih. Meja, označena z mejniki na mejni 
obravnavi, lahko poteka le znotraj tega koridorja. Z načelom 
spoštovanja katastrskih mej zakon preprečuje prikrit pravni 
promet z zemljišči. 

V tehničnem delu postopka, ki obsega izvedbo mejne obravnave 
in izdelavo elaborata ureditve meje, o meji še ni odločeno. Šele na 
podlagi elaborata ureditve meje lahko stranka zahteva uvedbo 
upravnega postopka ureditve meje. V tem postopku geodetska 
uprava preveri skladnost elaborata s predpisi in pravilnost izvedbe 
mejne obravnave. Če ne ugotovi nepravilnosti, nadaljuje postopek, 
in sicer z zaslišanjem strank. Lastnike pozove, da se izjavijo o 
tem, ali se strinjajo z mejo, kot je bila označena z mejniki na mejni 
obravnavi. Na ta način se zavarujejo pravice lastnikov v upravnem 
postopku. V primeru, da soglasja med lastniki ni, se opravi ustna 
obravnava v upravnem postopku, v kateri geodetska uprava 
poskuša doseči sporazum med lastniki. Če do sporazuma ne 
pride, če torej meja ostane sporna, geodetska uprava lastnike 
napoti, da sprožijo postopek za rešitev spora pred sodiščem. 

V postopku so zavarovane pravice lastnikov, katerih meja se 
ureja, kot tudi pravice lastnikov parcel, ki se jih meja, ki se ureja, 
le dotika. Glede vprašanja, kje se konča meja, ki se ureja, je 
potrebno tudi njihovo soglasje. Zavarovane pa so tudi pravice 
osebe, ki ima na podlagi pravnega posla (pogodbe) pravico, da 
se vpiše kot lastnik v zemljiško knjigo, in je že vložila 
zemljiškoknjižni predlog. S tem se preprečuje, da bi lastnik, potem 
ko je parcelo že prodal aH jo podaril, samostojno, brez soglasja 
pridobitelja, urejal mejo. 

Če so izpolnjeni vsi pogoji (pravilnost elaborata, skladnost v naravi 
označene meje s katastrskimi podatki - torej »katastrskim 
koridorjem«, soglasje lastnikov), geodetska uprava izda odločbo 
in na podlagi te odločbe vpiše mejo v zemljiški kataster kot 
dokončno mejo. Upravna odločba o dokončni meji ima enak učinek 
kot sodna odločba o ureditvi meje - dokončne meje ni mogoče 
ponovno urejati. 

Zakon ob upoštevanju javnega interesa, da se meja uredi, 
postavlja dve pravni domnevi: 

če se je lastnik na mejni obravnavi strinjal s potekom meje, 
kot je bila označena z mejniki, in je to potrdil s svojim podpisom 
na zapisniku mejne obravnave, pa se v 30 dneh po vročitvi 
vabila ne izjavi, čeprav mu je bilo vabilo pravilno vročeno in je 
bil v pozivu opozorjen na posledice, se šteje, da se strinja s 
potekom meje, kot je bila označena z mejniki na mejni 
obravnavi (drugi odstavek 26. člena); 
če lastniki v primeru sporne meje kljub pozivu, ki jim ga je v 
okviru upravnega postopka dala geodetska uprava, ne 
sprožijo sodnega postopka v določenem roku, se šteje, da 
soglašajo z mejo (peti odstavek 29. člena). 

Pri postavljanju pravnih domnev je bil predlagatelj previden: prva 
pravna domneva nastopi v le primeru, ko je lastnik enkrat (sicer 
ne v okviru upravnega postopka) že izrazil soglasje s potekom 
meje. Molk se šteje za soglasje, če je poziv k izjavi pravilno 
vročen, če je bil lastnik na posledice molka opozorjen - in še to le 
v kombinaciji s soglasjem, izraženim (in podpisanim) na mejni 
obravnavi. Druga pravna domneva pa nastopi v primeru, ko lastnik 
oziroma lastniki, ki se ne strinjajo z mejo, kot je bila označena z 
mejniki na mejni obravnavi, v določenem roku ne sprožijo sodnega 
postopka. Namen obeh pravnih domnev je olajšati pot do 

dokončne meje v primeru pasivnosti lastnikov, pri čemer se z 
opozarjanjem na posledice pasivnosti in z vročanjem po pravilih 
splošnega upravnega postopka zagotavlja ustrezna pravna 
varnost. Predlagatelj meni, da je smiselno (seveda ob čim večjem 
zavarovanju pravic lastnikov) čim bolj olajšati pot do dokončne 
meje. če je tehnično delo že opravljeno oziroma če je že izdelan 
elaborat ureditve meje in s tem skoraj v celoti pokriti stroški ureditve 
meje. V primeru sodnega postopka je sodišču elaborat ureditve 
meje, za katerega geodetska uprava ugotovi, da je skladen s 
predpisi, lahko v veliko pomoč pri odločanju o sporni meji. 

Zakon posebno pozornost posveča pravnim sredstvom, s 
katerimi se izpodbija odločba o dokončni meji, in posledicam 
ugotovitve nezakonitosti te odločbe (šesti odstavek 26. člena, 35. 
člen, 36. člen in 37. člen). Zakon izhaja iz načela, da so napake 
volje, ki se nanašajo na izjavo o soglasju k meji, stvar civilnega 
prava in se zato uveljavljajo v pravdi in ne v pravnih sredstvih v 
upravnem postopku. 37. člen omogoča sodišču oziroma 
upravnemu organu v primeru ugotovitve nezakonitosti odločbe o 
meji fleksibilno tehtanje javnih in zasebnih interesov. Lahko se 
namreč izkaže, da pravna varnost (zaupanje v dokončno upravno 
odločbo) pretehta argumente, ki narekujejo odpravo nezakonite 
odločbe (npr. v primeru, da je bil na podlagi dokončne odločbe na 
zemljišču že zgrajen objekt ipd.). V primerih, ko se da načelu 
zaupanja v pravo prednost pred načelom zakonitosti (ali obratno), 
je potrebno prizadetim zagotoviti odškodnino - primarna je 
odškodnina po splošnih pravilih civilnega prava (če se ugotovi 
krivda), subsidiarna pa javnopravna odškodnina (v nemškem 
pravu imenovana Aufopterungsentschaedigung), ki jo je dolžna 
plačati država ne glede na krivdo. 

Posebej velja poudariti, da lahko geodetska uprava uvede 
postopek ureditve meje po uradni dolžnosti. Gre za t.i. »novo 
izmero«, torej za izboljšanje stanja zemljiškega katastra. Postopki 
ureditve meje, uvedeni po uradni dolžnosti, so povezani s stroški, 
ki bremenijo državni proračun ali proračun lokalne skupnosti - če 
lastnik nima interesa za ureditev meje, je potrebno zagotoviti 
javna sredstva za izdelavo elaborata. 

V 39. členu je urejen postopek obnove mej v naravi. Ko je meja, 
evidentirana v zemljiškem katastru s koordinatami 
zemljiškokatastrskih točk kot dokončna, jo lahko geodet kadarkoli 
označi v naravi, če so bili mejniki uničeni, zasuti, poškodovani, 
prestavljeni ipd. Ne gre torej za ponovno odločanje o meji (ureditev 
meje), temveč zgolj za materialno dejanje ponovne označitve 
urejene meje v naravi. Zoper takšno materialno dejanje, ki ni 
pravni akt, ni mogoča pritožba, zato zakon predvideva ugovor, o 
katerem odloča geodetska uprava z odločbo. Zaradi lažjega 
odločanja geodetske uprave v primeru sporov o pravilni izvedbi 
tega materialnega dejanja je predvidena izdelava zapisnika o 
obnovi meje v naravi. 

IV. poglavje ureja spreminjanje mej. Meje parcel se lahko 
spreminjajo samo s parcelacijo in komasacijo ter z izravnavo 
meje. Parcelacija je združitev parcel, delitev parcel ali 
preoblikovanje sklada parcel istega lastnika oziroma lastnikov. 
Gre za način razpolaganja z lastnino, ki se običajno (ne pa nujno) 
izvaja z namenom pravnega prometa. Predlagatelj izhaja iz 
ugotovitve, da bo novi zakon o urejanju prostora določil pogoje za 
parcelacijo oziroma omejil parcelacijo zaradi javnega interesa na 
področju urejanja prostora. Glede na to zakon določa, da se 
parcelacija lahko izvede le na podlagi akta pristojnega organa: v 
prehodnih določbah pa je določeno, da se to pravilo začne porabljati 
šele tedaj, ko bo stopil v veljavo zakon, ki bo uredil pogoje za 
parcelacijo. Postopek parcelacije je enako kot postopek ureditve 
meje urejen tako, da ga sestavljata tehnični in upravni del. Tehnični 
del postopka izvaja geodetsko podjetje po naročilu lastnika. 
Rezultat tega dela je elaborat parcelacije, ki ga lastnik priloži 
zahtevi za vpis novih parcel in njihovih mej v zemljiški kataster. V 
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upravnem postopku se preveri pravilnost elaborata parcelacije in 
če so izpolnjeni predpisani pogoji, geodetska uprava izda odločbo 
o novih parcelah in njihovih mejah. Parcelacija se izvaja na zahtevo 
lastnika, na zahtevo drugega subjekta pa le, če zakon to posebej 
določa (zahteva za parcelacijo tujega zemljišča je npr. dovoljena 
v okviru pripravljalnih del pred razlastitvijo). 

Pred izvedbo parcelacije mora biti urejena meja, ki se je dotika 
nova meja, nastala s parcelacijo. Meja, nastala v postopku 
parcelacije, je namreč dokončna, zato morajo biti izpolnjeni vsi 
pogoji, da so dokončni tudi zaključki te meje. To pa se doseže z 
ureditvijo meje v upravnem postopku po tem zakonu ali v sodnem 
postopku. 

Komasacijo opredeljuje zakon kot zložbo parcel, ki imajo različno 
pravno stanje glede lastninske pravice, in razdelitev po zložbi 
oblikovanega zemljiškega sklada na nove parcele. Zakon uvaja 
razlikovanje med pogodbeno komasacijo in upravno komasacijo. 
Upravna komasacija je komasacija, ki se izvede v upravnem 
postopku in zaključi z odločbo. Pri njej je vedno prisotna določena 
mera prisile na podlagi javnega interesa. Upravno komasacijo 
ureja npr. zakon o kmetijskih zemljiščih, zelo verjetno pa jo bo 
uredil tudi novi zakon o urejanju prostora. Ker se postopek upravne 
komasacije vodi in zaključi po določilih področnih zakonov, 
predlagani zakon posega v ureditev upravne komasacije v manjši 
meri: postavljena je zahteva po določenih sestavinah odločbe o 
komasaciji (v njej morajo biti navedene nove parcele in njihove 
meje), ki omogočajo tehnično izvedbo komasacije in vpis novih 
parcel z mejami v zemljiški kataster. Zakon določa, da se meje, 
nastale v postopku upravne komasacije, vpišejo v zemljiški 
kataster kot dokončne. 

Novost je t. i. pogodbena komasacija, ki se izvede po volji lastnikov 
brez prisile. Podlaga za pogodbeno komasacijo je pogodba med 
lastniki. Pogoje za izvedbo pogodbene komasacije bodo morali - 
enako kot za parcelacijo - urediti področni zakoni (npr. zakon o 
urejanju prostora); v predlaganem zakonu je urejena samo 
izvedba, ki znova temelji na dveh delih - tehničnem in upravnem, 
pri čemer so funkcije obeh delov smiselno enake kot pri urejanju 
mej. Pogodbena komasacija ni dopustna brez komasacijskega 
dovoljenja ali drugega ustreznega akta; to dovoljenje bodo morali, 
kot je že navedeno, urediti področni zakoni, saj je treba pri 
preoblikovanju parcel upoštevati prostorske vidike. Pri pogodbeni 
komasaciji se na podlagi komasacijskega elaborata nove parcele 
in njihove meje vpišejo v zemljiški kataster pogojno; pogojnemu 
vpisu v kataster sledi postopek vpisa lastnine na novih parcelah 
na podlagi pogodbe. Šele po vpisu stvarnopravnih posledic 
pogodbene komasacije v zemljiško knjigo lahko začne učinkovati 
tudi vpis v zemljiški kataster. Če do vpisa v zemljiško knjigo iz 
kakršnegakoli razloga ne pride, nove parcele v pravnem smislu 
ne morejo »zaživeti«, zato jih je potrebno izbrisati in vzpostaviti 
prejšnje stanje. 

Izravnava meje je postopek, ki omogoča spremembo meje na 
podlagi sporazuma med lastniki brez parcelacije. Gre za 
spremembe, ki so dopustne le v manjšem obsegu in pod 
določenimi pogoji (če meja v naravi poteka tako, da je 
onemogočena oziroma otežena uporaba ali obdelava zemljišča). 
Izravnava meje se ne šteje za pravni promet, zato z izravnavo 
ne nastane davčna obveznost, prav tako pa stvarnopravnih 
posledic ni potrebno vpisovati v zemljiško knjigo. Z vidika zemljiške 
knjige do stvarnopravnih sprememb sploh ne pride, ker po 
izravnavi ostanejo iste parcele (parcele z isto številko) in isti 
lastniki. 

V. poglavje zakona ureja novo evidenco podatkov o nepremičninah 
- kataster stavb. Ta ima smiselno enake funkcije kot zemljiški 
kataster, zato se navedbe iz obiazložitve, ki se nanašajo na 
zemljiški kataster, nanašajo tudi na kataster stavb. Bistvena 

razlika je le v tem, da zemljiški kataster že obstaja in da pokriva 
celotno območje države in s tem vse zemljiške parcele (nove 
parcele nastajajo le iz obstoječih, le izjemoma državno ozemlje 
pridobi nova zemljišča). Kataster stavb pa bo na podlagi 
predlaganega zakona šele vzpostavljen, poleg tega pa bo z 
izgradnjo novih stavb prišlo tudi do povsem novih vpisov. Bistvena 
razlika je tudi v tem, da pri stavbah ni potrebno urediti problematike 
razmejevanja in da se posledično ne vpisuje podatek o mejah. 

Kataster stavb je evidenca podatkov o stavbah in delih stavb, ki 
se povezuje z zemljiško knjigo; z njo pa se lahko povezujejo tudi 
druge upravne evidence podatkov o nepremičninah. Kataster 
stavb zagotavlja identifikator stavbe oziroma dela stavbe in 
temeljne fizične podatke o stavbi oziroma delu stavbe (lega stavbe 
oziroma lega dela stavbe v stavbi, površina). V katastru stavb se 
vodijo tudi podatki o povezavi z zemljiškim katastrom, registrom 
prostorskih enot in zemljiško knjigo. Glede povezovanja z drugimi 
evidencami velja enako kot za zemljiško knjigo; v katastru stavb 
se bodo lahko na podlagi podzakonskega predpisa, ki ga bosta 
soglasno izdala pristojna ministra, vodili tudi »gostujoči podatki« 
iz drugih evidenc. 

Zakon ureja vpis stavbe in dela stavbe; del stavbe je stanovanje, 
poslovni prostor ali drug prostor oziroma skupina prostorov v 
stavbi, ki je lahko samostojen predmet pravnega prometa. Po 
veljavni pravni ureditvi je del stavbe v opisanem smislu samo 
stanovanje, pričakovati pa je, da bodo uveljavljene nove zakonske 
rešitve, ki bodo sledile realnim potrebam pravnega prometa. 

Stavba se lahko vpiše le kot celota; samo posameznih delov 
stavbe po zakonu ni mogoče vpisovati. Zahtevi za vpis je treba 
priložiti elaborat z etažnim načrtom, ki vsebuje podatke o stavbi; 
če gre za stavbo s samostojnimi deli (v kateri lahko obstaja 
»etažna lastnina«), pa tudi podatke o delih stavbe in o skupnih 
prostorih. Avtomatizmi pravnega prometa bodo verjetno povzročili, 
da bodo investitorji novih stavb z več deli stavbe pred prodajo 
poskrbeli za vpis stavba in njenih delov. Če pa tega ne bodo 
storili, bodo vpis lahko kadarkoli kasneje zahtevali lastnik zemljišča, 
stavbe oziroma dela stavbe, oseba, ki ima na podlagi pravnega 
posla pravico pridobiti lastninsko pravico na stavbi ali delu stavbe, 
in oseba, ki je na podlagi pravnega posla vložila predlog za vpis 
svoje lastninske pravice na zemljišču v zemljiško knjigo 

Vpis v kataster stavb se izvede v upravnem postopku na podlagi 
elaborata, katerega temeljna sestavina je etažni načrt. V skladu s 
predpisi o gradivi objektov izdela etažni načrt stavbe po 62. členu 
zakona (prvi vpis stavbe) geodetsko podjetje, ki ima dovoljenje 
za opravljanje geodetskih storitev ali podjetje, ki izdeluje projektno 
dokumentacijo, etažni načrt po 65. členu zakona (v primeru 
združitve in delitve stavbe ali dela stavbe) pa izdela geodetsko 
podjetje. Izdelava etažnih načrtov je torej storitev, ki se izvaja na 
trgu. 

VI. poglavje ureja evidenco državne meje, VII. poglavje pa regis- 
ter prostorskih enot. Pri obeh navedenih geodetskih evidencah 
ne prihaja do odločanja o pravicah strank kot pri zemljiškem 
katastru in katastru stavb. Zato sta obe evidenci v zakonu urejeni 
manj podrobno. Državna meja se evidentira na podlagi 
mednarodnih pogodb. Zakon v poglavju o evidenci državne meje 
ureja tudi posledice spremembe državne meje na zemljiški 
kataster (68. člen). Posebej je določeno, da je državna meja hkrati 
tudi »zunanja« meja parcele. V poglavju o registru prostorskih 
enot so v prvem odstavku 72. člena navedene temeljne prostorske 
enote, ki se evidentirajo: katastrske občine, naselja, lokalne 
skupnosti in območja volišč. Druge prostorske enote, ki se 
evidentirajo (npr. statistični okoliš, območje upravne enote ipd.), 
bodo določene s podzakonskim predpisom. Glede na to, da ne 
gre za poseganje v pravice in svoboščine pravnih subjektov, 
določitev natančnejših meril za to, katere prostorske enote se 
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evidentirajo, v zakonu ni nujno potrebna. Minister bo lahko s 
podzakonskim predpisom fleksibilneje urejal to vprašanje. 

Zakon določa, da se v registru prostorskih enot poleg prostorskih 
enot evidentirajo tudi ulice in hišne številke, ki sicer niso prostorske 
enote, so pa v logični povezavi z njihovim evidentiranjem. 
Prostorske enote se evidentirajo na podlagi akta pristojnega 
organa: naselja in njihova območja po veljavni zakonodaji določa 
občinski svet, lokalne skupnosti in njihova območja so določena 
z zakonom itd. 

75. člen ureja vprašanje, ki se je doslej v praksi pokazalo kot 
problematično - ureditev meje med območji lokalnih skupnosti. 
Območja lokalnih skupnosti so v zakonu določena po območjih 
naselij, natančnejša razmejitev pa je stvar registra evidentiranja 
prostorskih enot. Zakon omogoča izvedbo postopka, v katerem 
se na podlagi elaborata, ki ga izdela geodetsko podjetje, v regis- 
ter prostorskih enot vpiše sporazumno urejena meja med dvema 
lokalnima skupnostima - seveda tako, da se ne posega v 
zakonsko določitev območja. V primeru spora o meji v skladu s 
tretjim odstavkom 2. člena zakona o upravnem sporu (Uradni list 
RS, št. 50/97) odloča upravno sodišče. 

V VIII. poglavju je urejeno izdajanje podatkov geodetskih evidenc. 
Postavljeno je načelo, da so te evidence javne in da lahko vanje 
vsakdo vpogleda. Vpogled ni dopusten samo glede enotne matične 
številke občana. Iz evidence zadnjih vpisanih podatkov 
zemljiškega katastra, katastra stavb in registra prostorskih enot 
je mogoče pridobiti izpise, izrise in druga potrdila proti plačilu 
upravne takse. Ta način pridobivanja podatkov zajema le 
»standardne izhode« iz geodetskih evidenc. Vsebino teh izhodov 
bo predpisal minister. Druge (nadstandardne) podatke (npr. 
historične podatke) pa bo mogoče pridobiti proti plačilu stroškov 
po tarifi, ki jo bo predpisal minister. 

Posebna pozornost je namenjena varstvu osebnih podatkov, ki 
se vodijo v zemljiškem katastru in katastru stavb (podatki o 
lastniku). Zakon določa, da se lahko podatke pridobiva le po 
identifikatorjih (identifikacijskih številkah stavb oziroma delov stavb 
ter parcelnih številk), ne pa tudi tako, da bi se zahteval podatek o 
tem, katere parcele, stavbe oziroma dele stavb ima v lasti 
posamezna fizična ali pravna oseba. Te podatke lahko pridobi 
samo sodišče za potrebe izvršbe in lastnik sam, drugi pa le, če 
tako določa zakon. 

Glede osebnih podatkov zakon vzpostavlja enak nivo varovanja 
teh podatkov kot zakon o zemljiški knjigi. Predlagatelj je izhajal iz 
praktične potrebe po tem, da zainteresirani uporabnik pridobi na 
enem mestu tako podatke o fizičnih lastnostih nepremičnine kot 
tudi podatek o lastništvu. 

Posebej je urejen računalniški dostop do informatizirane baze 
zemljiškega katastra in katastra stavb. Računalniški dostop bo 
omogočen notarjem in geodetskim podjetjem, ki imajo dovoljenje 
za opravljanje geodetskih storitev, na podlagi drugih zakonov pa 
lahko tudi drugim državnim organom, organom lokalnih skupnosti 
in nosilcem javnih pooblastil. Drugim uporabnikom bo geodetska 
uprava omogočila tak dostop šele, ko bodo vzpostavljene tehnične 
možnosti da se prepreči dostop do podatkov o lastniku. 
Računalniški dostop bo za tretje osebe lahko omogočen le do 
podatkov o fizičnih lastnostih parcel, stavb in delov stavb. 

V poglavju o izdajanju podatkov velja posebej izpostaviti določbo 
80. člena, ki poudarja pomen navedbe časa, na katerega se 
podatki iz zemljiškega katastra in katastra stavb nanašajo. Zakon 
nalaga geodetski upravi, da mora na izpisih, izrisih oziroma 
dokumentih, ki ki jih izdaja, vsakokrat navesti čas, na katerega 
se podatek nanaša. Od uporabnikov podatkov pa zakon zahteva, 
da pri uporabi podatkov navajajo čas, na katerega se nanaša 
Podatek. Natančen identifikator parcele, stavbe ali dela stavbe je 

identifikacijska oziroma parcelna številka v povezavi z datumom. 
Za ponazoritev navajamo primer: če sta osebi A in B v prodajni 
pogodbi navedli, da A proda B-ju parcelo št. 111 (podatek na dan 
15.7.2000) in je po navedenem datumu prišlo do razdelitve 
parcele, združitve parcele, komasacije ipd., navedba časa 
omogoča ugotoviti dejanski obseg predmeta pogodbe. 

V IX. poglavju so urejene dolžnosti lastnikov glede dopustitve 
dostopa na parcelo, glede varovanja mejnikov in odstranitve 
lažnega mejnika. V 88. členu zakon opredeljuje lažni mejnik kot 
mejnik, ki je bil postavljen ali se postavi protipravno. Poleg lažnega 
mejnika lahko geodetska uprava odstrani tudi mejnik, za katerega 
ni ugotovljeno, da je bil postavljen protipravno, vendar ne označuje 
dokončne meje. 

V 89. členu so določeni prekrški po tem zakonu in kazni zanje. 

Prehodne določbe urejajo komunikacije med zemljiškim katastrom 
in katastrom stavb na eni strani ter zemljiško knjigo na drugi 
strani, dokler ne bo vzpostavljena računalniška povezava. 
Geodetska uprava in zemljiškoknjižno sodišče se v prehodnem 
obdobju medsebojno obveščata o podatkih, ki jih vodita v okviru 
lastne pristojnosti. V 92. členu je urejeno vpisovanje lastnika v 
zemljiški kataster in kataster stavb do vzpostavitve računalniške 
povezave, ki bo omogočila, da zemljiški kataster neposredno 
uporablja zemljiškoknjižni podatek. V 94. členu je določeno, da 
geodetska uprava še sedem let po uveljavitvi tega zakona enako 
kot doslej - t.j. na podlagi zakona o zemljiškem katastru in 
podzakonskih predpisov, navedenih v 4. odstavku tega člena, 
vodi podatke o vrstah rabe zemljišč, katastrskih kulturah in 
katastrskih razredih. Spremembe teh podatkov bo geodetska 
uprava vpisovala samo na podlagi elaboratov, ki jih po naročilu 
zainteresiranih subjektov izdelajo geodetska podjetja. Z 
uveljavitvijo področnih zakonov, ki bodo vzpostavili evidence 
dejanske rabe zemljišč (1. in 2. odstavek 14. člena), bo geodetska 
uprava s prevzemom podatkov iz teh evidenc v zemljiškem 
katastru vodila tudi podatke o dejanski rabi zemljišč, tako da bo v 
prehodnem obdobju sedmih let dejansko »vzporedno« vodila 
podatke o vrstah rabe zemljišč, katastrskih kulturah in katastrskih 
razredih po dosedanjih predpisih in tudi podatke o dejanski rabi 
zemljišč pa tem zakonu. 

V 95. členu je dana podlaga za vpisovanje podatkov o pravnih 
režimih zemljišč <jo vzpostavitve evidence pravnih režimov na 
podlagi novega zakona o urejanju prostora; vpisovanje teh 
podatkov je fakultativno na prijavo »režimodajalca« - organa, 
pristojnega za določitev pravnega režima zemljišča (torej za 
sprejem prostorskega akta oziroma akta o zavarovanju). 

V 97. členu je urejen prevzem vpisa stavb in delov stavb, ki so že 
vpisani v zemljiško knjigo. Geodetska uprava bo prevzela te 
podatke v kataster stavb. Če za posamezne v zemljiško knjigo 
vpisane stavbe oziroma dele stavb ne obstajajo etažni načrti 
oziroma so le-ti nepopolni, bo za njihovo izdelavo oziroma 
dopolnitev poskrbela geodetska uprava v skladu z letnim 
programom dela državne geodetske službe. Posebna evidenca 
stavb in delov stavb, ki jo bo geodetska uprava vzpostavila na 
podlagi Zakona o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na 
posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo (Uradni list RS, št. 89/ 
99), bo postala sestavni del katastra stavb. 

Med prehodnimi določbami velja posebej opozoriti še na 99. člen, 
ki ureja začasni zajem podatkov o stavbah. Gre za vzpostavitev 
začasnega registra stavb in delov stavb, ki ima predvsem davčno 
funkcijo. Davčna uprava za izvajanje svojih funkcij nujno potrebuje 
podatke o stavbah in delih stavb ■ zlasti o površini in davčnem 
zavezancu. Glede podatkov o »verjetnem« lastniku oziroma 
uporabniku in o »ocenjeni« površini je mogoče v davčnem 
postopku ugovarjati. 
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V okviru prehodnih določb je posebna pozornost namenjena 
statusu mej, urejenih po določbah zakona o zemljiškem katastru 
iz leta 1974. Zakonska ureditev izhaja iz načela, da so bili ti 
postopki urejeni na ustrezen način in da je mogoče mejo, urejeno 
v teh postopkih, šteti za dokončno. Prehod doslej urejenih mej na 
status dokončne meje ni avtomatičen, saj zakon postavlja 
določene pogoje. Geodetska uprava o meji, urejeni v prejšnjih 
postopkih, izda posebno odločbo na zahtevo stranke, lahko pa 
tudi po uradni dolžnosti. Razloga za takšno rešitev sta dva: prvič, 
v postopku pred izdajo odločbe se ugotavlja, ali je meja določena 
z zadostno natančnostjo in ali je iz listin razvidno soglasje (tedanjih) 
lastnikov o poteku meje. Drugič, odločba o meji je potrebna zaradi 
enotne obravnave vseh dokončnih mej. Po predlaganem zakonu 
je dokončna meja urejena z odločbo, ki v izreku vsebuje navedbo 
parcel in zemljiškokatastrskih točk, prejšnja zakonodaja pa o 
meji ni odločala z upravno odločbo. Če iz dokumentacije postopka 
ne bo razvidno soglasje lastnikov, bo potrebno izvesti postopek 

ureditev meje po predlaganem zakonu, pri čemer zakon omogoča 
poenostavljen postopek - nova mejna obravnava in nov elaborat 
nista potrebna, če je bil v prejšnjem postopku izdelan zapisnik, ki 
določa mejo z zadostno natančnostjo. Novi postopek je namenjen 
samo ugotavljanju soglasne volje lastnikov. Takšen poenostavljen 
postopek je dopusten tudi glede mej, urejenih pred uveljavitvijo 
zakona o zemljiškem katastru iz leta 1974. Glede na to, da prej 
veljavna zakonodaja ni dajala sporazumu lastnikov takšnih pravnih 
učinkov kot zakon o zemljiškem katastru, zakon teh mej ne 
obravnava na enak način kot meje, urejene po zakonu o 
zemljiškem katastru iz leta 1974. 

V 104. členu je začetek uporabe zakona odložen na šest mesecev 
po njegovi uveljavitvi. Rok med uveljavitvijo in začetkom uporabe 
je potreben zato, da bodo po uveljavitvi sprejeti potrebni 
podzakonski predpisi in da se bodo vsi subjekti, na katere se 
zakon nanaša, lahko v tem času pripravili na uporabo zakona. 

IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI 
EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga aKta: 

ZAKON O EVIDENTIRANJU NEPREMIČNIN, DRŽAVNE MEJE 
IN PROSTORSKIH ENOT 

2) Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega sporazuma 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost : / 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj 
navedenimi pravnimi viri ES (leto) / 

5) Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino? 
/ 

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki se 
nanašajo na predloženo gradivo: / 

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti 
izpolnjene:/ 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: / 

6) Ali ie predlog akta preveden in v kateri iezik? NE 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. 
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza...) 

STROKOVNJAKI UNIVERZE V LJUBLJANI 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se nanašajo 
na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti usklajeno, delno 
usklajeno, neusklajeno): 

PRAVO EVROPSKE UNIJE NE UREJA PODROČJA 
ZEMLJIŠKEGA KATASTRA, EVIDENTIRANJA DRŽAVNE 
MEJE IN PROSTORSKIH ENOT 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES : / 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda 
Jitev : / 

Ime in priimek ter podpis 
vodje pravne službe: 

ANDREJA OSOLNIK, l.r. 
VODJA PRAVNE SLUŽBE 

Podpis ministra oziroma 
predstojnika organa: 

ALEŠ SELIŠKAR, l.r. 
DIREKTOR 

GEODETSKE UPRAVE 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA 0 PROSU 

TRGOVINI MED REPURLIKO SLOVENIJO 

IN REPURLIKO LATVIJO (RLAPT) 

- EPA 1136-11- 

Številka: 333-08/98-9 
Ljubljana, 31.03.2000 

Vlada Republike Slovenije je na 153. seji dne 30. marca 2000 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O 
PROSTI TRGOVINI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN 
REPUBLIKO LATVIJO, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega 
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

- dr. Dimitrij RUPEL, minister za zunanje zadeve 
- dr. Marjan SENJUR, minister za ekonomske odnose in razvoj 
- Mitja GASPARI, minister za finance 
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve 
- mag. Vojka RAVBAR, državna sekretarka v Ministrstvu za 

ekonomske odnose in razvoj 
- Marija FERLEŽ, državna podsekretarka v Ministrstvu za 

finance 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve 
- Jelka PFEIFER, državna podsekretarka v Ministrstvu za 

ekonomske odnose in razvoj 
- Metka JERINA, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 

Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj 
- Albina MRAVLJA, svetovalka ministra v Ministrstvu za fi- 

nance. 

1-člen 2. člen 

Ratificira se Sporazum o prosti trgovini med Republiko Slovenijo Sporazum se v angleškem izvirniku in slovenskem prevodu glasi: 
in Republiko Latvijo, podpisan v Rigi 22. aprila 1996. 
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SPORAZUM 

O PROSTI TRGOVINI 

MED 

REPUBLIKO SLOVENIJO 

IN 

REPUBLIKO L ATVIJ O 
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UVOD 

Republika Slovenija in Republika Latvija (v nadaljevanju pogodbenici) 

se sklicujeta na svoj namen, da dejavno sodelujeta v procesu gospodarskega združevanja v Evropi 

in izražata svojo pripravljenost za sodelovanje pri iskanju poti in načinov za krepitev tega procesa. 

potijujeta svojo trdno zavezanost Sklepni listini Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi 

(KVSE). Pariški listini za uovo Evropo in predvsem načelom, ki jih vsebuje sklepni dokument 

KVSE Bonske koufereuce o gospodarskem sodelovanju v Evropi, 

potijujeta svojo zavezanost načelom tržnega gospodarstva, kije podlaga za njune odnose, 

potijujeta svojo zavezanost pluralistični demokraciji, ki temelji na vladavini prava, človeko\ih 

pravicah in temeljnih svoboščinah, 

z željo, da bi ustvarili ugodne razmere za razvoj in raznolikost medsebojne trgovine in za 

pospeševanje trgovinskega in gospodarskega sodelovanja na področjih, ki so v skupnem interesu, 

ua temelju enakopravnosti, vzajemne koristi in mednarodnega prava. 

odločeni, da prispevata h krepitvi večstranskega trgovinskega sistema in razvijata medsebojne 

odnose na področju trgovine v skladu s temeljnimi načeli Splošnega sporazuma o carinah in 

trgovini (GATT) in Sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgo\inske organizacije (WTO), 

upoštevata, da se nobena določba tega sporazuma ne more razlagati tako, da pogodbenici tega 

sporazuma odvezuje njunih obveznosti po drugih mednarodnih sporazumih. 

izjavljata svojo pripravljenost, da ob upoštevanju ustreznih dejavnikov pregledata možnosti za 

razvijanje in poglabljanje svojih gospodarskih odnosov, da bi jih razširili na področja, ki jih ta 

sporazum ne pokriva. 
I 

sta sklenili ta sporazum: 
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1. ČLEN 

Cilji 

L Pogodbenici s postopnim ukinjanjem ovir v pretežnem delu svoje trgo\ine v skladu z 

določbami tega sporazuma in določbami GATT in WTO postopno vzposta\ita območje 

proste trgovine. 

2. Cilji tega sporazuma, ki temelji na trgovinskih odnosih med tržnimi gospodarstvi, so: 

(a) z razširitvijo medsebojne trgovine spodbujati usklajen razvoj medsebojnih 

gospodarskih odnosov med pogodbenicama in pospeševati napredek njunih 

gospodarskih dejavnosti, izboljšanje življenskih razmer in boljše možnosti 

zaposlovanja, povečanje storilnosti, finančne stabilnosti in zdržno rast. 

(b) zagotavljati poštene pogoje konkurence v trgovinski menjavi med pogodbenicama. 

(c) na ta način z odstranjevanjem trgovinskih ovir prispevati k skladnemu razvoju in 

šiijenju svetovne trgovine. 

2. ČLEN 

Obseg 

Sporazum se nanaša: 

(a) na izdelke, uvrščene v poglavja od 25 do 97 Harmoniziranega sistema poimenovanja 

in šifrskih oznak blaga, s poreklom iz Republike Slovenije ali Republike Latvije, 

razen izdelkov, navedenih v Prilogi 1; 

(b) na izdelke, navedene v Protokolu A. v skladu z dogovori, predvidenimi v tem 

protokolu. 

3. ČLEN 

Trgovina s kmetijskimi izdelki 

1 Pogodbenici izjavljata svojo namero, da bosta pospeševali, če njuna kmetijska politika 

dovoljuje, usklajen razvoj trgovine s kmetijskimi in ribiškimi izdelki. 

2. Pogodbenici si medsebojno dodelita koncesije v trgovanju s kmetijskimi in z ribiškimi 

izdelki uvrščenimi v poglavja od 1 do 24 Harmoniziranega sistema poimenovanja in 

šifrskih oznak blaga, ter z izdelki, naštetimi v Prilogah I, II in III. kot je predvideno v 

Protokolu A. 

3. Pogodbenici uporabljata svoje predpise o veterinarstvu, sanitarne in fitosanitarne ukrepe 

nediskriminacijsko in ne uvajata novih ukrepov, ki po nepotrebnem ovirajo trgovino. 
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4. ČLEN 

Pravila o poreklu in sodelovanje pri carinskih zadevah 

1 Protokol B določa pravila o poreklu in načine upravnega sodelovanja. 

2. Pogodbenici sprejmeta ustrezne ukrepe, vključno z rednimi pregledi Skupnega odbora, 

ustanovljenega po 26. členu tega sporazuma, in dogovori za sodelovanje na upravnem 

področju, da zagotovita učinkovito in usklajeno uporabo določb 5. (Carine pri uvozu). 6. 

(Takse, enakovredne carinam pri uvozu), 7. (Carine fiskalne narave), 8. (Carine pri izvozu 

in takse z enakovrednim učinkom), 9. (Količinske omejitve pri uvozu ali izvozu in ukrepi z 

enakovrednim učinkom), 11. (Notranje obdavčenje) in 22. člena (Ponovni izvoz) tega 

sporazuma in Protokola B ter da čim bolj zmanjšata formalnosti pri trgovanju in dosežeta 

vzajemno zadovoljive rešitve za vse težave, ki izhajajo iz izvajanja teh določb. 

5. ČLEN 

Carine pri uvozu 

1. Pogodbenici v medsebojni trgovini ne uvajata novih carin pri uvozu. 

2. Carine pri uvozu se odpravijo z dnem, ko začne veljati ta sporazum. 

6. ČLEN 

Takse, enakovredne carinam pri uvozu 

1. Pogodbenici v medsebojno trgovino ne uvajata novih taks z enakovrednim.učinkom, kot je 

carina pri uvozu. 

2. Vse takse, ki imajo enakovreden učinek kot carine pri uvozu, se odpravijo z dnem. ko 

začne veljati ta sporazum. 

7. ČLEN 

Carine fiskalne narave 

V medsebojni trgovini pogodbenici ne uvajata carin fiskalne narave. 
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8. ČLEN 

Carine pri izvozu in takse z enakovrednim učinkom 

1 Pogodbenici v medsebojno trgovino ne uvajata novih carin pri izvozu ali taks z 

enakovrednim učinkom. 

. 
2. Pogodbenici odpravita vse medsebojne carine pri izvozu in takse z enakovrednim učinkom 

z dnem. ko začne veljati ta sporazum, razen v primerih. pred\idenih v Prilogah II in III. 

9. ČLEN 

Količinske omejitve pri uvozu ali izvozu in 

ukrepi z enakovrednim učinkom 

1. Pogodbenici v medsebojno trgovino ne uvajata novih količinskih omejitev pri uvozu ali 

izvozu in ukrepov z enakovrednim učinkom. 

2. Vse obstoječe količinske omejitve pri uvozu ali izvozu in ukrepi z enakovrednim učinkom 

se odpravijo z dnem, ko začne veljati ta sporazum. 

10. ČLEN 

Nacionalna obravnava 

Blago s poreklom z ozemlja ene pogodbenice, kije uvoženo na ozemlje druge pogodbenice, ne bo 

deležno manj ugodne obravnave od tiste, ki je je deležno enako blago s poreklom iz druge 

pogodbenice v zvezi z zakoni, predpisi in zahtevami, ki vplivajo na njegovo notranjo prodajo, 

ponudbo, nakup, prevoz, distribucijo ah uporabo. 

11. ČLEN 

Notranje obdavčenje 

1. Pogodbenici se vzdržita kakršnega koli ukrepa ah ustaljenega načina notranje fiskalne 

narave, ki neposredno ah posredno ustvaija neenakopravno razlikovanje med izdelki s 

poreklom iz ene pogodbenice in enakimi izdelki s poreklom iz druge pogodbenice. 

2. Za izdelke, ki se izvažajo na ozemlje ene pogodbenice, ni mogoče uveljavljati vračila 

notranjih davščin, katerih znesek je višji od posredne ali neposredne obdavčitve, kije zanje 

predpisana. 
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12. ČLEN 

Splošne izjeme 

Ta sporazum ne izključuje prepovedi ali omejitev pri uvozu, izvozu ali za blago v tranzitu, ki so 

upravičene z javno moralo, javnim redom ali javno varnostjo; varovanjem zdravja in življenja 

ljudi, živali ali rastlin; varstvom okolja; varstvom narodnega bogastva umetniške, zgodovinske ali 

arheološke vrednosti, varstvom intelektualne lastnine ali s pravili, ki se nanašajo na zlato ali srebro. 

Vendar take prepovedi ali omejitve ne smejo biti način za samovoljno neenakopravno razlikov anje 

ali za prikrito omejevanje trgovine med pogodbenicama. 

13. ČLEN 

Plačila 

1 Za plačila, ki se nanašajo na blagovno menjavo med pogodbenicama, in prenos takih plačil 

na ozemlje pogodbenice, kjer je sedež upnika, ni nikakršnih omejitev. Plačila se izvajajo v 

prosto konvertibilnih valutah, razen če se posamezne družbe v posameznih primerih 

drugače dogovorijo. 

2. Pogodbenici se vzdržita vseh deviznih ah upravnih omejitev za odobritev, odplačevanje ah 

sprejem kratkoročnih in srednjeročnih kreditov, ki spremljajo blagovno menjavo, v kateri je 

udeležen rezident. 

14. ČLEN 

Javna naročila 

1 Pogodbenici menita, da je liberalizacija njunih trgov javnih naročil cilj tega sporazuma, kot 

je določeno v 1. členu (Cilji). 

2. Pogodbenici postopno pripravita svoje predpise za javna naročila, da bi ponudnikom 

druge pogodbenice z dnem, ko začne veljati ta sporazum, omogočili dostop do razpisov za 

pridobivanje pogodb na njihovih trgih javnih naročil v skladu z določbami Sporazuma o 

vladnih nabavah v Prilogi IV Sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije. 

3. Skupni odbor prouči dogajanja v zvezi z doseganjem ciljev tega člena in priporoči 

praktične načine izvajanja določb drugega odstavka tega člena, tako da se zagotovijo prost 

dostop, preglednost in popolno ravnotežje pravic in obveznosti. 

4. Med proučevanjem po tretjem odstavku tega člena lahko Skupni odbor, zlasti glede na 

razvoj tega področja v mednarodnih odnosih, prouči možnosti za razširitev in/ah večjo 

stopnjo odpiranja tega trga, kot je določeno v drugem odstavku. 

5. Pogodbenici si prizadevata pristopiti k ustreznim sporazumom, sklenjenim v okviru 

Svetovne trgovinske organizacije. 
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15. ČLEN 

Varstvo intelektualne lastnine 

1. Pogodbenici priznata in zagotovita primemo, učinkovito in nediskiiminacijsko varstvo 

pravic intelektualne lastnine, vključno z ukrepi za uveljavljanje takih pravic zoper njihove 

kršitve, ponarejanje in piratstvo. Posebne obveznosti pogodbenic so navedene v Prilogi IV. 

2. Na področju intelektualne lastnine pogodbenici vzajemno z dnem. ko začne veljati ta 

sporazum, državljanom in družbam priznata obra\navo. ki ni manj ugodna od tiste, ki so je 

deležni državljani in družbe katere koli druge države po mednarodnih sporazumih. 

3. Določbe drugega odstavka se ne nanašajo na ugodnosti ki sta jih pogodbenici na dejanski 

vzajemni podlagi priznali pred dnem začetka veljavnosti tega sporazuma kateri koli tretji 

državi. 

4. Pogodbenici soglašata, da na zahtevo ene od njiju pregledata določbe o varstvu pravic 

intelektualne lastnine iz tega člena in Priloge IV. da bi nadalje izboljšali ravni zaščite in da 

bi se izognili ah odpravili trgovinske motnje, ki so posledica dejanskih ravni varstva pravic 

intelektualne lastnine.. 

16. ČLEN 

Pravila konkurence za podjetja 

1. Če lahko vplivajo na trgovino med pogodbenicama, je s pravilnim izvajanjem tega 

sporazuma nezdružljivo naslednje: 

(a) vsi dogovori med podjetji, sklepi združenj podjetij in med podjetji dogovoijeni 

postopki ki imajo za cilj preprečevanje, omejevanje ali izkrivljanje konkurence; 

' / 

(b) zloraba prevladujočega položaja enega ah več podjetij na celotnem ozemlju 

pogodbenice ali na znatnem delu tega ozemlja. 

2. Določbe prvega odstavka se uporabljajo za dejavnosti vseh podjetij, vključno z ja\nimi 

podjetji in s podjetji, ki jim pogodbenica podeljuje posebne ali izključne pravice. Za 

podjetja, ki jim je zaupano opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena ah imajo 

naravo dobičkonosnega monopola, veljajo določbe tega člena, če uporaba teh določb 

pravno ah dejansko ne ovira opravljanja posebnih nalog, ki so jim dodeljene. 

3. Če pogodbenica meni, da je določen ustaljeni način v nasprotju s prvim in drugim 

odstavkom, lahko sprejme ukrepe, za katere meni. da so potrebni za reševanje resnih težav, 

ki izhajajo iz omenjenega ustaljenega načina delovanja, po pogojih in v skladu s postopki, 

navedenimi v 24. členu (Postopek za uporabo zaščitnih ukrepov). 
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17. ČLEN 

Državna pomoč 

Vsaka pomoč, ki jo odobri pogodbenica, ali je odobrena iz drža\nih virov v kakršni koli 

obliki, ki izkrivlja ali grozi z izkrivljanjem konkurence z dajanjem prednosti določenim 

podjetjem ali proizvodnji določenega blaga, je nezdružljiva s pravilnim delovanjem tega 

sporazuma, če bi vplivala na trgovino med pogodbenicama. Pogodbenici v medsebojni 

trgovini ne ohranjata ali uvajata izvozne pomoči, navedene v Prilogi V. 

Pogodbenici zagotavljata preglednost ukrepov državne pomoči z izmenjavo informacij na 

zahtevo ene od njiju. 

Skupni odbor ohranja pregled nad stanjem glede uporabe ukrepov državne pomoči in 

izdela pravila, na podlagi katerih se ugotavlja praksa, ki je v nasprotju z določbami prvega 

odstavka, kakor tudi pravila za njihovo izvajanje. Ta pravila se ne začnejo uporabljati prej 

kot eno leto po začetku veljavnosti tega sporazuma. 

Ce pogodbenica meni, da je dana praksa v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, lahko 

po pogojih in v skladu s postopkom, navedenim v 24. členu (Postopek za uporabo 

zaščitnih ukr epov), sprejme ustrezne ukrepe. 

Pogodbenici si prizadevata pristopiti k ustreznim sporazumom, sklenjenim v okviru 

Svetovne trgovinske organizacije. 

18. ČLEN 

Državni monopoli 

Pogodbenici vse državne monopole komercialne narave prilagajata, tako da med državljani 

pogodbenic ne bo neenakopravnega razlikovanja pogojev za nabavo in trženje blaga. 

Nabava in trženje blaga potekata v skladu s komercialnimi pravih. 

Določbe tega člena veljajo za vsak organ, preko katerega pristojne oblasti pogodbenic 

pravno ali dejansko, posredno ah neposredno nadzorujejo, določajo ah znatno vplivajo na 

uvoz ah izvoz med pogodbenicama. Te določbe veljajo tudi za monopole, ki jih je država 

prenesla na druge. 
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19. ČLEN 

Tehnični predpisi 

1 Pogodbenici sodelujeta in si izmenjujeta informacije na področju standardizacije, 

meroslovja in certificiranja s ciljem, da bi zmanjšali tehnične ovire v trgovanju. 

2. Ustrezni organi pogodbenic izdelajo pravila vzajemnega priznavanja pooblastil 

laboratorijev za preskušanje in umerjanje in organov za potrjevanje ter potrdil o skladnosti 

in kakovosti izdelkov, izdanih v pogodbenicah. Ta pravila vključujejo pravila vzajemnega 

priznavanja vrste merilne opreme, ki so izdana v pogodbenicah, in postopke za priznavanje 

rezultatov meritev, umeijanja in ugotavljanja skladnosti. 

20. ČLEN 

Damping 

Če pogodbenica ugotovi, da v trgovinskih odnosih po tem sporazumu prihaja do dampinga v 

smislu VI. člena Splošnega sporazuma o carinah in trgovini, lahko v skladu s tem členom in 

sporazumi, ki se nanašajo nanj, sprejme ustrezne ukrepe proti takemu ravnanju po pogojih in v 

skladu s postopkom, navedenim v 24. členu (Postopek za uporabo zaščitnih ukrepov). 

21. ČLEN 

Izjemni ukrepi pri uvozu posameznih izdelkov 

Kadar se kak izdelek uvaža v tako povečanih količinah in pod takimi pogoji, da to povzroča ah 

utegne povzročiti: 

(a) resno škodo domačim proizvajalcem podobnih ah neposredno konkurenčnih izdelkov 

na ozemlju pogodbenice uvoznice ah 

(b) resne motnje kateri koli sorodni gospodarski panogi ah težave, ki bi lahko zelo 

poslabšale gospodarske razmere določenega območja. 

lahko prizadeta pogodbenica sprejme ustrezne ukrepe po pogojih in v skladu s postopkom, 

navedenim v 24. členu (Postopek za uporabo zaščitnih ukrepov). 

J 



22. ČLEN 

Ponovni izvoz 

Kadar ravnanje po določbah 8. (Carine pri izvozu in takse z enakovrednim učinkom) in 9. člena 

(Količinske omejitve pri uvozu ali izvozu in ukrepi z enakovrednim učinkom) pripelje do 

ponovnega izvoza v tretjo državo, do katere ima pogodbenica izvoznica za ta izdelek uvedene 

izvozne količinske omejitve, izvozne carine oziroma ukrepe ali dajatve z enakovrednim učinkom in 

kadar to povzroči ali utegne povzročiti večje težave pogodbenici izvoznici, lahko ta pogodbenica 

sprejme ustrezne ukrepe po pogojih in v skladu s postopki 24. člena (Postopek za uporabo 

zaščitnih ukrepov). 

23. ČLEN 

Plačilnobilančne težave 

1. Kadar je pogodbenica v resnih plačilnobilančnih težavah ali ji to neizbežno grozi sme v 

skladu s pogoji Splošnega sporazuma o carinah in trgovini in z njim povezanimi pravnimi 

sredstvi sprejeti trgovinske omejitvene ukrepe, ki morajo biti časovno omejeni in 

nediskriminacijski in ne smejo presegati tega, kar je nujno potrebno za izboljšanje 

plačilnobilančnega položaja. Pogodbenici dasta prednost ukrepom, ki vplivajo na ceno. Z 

izboljšanjem plačilnobilančnega stanja je treba ukrepe postopno ublažiti in jih odpraviti 

takoj, ko razmere ne opravičujejo več njihovega obstoja. Pogodbenici morata o njihovi 

uvedbi in o časovnem razporedu za njihovo odpravo takoj obvestiti Skupni odbor. 

2. Pogodbenici si prizadevata, da bi se izognili uvajanju omejevalnih ukrepov iz 

plačilnobilančnih razlogov. 

24. ČLEN 

Postopek za uporabo zaščitnih ukrepov 

1. Preden pogodbenici začneta postopek za uporabo zaščitnih ukrepov, določenih v tem 

členu, si prizadevata rešiti vse medsebojne težave z neposrednimi posvetovanji. 

2. Ne glede na peti odstavek tega člena pogodbenica, ki namerava uporabiti zaščitne ukrepe, 

nemudoma o tem uradno obvesti drugo pogodbenico in ji pošlje vse ustrezne informacije. 

Pogodbenici se takoj posvetujeta v Skupnem odboru, da bi našli obojestransko sprejemljivo 

rešitev. 

3. (a) V zvezi s 16. (Pravila konkurence za podjetja) in 17. členom (Državna pomoč) 

prizadeta pogodbenica da Skupnemu odboru vso potrebno pomoč, da prouči primer, 

in če je ustrezno, odpravi sporno prakso. Če pogodbenica ne preneha s sporno 

prakso v roku, ki ga določi Skupni odbor, ali če Skupni odbor po posvetovanjih ali v 

tridesetih dneh po njegovi predložitvi v posvetovanje ne doseže dogovora, sme 

prizadeta pogodbenica sprejeti ustrezne ukrepe za reševanje težav, ki so posledica 

take prakse. 
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(b) V zvezi z 20. (Damping). 21. (Izjemni ukrepi pri uvozu posameznih izdelkov) in 22. 

členom (Ponovni izvoz) Skupni odbor pregleda primer ali stanje in sprejme odločitev, 

potrebno za odpravo težar. o katerih gaje uradno obvestila prizadeta pogodbenica. 

Če ta odločitev ni sprejeta v tridesetih dneh po predložitvi zadeve Skupnemu odboru, 

sme prizadeta pogodbenica sprejeti ukrepe, potrebne za ureditev stanja. 

(c) V zvezi s 30. členom (Izpolnjevanje obveznosti) prizadeta pogodbenica Skupnemu 

odboru preskrbi vse ustrezne informacije, potrebne za temeljito proučitev stanja z 

namenom da se poišče vzajemno sprejemljiva rešitev ah če so od datuma uradnega 

obvestila potekli trije meseci, lahko prizadeta pogodbenica sprejme ustrezne ukrepe. 

4. Drugo pogodbenico je treba takoj uradno obvestiti o sprejetih zaščitnih ukrepih. Obseg in 

trajanje ukrepov sta omejena na tisto, kar je nujno potrebno, da se popravi stanje, ki je 

privedlo do njihove uporabe, in ne smeta preseči škode, ki jo je povzročila neustrezna 

praksa ali težava. Prednost imajo ukrepi, ki bodo najmanj ovirah izvajanje sporazuma. 

5. O uvedenih zaščitnih ukrepih potekajo redna posvetovanja s ciljem njihove čimprejšnje 

ublažitve, nadomestitve ah odprave. 

6. Če zaradi izrednih razmer, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje, zadeve ni mogoče predhodno 

proučiti, lahko prizadeta pogodbenica v zvezi s 16. (Pravila konkurence za podjetja), 17. 

(Državna pomoč), 20. (Damping), 21. (Izjemni ukrepi pri uvozu) in 22. členom (Ponovni 

izvoz) nemudoma uporabi začasne varnostne ukrepe, ki so potrebni za ureditev razmer. O 

ukrepih je treba nemudoma uradno obvestiti Skupni odbor in čim prej opraviti 

posvetovanja med pogodbenicama. 
\ i 

25. ČLEN 

Izjeme zaradi varnosti 

Nič v tem sporazumu ne preprečuje, da pogodbenica sprejme kakršne koli ukrepe, za katere meni. 

da so potrebni: 

(a) za preprečevanje razkrivanja podatkov v nasprotju z bistvenimi interesi njene varnosti; 

(b) za zavarovanje bistvenih interesov njene varnosti ah za izvajanje mednarodnih obveznosti 

ah državne politike: 

(i) ki se nanašajo na trgovino z orožjem, strelivom in vojaško opremo, če ti ukrepi ne 

poslabšujejo pogojev konkurence pri izdelkih, ki nimajo izrecno vojaškega namena, 

ter na promet z drugim blagom, materialom in storitvami, katerega namen je 

posredno ah neposredno oskrbovanje vojske ah 
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(ii) ki se nanašajo ua nešiijenje biološkega in kemičnega orožja, jedrskega orožja ali 

drugih eksplozivnih jedrskih naprav ali 

(iii) ki so bili sprejeti v vojnem času ali ob drugi resni mednarodni napetosti. 

26. ČLEN 

Skupni odbor 

1. Skupni odbor nadzoruje in upravlja izvajanje in delovanje tega sporazuma. 

2. Skupni odbor sestavljajo predstavniki pogodbenic. 

3. Za ustrezno izvajanje tega sporazuma si pogodbenici izmenjujeta informacije in se na 

zahtevo katere koli od njiju posvetujeta v okviru Skupnega odbora. Odbor stalno preveija 

možnosti za nadaljnje odpravljanje o\ir v trgovini med pogodbenicama. 

4. Skupni odbor lahko sprejema odločitve v primerih, ki jih določa ta sporazum. O drugih 

zadevah odbor lahko daje priporočila. 

27. ČLEN 

Postopki Skupnega odbora 

1. Za ustrezno izvajanje tega sporazuma se Skupni odbor sestaja po potrebi, vendar najmanj 

enkrat letno. Vsaka pogodbenica lahko zahteva sestanek. 

2. Skupni odbor deluje na podlagi skupnega dogovora. 

3. Če je predstavnik pogodbenice v Skupnem odboru s pridržkom sprejel sklep, za katerega 

morajo biti izpolnjene notranjepravne zahteve, začne odločitev veljati z dnem. ko je uradno 

sporočen umik pridržka, če v njem ni naveden kasnejši datum 

4. Za namene tega sporazuma Skupni odbor sprejme svoj poslovnik, ki med drugim vsebuje 

določbe o sklicevanju sestankov in imenovanju predsednika ter trajanju njegovega 

mandata. 

5. Skupni odbor lahko odloči, da ustanovi pododbore ah delovne skupine, za katere sodi. da 

mu lahko pomagajo pri izpolnjevanju njegovih nalog. 
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28. ČLEN 

Evolutivna klavzula 

1. Pogodbenici se obvezujeta, da ob upoštevanju vseh ustreznih dejavnikov proučita možnost 

nadaljnjega razvoja in poglabljanja odnosov, vzpostavljenih s tem sporazumom, z njihovo 

razširitvijo ua področja, ki jih ta sporazum ne zajema. Pogodbenici lahko Skupnemu 

odboru naložita, da to možnost prouči, in kadar je primerno, da priporočila, zlasti z 

namenom, da se začno pogajanja. 

2. Dogovore, dosežene v postopku iz prvega odstavka, pogodbenici ratificirata ah potrdita v 

skladu s svojimi postopki. 

29. ČLEN 

Storitve in naložbe 

1. Pogodbenici se zavedata naraščajočega pomena področij, kot so storitve in naložbe. V 

svojih prizadevanjih, da bi postopno razvili in razširili sodelovanje, zlasti v smislu 

evropskega povezovanja in ob upoštevanju rezultatov Urugvajskega kroga kakor tudi 

prihodnjega dela v okviru Svetovne trgovinske organizacije, sodelujeta s ciljem, da 

dosežeta postopno liberalizacijo in medsebojno odpiranje trgov naložb in trgovine s 

storitvami. 

2. Pogodbenici se v Skupnem odboru posvetujeta o sodelovanju s ciljem, da razvijata in 

poglabljata svoje odnose po tem sporazumu. 

30. ČLEN 

Izpolnjevanje obveznosti 

1. Pogodbenici sprejmeta vse ukrepe, potrebne za zagotovitev uresničevanja ciljev 

sporazuma in izpolnjevanje svojih obveznosti po tem sporazumu. 

2. Če ena pogodbenica meni, da druga pogodbenica ni izpolnila kakšne obveznosti po tem 

sporazumu, lahko po pogojih in v skladu s postopkom iz 24. člena (Postopek za uporabo 

zaščitnih ukrepov) sprejme ustrezne ukrepe. 

31. ČLEN 

Priloge in protokoli 

Priloge in protokoli k temu sporazumu so njegov sestavni del. Skupni odbor se lahko odloči za 

spremembe prilog in protokolov v skladu z določbami tretjega odstavka 27. člena (Postopki 

Skupnega odbora). 
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32. ČLEN 

Carinske unije, območja proste trgovine in maloobmejni promet 

Ta sporazum iie preprečuje vzdrževanja ali ustanavljanja carinskih unij. območij proste trgo\ine ali 

dogovorov o maloobmejnem prometu, če ne bodo negativno vplivali na trgovinski režim ter zlasti 

na določbe, ki se nanašajo na pravila o poreklu, kot jih določa ta sporazum. 

33. ČLEN 

Spremembe 

Spremembe tega sporazuma, razen sprememb, navedenih v 31. členu (Priloge in protokoli), kijih 

potrdi Skupni odbor, se predložijo pogodbenicama v sprejem in začno veljati v skladu z notranjim 

postopkom vsake pogodbenice. 

34. ČLEN 

Začetek veljavnosti 

Ta sporazum začne veljati prvi dan v mesecu, ki sledi datumu, ko pogodbenici druga drugo po 

diplomatski poti obvestita, da so izpolnjene njune notranjepravne zahteve za začetek veljavnosti 

tega sporazuma, in velja neomejen čas. 

35. ČLEN 

Začasna uporaba 

Republika Slovenija do začetka veljavnosti tega sporazuma v skladu s 34. členom (Začetek 

veljavnosti) uporablja ta sporazum začasno od prvega dne v mesecu, ki sledi datumu, ko jo 

Republika Latvija uradno obvesti, da so bile izpolnjene njene notranjepravne zahteve za začetek 

veljavnosti tega sporazuma. 

36. ČLEN 

Odpoved 

Pogodbenica lahko odpove ta sporazum tako, da o tem uradno pisno obvesti drugo pogodbenico. 

Sporazum preneha veljati šest mesecev po datumu, ko druga pogodbenica prejme uradno 

obvestilo. 
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V DOKAZ TEGA sta pooblaščenca, ki sta bila za to pravilno pooblaščena, podpisala ta sporazum. 

Sestavljeno v Rigi 22. aprila 1996 v dveh izvodih v angleškem jeziku. 

ZA REPUBLIKO SLOVENIJO ZA REPUBLIKO LATVIJ O 

Zoran Thaler l.r Valdis Birkavs l.r. 
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PRILOGA I 

SEZNAM IZDELKOV, OMENJENIH V 2. ČLENU IN DRUGEM ODSTAMvU 3. ČLENA 

TEGA SPORAZUMA 

KN Opis 

oznaka 

3502 Albumini, albuminati in drugi albuminski 

derivati: 

3502 10 Jajčni albumin: 

3502 10 91 posušen (npr. v lističih, luskah, kosmičih, 

prahu) 

3502 10 99 drugo 

3502 90 Mlečni albumin (laktoalbumin) 

3502 90 51 posušen (npr. v lističih, luskah, kosmičih, 

prahu) 

3502 90 59 drugo 

4501 Pluta, naravna, surova ah enostavno obdelana; 

odpadki plute; zdrobljena, drobljena ah 

zmleta pluta 

5201 00 Bombaž, nemikan ali nečesan 

5301 Lan, surov ah predelan, toda nepreden; 

laneno predivo in odpadki (vključno z odpadki 

preje in razvlaknjeuimi tekstilnimi 

surovinami) 

5302 Konoplja (Cannabis sativa L.), surova ah 
predelana, toda nepredena; konopljeno predivo 

in odpadki (vključno z odpadki preje in 
razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami) 
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PRILOGA D 

V ZVEZI Z DRUGIM ODSTAVKOM 8. ČLENA 

CARINE PRI IZVOZU IN TAKSE Z ENAKOVREDNIM UČINKOM 

Republika Latvija najkasneje 1. januaija 1999 odpravi carine pri izvozu spodaj naštetih izdelkov. 

HS Poimenovanje izdelkov Stopnja 

Tar. št. ' dajatve 

2520 Surova sadra; anhidrid sadre; 

žgana sadra (ki sestoji iz žgane 

sadre ali kalcijevega sulfata), 

barvana ali nebarvana, z majhnimi 

količinami pospeševalcev ali 

zaviralcev vezanja ah brez njih 5 % 

2521 Apnenčev kamen, ki se uporablja 

kot talilo; apnenčev kamen in 

druge apnenčaste kamenine, ki jo 

uporabljajo za proizvodnjo apna ah 

cementa 5 % 

ex 4403 Les, neobdelan, z lubjem ali brez 

lubja ah beljavine, ah grobo 

obdelan (razčetveijen): 

- Drugo, iglavcev: 

4403.20001 — dolžine, ki presega 2 m, s 

premerom 14—24 cm 6 Ls/m 

4403.20002 — dolžine, ki presega 2 m, s 

premerom več kot 26 cm 6 Ls/m3 

3 

- Drugo: 

ex 4403.91000 --hrastov (Quercus spp.): 

4403.91001 — hrast, dolžine, ki presega 1 m. s 

premerom 14 cm in več 50 Ls/m 

ex 4403.92000 — bukov (Fagus spp.): 

4403.92001 — bukev, dolžine, ki presega 

1 m. s premerom 14 cm in več 60 Ls/m3 
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HS 

Tar. št. 

Poimenovanje izdelkov Stopnja 

dajatve 

ex 4403.99000 

4403.99900 

4403.99901 

4403.99902 

4403.99903 

4403.99904 

4403.99909 

7204 

7404 

7503 

'7602 

— drugo: 

— drugo, neiglavcev: 
— dolžine, ki presega 1,6 m, 

s premerom 14—24 cm in več 

(vezan les, les za vžigalice 

in hlodi za razžaganje kakovost i A) 
— dolžine, ki presega 1,6 m, s; 

premerom 26 cm in več (ve zan 

les, les za vžigalice in hlodi 

za razžaganje kakovosti A.) 

— dolžine, ki presega 1,6 m, s 

premerom 14—26 cm in vf ;č 

(razen vezan les, les za 

vžigalice in hlodi za 

raižaganje kakovosti A) 

— dolžine, ki presega L6 m. s 

premerom 26 cm in več (razen 

vezan les, les za vžigali ce 

in Modi za razžaganje J kakovosti A) 

— jesen, brest, javor in < irugo, 

dolžine, ki presega 11 m, s 

premerom 14 cm in v eč 

Odpadki in ostanki žele za ali jekla; 

odpadni ingoti iz železa ali jekla 

za pretaljevanje 

Bakrovi odpadki in or »tanki 

Nikljasti odpadki in ostanki 

Aluminijasti odpadi d in ostanki 

16 Ls/m" 

20 Ls/m3 

2 Ls/m^ 

2 Ls/m3 

50 Ls/m3 

100 % 

20% 

20% 

20 % 

20. april 2000 

L 
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PRILOGA m 

V ZVEZI Z i DRUGIM ODSTAVKOM 8. ČLENA 
C ARINE PRI IZVOZU EN TAKSE Z ENAKOVREDNIM UČINKOM 

Republika Slovenija postopno znižuje i izvozne dajatve enakovredne carinam v skladu z naslednjim 

časovnim razporedom: 

z dnem ko začne veljati ta sporazum: 7 % 

1.1.1997: 4% 

1.1.1998: 0 % 

za naslednje izdelke: 

KN Poimenovanje izdelkov 

Tar. št. 

4401 Les za ogrevanje v okroglic ah, cepanicah, vejah, butarah ah podobnih oblikah: 

iveije in podobni drobci, ža govina, lesni odpadki in ostanki aglomerirani ali 

neaglomerirani v okroglice, bnlkete, pelete ali podobne oblike: 

4401.10 00 - Les za ogrevanje v okroglicaih, cepanicah, vejah, butarah ah podobnih oblikah 

- Iveiji, sekanci in podobno: 
4401.21 00 « iglavcev 

4401.22 00 — neiglavcev 

4401.30 - žagovina. odpadki in ostanki, a|^omerirani ali neaglomerirani v okroglice, 

brikete, pelete ah podobne oblike; 

4401.30 90 —drugo 

4403 Les, neobdelan, z lubjem ali brez lu bja ali beljavine, ali grobo obdelan 

(razčetveijen): 

4403.20 00 - Drugo, iglavcev: 

- Drugo: 

4403.91 00 — hrastov (Quercus spp.) 

4403.92 00 — bukov (Fagus spp.) 

4403.99 — drugo: 

4403.99 10 — topolov 

4403.99 20 — kostanjev 

4403.99 99 — drugo 
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KN Poimenovanje izdelkov 

Tar. št. 

4407 Les, vzdolžno žagan in iveijen, rezan ali luščen. skobljan ali ne, topo ali zobato 

dolžinsko spojen, debeline nad 6 mm: 

— Drugo: 

4407.91 -- hrastov (Quercus spp.): 

4407.91 10 — topo ali zobato dolžinsko spojen, skobljan ali ne. brušen ali ne 

— drugo: 

— skobljan: 

4407.91 31  bloki, deščice in frizi za parket ali ladijski pod. nesestavljeni 

4407.91 39 -—drugo 

4407.91 50 — brušen 

4407.91 90 —drugo 

4407.92 — bukov (Fagus spp.): 

4407.92 10 — topo ali zobato dolžinsko spojen, skobljan ali ne, brušen .ali ne 

— drugo: 

4407.92 30 — skobljan 

4407.92 50 — brušen 

4407.92 90 — drugo 

4407.99 — drugo: 

— drugo: 

4407.99.30 — skobljan: 

4407.99 98  drugo 
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PRILOGA IV 

V ZVEZI S 15. ČLENOM 

VARSTVO INTELEKTUALNE LASTNINE 

1. ČLEN 
Opredelitev pojma in intelektualna lastnina 

Lzraz "intelektualna lastnima" v tem sporazumu vključuje zlasti avtorsko pravico in sorodne 

pravice, vključno z računalniškimi programi in bazami podatkov, blagovne in storitvene znamke, 

geografske označbe, vk'ijučno z označbami porekla, industrijske vzorce in modele, patente, 

topografije polprevodnikih vezij in tudi neobjavljene informacije. 

2. ČLEN 

Mednarodni sporazumi 

1. Pogodbenici potijujeta pomembnost, ki jo pripisujeta svojim obveznostim, ki izhajajo iz 

naslednjih večstranskih sporazumov: 

Pariške konvencije z dne 20. marca 1883 za varstvo industrijske lastnine 

(Stoc kholmski akt. 1967); 

Bera.ske konvencije z dne 9. septembra 1886 za varstvo književnih in umetniških del 

(Panški akt, 1971); 

- Pogodbe o sodelovanju na področju patentov (VVashington, 1970, dopolnjene 1979 
in s.premenjene 1984). 

2. Pogodb enici soglašata, da se bosta ravnah po bistvenih zahtevah, ki izhajajo iz naslednjih 

večstranskih sporazumov: 

- Sporazuma WTO o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (Marakeš. 15. 

aprila 1994); 

Konvencije o evropskem patentu (Munchen. 5. oktobra 1973). 

3. Pogodbenici si prizadevata, da bosta čim prej pristopili k naslednjim večstranskim 

sporazumom: 

Mednarodni konvenciji z dne 26. oktobra 1961 ia varstvo izvajalcev, proizvajalcev 

fonogramov in radiodifuznih organizacij (Rimska konvencija), 
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Protokolu k Madridskemu sporazumu o mednarodnem registriranju znamk (Madrid. 
1989), 

Mednarodni konvenciji za varstvo novih rastlinskih sort (UPOV) (Ženevski akt. 

1991). 

4. Pogodbenici soglašata, da na zahtevo ene od njiju nemudoma organizirata strokovna 

posvetovanja o dejavnostih, ki so povezane z obstoječimi ah prihodnjimi mednarodnimi 

konvecijami o usklajevanju, upravljanju in uveljavljanju pravic intelektualne lastnine, ter o 

dejavnostih v mednarodnih organizacijah, kot so Svetovna trgovinska organizacija (WTO). 
Svetovna organizacija za intelektualno lastnino (WTPO). Evropska patentna organizacija, 

in tudi o odnosih pogodbenic s tretjimi državami glede vprašanj, ki se nanašajo na 

intelektualno lastnino. 

3. ČLEN 

, Pridobitev in vzdrževanje pravic intelektualne lastnine 

Če je pogoj za pridobitev pravice intelektualne lastnine podelitev ah registracija pravice, 

pogodbenici zagotovita, da bodo postopki za podehtev in registracijo kakovostni, 

nediskriminacijski, pravični in nepristranski. Ne smejo biti po nepotrebnem zapleteni in dragi ali 

povzročati nerazumnih časovnih omejitev ah neupravičenih zamud. 

4. ČLEN 

Uveljavljanje pravic intelektualne lastnine 

(1) Pogodbenici zagotovita uveljavljanje določb v skladu s svojimi notranjimi zakoni ki so 

primerni, učinkoviti in nediskriminacijski. da zagotovita polno varstvo pravic intelektualne 

lastnine zoper kršitev. Te določbe vsebujejo civilne in kazenske sankcije zoper kršitve 

katere koli pravice intelektualne lastnine, ki jo zajema ta sporazum, zlasti prepovedi 

ustrezne odškodnine za nadomestitev škode, ki jo je utrpel imetnik pravice, kakor tudi 

začasne ukrepe, vključno z začasnimi ukrepi maudita altera parte. 

(2) Postopki za uveljavljanje morajo biti nediskriminacijski. pravični in nepristranski. Ne smejo 

biti po nepotrebnem zapleteni in dragi ah povzročati nerazumnih časovnih omejitev ah 

neupravičenih zamud. 

(3) Dokončne upravne odločbe v postopkih, omenjenih v tem členu, mora preveriti sodni ah 

izvensodni organ. 

5. ČLEN 

Tehnično sodelovanje 

Pogodbenici se dogovorita o ustreznih načinili tehnične pomoči in o sodelovanju ustreznih 

organov pogodbenic. V ta namen uskladita prizadevanja z ustreznimi mednarodnimi 

organizacijami. 
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PRILOGA V 

V ZVEZI S PRVIM ODSTAVKOM 17. ČLENA 

DRŽAVNA POMOČ 

Ponazoritveni seznam izvoznih subvencij: 

(a) Vlada daje neposredne subvencije podjetju ali industrijski panogi na podlagi izvoznih 

rezultatov. 

(b) Razne oblike zadrževanja deviz ali podobni postopki, ki vključujejo vspodbude za izvoz. 

(c) Stroški notranjega prevoza in odpreme blaga za izvoz, kijih določi ah odobri vlada pod 

ugodnejšimi pogoji kot za domače pošiljke. 
t 

(d) Če vlade ah njihove agencije na podlagi programov, ki jih vlade odobrijo, neposredno ali 

posredno zagotavljajo domače ah uvožene izdelke ah storitve za uporabo v proizvodnji 

blaga za izvoz, pod pogoji, ki so ugodnejši od tistih, ki veljajo za enake ah neposredno 

konkurenčne izdelke ali storitve za uporabo v proizvodnji blaga za domačo porabo, če so 

(pri izdelkih) taki pogoji ugodnejši od obstoječih izvoznih komercialnih pogojev na 

svetovnih trgih. 

(e) Popolna ah delna odpustitev, ali odlog plačila neposrednih davkov, izrecno povezanih z 

izvozom, ah dajatev socialnega varstva, ki so plačane ah bi jih morala plačati industrijska 

ah trgovinska podjetja. 

(f) Odobritev posebnih popustov, neposredno povezanih z izvozom ah izvoznimi rezultati 

poleg tistih, ki se dajejo proizvodnji za domačo porabo, pri izračunu osnov za plačilo 

neposrednih davkov. 

(g) Odpustitev ah oprostitev posrednih davkov v zvezi s proizvodnjo in prodajo izdelkov za 

izvoz, ki je večja od davkov, ki se plačujejo v zvezi s proizvodnjo in prodajo enakih 

izdelkov, za domačo porabo. 
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PROTOKOL A 

OMENJEN V 3. ČLENU 

IZMENJAV A KMETIJSKIH KONCESIJ MED REPUBLIKO LATVIJO IN 

REPUBLIKO SLOVENIJO 

1 Za izdelke iz 1. do 24. poglavja Harmoniziranega sistema poimenovanja in šifrskih oznak 

blaga se bo z dnem, ko začne veljati ta sporazum, uporabljala carina, ki velja za državo z 

največjimi ugodnostmi razen če je drugače določeno v prilogah k temu protokolu. 

Znižanja carin, določena v tem protokolu, se nanašajo na carine, ki veljajo za državo z 

največjimi ugodnostmi v Republiki Latviji na dan, ko začne veljati ta sporazum in v 

Sloveniji na dan carinjenja. 

2. Če se katero koli znižanje carin uporablja na podlagi erga omnes, zlasti znižanja, ki se 

uporabljajo kot rezultat obveznosti v okviru Svetovne trgovinske organizacije, te znižane 

carine z dnem ko se začnejo uporabljati, nadomestijo carine iz prvega odstavka. 

3. Znižane carine, izračunane v skladu z drugim odstavkom, se zaokrožijo na dve decimalni 

mesti. 

4. Pogodbenici nemudoma druga drugi sporočita vsaka svoje carinske stopnje: 

(a) ki se uporabljajo na dan začetka veljavnosti tega sporazuma, in 

(b) vse spremembe svojih carin. 

5. Carine pri uvozu, ki se uporabljajo v Republiki Latviji za izdelke, ki so navedeni v Prilogi 

I k temu protokolu in so po poreklu iz Republike Slovenije, se vsako leto znižajo za 25% 

v obdobju dveh let z začetkom od dneva veljavnosti tega sporazuma v okviru carinskih 

kvot, določenih v tej prilogi. 

6. Carine pri uvozu, ki se uporabljajo v Republiki Sloveniji za izdelke, ki so navedeni v 

Prilogi II k temu protokolu in so po poreklu iz Republike Latvije, se vsako leto znižajo za 

25% v obdobju dveh let z začetkom od dneva veljavnosti tega sporazuma v okviru 

carinskih kvot, določenih v tej prilogi. 

7- Carine pri uvozu in dajatve z enakovrednim učinkom, ki se uporabljajo v Republiki 

Sloveniji in v Republiki Latviji za ribiške izdelke, ki so navedeni v Prilogi III k temu 

protokolu in so po poreklu iz Republike Slovenije in Republike Latvije, se odpravijo z 

dnem začetka veljavnosti tega sporazuma, razen če je drugače določeno v drugem 

odstavku te priloge. 
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8. Pogodbeuici soglašata, da dve leti po začetku veljavnosti tega sporazuma v Skupnem 

odboru presodita učinke koncesij, danili za izdelke v tem protokolu, in se odločita o 

možnih spremembah vzajemnih koncesij in obsegu zajetih izdelkov. 
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Priloga I k Protokolu A 

Omenjena v petem odstavku Protokola A. 

HS Poimenovanje izdelkov 

Tarifna št. 

Carinska 

kvota 

(v tonah) 

040690 Sir (ementalec in sbrinz) 20 

0701 Krompir (obdobje od 1.6. do 1.7.) 100 

0704 Zelje, cvetača (obdobje od 15.5. do 15.6.) 

1601 Klobase 20 

1602 Meso. konzervirano 50 

ex 170490750 Karamele (toffee) in podobne sladkarije 30 

1806 Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav 20 

1902 Testenine 20 

1905 Kruh, peciva, sladice, biskviti 

in drugi pekovski izdelki 50 

200990 Mešanice sadnih sokov 50 

2104 

2105 

Juhe in pripravki za juhe 

Sladoled 

10 

20 

220110 Mineralne vode in sodavice 20 

2204 Vino 100 

2209 Kis 10 
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Priloga II k Protokolu A 

Omenjena v šestem odstavku Protokola A. 

BS Poimenovanje izdelkov Carinska 

Tarifna št. kvota 
(v tonah) 

040640 Sir z modrimi plesnimi 20 

08081010 Jabolka za predelavo 100 

110813 Krompirjev škrob 100 

1601 Klobase 20 

1602 Meso. konzervirano 50 

170490750 Karamele (toffee) in podobne sladkarije 30 

180690 Čokolada in čokoladni proizvodi 20 

190190 Ekstrakt slada 50 

1905 Kruh, peciva, sladice, biskviti in drugi pekovski 

izdelki 50 

2105 Sladoled 20 

220110 Mineralne vode in sodavice 20 

2203 Pivo 100 

22089031 Vodka 150 

22089065 Likeiji 200 
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Priloga m k Protokolu A 

Omenjena v sedmem odstavku protokola A. 

HS Poimenovanje izdelkov 

Tarifna št. 

3. poglavje Ribe in raki, mehkužci in drugi vodni 

nevretenčaiji 

2301 Moka, zdrob in peleti iz mesa ali mesnih 

odpadkov, rib ah rakov, mehkužcev ah drugih 

vodnih nevretenčaijev, neustreznih za hrano 

ljudi; ocvirki: 

ex 230110 - Moka, zdrob in peleti iz mesa ah mesnih 

odpadkov; ocvirki: 

— meso kita 

ex 230120 - Moka, zdrob in peleti iz rib ah rakov. 

mehkužcev ah drugih vodnih nevretenčaijev 

2. Seznam izdelkov, ki spadajo v 3. poglavje HS, za katere se z začetkom veljavnosti 

tega sporazuma uporabijo carine, ki veljajo za državo z največjimi ugodnostmi. 

es 

Tarifna št. Poimenovanje izdelkov 

0301 Ribe, žive: 

- Druge ribe, žive: 

ex 03019100 —postrvi 

ex 03019300 —krap 

0302 

ex 03021100 

ex 03021200 

ex 03024000 

Ribe, sveže ah ohlajene, razen ribjih 

filetov in drugega ribjega mesa iz tarifne št. 0304: 

- Salmonidi, razen jeter in iker: 

— postrvi 

— pacifiški losos, atlantski losos in donavski losos 

- Sledi, razen jeter in iker 
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HS 

Tarifna št. 
Poimenovanje izdelkov 

ex 03026100 

ex 03026911 

ex 03026955 

ex 03026965 

ex 03026991 

— Druge ribe, razen jeter in iker: 

— sardele, velike sardele, papaline ali sardelice 

— druge: 

— sladkovodne ribe: 

— krap 

— inčuni 

— oslič 

— skuša 

0303 Ribe, zamrznjene, razen ribjih filetov in 

drugega ribjega mesa iz tarifne št. 0304: 

- Druge salmonide, razen jeter in iker: 

ex 03032100 —postrvi 

ex 03032200 — atlantski lososi, donavski lososi 

ex 03035000 - Sledi, razen jeter in iker 

- Druge ribe, razen jeter in iker: 

ex 03037100 — sardele, velike sardele, papaline ali sardelice 

ex 03037700 —brancini 

— druge: 

ex 03037911 —krap 

0304 Ribji fileti in drugo ribje meso. sveže. 

ohlajeno ah zamrznjeno: 

- Sveže ah ohlajeno: 

— fileti: 

— sladkovodnih rib: 

ex 03041011 —postrvi 

ex 03041013 — pacifiškega lososa, atlantskega lososa 

in donavskega lososa 

ex 03041019 — drugih sladkovodnih rib 

- Zamrznjeni fileti: 

— sladkovodnih rib: 

ex 03042011 —postrvi 

ex 03042013 — pacifiškega lososa, atlantskega lososa 

in donavskega lososa 

ex 03042019 —drugih sladkovodnih rib 

0305 Ribe, sušene, nasoljene ali v slanici; prekajene ribe; ribja moka, primerna 

za človeško prehrano 
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PROTOKOL B 

o opredelitvi pojma "izdelki s poreklom" in načinih upravnega sodelovanja 

VSEBINA 

I. ODDELEK SPLOŠNE DOLOČBE 

- 1. člen Opredelitve pojmov 

II. ODDELEK OPREDELITEV POJMA "IZDELKI S POREKLOM" 

- 2. člen Splošne zahteve 

- 3. člen Dvostranska kumulacija porekla 

- 4. člen Diagonalna kumulacija porekla 

- 5. člen V celoti pridobljeni izdelki 

- 6. člen Zadosti obdelani ali predelani izdelki 

- 7. člen Nezadostni postopki obdelave ali predelave 

- 8. člen Enota kvalifikacije 

- 9. člen Dodatki, nadomestni deli in orodja 

- 10. člen Garniture 

-11. člen ' Nevtralni elementi 

III. ODDELEK ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA 

- 12. člen Načelo teritorialnosti 

- 13. člen Neposredni prevoz 

- 14. člen Razstave 

IV. ODDELEK POVRAČILO CARINE ALI OPROSTITEV PLAČILA CARINE 

- 15. člen Prepoved povračila carine ali oprostitve plačila carine 
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V. ODDELEK DOKAZILO O POREKLU 

- 16. člen Splošne zahteve 

- 17. člen Postopek za izdajo potrdil o prometu blaga EUR.1 

- 18. člen Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.1 

- 19. člen Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1 

- 20. člen Izdaja potrdil o prometu blaga EUR.1 na podlagi predhodno izdanega ali 
izdelanega dokazila o poreklu 

- 21. člen Pogoji za izjavo na računu 

- 22. člen Pooblaščeni izvoznik 

- 23. člen Veljavnost dokazila o poreklu 

- 24. člen Predložitev dokazila o poreklu 

- 25. člen Uvoz po delih 

- 26. člen Izjeme pri dokazilu o poreklu 

- 27. člen Spremljajoči dokumenti 

- 28. člen Hramba dokazil o poreklu in spremljajočih dokumentov 

- 29. člen Razlike in formalne napake 

- 30. člen Zneski, izraženi v ekujih 

VI. ODDELEK DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU 
4 

-31. člen Medsebojno sodelovanje 

- 32. člen Preverjanje dokazil o poreklu 

- 33. člen Reševanje sporov 

- 34. člen Kazni 

- 35. člen Proste cone 

VII. ODDELEK KONČNE DOLOČBE 

- 36. člen Blago na poti in v skladiščenju 
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- 37. člen Pododbor za carinske zadeve in vprašanja porekla 

- 38. člen Nepreferencialna obravnava 

- 39. člen Spremembe in dopolnitve protokola 
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I. ODDELEK 

SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Opredelitev pojmov 

V tem protokolu: 

a) "izdelava" pomeni katero koli vrsto obdelave ali predelave, vključno s sestavljanjem ali 
posebnimi postopki; 

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

c) "izdelek" pomeni izdelek, ki se izdeluje, čeprav je namenjen kasnejši uporabi pri drugem 
postopku izdelave; 

d) "blago" pomeni materiale in izdelke; 

e) " carinska vrednost" pomeni vrednost, določeno v skladu s Sporazumom iz leta 1994 o 
izvajanju VII. člena Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (Sporazum WTO o 
carinski vrednosti); 

f) "cena franko tovarna" pomeni ceno, ki se plača za izdelek franko tovarna proizvajalcu v 
Sloveniji ali v Latviji, v podjetju katerega se opravi zadnja obdelava ali predelava, pod 
pogojem, da cena vključuje vrednost vseh uporabljenih materialov, zmanjšano za vse 
notranje dajatve, ki se ali se lahko povrnejo pri izvozu pridobljenega izdelka; 

g) "vrednost materialov" pomeni carinsko vrednost pri uvozu uporabljenih materialov brez 
porekla, ali če ta ni znana in se ne da ugotoviti, prvo preverljivo ceno, plačano za 
materiale v Sloveniji ali v Latviji; 

h) "vrednost materialov s poreklom" pomeni vrednost takih materialov, kot so opredeljeni 
v pododstavku g) in se uporablja mutatis mutandis\ 

1) "dodana vrednost" je cena izdelka franko tovarna, zmanjšana za carinsko vrednost 
vsakega vključenega izdelka, ki nima porekla države, v kateri so bili ti izdelki pridobljeni; 

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; 

I) "pošiljka" pomeni izdelke, ki jih izvoznik pošilja enemu prejemniku bodisi hkrati ali so zajeti 
v enotni prevozni listini, s katero dobavlja izvoznik te izdelke prejemniku, ali če ni take 
listine, izdelke, ki so zajeti na enem računu; 

m) "ozemlje" vključuje teritorialno morje. 
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II. ODDELEK 

OPREDELITEV POJMA "IZDELKI S POREKLOM" 

2. člen 

Splošne zahteve 

1. Za izvajanje tega sporazuma se naslednji izdelki štejejo za izdelke s poreklom iz 
Slovenije: 

a) izdelki, v celoti pridobljeni v Sloveniji v smislu 5. člena tega protokola; 

b) izdelki, pridobljeni v Sloveniji, ki vsebujejo materiale, ki niso bili v celoti pridobljeni 
na njenem ozemlju, pod pogojem, da so bili taki materiali zadosti obdelani ali 
predelani v Sloveniji v smislu 6. člena tega protokola;. 

c) blago s poreklom iz EGP v smislu Protokola 4 k sporazumu o Evropskem 
gospodarskem prostoru. 

2. Za izvajanje tega sporazuma se naslednji izdelki štejejo za izdelke s poreklom iz 
Latvije: 

a) izdelki, v celoti pridobljeni v Latviji v smislu 5. člena tega protokola; 

b) izdelki, pridobljeni v Latviji, ki vsebujejo materiale, ki niso bili v celoti pridobljeni 
na njenem ozemlju, pod pogojem, da so bili taki materiali zadosti obdelani ali 
predelani v Latviji v smislu 6. člena tega protokola; 

c) blago s poreklom iz EGP v smislu Protokola 4 k sporazumu o Evropskem 
gospodarskem prostoru. 

3. člen 

Dvostranska kumulacija porekla 

1. Materiali s poreklom iz Slovenije se štejejo za materiale s poreklom iz Latvije, če so 
vsebovani v izdelku, kije bil tam pridobljen. Ni treba, da so taki materiali zadosti obdelani 
ali predelani, pod pogojem, da so bili obdelani ali predelani bolj, kot to določa prvi 
odstavek 7. člena tega protokola. 

2. Materiali s poreklom iz Latvije se štejejo za materiale s poreklom iz Slovenije, če so 
vsebovani v izdelku, ki je bil tam pridobljen. Ni treba, da so taki materiali zadosti obdelani 
ali predelani, pod pogojem, da so bili obdelani ali predelani bolj, kot to določa prvi 
odstavek 7. člena tega protokola. 
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4. člen 

Diagonalna kumulacija porekla 

1. Ob upoštevanju določb drugega in tretjega odstavka se materiali s poreklom iz Poljske, 
Madžarske, Češke republike, Slovaške republike, Bolgarije, Romunije, Litve, Estonije, 
Islandije, Norveške, Švice ali Skupnosti v smislu sporazumov med Slovenijo in Latvijo 
in vsako od teh držav pri vključitvi v izdelek, ki je bil tam pridobljen, lahko štejejo za 
materiale s poreklom iz Slovenije ali iz Latvije. Ni treba, da so taki materiali zadosti 
obdelani ali predelani. 

2. Izdelki, ki so pridobili status blaga s poreklom na podlagi prvega odstavka, se lahko še 
naprej štejejo za izdelke s poreklom iz Slovenije ali iz Latvije, samo če tam dodana 
vrednost presega vrednost uporabljenih materialov s poreklom iz katere koli države, 
omenjene v prvem odstavku. Če to ni tako, se ti izdelki štejejo za izdelke s poreklom iz 
države, omenjene v prvem odstavku, ki je prispevala največjo vrednost uporabljenih 
materialov s poreklom. Pri določitvi porekla se ne upoštevajo materiali s poreklom iz 
drugih držav, omenjenih v prvem odstavku, ki so bili zadosti obdelani ali predelani v 
Sloveniji ali Latviji. 

3. V tem členu predvidena kumulacija se lahko uporablja samo, kadar so uporabljeni 
materiali pridobili status izdelkov s poreklom z uporabo pravil o poreklu, ki so enaka kot 
pravila v tem protokolu. Slovenija in Latvija se obveščata o podrobnostih iz sporazumov, 
in ustreznih pravilih o poreklu blaga, ki sta jih sklenili z drugimi državami, omenjenimi v 
prvem odstavku. 

4. Ne glede na tretji odstavek tega člena začne v tem členu predvidena kumulacija veljati 
za Slovenijo ali za Latvijo in katero koli drugo državo, navedeno v prvem odstavku z 
datumom ustreznega obvestila. 

5. člen 

V celoti pridobljeni izdelki 

1. Šteje se, da so v celoti pridobljeni v Sloveniji ali v Latviji: 

a) mineralni izdelki, tam pridobljeni iz zemlje ali morskega dna; 

b) tam pridelani rastlinski izdelki; 

c) tam povržene in vzrejene žive živali; 

d) izdelki, pridobljeni od tam vzrejenih živih živali; 

e) izdelki, tam pridobljeni z lovom ali ribolovom; 

f) izdelki morskega ribolova in drugi izdelki iz morja, pridobljeni z njihovimi ladjami 
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zunaj teritorialnega morja Slovenije ali Latvije; 

g) izdelki, izdelani na njihovih predelovalnih ladjah izključno iz izdelkov, omenjenih 
v pododstavku 0; 

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 proizvodnih postopkov, ki tam potekajo; 

j) izdelki, pridobljeni iz morskega dna ali podzemlja zunaj njihovega teritorialnega 
morja pod pogojem, da imata izključno pravico do obdelave morskega dna ali 
podzemlja; 

k) blago, tam izdelano izključno iz izdelkov, omenjenih v pododstavkih a) do j). 

Izraza "njihova plovila" in "njihove predelovalne ladje" v pododstavkih 1 f) in g) prvega 
odstavka se uporabljata samo za plovila in predelovalne ladje: 

a) ki so registrirane ali se vodijo v Sloveniji ali v Latviji; 

b) ki plujejo pod zastavo Slovenije ali Latvije; 

c) ki so najmanj 50 odstotkov v lasti državljanov Slovenije ali Latvije ali družbe s 
sedežem v eni od teh držav, v kateri so direktor ali direktorji, predsednik 
upravnega ali nadzornega odbora in večina članov takih odborov državljani 
Slovenije ali Latvije in če, kadar gre za osebne ali kapitalske družbe, vsaj polovica 
kapitala pripada tem državam ali javnim organom ali državljanom omenjenih 
držav; 

d) katerih kapitan in častniki so državljani Slovenije ali Latvije in 

e) katerih najmanj 75 odstotkov članov posadke so državljani Slovenije ali Latvije. 

6. člen 

Zadosti obdelani ali predelani izdelki 

Za namene 2. člena se šteje, da so izdelki, ki niso v celoti pridobljeni, zadosti obdelani ali 
predelani, če so izpolnjeni pogoji, navedeni v seznamu Priloge II tega protokola. 

Zgoraj navedeni pogoji navajajo za vse izdelke, za katere velja ta sporazum, postopke 
obdelave ali predelave, ki morajo biti opravljeni na materialih brez porekla, uporabljenih 
pri izdelavi teh izdelkov in se nanašajo samo na take materiale. To pomeni, če se izdelek, 
ki je pridobil poreklo z izpolnitvijo pogojev iz seznama, uporablja pri izdelavi drugega 
izdelka, se pogoji, ki se uporabljajo za izdelek, v katerega je ta vključen, ne uporabljajo 
zanj in se ne upoštevajo materiali brez porekla, ki so se morda uporabili pri njegovi 
izdelavi. 

Ne glede na prvi odstavek se materiali brez porekla, ki se v skladu z danimi pogoji za ta 
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izdelek v seznamu ne bi smeli uporabiti pri izdelavi tega izdelka, vseeno lahko uporabijo 
pod pogojem: 

a) da njihova skupna vrednost ne presega 10 odstotkov cene izdelka franko tovarna. 

b) da 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 ne uporabljata v primerih, ki jih določa 7. člen. 

7. člen 

Nezadostni postopki obdelave ali predelave 

1. Ne glede na drugi odstavek se šteje, da so naslednji postopki obdelave ali predelave 
nezadostni, da bi izdelek pridobil status izdelka s poreklom, ne glede na to, ali je 
zadoščeno zahtevam iz 6. člena: 

a) postopki za ohranitev blaga v dobrem stanju .med prevozom in skladiščenjem 
(prezračevanje, razprostiranje, sušenje, hlajenje, soljenje, dajanje v žveplov 
dioksid ali druge vodne raztopine, odstranjevanje poškodovanih delov in podobni 
postopki); 

b) preprosti postopki, kot so odstranjevanje prahu, sejanje ali prebiranje, razvrščanje, 
usklajevanje (vključno s sestavljanjem garnitur izdelkov), pranje, barvanje, 
rezanje; 

c) i) spremembe v embalaži ter razstavljanje in sestavljanje pošiljk; 

ii) preprosto pakiranje v steklenice, čutare, vrečke, zaboje, škatle, pritrjevanje 
na kartone ali plošče itd. in vsi drugi preprosti postopki pakiranja; 

d) pritrjevanje oznak, nalepk in drugih podobnih znakov za razlikovanje na izdelke 
ali njihovo embalažo; 

e) preprosto mešanje izdelkov ne glede na to, ali so različnih vrst ali ne, če ena ali 
več sestavin mešanic ne ustreza pogojem, določenim v tem protokolu, da bi jih 
lahko šteli za izdelke s poreklom iz Slovenije ali iz Latvije; 

f) enostavno sestavljanje delov izdelkov v popoln izdelek; 

g) kombinacija dveh ali več postopkov, opisanih v pododstavkih a) do f); 

h) zakol živali. 

2. Pri ugotavljanju, ali se predelave ali obdelave, opravljene na posameznem izdelku, štejejo 
za nezadostne v smislu prvega odstavka, se skupno upoštevajo vsi postopki, opravljeni 
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na tem izdelku bodisi v Sloveniji ali v Latviji. 

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 ob uporabi nomenklature 
Harmoniziranega sistema. 

Iz tega sledi: 

a) kadar se izdelek, ki ga sestavlja skupina predmetov ali je sestavljen iz izdelkov, 
uvršča po pogojih Harmoniziranega sistema v eno tarifno številko, potem celota 
pomeni enoto kvalifikacije, 

b) kadar je pošiljka sestavljena iz določenega števila enakih izdelkov, ki se uvrščajo 
v enako tarifno številko Harmoniziranega sistema, je treba pri uporabi določb tega 
protokola vsak izdelek obravnavati posebej. 

2. Če je v skladu s Temeljnim pravilom 5 za uporabo 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 Temeljnim pravilom 3 za uporabo Harmoniziranega sistema štejejo za 
garniture s poreklom, kadar imajo poreklo vsi njihovi sestavni deli. Kljub temu pa takrat, kadar je 
garnitura sestavljena iz sestavnih delov, ki imajo poreklo in takih, ki so brez porekla, velja, da ima 
garnitura kot celota poreklo pod pogojem, da vrednost izdelkov brez porekla ne presega 15 
odstotkov cene garniture franko tovarna. 

11. člen 

Nevtralni elementi 

Da bi določili, ali je izdelek izdelek s poreklom, ni treba ugotavljati porekla za spodaj našteto, kar 
bi lahko bilo uporabljeno pri njegovi izdelavi: 
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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. Pogoji, določeni v II. oddelku, ki se nanašajo na pridobitev statusa blaga s poreklom, 
morajo biti v Sloveniji ali Latviji izpolnjeni neprekinjeno, razen kot je določeno v 4. členu. 

2. Če se blago s poreklom, izvoženo iz Slovenije ali iz Latvije v drugo državo, vrne, se z 
izjemo določb 4. člena mora šteti za blago brez porekla, razen če se carinskim organom 
lahko zadovoljivo dokaže: 

a) da je vrnjeno blago isto blago, kot je bilo izvoženo, in 

b) da na njem, medtem ko je bilo v tisti državi ali med izvozom, niso bili opravljeni 
nikakršni postopki, razen tistih, ki so potrebni, da se ohrani v dobrem stanju. 

13. člen 

Neposredni prevoz 

1. Preferencialna obravnava, predvidena s tem sporazumom, se uporablja samo za izdelke, 
ki izpolnjujejo zahteve tega protokola in se prevažajo neposredno med Slovenijo in Latvijo 
ali čez ozemlja drugih držav, omenjenih v 4. členu. Vendar se izdelki, ki sestavljajo eno 
samo nedeljeno pošiljko, lahko prevažajo čez druga ozemlja, če do tega pride, s 
pretovarjanjem ali začasnim skladiščenjem na teh ozemljih pod pogojem, da je blago v 
državi tranzita ali skladiščenja ostalo pod nadzorom carinskih organov in da na njem niso 
bili opravljeni drugi postopki, razen raztovarjanja, ponovnega natovarjanja ali kakršni koli 
postopki za ohranitev blaga v dobrem stanju. 

Izdelki s poreklom se lahko pošiljajo po cevovodih čez ozemlja, ki niso ozemlja Slovenije 
ali Latvije. 
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2. Kot dokazilo, da so izpolnjeni pogoji, določeni v prvem odstavku, je treba predložiti 
carinskim organom države uvoznice: 

a) enotno prevozno listino, 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 je 
primerno, imena ladij ali drugih uporabljenih prevoznih sredstev, in 

(iii) potrjuje pogoje, pod katerimi so bili izdelki zadržani v državi tranzita, ali 

c) če teh ni, katere koli dokumente, ki to dokazujejo. 

14. člen 

Razstave 

1. Za izdelke s poreklom, ki se pošiljajo na razstavo v drugo državo razen tistih, ki so 
omenjene v 4. členu in so po razstavi prodani za uvoz v Slovenijo ali v Latvijo, veljajo 
pri uvozu ugodnosti po določbah tega sporazuma pod pogojem, da se carinskim organom 
zadovoljivo dokaže, da: 

a) je izvoznik te izdelke poslal iz Slovenije ali iz Latvije v državo, v kateri je razstava 
in jih tam razstavljal; 

b) je ta izvoznik izdelke prodal ali drugače odstopil osebi v Sloveniji ali v Latviji; 

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 sestavljeno v skladu z določbami V. oddelka in 
predloženo carinskim organom države uvoznice na običajen način. V njem morata biti 
navedena naziv 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 v zasebne namene v 
trgovinah ali poslovnih prostorih zaradi prodaje tujih izdelkov in med katerimi izdelki 
ostanejo pod carinskim nadzorom. 
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IV. ODDELEK 

POVRAČILO CARINE ALI OPROSTITEV PLAČILA CARINE 

15. člen 

Prepoved povračila carine ali oprostitve plačila carine 

1. Za materiale brez porekla, ki se uporabijo pri izdelavi izdelkov s poreklom iz Slovenije ali 
iz Latvije ali iz ene od drugih držav, omenjenih v 4. členu, za katere se izda ali sestavi 
dokazilo o poreklu v skladu z določbami V. oddelka, se v Sloveniji ali v Latviji 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 Latviji, izrecno ali z učinkom za materiale, uporabljene pri 
izdelavi, takrat ko se izdelki, pridobljeni iz omenjenih materialov, izvozijo in ne, če tam 
ostanejo za domačo porabo. 

3. Izvoznik izdelkov, na katere se nanaša dokazilo o poreklu, mora biti pripravljen, da na 
zahtevo carinskih organov kadar koli predloži 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 
ta sporazum. Nadalje ne preprečujejo uporabe sistema cenovnih nadomestil, ki se 
uporabljajo pri izvozu kmetijskih izdelkov v skladu t določbami tega sporazuma. 

6. Ne glede na prvi odstavek lahko Slovenija ali Latvija uporabljata sistem povračila carine 
ali oprostitve plačila carinskih dajatev ali dajatev z enakovrednim učinkom, ki se 
uporabljajo za materiale, uporabljene pri proizvodnji izdelkov s poreklom, ob upoštevanju 
naslednjih določb: 

a) za izdelke, ki spadajo v 25. do 49. in 64. do 97.poglavja Harmoniziranega sistema, 
se lahko zadrži 5-odstotna carinska dajatev ali tista nižja stopnja, ki velja v 
Sloveniji ali v Latviji; 

b) za izdelke, ki spadajo v 50. do 63.poglavje Harmoniziranega sistema, se lahko 
zadrži 10-odstotna carinska dajatev ali tista nižja stopnja, ki velja v Sloveniji ali v 
Latviji. 

Določbe tega odstavka se uporabljajo do 31. decembra 1998 in se lahko ob soglasju 
ponovno pregledajo. 
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V. ODDELEK 

DOKAZILO O POREKLU 

16. člen 

Splošne zahteve 

1. Za izdelke s poreklom iz Slovenije pri uvozu v Latvijo ter za izdelke s poreklom iz Latvije 
pri uvozu v Slovenijo veljajo ugodnosti tega sporazuma ob predložitvi bodisi: 

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

b) v primerih, določenih v prvem odstavku 21. člena, izjave izvoznika, katere 
besedilo je v Prilogi IV, na računu, obvestilu o odpremi ali drugem trgovinskem 
dokumentu, ki dovolj natančno opisuje te izdelke, da jih je mogoče prepoznati (v 
nadaljevanju "izjava na računu"). 

2. Ne glede na prvi odstavek za izdelke s poreklom v smislu fega protokola v primerih, kot 
jih določa 26. člen, veljajo ugodnosti tega 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 potrdil o prometu 
blaga EUR.1 in zahteve za potrdilo o prometu, katerih vzorca sta v Prilogi III. Obrazci se 
izpolnijo v enem od jezikov, v katerih je sestavljen ta sporazum in v skladu z določbami 
domačega prava države izvoznice. Če so pisani z roko, morajo biti izpolnjeni s črnilom 
in s tiskanimi črkami. Izdelki morajo biti opisani v za to predvideni rubriki brez praznih 
vmesnih vrstic. Če rubrika ni v celoti zapolnjena, je treba pod zadnjo vrstico opisa 
potegniti vodoravno črto in prečrtati prazen prostor pod njo. 

3. Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prometu blaga EUR.1, mora biti pripravljen, 
da na zahtevo carinskih organov 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 Latvije, če se izdelki 
lahko štejejo za izdelke s poreklom iz Slovenije, Latvije ali iz ene od drugih držav, 
omenjenih v 4. členu ter izpolnjujejo druge zahteve tega protokola. 

5. Carinski organi, ki izdajo potrdila EUR.1, ukrenejo vse potrebno za preverjanje porekla 
blaga in izpolnjevanje drugih zahtev tega protokola. V ta namen imajo pravico zahtevati 
katero koli dokazilo in opraviti kakršen koli pregled izvoznikovih poslovnih knjig ali kakršen 
koli drug pregled, ki se jim zdi potreben. Carinski organi, ki izdajo potrdila EUR.1, tudi 
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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 rubriki št. 11 potrdila. 

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

18. člen 

Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.1 

1. Ne glede na sedmi odstavek 17. člena se potrdilo o prometu blaga EUR.1 izjemoma 
lahko izda tudi po izvozu izdelkov, na katere se nanaša: 

a) če ni bilo izdana ob izvozu zaradi napak ali nenamernih opustitev ali posebnih 
okoliščin, ali 

b) če se carinskim organom zadovoljivo pojasni, 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. Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.1 morajo imeti enega od teh zaznamkov: 

"ISSUED RETROSPECTIVELY", "IZDANO NAKNADNO", "IZDOTS PEC PREČU 
EKSPORTA"," IŠDUOTAS PO EKSPORTAVIMO", 
" NACHTRAGLICH AUSGESTELLT", " DELIVRE A POSTERIORI", 
" RILASCIATO A POSTERIORI"," "AFGEGEVEN A POSTERIORI", 
"ISSUED RETROSPECTIVELY"," UDSTEDT EFTERF0LGENDE", 
"EKAOOEN EK TON YZTEPQN", " EXPEDIDO A POSTERIORI", 
" EMITIDO A POSTERIORI'7'ANNETTU JALKIKATEEN", 
"UTFARDAT I EFTERHAND", "UTGEFID EFTIR A", "UTSTEDT SENERE". 

5. Zaznamek iz četrtega odstavka mora biti vpisan v rubriko "Opombe" potrdila o prometu 
blaga EUR.1. 
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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. Na ta način izdani dvojnik mora biti označen z eno od besed: 

" DUPLICATE ", "DVOJNIK'7'DUBLIKATS", "DUBLIKATAS" 
"DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT",' 
"DUPLICATE", "ANTirPA(t)0"," DUPLICADO", "SEGUNDAVIA" 
"EFTIRRIT", "KAKSOISKAPPALE". 

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

4. Dvojnik, na katerem mora biti datum izdaje prvotnega potrdila o prometu blaga EUR.1, 
začne veljati s tem datumom. 

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 Latviji, je mogoče 
zamenjati prvotno dokazilo o poreklu z enim ali več potrdili o poreklu blaga EUR.1 za pošiljanje 
vseh ali nekaterih teh izdelkov drugam v Sloveniji ali v Latviji. Nadomestno potrdilo oziroma 
nadomestna potrdila o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi, pod nadzorom katerih so bili 
dani izdelki. 

21. člen 

Pogoji za izjavo na računu 

1. Izjavo na računu, omenjeno v pododstavku (b) prvega odstavka 16. člena, lahko da: 

a) pooblaščeni izvoznik v smislu 22. člena ali 

b) kateri koli izvoznik za vsako pošiljko, ki jo sestavlja en ali več paketov, ki vsebujejo 
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izdelke s poreklom, katerih skupna vrednost ne presega 6000 ekujev. 

2. Izjavo na računu je možno dati, če se izdelki, na katere se nanaša, lahko štejejo za izdelke 
s poreklom iz Slovenije ali Latvije ali iz ene od drugih držav, omenjenih v 4. členu in ki 
izpolnjujejo druge zahteve tega protokola. 

3. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora biti pripravljen, da na zahtevo carinskih organov 
države izvoznice kadar koli predloži vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo status porekla 
blaga kot tudi izpolnitev drugih zahtev tega protokola. 

4. Izjavo, katere besedilo je v Prilogi IV, mora izvoznik natipkati ali odtisniti na račun, 
obvestilo o odpremi ali drug trgovinski dokument v eni od jezikovnih različic, ki so 
navedene v tej prilogi, v skladu z določbami domačega prava države izvoznice. Če je 
pisana z roko, mora biti napisana s črnilom in s tiskanimi črkami. 

5. Izjave na računu morajo imeti originalni lastnoročni podpis izvoznika. Vendar se od 
pooblaščenega izvoznika v smislu 22. člena ne zahteva, da podpisuje take izjave pod 
pogojem, da 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 
pod pogojem, daje predložena carinskim organom v državi izvoznici 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, 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 carinskim 
organom predložiti zadovoljiva dokazila o statusu porekla teh izdelkov in izpolnjevanju 
drugih zahtev tega protokola. 

2. Carinski organi lahko odobrijo status pooblaščenega izvoznika po kakršnih koli pogojih, 
ki so po njihovem mnenju primerni. 

3. Carinski organi dodelijo pooblaščenemu izvozniku številko carinskega pooblastila, ki 
mora biti na izjavi na računu. 

4. Carinski organi spremljajo in nadzirajo kako pooblaščen izvoznik uporablja pooblastila. 

5. Carinski organi lahko kadar koli umaknejo pooblastilo. To morajo storiti, kadar pooblaščeni 
izvoznik ne daje več jamstev, navedenih v prvem odstavku, ne izpolnjuje pogojev, 
navedenih v drugem odstavku, ali drugače nepravilno uporablja pooblastilo. 
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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 pre- 
ferencialne obravnave, če jih zaradi izjemnih okoliščin ni bilo možno predložiti do 
postavljenega končnega datuma. 

3. V drugih primerih zakasnele predložitve lahko carinski organi države uvoznice sprejmejo 
dokazila o poreklu, če so jim bili izdelki predloženi pred tem končnim datumom. 

24. člen 

Predložitev dokazila o poreklu 
4 

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) Temeljnega pravila 2 za uporabo 
Harmoniziranega sistema, ki spadajo v XVI. in XVII. oddelek ali v tarifni številki 7308 in 9406 
Harmoniziranega sistema, uvažajo po delih, se za take izdelke pri prvem delnem uvozu carinskim 
organom predloži eno samo dokazilo o poreklu. 

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, pod pogojem, da se taki izdelki ne uvažajo v trgovinske 
namene in je bila dana izjava, da ustrezajo zahtevam tega protokola, in ni dvoma o 
resničnosti take izjave. Če se izdelki pošiljajo po pošti, se izjava lahko napiše na carinsko 
deklaracijo C2/CP3 ali na list papiija, ki se priloži temu dokumentu. 
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2. Občasni uvozi, pri katerih gre le za izdelke za osebno uporabo prejemnikov ali potnikov 
ali njihovih družin, se ne štejejo za uvoze v trgovinske namene, če je iz narave in količine 
izdelkov očitno, da niso namenjeni za trgovanje. 

3. Poleg tega skupna vrednost teh izdelkov ne sme presegati 500 ekujev pri majhnih paketih 
ali 1200 ekujev 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 ali iz Latvije ali iz ene od drugih držav, omenjenih 
v 4. členu, in izpolnjujejo druge zahteve tega protokola, so med drugim lahko tudi: 

a) neposredno dokazilo o postopkih, ki jih je opravil izvQznik ali dobavitelj za pridobitev tega 
blaga, kot so na primer vsebovani v njegovih poslovnih knjigah ali notranjem 
knjigovodstvu; 

b) dokumenti, ki dokazujejo status porekla uporabljenih materialov, izdani ali sestavljeni v 
Sloveniji ali Latviji, kadar se taki dokumenti uporabljajo v skladu z domačim pravom; 

c) dokumenti, ki dokazujejo postopek obdelave ali predelave materialov v Sloveniji ali v 
Latviji, izdani ali sestavljeni v Sloveniji ali v Latviji, kjer se uporabljajo v skladu z domačim 
pravom; 

d) potrdila o prometu blaga EUR.1 ali izjave na računih, ki dokazujejo status porekla 
uporabljenih materialov, izdana ali sestavljena v Sloveniji ali v Latviji v skladu s tem 
protokolom ali v eni od drugih držav, omenjenih v 4. členu, v skladu s pravili o poreklu, 
ki so enaka kot pravila v tem protokolu. 

28. člen 

Hramba dokazil o poreklu in spremljajočih dokumentov 

1. Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prometu blaga EUR.1, mora vsaj tri leta 
hraniti dokumente, 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. 
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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 formalne napake 

1. Če so ugotovljene manjše razlike med navedbami na dokazilu o poreklu in tistimi na 
dokumentih, ki so bili predloženi carinskemu organu zaradi izpolnjevanja uvoznih 
formalnosti za izdelke, to ne pomeni ipso facto ničnosti omenjenega dokazila, če se 
pravilno ugotovi, da ta dokument ustreza predloženim izdelkom. 

2. Očitne formalne napake, kot so npr. tipkarske, na dokazilu o poreklu ne morejo biti razlog 
za zavrnitev, če te napake ne ustvarjajo dvomov o pravilnosti navedb v tem dokumentu. 

30. člen 

Zneski, izraženi v ekujih 
0 

1. Zneske v valuti države izvoznice, ki ustrezajo zneskom, izraženim v ekujih, določi drnava 
izvoznica in jih sporoči državi uvoznici. 

2. Kadar so zneski višji od ustreznih zneskov, ki jih je določila država uvoznica, jih mora 
slednja sprejeti, če so izdelki zaračunani v valuti države izvoznice. Kadar so izdelki 
zaračunani v valuti druge države, omenjene v 4. členu, mora država uvoznica priznati 
zneske, ki jih je ta država uradno sporočila. 

3. Zneski, ki jih je treba uporabljati v valuti katere koli države, so protivrednosti zneskov v 
valuti te države, izraženi v ekujih na prvi delovni dan v oktobru 1995. 

4. Skupni odbor na zahtevo Slovenije in Latvije pregleda v ekujih izražene zneske in njihovo 
protivrednost v domačih valutah Slovenije ali Latvije. Skupni odbor ob tem pregledu 
zagotovi, da se zneski, ki jih je treba uporabljati, ne bodo znižali v nobeni domači valuti 
in bo nadalje upošteval zaželeno ohranjanje realnih učinkov teh vrednostnih omejitev. V 
ta namen se lahko odloči za spremembo zneskov, izraženih v ekujih. 
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VI. ODDELEK 

DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU 

31. člen 

Medsebojno sodelovanje 

1. Carinski organi Slovenije in Latvije 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 preverjanja 
teh potrdil in izjav na računih. 

2. Da bi zagotovili pravilno uporabo tega protokola, si Slovenija in Latvija preko pristojnih 
carinskih uprav medsebojno pomagata pri preverjanju verodostojnosti potrdil o prometu 
blaga EUR.1 ali izjav na računih ter točnosti informacij, ki so tam navedene. 

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 tako ustreza, navesti razloge 
za poizvedbo. V podporo zahtevi za preverjanje se pošlje vsak pridobljen dokument ali 
informacija, ki kaže, da so podatki na dokazilu o poreklu napačni. 

3. Preverjanje opravljajo carinski organi 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 take 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 tega preverjanja čim prej 
obveščeni. Izidi morajo jasno pokazati, ali so dokumenti pristni in če se izdelki, na katere 
se nanašajo, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz Slovenije, Latvije ali iz ene od drugih 
držav, ki so omenjene v 4. členu ter izpolnjujejo druge zahteve tega protokola. 
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6. Če v primerih upravičenega dvoma ni odgovora v desetih mesecih od datuma zahteve 
za preverjanje ali če odgovor ne vsebuje zadostne informacije za določitev 
verodostojnosti obravnavanega dokumenta ali pravega porekla izdelkov, carinski organi, 
ki so zahtevali preverjanje, razen v izjemnih okoliščinah, zavrnejo upravičenost za 
preferencialno obravnavo. 

33. člen 

Reševanje sporov 

Če pride do sporov v zvezi s postopki preverjanja iz 32. člena, ki jih ni mogoče rešiti med 
carinskimi organi, ki zahtevajo preverjanje, in carinskimi organi, odgovornimi za izvedbo tega 
preverjanja, ali če se pojavi vprašanje glede razlage tega protokola, jih je treba predložiti 
Skupnemu odboru. 

V vseh primerih se spori med uvoznikom in carinskimi organi države uvoznice rešujejo v skladu 
z zakonodajo te države. 

34. člen 

Kazni 

Kaznovan bo vsakdo, ki sestavi ali povzroči, da se sestavi dokument, ki vsebuje nepravilne 
podatke, da bi pridobil preferencialno obravnavo za izdelke. 

35. člen 

Proste cone 

1. Slovenija in Latvija 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 ne bodo 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 Latvije, 
ki imajo dokazilo o poreklu, uvozijo v prosto cono na podlagi dokazila o poreklu in se na 
njih opravijo predelave ali obdelave, odgovorni organi na izvoznikovo zahtevo izdajo novo 
potrdilo o prometu blaga EUR.1, če je opravljena obdelava ali predelava v skladu z 
določbami tega protokola. 
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VII. ODDELEK 

KONČNE DOLOČBE 

36. člen 

Blago na poti in v skladiščenju 

Blago, ki ustreza določbam II. oddelka in kije na dan začetka veljavnosti tega sporazuma bodisi 
na poti ali v začasnem skladiščenju v Sloveniji ali Latviji, v carinskem skladišču ali prosti coni, se 
lahko sprejme kot blago s poreklom pod pogojem, da se v štirih mesecih od tega datuma 
carinskim organom uvozne države predloži dokazilo o poreklu, ki je bilo naknadno sestavljeno in 
vse dokumente, ki dodatno dokazujejo okoliščine prevoza. 

37. 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 zagotovlja nenehno obveščanje in posvetovanja med 
strokovnjaki. 

Sestavljajo ga strokovnjaki iz Slovenija in Latvije, ki so odgovorni za vprašanja v zvezi s 
carinskimi zadevami in poreklom blaga. 

38. člen 

Nepreferencialna obravnava 

Za izvajanje 2. člena tega protokola se vsak izdelek s poreklom iz pogodbenice tega sporazuma 
ob izvozu v drugo pogodbenico tega sporazuma šteje za nepreferencialni izdelek v času ali v 
obdobjih, v katerih zadnja omenjena pogodbenica tega sporazuma uporablja carinske stopnje, 
veljavne za tretje države ali katere koli ustrezne zaščitne ukrepe za take izdelke v skladu s tem 
sporazumom. 

39. člen 

Spremembe protokola 

Skupni odbor lahko odloči, da spremeni določbe tega protokola. 
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PRILOGA I 

Uvodne opombe k seznamu v Prilogi II 

Opomba 1: 

Seznam določa pogoje, ki se zahtevajo za vse izdelke, da bi se lahko šteli za zadosti obdelane 
ali predelane v smislu 6. člena tega protokola. 

Opomba 2: 

2.1 Prva dva stolpca v seznamu opisujeta pridobljeni izdelek. Prvi stolpec 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", to pomeni, da 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 v 3. in 4. stolpcu, ima izvoznik 
možnost izbire, da uporabi bodisi pravilo, določeno v 3. stolpcu ali tisto iz 4. stolpca. le 
v 4. stolpcu ni pravila o poreklu, je treba uporabiti pravilo, določeno v 3. stolpcu. 

Opomba 3: 

3.1 Določbe 6. člena tega protokola za izdelke, 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 

Latviji. 

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 Latviji iz ingota brez porekla, potem je že 
pridobil poreklo na podlagi pravila za tarifno številko ex 7224 na seznamu. 
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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 Latviji. 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 tudi več predelave ali 
obdelave dodeli status porekla, nasprotno pa manj predelave ali obdelave ne more 
dodeliti statusa porekla. Če torej pravilo določa, daje 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 ne. 

3.3 Če pravilo določa, da se lahko uporabijo "materiali iz katere koli tarifne številke", se ne 
glede na opombo 3.2 lahko uporabijo materiali iz iste tarifne številke kot izdelek, ki pa 
morajo upoštevati kakršne koli posebne omejitve, ki jih pravilo tudi lahko vsebuje. Seveda 
pa izraz" izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vštevši druge materiale iz 
tarifne številke..." pomeni, da se lahko uporabijo samo materiali, uvrščeni v isto tarifno 
številko kot izdelek z drugačnim opisom, kot je opis izdelka v 2. stolpcu seznama. 

3.4 Kadar pravilo na seznamu določa, da se izdelek lahko izdela iz več kot enega materiala, 
to pomeni, da se lahko uporabi kateri koli material ali več materialov. Ni pa treba uporabiti 
vseh. 

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, daje treba uporabiti oboje, uporabi se lahko eno ali drugo ali oboje. 

3.5 Kadar pravilo v seznamu določa, da mora biti izdelek izdelan iz določenega materiala, ta 
pogoj očitno ne preprečuje uporabe drugih materialov, ki zaradi svoje narave ne morejo 
zadostiti pravilu (glej tudi opombo 6.2 spodaj v zvezi s tekstilom). 

Na primer: 

Pravilo za pripravljeno hrano iz tarifne številke 1904, ki posebej izključuje uporabo žit in 
njihovih izdelkov, ne preprečuje uporabe mineralnih soli, kemikalij in drugih dodatkov, ki 
niso izdelki iz žit. 

Vendar to ne velja za izdelke, ki so, čeprav ne morejo biti izdelani iz posameznega 
materiala, določenega v seznamu, lahko izdelani iz materialov enake narave na zgodnejši 
stopnji izdelave. 

Na primer: 

Če gre za oblačila iz dela 62. poglavja, izdelanega iz netkanih materialov, če je za to 
vrsto izdelkov dovoljena samo uporaba preje brez porekla, ni možno začeti pri netkanem 
blagu, čeprav netkano blago običajno ne more biti izdelano iz preje. V takih primerih bi 
bil 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. 
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Opomba 4: 

4.1 ' Izraz "naravna vlakna" se v seznamu uporablja za vlakna, ki niso umetna ali sintetična. 
Omejen je na stopnje pred predenjem, vključno z odpadki, in če ni drugače določeno, 
zajema vlakna, ki so bila mikana, česana ali drugače obdelana, vendar ne 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, uporabljene pri njihovi izdelavi in ki upoštevana skupaj ne presegajo 10% 
skupne teže vseh uporabljenih osnovnih tekstilnih materialov, ne uporabljajo pogoji, 
določeni v 3. stolpcu seznama (glej tudi opombi 5.3 in 5.4 spodaj). 

5.2 Vendar pa se dovoljeno odstopanje iz opombe 5.1 lahko uporabi le za mešane izdelke, 
ki so narejeni iz dveh ali več osnovnih tekstilnih materialov. 

Osnovni tekstilni materiali so: 

- svila 
- volna 
- groba živalska dlaka 
- fina živalska dlaka 
- konjska žima 
- bombaž 
- materiali za izdelavo papirja in papir 
- lan 
- konoplja 
- juta in druga tekstilna vlakna iz ličja 
- sisal in druga tekstilna vlakna iz rodu agav 
- kokosova vlakna, abaka, ramija in druga rastlinska tekstilna vlakna 
- sintetični filamenti 
- umetni filamenti 
- prevodni filamenti 
- sintetična rezana vlakna iz polipropilena 
- sintetična rezana vlakna iz poliestra 
- sintetična rezana vlakna iz poliamida 
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- sintetična rezana vlakna iz poliakrilonitrila 
- sintetična rezana vlakna iz poliimida 
- sintetična rezana vlakna iz politetrafluoretilena 
- sintetična rezana vlakna iz polifenilensulfida 
- sintetična rezana vlakna iz polivinilklorida 
- druga sintetična rezana vlakna 
- umetna rezana vlakna iz viskoze 
- druga umetna rezana vlakna 
- preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi segmenti polietra, povezana ali ne, 
- preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi segmenti poliestra, povezana ali ne, 
- izdelki iz tarifne številke 5605 (metalizirana preja), ki vključujejo trak z jedrom iz 

aluminijaste folije ali z jedrom iz plastičnega sloja, prevlečenega ali ne z aluminijastim 
prahom, širine do 5 mm, kjer so plasti zlepljene s prozornim ali obarvanim epilom 
med dvema plastičnima slojema, 

- drugi izdelki iz tarifne številke 5605. 

Na primer: 

Preja iz tarifne številke 5205, izdelana iz bombažnih vlaken iz tarifne številke 5203 in 
sintetičnih rezanih vlaken iz tarifne številke 5506, je mešana preja. Zato se lahko 
sintetična rezana vlakna brez porekla, ki ne zadovoljujejo pravil o poreklu (ki zahtevajo 
izdelavo iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše), uporabijo do 10 % teže preje. 

Na primer: 

Volnena tkanina iz tarifne številke 5112, izdelana iz volnene preje iz tarifne številke 5107 
in sintetične preje iz sintetičnih rezanih vlaken iz tarifne številke 5509, je mešana tkanina. 
Zato se lahko sintetična preja, ki ne zadovoljuje pravil o poreklu (ki zahtevajo izdelavo 
iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše) ali volnena preja, ki ne zadovoljuje pravil o 
poreklu (ki zahtevajo izdelavo iz naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako 
drugače pripravljenih za predenje) ali kombinacija obeh prej uporabi pod pogojem, da 
njihova skupna teža ne presega 10% teže tkanine. 

Na primer: 

Taftana tekstilna tkanina iz tarifne številke 5802, izdelana iz bombažne preje iz tarifne 
številke 5205 in iz bombažne tkanine iz tarifne številke 5210, je mešan izdelek le, če je 
bombažna tkanina sama mešana tkanina, izdelana iz prej, uvrščenih v dve različni tarifni 
številki ali če so uporabljene bombažne preje same mešanice. 

Na primer: 

Če bi bila ta taftana tekstilna tkanina izdelana iz bombažne preje iz tarifne številke 5205 
in iz sintetične tkanine iz tarifne številke 5407, bi očitno bila uporabljena preja iz dveh 
različnih osnovnih tekstilnih materialov in je zato taftana tekstilna tkanina mešan izdelek. 

Na primer: 

Taftana preproga, narejena iz umetne in bombažne preje, na podlagi iz jute, je mešan 
izdelek, ker so uporabljeni trije osnovni tekstilni materiali. Tako se vsak material brez 
porekla, ki je na kasnejši stopnji izdelave, kot dovoljuje pravilo, lahko uporabi pod 
pogojem, da njihova skupna teža ne presega 10 % teže tekstilnih materialov v preprogi. 
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Tako bi lahko uvozili podlago iz jute, umetno prejo in/ali bombažna vlakna na tej stopnji 
izdelave, pod pogojem, da so izpolnjene zahteve glede teže. 

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

5.4 Za izdelke, ki vsebujejo "trak z jedrom iz aluminijaste folije ali z jedrom iz plastičnega sloja, 
prevlečenega ali ne z aluminijastim prahom, širine do 5 mm, kjer so plasti zlepljene z 
lepilom med dvema plastičnima slojema", je dovoljeno odstopanje pri traku 30 %. 

Opomba 6: 
» 

6.1 Tekstilni izdelki, ki so v seznamu označeni z opombo pod črto, ki se nanaša na to 
opombo, in tekstilni materiali, razen podlog in medvlog, ki ne ustrezajo pravilu za izdelan 
izdelek, določenem v seznamu v 3. stolpcu, se lahko uporabijo pod pogojem, da se 
uvrščajo v tarifno številko, ki je drugačna od tarifne številke izdelka ter da njihova 
vrednost ne presega 8 % cene izdelka franko tovarna. 

6.2 Materiali, ki se ne uvrščajo v 50. do 63. poglavje, se ne glede na opombo 6.3 lahko 
prosto uporabljajo pri izdelavi tekstilnih izdelkov, ne glede na to, ali vsebujejo tekstil ali 
ne. 

Na primer: 

Če pravilo iz seznama določa, da mora biti za določen tekstilni izdelek, kot so na primer 
hlače, uporabljena preja, to ne preprečuje uporabe kovinskih predmetov, kot so gumbi, 
ker gumbi niso uvrščeni v 50. do 63. poglavje. Iz istega razloga to ne preprečuje uporabe 
zadrg, četudi zadrge običajno vsebujejo tekstil. 

6.3 Če se uporablja odstotno pravilo, je treba pri izračunu vrednosti vključenih materialov brez 
porekla upoštevati tudi vrednost materialov, ki niso uvrščeni v 50. do 63. poglavje. 

Opomba 7: 

7.1 Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 in ex 3403 so 
"specifični procesi" naslednji: 

a) vakuumska destilacija; 

b) ponovna destilacija z zelo natančnim procesom frakcioniranja1; 

c) razbijanje (kreking); 

d) preoblikovanje (reforming); 

e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil; 

'Glej dodatno pojasnjevalno opombo 4 (b) k 27. poglavju kombinirane nomenklature 
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f) proces, ki vsebuje vse naslednje postopke: obdelavo s koncentrirano žveplovo kislino, 
oleumom ali žveplovim anhidridom; nevtralizacijo z alkalnimi sredstvi; razbarvanje in 
očiščevanje z naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo, aktiviranim ogljem ali boksitom; 

g) polimerizacija; 

h) alkilizacija; 

i) izomerizacija. 

7.2 Za namene tarifnih številk 2710, 2711 in 2712 so "specifični procesi" naslednji: 

a) vakuumska destilacija; 

b) ponovna destilacija z zelo natančnim procesom frakcioniranja1; 

c) razbijanje (kreking); 

d) preoblikovanje (reforming); 

e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil; 

f) proces, ki vsebuje vse naslednje postopke: obdelavo s koncentrirano žveplovo kislino, 
oleumom ali žveplovim anhidridom; nevtralizacijo z alkalnimi sredstvi; razbarvanje in 
očiščevanje z naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo, aktiviranim ogljem ali boksitom; 

g) polimerizacija; 

h) alkilizacija; 

i) izomerizacija; 

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); 

I) samo za izdelke, ki se uvrščajo v tarifno številko 2710, deparafinizacija s postopkom, 
ki ni filtriranje; 

m) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710, obdelava z vodikom pri 
pritisku nad 20 barov in temperaturi nad 250°C, z uporabo katalizatorja, razen obdelave 
za razžveplanje, kadar je vodik 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 šteje za 
specifični proces; 

'Glej dodatno pojasnjevalno opombo 4 (b) k 27. poglavju kombinirane nomenklature 
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n) samo za goriva, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710, atmosferska destilacija 
pod pogojem, da manj kot 30 % prostornine teh izdelkov, vključno z izgubami, destilira 
pri 300°C metodi ASTM D 86; 

o) samo za težka olja razen plinskih olj in kurilnih olj, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 
2710, obdelava s pomočjo visokofrekvenčnih razelektritev skozi krtačke. 

7.3 Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 in ex 3403 porekla 
ne podelijo enostavne operacije, kot so: čiščenje, dekantiranje, razsoljevanje, vodna 
separacija, filtriranje, barvanje, označevanje, ohranjanje vsebnosti žvepla kot rezultat 
mešanja izdelkov z različno vsebnostjo žvepla, katera koli kombinacija teh operacij ali 
podobne operacije. 
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PRILOGA II 

Seznam obdelav ali predelav, ki jih je treba opraviti na materialih brez porekla, da bi 

lahko izdelani izdelki dobili status blaga s poreklom 

Izdelki v seznamu niso v celoti zajeti s sporazumom. Zato je treba upoštevati tudi ostale 
dele sporazuma 

poročevalec, št. 29 90 20. april 2000 



Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

 (2} (3} ali £41 

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

2. pgl. Meso in užitni mesni klavnični 
•izdelki 

Izdelava, pri kateri morajo biti 
vsi uporabljeni materiali iz l.in 
2. poglavja v celoti pridobljeni. 

. 

3. pgl. Ribe in raki, mehkužci in 
drugi vodni nevretenčaiji 

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

e.\ 4. pgl. 

0403 

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

Pinjenec, kislo mleko in 
smetana, jogurt, kefir in drugo 
fermentirano ali skisano mleko 
in smetana, koncentrirano ali 
ne. z dodanim sladkorjem ali 
drugimi sladili, aromatizirano 
ali z dodanim sadjem, oreščki 
ali kakavom 

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

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

ex 5. pgl. 

e.\ 0502 

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

Pripravljene ščetine in dlaka 
domačih ali divjih prašičev 

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

Čiščenje, dezinfekcija, 
razvrščanje in izravnavanje 
ščetin in dlak. 

6. pgl. Živo drevje in druge 
rastline:čebulice, korenine in 
podobno; rezano cvetje in 
okrasno listje i- 

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

7- Pgl- Užitne vrtnine in nekateri 
koreni in gomolji 

Izdelava, pri kateri morajo biti 
vsi uporabljeni materiali iz 7. 
poglavja v celoti pridobljeni. 
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8. pgl. Užitno sadje in oreščki; lupine 
agrumov ali dinj in lubenic 

Izdelava, pri kateri: 
- morajo biti vse uporabljeno 
sadje in oreščki v celoti 
pridobljei;; 
- vrednost katerega koli 
uporabljenega materiala iz 17. 
poglavja ne presega 30 % 
vrednosti cene izdelka franko 
tovarna. 

ex 9. pgl. 

0901 

0902 

ex 0910 

Kava, čaj, mate čaj in 
začimbe: razen za: 

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

Čaj, pravi; aromatiziran ali ne 

Mešanice začimb 

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

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tarifne številke. 

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tarifne številke. 

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tarifne številke. 

10. pgl. Žita Izdelava, pri kateri morajo biti 
vsi uporabljeni materiali iz 10. 
poglavja v celoti pridobljeni. 

e.\ 11 pgl. 

e.\ 1106 

Izdelki mlinske industrije; 
slad; škrob; inulin; pšenično 
lepilo: razen za: 

Moka. zdrob in prah iz sušenih 
stročnic i? tar. št. 0713 

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

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

12. pgl. Oljna semena in plodovi; 
razno zrnje, semena in 
plodovi: industrijske ali 
zdravilne rastline; slama in 
krma 

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

1301 Šelak; naravne gume, smole, 
gumijeve smole in oljne smole 
(na primer balzami) 

Izdelava, pri kateri vrednost 
katerega koli uporabljenega 
materiala iz tar. št. 1301 ne 
sme presegati 50 % cene 
izdelka franko tovarna. 
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11] (2} (3} ali_ (4) 

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

- Sluzi in sredstva za 
zgoščevanje, dobljena iz 
rastlinskih proizvodov, 
modificirani 

- Drugi 

Izdelava iz nemodificiranih 
sluzi in sredstev za 
zgoščevanje. 

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

14. pgl. Rastlinski materiali za 
pletarstvo; rastlinski izdelki, ki 
niso omenjeni in ne zajeti na 
drugem mestu 

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

• 

c\ 15. pgl. 

1501 

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

Prašičja mast (vključno s 
salom) in piščančja mast, 
razen tiste iz tar. št. 0209 ali 
1503 

- Maščobe iz kosti ali 
odpadkov 

- Drugo 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar.št. 
izdelka. 

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

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

• 
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111 (2) l ali m. 

1502 

1504 

e.\ 1505 

1506 

Maščobe govedi, ovac ali koz, 
razen tistih iz tar. št. 1503: \ 

- Maščobe iz kosti ali 
odpadkov 

- Drugo 

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

- Trdne frakcije 

Drugo 

Prečiščeni lanolin 

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

- Trdne frakcije 

Druao 

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

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

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vštevši druge 
materiale iz tar. št. 1504. 

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

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

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vštevši druge 
materiale iz tar. št. 1506. 

Izdelava, pri kateri morajo biti 
vsi uporabljeni materiali iz 2. 
poglavja v celoti pridobljeni. 
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1507 do 
1515 

i 

1516 

1517 

Olja rastlinskega izvora in 
njihove frakcije: 

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

- Trdne frakcije, razen iz 
jojoba olja 

- Drugo 

Živalske ali rastlinske masti in 
olja in njihove frakcije, 
deloma ali v celoti 
hidrogenirani, 
interesterificirani, 
reesterificirani ali 
elaidinizirani, rafinirani ali 
nerafinirani, toda nadalje 
nepredelani 

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

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar.št., kot je tar .št. 
izdelka. 

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

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

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

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

* 

16. pgl. Izdelki iz mesa, rib ali rakov, 
mehkužcev ali drugih vodnih 
nevretenčaijev 

Izdelava iz živali iz 1. poglavja. 
Vsi uporabljeni materiali iz 3. 
poglavja morajo biti v celoti 
pridobljeni. 

e.\ 17. pgl Sladkor in sladkorni izdelki; 
razen za: 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št. kot je tar. št. 
izdelka. 

, 
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I1L m. J2L ali J2L 

ex 1701 

1702 

e.\ 1703 

1704 

Sladkor iz sladkornega trsa ali 
sladkorne pese ter kemično 
čista saharoza, v trdnem 
stanju, z dodatkom arom ali 
barvil 

Drugi sladkorji, vključno s 
kemično čisto laktozo, 
maltozo. glukozo in fruktozo, 
v trdnem stanju; sladkorni 
sirupi brez dodatkov za 
aromatiziranje ali barvil; 
umetni ined in mešanice 
umetnega ter naravnega medu; 
karamel ni sladkor: 

- Kemično čista maltoza in 
fruktoza 

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

Dmgo 

Melase, dobljene pri 
ekstrakciji ali rafiniranju 
sladkorja, z dodatkom arom in 
barvil 

Sladkorni izdelki (vštevši belo 
čokolado) brez kakava 

Izdelava, pri kateri vrednost 
katerega koli materiala iz 17. 
poglavja ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št. vštevši druge 
materiale iz tar. št. 1702. 

Izdelava, pri kateri vrednost 
katerega koli uporabljenega 
materiala iz 17. poglavja ne 
presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri morajo biti 
vsi uporabljeni materiali že s 
poreklom. 

Izdelava, pri kateri vrednost 
kateregakoli uporabljenega 
materiala iz 17. poglavja ne 
presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka; 
- vrednost katerega koli 
uporabljenega materiala iz 17. 
poglavja ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 
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18. pgl. Kakav in kakavovi izdelki Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar .št., kot je 
tar. št. izdelka; 
- vrednost katerega koli 
uporabljenega materiala iz 17. 
poglavja ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 

1901 Sladni ekstrakt; živila iz moke, 
zdroba, škroba ali sladnega 
ekstrakta, brez dodatka kakava 
ali z dodatkom kakava v 
količini manj kot 40 ut.%, 
računano na osnovo, ki ne 
vsebuje maščob, ki niso 
navedena in ne omenjena na 
drugem mestu; živila iz 
materiala iz tar. št. 0401 do 
0404, brez dodatka kakava ali 
z dodatkom kakava v količini 
manj kot 5 ut.%, računano na 
osnovo, ki ne vsebuje maščob, 
ki niso navedena in ne zajeta 
na drugem mestu: 

- Ekstrakt slada 

- Drugo 

Izdelava iz žit iz 10. poglavja. 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka; 
- vrednost katerega koli 
uporabljenega materiala iz 17. 
poglavja ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 
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1902 

1903 

1904 

1905 

Testenine, kuhane ali 
nekuhane ali polnjene (z 
mesom ali drugimi 
sestavinami) ali drugače 
pripravljene, kot so špageti, 
makaroni, rezanci, lazanje, 
njoki, ravioli, kaneloni; . 
kuskus, pripravljen ali 
nepripravljen: 

- ki vsebujejo 20 ut.% ali manj 
mesa, klavničnih izdelkov, rib, 
školjkarjev ali mehkužcev 

- ki vsebujejo več kot 20 ut.% 
mesa, klavničnih izdelkov, rib, 
školjkarjev ali mehkužcev 

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

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

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

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

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

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

Izdelava: 
- iz materialov, ki niso uvrščeni 
v tar. št. 1806; 
- pri kateri morajo biti vsa 
uporabljena žita in moka (razen 
pšenice vrste "durum" in njenih 
izdelkov) v celoti pridobljeni; 
- pri kateri vrednost katerega 
koli uporabljenega materiala iz 
17. poglavja ne presega 30 % 
cene izdelka franko tovarna. 

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št. razen tistih iz 11. 
poglavja. 
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(D  (2)  <22 ali (4) 

e.\ 20. pgl. 

ex 2001 

e.\ 2004 in 
ex 2005 

2006 

2007 

ex 2008 

Izdelki iz vrtnin, sadja, 
lupinastega sadja in drugih 
delov rastlin, razen za: 

Yam. sladek krompir in 
podobni užitni deli rastlin, ki 
vsebujejo 5 ut.% ali več 
škroba, pripravljeni ali 
konzerv irani v kisu ali ocetni 
kislini 

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

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

Džemi. sadni želeji, 
marmelade, sadni pireji in 
paste iz sadja in lupinastega 
sadja, dobljeni s kuhanjem, z 
dodatkom sladkorja ali drugih 
sladil ali brez njih 

- Lupinasto sadje, brez 
dodanega sladkorja ali 
alkohola 

- Kikirikijevo maslo; 
mešanice na osnovi žit; 
palmova jedra; koruza 

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

Izdelava, pri kateri morajo biti 
vse uporabljeno sadje, lupinasto 
sadje ali vrtnine v celoti 
pridobljeno. 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

Izdelava, pri kateri vrednost 
katerega koli uporabljenega 
materiala iz 17. poglavja ne 
presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka; 
- vrednost katerega koli 
uporabljenega materiala iz 17. 
poglavja ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri vrednost 
uporabljenega lupinastega sadja 
in oljnih semen s poreklom iz 
tar. št. 0801,0802 in 1202 do 
1207 presega 60 % cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar.št., kot je 
tar. Št. izdelka; 
- vrednost kateregakoli 
uporabljenega materiala iz 17. 
poglavja ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 
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HL   (3) ali (4]_ 

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

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka; 
- vrednost katerega koli 
uporabljenega materiala iz 17. 
poglavja ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 

ex 21. pgl. 

e.\ 2101 

Razna živila, razen za: 

Ekstrakti, esence in 
koncentrati kave, čaja, mate 
čaja, pražene cikorije in drugi 
kavni nadomestki 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka; 
- vsa uporabljena cikorija mora 
biti v celoti pridobljena. 

2103 

t 

cx 2104 

2106 

Omake in pripravki za omake; 
mešane začimbe in mešana 
začimbna sredstva; gorčična 
moka in zdrob in pripravljena 
gorčica: 

- Omake in pripravki za 
omake: mešane začimbe in 
mešana začimbna sredstva 

• 

- Gorčična moka in zdrob in 
pripravljena gorčica 

Juhe in ragu juhe in pripravki 
za te juhe s- 

Živila, ki niso navedena in ne 
zajeta na drugem mestu 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar .št., kot je tar. št. 
izdelka. Laliko pa se uporabi 
gorčična moka ali zdrob ali 
pripravljena gorčica. 

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tarifne številke. 

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

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar št., kot je 
tar. št. izdelka; 
- vrednost katerega koli 
uporabljenega materiala iz 17. 
poglavja ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 
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ID S 13) ali £41 

ex 22.pgl. 

2202 

\ 

• 

2208 

Pijače, alkoholi in kis, razen 
za: 

Vode, vštevši mineralne vode 
in sodavice, z dodanim 
sladkorjem ali drugimi sladili 
ali sredstvi za aromatiziranje 
ter druge brezalkoholne pijače, 
razen sadnih in zelenjavnih 
sokov, ki se uvrščajo v tar. št. 
2009 

Nedenaturirani etanol z 
vsebnostjo manj kot 80 vol.%; 
žganja, likerji in druge žgane 
alkoholne pijače 

Izdelava, pri kateri; 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št. kot je 
tar. št. izdelka; 
- vse uporabljeno grozdje ali 
materiali, dobljeni iz grozdja, 
morajo biti v celoti pridobljeni. 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka; 
- vrednost katerega koli 
uporabljenega materiala iz 17. 
poglavja ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna; 
- mora biti vsak uporabljeni 
sadni sok (razen ananasovega, 
citroninega ali soka grenivke) 
že s poreklom. 

Izdelava: 
- iz materialov, ki niso uvrščeni 
v tar. št. 2207 ali 2208; 
- pri kateri mora biti vse 
uporabljeno grozdje ali kateri 
koli material, dobljen iz 
grozdja, v celoti pridobljen, ali, 
če so vsi drugi uporabljeni 
materiali že s poreklom, se 
lahko uporabi arak do višine 5 
vol.%. 

e.\ 23. pgl. 

e.\ 2301 

ex 2303 

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

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

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

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

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

Izdelava, pri kateri mora biti 
vsa uporabljena koruza v celoti 
pridobljena. 

• 

20. april 2000 101 poročevalec, št. 29 



Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS   brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

11) £) [3] ali (4} 

ex 2306 

2309 

Oljne pogače in drugi trdni 
ostanki, dobljeni pri ekstrakciji 
olivnega olja, ki vsebujejo več 
kot 3 ut.% olivnega olja 

Izdelki, ki se uporabljajo kot 
hrana za živali 

Izdelava, pri kateri morajo biti 
vse uporabljene olive v celoti 
pridobljene. 

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

ex 24. pgl. 

2402 

Tobak in tobačni nadomestki; 
razen za: 

Cigare, cigarilosi in cigarete iz 
tobaka ali tobačnega 
nadomestka 

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

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

e.\ 2403 Tobak za kajenje Izdelava, pri kateri mora biti 
najmanj 70 ut.% uporabljenega 
nepredelanega tobaka ali 
tobačnega odpadka iz tar. št. 
2401 že s poreklom. 

e\ 25. pgl. 

ex 2504 

ex 2515 

c.\ 2516 

ex 2518 

Sbl. žveplo; zemljine in 
kamen; sadra, apno in cement; 
razen: 

Naravni kristalni grafit, z 
obogateno vsebino ogljika, 
prečiščen in mlet 

Marmor, rezan z žaganjem ali 
kako drugače razrezan v 
pravokotne bloke ali plošče 
(vključno kvadratne) debeline 
do vključno 25 cm 

# 
Granit, porfir. bazalt, peščenec 
in drug kamen za spomenike 
in gradbeništvo, rezan z 
žaganjem ali kako drugače, v 
pravokotne bloke ali plošče 
(vključno kvadratne) debeline 
do vključno 25 cm 

Žgan dolomit 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

Bogatenje vsebine ogljika, 
prečiščevanje in mletje 
surovega kristalnega grafita. 

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

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

Žganje nežganega dolomita. 

t 
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II] (2} (3} ali (4} 

ex 2519 

ex 2520 

e.\ 2524 

ex 2525 

ex 2530 

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

Sadra, specialno pripravljena 
za zobozdravstvo 

Naravna azbestna vlakna 

Sljuda v prahu 

Zemeljske barve, žgane ali v 
prahu 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali u\TŠčajo v 
diugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko se uporablja 
naravni magnezijev karbonat 
(magnezit). 

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

Izdelava iz azbestnega 
koncentrata. 

Mletje sljude ali odpadkov 
sljude. 

Žganje ali mletje zemeljskih 
barv. 

26. pgl. Rude. žlindra in pepel Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali u\Tščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

ex 27. pgl. 

ex 2707 

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

Olja. pri katerih teža 
aromatskih sestavin presega 
težo nearomatskih, ki so 
podobna mineralnim oljem, 
dobljenim z destilacijo katrana 
iz črnega premoga pri visoki 
temperaturi, katerih se 65% ali 
več prostornine destilira pri j- 
temperaturi do 250° C (vštevši 
mešanice naftnih olj in 
benzena), za uporabo kot 
pogonska goriva ali kurilna 
olja 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

Operacije rafiniranja in/ali en 
ali več specifičnih procesov1. 

ali 

Druge operacije, pri katerih se 
vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali, ki so 
u\TŠčeni v isto tar. št., pod 
pogojem, da njihova vrednost 
ne presega 50 % cene izdelkov 
franko tovarna. 

1Za posebne pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej uvodni opombi 7.1 in 7.3 
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m (2} (3) ali (41 

ex 2709 

2710 

Nafta, dobljena iz 
bituminoznih mineralov, 
surova 

Olja, dobljena iz nafte, in olja, 
dobljena iz bituminoznih 
materialov, razen surovih; 
izdelki, ki niso omenjeni niti 
zajeti na drugem mestu, ki 
vsebujejo po teži 70 % ali več 
olj iz nafte ali olj, dobljenih iz 
bituminoznih materialov, če so 
ta olja osnovne sestavine teh 
proizvodov 

Destruktivna destilacija 
bituminoznih materialov. 

Operacije rafiniranja in/ali en 
ali več specifičnih procesov 

ali 

Dnfgfe operacije, pri katerih se 
vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar.št., kot je 
tar.št.izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali, ki so 
uvrščeni v isto tar. št., pod 
pogojem, da njihova vrednost 
ne presega 50 % cene izdelkov 
franko tovarna. 

2711 

2712 

Naftni plini in drugi plinasti 
ogljikovodiki 

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

Operacije rafiniranja in/ali en 
ali več specifičnih procesov1. 

ali 

Druge operacije, pri katerih se 
vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar.št.izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali, ki so 
uvrščeni v isto tar .št., pod 
pogojem, da njihova vrednost 
ne presega 50 % cene izdelkov 
franko tovarna. 

Operacije rafiniranja in/ali en 
ali več specifičnih procesov1. 

ali 

Druge operacije, pri katerih se 
vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar.št., kot je 
tar.št.izdelka. Lahko se 
uporabijo materiali, ki so 
uvrščeni v isto tar.št. pod 
pogojem, da njihova vrednost 
ne presega 50% cene izdelkov 
franko tovarna. 

• 

1 Za posebne pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej uvodno opombo 7.2. 
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iH J2) £3) ali (4} 

2713 Naftni koks, bitumen in drugi 
ostanki iz nafte ali olj iz 
bituminoznih materialov 

\ 

Operacije rafiniranja in/ali 
en ali več specifičnih 
procesov1. 

ali 

Druge operacije, pri katerih se 
vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali, ki so 
uvrščeni v isto tar. št., pod 
pogojem, da njihova vrednost 
ne presega 50% cene izdelkov 
franko tovarna. 

- •- 

2714 

2715 

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

Bitumenske mešanice na 
osno\i naravnega asfalta, 
naravnega bitumna, bitumna 
iz nafte, mineralnega katrana 
ali mineralne katranske smole 

Operacije rafiniranja in/ali en 
ali več specifičnih procesov i. 

ali 

Druge operacije, pri katerih se 
vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali, ki so 
uvrščeni v isto tar. št., pod 
pogojem, da njihova vrednost 
ne presega 50 % cene izdelkov 
franko tovarna. 

Operacije rafiniranja in/ali en 
ali več specifičnih procesov1. 

ali 

Druge operacije, pri katerih se 
vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka. Laliko pa se 
uporabijo materiali, ki so 
uvrščeni v isto tar .št,, pod 
pogojem, da njihova vrednost 
ne presega 50 % cene izdelkov 
franko tovarna. 

- 

1 Za posebne pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej uvodni opombi 7.1 in 7.3. 
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iH (2} _[3) ali (41 

ex 28.pgl. 

e.\ 2805 

ex 2811 

ex 2833 

ex 2840 

Anorganski kemični izdelki; 
organske in anorganske 
spojine ali plemenite kovine, 
redkih zemeljskih kovin, 
radioaktivnih elementov ali 
izotopov, razen za 

"MischmetaH" 

Žveplov trioksid 

Aluminijev sulfat 

Natrijev perborat 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko pa se 
uporabljajo materiali, ki so 
uvrščeni v isto tar. št. ,pod 
pogojem, da njihova vrednost 
ne presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 

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

Izdelava iz žveplovega 
dioksida. 

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

Izdelava iz dinatrijevega 
tetraborata pentahidrata. 

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. 

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

ex 29. pgl. Organski kemični izdelki, 
razen: 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št 
izdelka. Lahko pa se 
uporabljajo materiali, ki so 
uvrščeni v isto tar. š, pod 
pogojem, da njihova vrednost 
ne presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cenc 
izdelka franko tovarna. 
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Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

11) (2)  £3J M Sil 

e.\ 2901 

ex 2902 

Aciklični ogljikovodiki za 
uporabo kot pogonsko gorivo 
ali ogrev anje 

Ciklani in cikleni (razen 
azulenov). benzeni, tolueni, 
ksileni, za uporabo kot 
pogonsko gorivo ali kurilno 
olje 

Operacije rafiniranja in/ali en 
ali več specifičnih procesov1. 

ali 

Druge operacije, pri katerih se 
vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali, ki so 
uvrščeni v isto tar. št., pod 
pogojem, da njihova vrednost 
ne presega 50 % cene izdelkov 
franko tovarna. 

Operacije rafiniranja in/ali en 
ali več specifičnih procesov1 

ali 

Druge operacije, pri katerih se 
vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali, ki so 
uvrščeni v isto tar. št., pod 
pogojem, da njihova vrednost 
ne presega 50 % cene izdelkov 
franko tovarna. 

• 

ex 2905 

2915 

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

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

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št. vštevši druge 
materiale iz tar. št. 2905. 
Kovinski alkoholati iz te tar. št. 
se lahko uporabljajo pod 
pogojem, da njihova vrednost 
ne presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelav a 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. 

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

yZa posebne pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej uvodni opombi 7.1 in 7.3 
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ID £22 £3] au (4i 

e.\ 2932 

2933 

2934 

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

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

Heterociklične spojine samo s 
heteroatomom ali heteroatomi 
dušika; 

Nukleinske kisline in njihove 
soli: druge heterociklične 
spojine 

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. 

f 
Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št.. 

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

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

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

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. 

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

e.\ 30. pgl. Farmacevtski izdelki razen: Izdelava, pri kateri se vsi 
porabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko pa se 
uporabljajo materiali, ki so 
uvrščeni v isto tar. št., pod 
pogojem . da njihova vrednost 
ne presega 20 % cene izdelka 
franko tovarne. 
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(1) (2) £3) ali (4) 

3002 Človeška kri; živalska kri, 
pripravljena za uporabo v 
terapevtske, profilaktične ali 
diagriostične namene; 
antiserumi in druge frakcije 
krvi in modificirani 
imunološki izdelki, ne glede 
na to, ali so pridobljeni z 
uporabo biotehnoloških 
procesov; cepiva, toksini, 
kulture mikroorganizmov 
(razen kvasovk) in podobni 
izdelki: 

- Izdelki, ki so sestavljeni iz 
dveh sestavin ali več, ki so 
pomešani za terapevtske ali 
profilaktične namene ali 
nepomešani izdelki za te 
namene, pripravljeni v 
odmerjene doze ali v oblike ali 
pakiranje za prodajo na drobno 

- Drugo: 

- človeška kri 

— živalska kri pripravljena za 
terapeuske ali profilaktične 
namene 

— frakcije krvi, razen 
antiserumov, hemoglobina in 
serumskih globulinov 

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št. , vštevši druge 
materiale iz tar. št. 3002. 
Lahko se tudi uporabljajo 
materiali iz tega opisa pod 
pogojem, da njihova vrednost 
ne presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vštevši druge 
materiale iz tar. št. 3002. Lahko 
se tudi uporabljajo materiali iz 
tega opisa pod pogojem, da 
njihova vrednost ne presega 20 
% cene izdelka franko tovarna. 

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vštevši druge 
materiale iz tar. št. 3002. 
Lahko se tudi uporabljajo 
materiali iz tega opisa pod 
pogojem, da njihova vrednost 
ne presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vštevši druge 
materiale iz tar. št. 3002. Lahko 
se tudi uporabljajo materiali iz 
tega opisa pod pogojem, da 
njihova vrednost ne presega 20 
% cene izdelka franko tovarna. 
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— hemoglobin, krvni globulin 
in serumski globulin 

- - drugo 

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vštevši druge 
materiale iz tar. št. 3002. Lahko 
se tudi uporabljajo materiali iz 
tega opisa pod pogojem, da 
njihova vrednost ne presega 20 
% cene izdelka franko tovarna. 

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vštevši druge 
materiale iz tar. št. 3002. Lahko 
se tudi uporabljajo materiali iz 
tega opisa pod pogojem, da 
njihova vrednost ne presega 20 
% cene izdelka franko tovarna. 

' 

3003 in 
3004 

Zdravila (razen proizvodov iz 
tar. št. 3002, 3005 ali 3006) 

- Pridobljeni iz amikacina iz 
tar. št. 2941 

- Drugo 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št. , kot je tar. št. 
izdelka. Lahko pa se 
uporabljajo materiali iz tar. št. 
3003 ali 3004 pod pogojem, da 
njihova skupna vrednost ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka. Lahko pa se 
uporabljajo materiali iz tar. št. 
3003 ali 3004 pod pogojem, da 
njihova skupna vrednost ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materalov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna . 

ex 31. pgl Gnojila, razen: Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
dnigo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko pa se 
uporabljajo materiali, ki so 
uvrščeni v isto tar. št. pod 
pogojem, da njihova vrednost 
ne presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 

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

29 20. april 2000 



Tar. štev. 
HS 

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

-01 JZL 131 ali ifl 

e.\ 3105 Mineralna ali kemična gnojila, 
ki vsebujejo dva ali tri gnojilne 
elemente dušik, fosfor in 
kalij; druga gnojila; izdelki iz 
tega poglavja v obliki tablet ali 
podobnih oblikah ali 
pakiranjih do 10 kg bruto teže 
razen za: 

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

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka. Lahko pase 
uporabljajo materiali, ki so 
uvrščeni v isto tar. št. pod 
pogojem, da njihova vrednost 
ne presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna, in 

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

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

ex 32. pgl. 

ex 3201 

3205 

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

Tanini in njihove soli, etri, 
estri in drugi derivati 

Lak barve: preparati, 
predvideni v 3. opombi v tem 
poglavju, na osnovi "lak barv"1 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št 
izdelka. Lahk pa se uporabljajo 
materiali, ki so uvrščeni v isto 
tar. št. pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna . 

Izdelava iz ekstraktov za 
strojenje rastlinskega porekla. 

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar št., razen materialov iz 
tar. št. 3203, 3204 in 3205. 
Materiali, uvrščeni v tar. št. 
3205 pa se lahko uporabljajo 
pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna. 

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

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. 

1Opomba 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 barvnih preparatov 
pod pogojem, da niso uvrščeni v drugo tarifno številko 32. poglavja. 
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m (2) 131 ali m. 

ex 33. pgl. 

5301 

ex 34. pgl. 

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

Eterična olja (brez terpenov ali 
s terpeni), vključno zgoščena 
(trda) olja (concretes) in čista 
olja; rezinoidi; koncentrati 
eteričnih olj v masteh, v 
neeteričnih oljih, voskih ali 
podobno, dobljeni z ekstrakcijo 
eteričnih olj z mastjo ali 
maceracijo; stranski terpenski 
izdelki, dobljeni z 
deterpenacijo eteričnih olj; 
vodni destilati in vodne 
raztopine eteričnih olj 

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

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko pa se 
uporabljajo materiali, ki so 
uvrščeni v isto tar. št. pod 
pogojem, da njihova vrednost 
ne presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vštevši materiale iz 
druge "skupine"' v tej tar. št. 
Materiali, uvrščeni v isto 
skupino, se lahko uporabljajo 
pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko pa se 
uporabljajo materiali, ki so 
uvrščeni v isto tar. št. pod 
pogojem, da njihova vrednost 
ne presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 

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

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. 

11zraz "skupina" pomeni kateri koli del besedila te tarifne številke med dvema 
podpičjema. 
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IU J2L (3) ali ill 

e.\ 3403 

3404 

Mazalni preparati.,ki vsebujejo 
naftna olja ali olja, dobljena iz 
bituminoznih mineralov, pod 
pogojem da predstavljajo manj 
kot 70 ut.% 

Umetni voski in pripravljeni 
voski: 

- Na osnovi parafina, voskov 
iz nafte, voskov, dobljenih iz 
bituminoznih mineralov, 
stisnjenega parafina ali 
parafina z odstranjenim oljem 

- Drugo 

Operacije rafiniranja in/ali en 
ali več specifičnih procesov.21 

ali 

Druge operacije, pri katerih se 
vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali, ki so 
uvrščeni v isto tar. št., pod 
pogojem, da njihova vrednost 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko pa se 
uporabljajo materiali, ki so 
uvrščeni v isto tar. št., pod 
pogojem, da njihova vrednost 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

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 
- materialov iz tar. št. 3404. 

Ti materiali se lahko 
uporabljajo pod pogojem, da 
njihova vrednost ne presega 20 
% cene izdelka franko tovarna. 

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

1za posebne pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej uvodni opombi 7.1 in 7.3. 
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ID (2} [3] ali (4}_ 

e.\ 35 pgl. 

3505 

ex 3507 

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

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

- Škrobni etri in estri 

- Drugo 

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

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko pa se 
uporabljajo materiali, ki so 
uvrščeni v isto tar. št. pod 
pogojem, da njihova vrednost 
ne presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vštevši druge 
materiale iz tar. št. 3505. 

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

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. 

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. 

36. pgl. Razstreliva; pirotehnični 
izdelki; vžigalice; piroforne 
zlitine: določeni vnetljivi 
preparati 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko pa se 
uporabljajo materiali, ki so 
uvrščeni v isto tar. št. pod 
pogojem, da njihova vrednost 
ne presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 

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

c.\ 37. pgl. Izdelki za fotografske in 
kinematografske namene; 
razen: 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko pa se 
uporabljajo materiali, ki so 
uvrščeni v isto tar. št. pod 
pogojem, da njihova vrednost 
ne presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna. 
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ID (2} (3) ali (41 

3701 

3702 

3704 

Fotografske plošče in plan 
filmi, občutljivi za svetlobo, 
neosvetljeni, iz kakršnega koli 
materiala, razen iz papiija, 
kartona ali tekstila; fotografski 
plani filmi za trenutno (hitro) 
fotografijo, občutljivi za 
svetlobo, neosvetljeni, v 
kasetah ali brez njih: 

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

- Drugo 

Fotografski filmi v zvitkih, 
občutljivi za svetlobo, 
neosvetljeni, iz kakršnega koli 
materiala, razen iz papiija. 
kartona ali tekstila; filmi v 
zvitkih za trenutno (hitro) 
fotografijo, občutljivi za 
svetlobo, neosvetljeni 

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

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., razen v tar. št. 
3701 ali 3702. Lahko pa se 
uporabijo materiali, uvrščeni v 
tar. št. 3702, pod pogojem, da 
njihova vrednost ne presega 30 
% cene izdelka franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št. razen v tar. št. 
3701 ali 3702. Lahko pa se 
uporabijo materiali, uvrščeni v 
tar. št. 3701 ali 3702, pod 
pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
katero koli tar. št., razen v tar. 
št. 3701 ali 3702. 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
katero koli tar. št. razen v tar. 
št. 3701 do 3704. 

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. 

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. 

ex 38. pgl. Razni izdelki kemične 
industrije, razen: 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. Št. , kot je tar. št. 
izdelka. Lahko pa se uporabijo 
materiali, uvrščeni v isto tar. 
št., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna. 
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11L J2L M. ali M. 

ex 3801 

e.\ 3803 

e.\ 3805 

ex 3806 

ex 3807 

3808 

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

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

Rafinirano talolje 

Sulfatna terpentinska olja, 
prečiščena 

Smol ni estri 

Lesni katran (lesna katranska 
smola) 

Insekticidi, rodenticidi, 
fungicidi, herbicidi, sredstva 
zoper klitje, sredstva za 
urejanje rasti rastlin, 
dezinfektanti in podobni 
izdelki, pripravljeni v oblikah 
ali pakiranjih za prodajo na 
drobno ali kot preparati ali kot 
izdelki (npr. žveplani trakovi, 
stenji, sveče in muholovke) 

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

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

Rafiniranje surovega talolja. 

Prečiščevanje z destilacijo ali 
rafiniranjem surovega 
sulfatnega terpentinskega olja. 

Izdelava iz smolnih kislin. 

Destilacija lesnega katrana. 

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. 

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. 

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. 

116 



Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

 m (2)  (3) aH (4) 

3809 

3810 

3811 

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

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

Preparati zoper detonacijo, 
preparati za preprečevanje 
oksidacije, za preprečevanje 
kopičenja smole, za izboljšanje 
viskoznosti, preparati za 
preprečevanje korozije in 
drugi pripravljeni aditivi, za 
mineralna olja (vštevši bencin) 
ali za druge tekočine, ki se 
uporabljajo v iste namene kot 
mineralna olja: 

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

- Drugo 

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

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

Izdelav a, pri kateri v rednost 
vseh uporabljenih materialov, 
ki so uvrščeni v tar. št. 3811 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tov arna. 
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Tar. štev. 
HS 

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

111 J2I J2L ali J4)_ 

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 

5813 Preparati in polnila za aparate 
za gašenje požara; napolnjene 
granate za gašenje požara 

3814 Sestavljena organska topila in 
razredčila, ki niso navedena in 
ne zajeta na drugem mestu; 
pripravljena sredstva za 
odstranjevanje premazov 

3818 Kemični elementi, dopirani za 
uporabo v elektroniki, v obliki 
kolutov, ploščic ali v podobnih 
oblikah; kemične spojine, 
dopirane za uporabo v 
elektroniki 

3819 Tekočine za hidravlične 
zavore in druge pripravljene 
tekočine za hidravlični prenos, 
ki ne vsebujejo ali vsebujejo 
manj kot 70 ut.% naftnega olja 
ali olj, dobljenih iz 
bituminoznih mineralov 

3820 Preparati zoper zmrzovanje in 
pripravljene tekočine za 
odtajanjc 

3S22 Diagnostični ali laboratorijski 
reagenti na podlogi in 
pripravljeni diagnostični ali 
laboratorijski reagenti s 
podlogo ali brez nje, razen 
tistih iz tar. št. 3002 ali 3006 

3823 Industrijske monokarboksilne 
maščobne kisline; kisla olja iz 
rafiniranja; industrijski 
maščobni alkoholi 

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

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

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

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

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

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

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

11} (2) [3] ali (41 

- Industrijske 
monokarboksilne maščobne 
kisline; kisla olja iz rafiniranja 

- Industrijski maščobni 
alkoholi 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vštevši druge 
materiale iz tar. št. 3823. 

3824 Pripravljena vezivna sredstva 
za livarske modele ali livarska 
jedra, kemični izdelki in 
preparati kemične industrije in 
sorodnih industrij (vštevši 
tiste, ki so sestavljeni iz 
mešanic naravnih izdelkov), ki 
niso navedeni in ne zajeti na 
drugem mestu, oszanki iz 
proizvodnje kemične ali 
sorodnih industrij, ki niso 
navedeni in ne zajeti na 
drugem mestu: 

v 
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Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

  (2) (3} ali (4) 

- Naslednji iz te tarifne 
številke: 

Pripravljena vezivna sredstva 
za livarske modele ali livarska 
jedra na osnovi naravnih 
smolnih izdelkov 

Naftenske kisline, njihove v 
vodi net opne šoli in njihovi 
estri 

Sorbitol. razen sorbitola iz tar. 
št. 2905 

Petrolejevi sulfonati, razen 
petrolejcvih sulfonatov 
alkalnih kovin, amoniaka ali 
etanolaminov, tiofeniranih 
sulfonskih oljnih kislin, 
pridobljenih iz bituminoznih 
mineralov in njihovih soli 

Ionski izmenjevalci 

Sušilci za vakumske cevi 

Alkalni železovi oksidi za 
prečiščevanje plina 

Amoniakova voda in surovi 
amoniak (izkoriščeni oksid) 
dobljen s prečiščevanjem 
svetlega plina 

Sulfonaftenske kisline, njihove 
v vodi netopne soli in njiho\i 
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 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko pa se uporabijo 
materiali, ki se uvrščajo v isto 
tar. št., pod pogojem, da 
njihova vrednost ne presega 20 
% cene izdelka franko tovarna. 

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

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

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

(1) i2L J2L ali 

3901 do 
3915 

e.\ 3907 

3912 

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

- Izdelki adicijske 
homopolimerizacije, pri kateri 
enojni monomer prispeva več 
kot 99 ut.% celotne vsebine 
polimerov' 

Drugo 

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

- Poliester 

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

Izdelava, pri kateri: 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna in 
- vrednost katerega koli 
uporabljenega materiala iz 39. 
poglavja ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna1. 

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov iz 
39. poglavja ne presega 20 % 
cene izdelka franko tovarna1. 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št. kot je tar. št. 
izdelka. Lahko pa se 
uporabljajo materiali, ki se 
uvrščajo v isto tar. št., pod 
pogojem ,da njihova vrednost 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna1 

Izdelava, pri kateri vrednost 
katerega koli uporabljenega 
materiala iz 39.poglavja ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna in /ali izdelav a 
iz tetrabrom-(bisfenol A) 
polikarbonata 

Izdelava, pri kateri vrednost 
katerega koli uporabljenega 
materiala iz iste tar. št. kot je 
proizvod ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna 

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

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

yZa 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. 
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Tar. štev. 
HS 

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

I1L (2) (3) ali m 

3916 do 
3921 

e.\ 3916 in 
cx 3917 

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

- Ploščati izdelki, bolj kot le 
površinsko obdelani ali rezani 
v druge oblike, razen 
pravokotnih (vštevši -» 
kvadratne); drugi izdelki, bolj 
obdelani kot le po\TŠinsko 
obdelani 

- Drugi: 

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

- - drugi 

Profilni izdelki in cevi 

Izdelava, pri kateri vrednost 
katerega koli uporabljenega 
materiala iz 39. poglavja ne 
presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri: 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna, in 
- vrednost katerega koli 
uporabljenega materiala iz. 39. 
poglavja ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna1. 

Izdelava, pri kateri vrednost 
katerega koli uporabljenega 
materiala iz 39. poglavja ne 
presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna1. 

Izdelava, pri kateri: 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna, in 
- vrednost katerega koli 
materiala, uvrščenega v isto tar. 
št. kot je izdelek, ne presega 20 
% cene izdelka franko tovarna. 

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

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

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

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

1Za 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. 
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Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 

IjS   brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

II] (2} (3) ali (4} 

ex 3920 

ex 3921 

3922 do 
3926 

- Folije ali filmi iz ionomerov 

- Folije iz regenerirane 
celuloze, poliamidov ali 
polietilena 

Folije iz plastičnih mas, 
metalizirane 

Izdelki iz plastičnih mas 

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

Izdelava, pri kateri vrednost 
katerega koli uporabljenega 
materiala iz iste tar. št., kot je 
izdelek, ne presega 20 % cene 
izdelka franko tovarna. 

Izdelava iz visoko prosojnih 
poliestrskih folij debeline manj 
kot 23 mikronov1. 

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

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

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

e.\ 40. pgl 

• 

e.\ 4001 

•4005 

4012 

Kavčuk in izdelki iz kavčuka 
in gume; razen: 

Laminirane plošče ali krpe 
kavčuka za čevlje 

Mešanice kavčuka. 
ne\-ulkanizirane, v primarnih 
oblikah ali ploščah, listih ali 
trakovih 

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

- Protektirane gume, polne 
gume ali gume z zračnimi 
komorami 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

Laminacija folij iz naravnega 
kavčuka. 

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

Protektiranje rabljenih zunanjih 
gum. 

\ 

1Za visoko prosojne folije se štejejo: folije, katerih zatemnitev (merjeno z Gardnerjevim 
Hazemetrom v skladu z ASTM-D 1003-16, t.i.Hazefaktor) je manjša kot 2 odstotka. 
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Tar. štev. 
HS 

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

IU (2)  (3) ali (41 

ex 4017 

- Drugo 

Izdelki iz kavčuka 

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

Izdelava iz kavčuka. 
• 

ex 41. pgl. 

ex 4102 

4104 do 
4107 

4109 

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

Surove kože ovac ali jagnjet, 
brez volne 

Usnje, brez dlake ali volne, 
razen usnja iz tar. št. 4108 ali 
4109 

Lakasto usnje in lakasto 
plastovito usnje, metalizirano 
usnje 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

Odstranjevanje volne s kože 
ovac ali jagnjet z volno. 

Ponovno strojenje predhodno 
strojenih kož. 

ali 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

Izdelava iz usnja iz tar. št. 4104 
do 4107 pod pogojem, da 
njihova vrednost ne presega 50 
% cene izdelka franko tovarna. 

• 

42. pgl. Usnjeni izdelki, sedlarski in 
jermenarski izdelki, predmeti 
za potovanje, ročne torbe in 
podobni izdelki iz živalskih 
črev (razen sviloprejkine niti) 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

e.\ 43. pgl. 

ex 4302 

Naravno in umetno krzno; 
krzneni izdelki, razen za: 

Strojeno ali obdelano krzno, 
sestavljeno: 

- Plošče, križi, kv adrati in 
podobne oblike 

- Drugo 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

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

Izdelava iz nesestavljenega 
strojenega ali obdelanega 
krzna. 

10 
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Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

 0 £2  a« £41 

4303 Oblačila, oblačilni dodatki in 
drugi krzneni izdelki 

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

ex 44. pgl. 

ex 4403 

* 

e.\ 4407 

ex 4408 

ex 4409 

ex 4410 do 
ex 4413 

e.x 4415 

e.x 4416 

Les in lesni izdelki; lesno 
oglje; razen za: 

Les, grobo obdelan (štirikotno 
tesan) 

Les, vzdolžno žagan ali 
cepljen, rezan ali luščen, 
skobljan, brušen ali topo ali 
zobato dolžinsko spojen, 
debeline nad 6 mm 

Furnirski listi in listi za 
vezane plošče debeline do 6 
mm, sestavljen in drug les, 
žagan po dolžini, rezan ali 
lupljen, skobljan .brušen ali 
lepljen s topim ali zobatim 
dolžinskim spajanjem, 
debeline do 6 mm 

Les, profiliran po vsej dolžini 
katerega koli roba ali strani, 
skobljan ali ne, brušen ali topo 
ali zobato dolžinsko spojen ali 
ne: 

- Brušeni ali topo ali zobato 
dolžinsko spojeni 

- Okrasne palice, venci in 
okrasne letve 

Okrasne palice, venci in 
okrasne letve za notranjo 
dekoracijo in druge oblikovane > 
plošče 

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

Sodi, kadi, vedra in drugi 
sodarski izdelki in njihovi deli, 
iz lesa 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

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

Skobljanje, brušenje ali 
lepljenje s topim ali zobatim 
dolžinskim spajanjem. 

Spajanje, skobljanje, brušenje 
ali lepljenje s topim ali zobatim 
dolžinskim spajanjem. 

Brušenje ali topo ali zobato 
dolžinsko spajanje. 

Predelava v obliki palic, vencev 
ali okrasnih letev. 

Predelava v obliki palic, vencev 
in okrasnih letev. 

Izdelava iz desk, ki niso 
razrezane na določeno velikost. 

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

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

ID (2) • (3) ali (41 

ex 4418 

e.\ 4421 

- Stavbno pohištvo in leseni 
izdelki za gradbeništvo 

- Okrasne palice in okrasne 
letve 

Trščice za vžigalice; lesne 
kljukice ali zatiči za obutev 

Izdelava pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko pa se 
uporabljajo celičaste lesene 
plošče, skodle in opaži. 

Predelava v obliki palic ali 
okrasnih letev. 

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

ex 45. pgl. 

4503 

Pluta in plutasti izdelki, razen: 

Izdelki iz naravne plute 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

Izdelava iz plute iz tar. št. 
4501. 

• 

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

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

47. pgl. Celuloza, Ifesna ali iz drugih 
vlaknastih celuloznih 
materialov; recikliran papir ali 
karton (ostanki in odpadki) 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

cx 48. pgl. 

c.\ 4811 

4816 

Papir in karton; izdelki iz 
papirne kaše. papirja ali 
kartona; razen za: 

Papir in karton, samo s črtami 
ali kvadrati 

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

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

Izdelava iz materialov za 
izdelavo papirja iz 47. poglavja. 

Izdelava iz materialov za 
izdelavo papirja iz 47. poglavja. 
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Lh (2} (3) ali (4} 

4817 

ex 4818 

e.\ 4819 

ex 4820 

ex 4823 

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

Toaletni papir   

Škatle, zaboji, vreče in druge 
posode za pakiranje iz papiija, 
kartona, celulozne vate ali 
listov ali trakov iz celuloznih 
vlaken 

Bloki papirja za pisma 

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

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna. 

Izdelava iz materialov za  
izdelavo papiija iz 47. poglavja. 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna. 

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

Izdelava iz materialov za 
izdelavo papiija iz 47. poglavja. 

e.\ 49. pgl. 

4909 

4910 

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

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

Koledarji vseh vrst. tiskani. 
vštevši koledarske bloke: 

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

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

Izdelava iz materialov, ki niso 
uvrščeni v tar. št. 4909 ali 
4911. 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna. 
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Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

HI (2) ' . (3) ali (4} 

- Drugo Izdelava iz materialov ki niso 
uvrščeni v tar. št. 4909 ali 
4911. 

ex 50. pgl. 

ex 5003 

5004 do ex 
5006 

5007 

Svila, razen: 

Svileni odpadki (vštevši 
zapredke, neprimerne za 
odvijanje, odpadke preje in 
raztrgane tekstilne materiale), 
mikani ali česani 

Svilena preja in preja iz 
odpadkov svile 

k 

Tkanine iz svile ali svilenih 
odpadkov: 

- Z vtkanimi gumijastimi 
nitmi 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št. kot je tar. št. 
izdelka. 

Mikanje ali česanje svilenih 
odpadkov. 

Izdelava iz:1 

- surove svile ali iz odpadkov 
svile, inikanih 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 
papiija. 

Izdelava iz enojne preje'. 

1 Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v 
uvodni opombi 5. 

J 
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Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS  brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

C) (2) (3) ali (4) 

- Drugi Izdelava iz:1 

- preje iz kokosovih vlaken. 
- naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih ah 
nečesanih ali kako drugače 
pripravljenih za predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše ali 
- papiija. 

ali 

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali 
končnima operacijama (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. 

e.\ 51. pgl. 

5106 do 
5110 

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

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

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

Izdelava iz:1 

- surove svile ali iz odpadkov 
svile, mikanih ali česanih ali 
kako drugače predelanih za 
predenje. 
- nara\nih vlaken, nemikanih 
ali nečesanih ali drugače 
pripravljenih za predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- materialov za izdelavo 
papiija. 

1 Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v 
uvodni opombi 5. 
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Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS  brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(II j21_ (3) ali M. 

5111 do Tkanine iz volne, iz fine ali 
5113 grobe živalske dlake ali iz 

konjske žime 

- Z vtkanimi gumijastimi 
nitmi 

- Drugi 

Izdelava iz enojne preje1. 

Izdelava iz:1 

- preje iz kokosovih vlaken, 
- naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih ali 
nečesanih ali kako drugače 
pripravljenih za predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- papiija. 

ali 

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali 
končnima operacijama 

(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. 

1 Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v uvodni 
opombi 5. 
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ill 12L (3) ali 

e.\ 52. pgl. 

5204 do 
5207 

Bombaž, razen: 

Preja in sukanec iz bombaža 

5208 do 
5212 

Bombažne tkanine: 

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi 

- Druge 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

Izdelava iz:1 

- 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. 

Izdelava iz enojne preje. 1 

Izdelava iz': 
- preje iz kokosovih vlaken, 
- naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih ali 
nečesanih ali kako drugače 
pripravljenih za predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- papirja. 

Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v 
uvodni opombi 5. 
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Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS  brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

SH !2) £3  aH £41 

- 

ali 

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali 
končnima operacijama (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. 

. 

e.\ 53. pgl. 

5306 do 
5308 

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

Preja iz drugih rastlinskih 
tekstilnih vlaken; papirna preja 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

Izdelava iz:1 

- 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. 

1 Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v 
uvodni opombi 5. 
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HS   brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

 01 ]  (3) ali (4) 

5309 do 
5311 

Tkanine iz drugih rastlinskih 
tekstilnih vlaken; tkanine iz 
papirne preje: 

- Z Mkanini gumijastimi nitmi 

- Druge 

Izdelava iz enojne preje.1 

Izdelava iz:1 

- preje iz kokosovih vlaken, 
- naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih ali 
nečesanih ali kako drugače 
pripravljenih za predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- papiija. 

ali 

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali 
končnima operacijama (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, monofllamenti in 
sukanec iz umetnih ali 
sintetičnih filamentov 

Izdelava iz:1 

- 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. 

Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v 
uvodni opombi 5. 
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 Lil £} £3) ali (4) 

5407 in 
5408 

Tkanine iz preje iz umetnih ali 
sintetičnih filamentov: 

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi 

- Druge 

Izdelava iz enojne preje.1 

Izdelava iz1: 
- preje iz kokosovih vlaken, 
- naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih ali 
nečesanih ali kako drugače 
pripravljenih za predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše ali 
- papirja. 

ali 

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali 
končnima operacijama (kot so 
razmaščevanje, beljenje, 
merceriziranje, 
termostabiliziranje, dviganje, 
kalendiranje, obdelava za 
odpornost 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. 

1 Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v 
uvodni opombi 5. 
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Tar. štev. 
HS 

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

11) J2L 131 ali 1£L 

5508 do 
5511 

Preja in sukanec za šivanje iz 
umetnih ali sintetičnih rezanih 
vlaken 

5512 do 
5516 

Tkanine iz umetnih in 
sintetičnih rezanih vlaken: 

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi 

- Druge 

Izdelava iz:1 

- surove svile ali odpadkov 
svile, mikanih ali česanih ali 
drugače pripravljenih za 
predenje, 
- naravnih vlaken, nemikanih 
ali nečesanih ali kako drugače 
predelanih za predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše ali 
- materialov za izdelavo 
papiija. 

Izdelava iz enojne preje1 

Izdelava iz': 
- preje iz kokosovih vlaken, 
- naravnih vlaken, 
- umetnih in sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih ali 
nečesanih ali kako drugače 
pripravljenih za predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše ali 
- papiija. 

ali 

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

1 Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v 
uvodni opombi 5. 
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Tar. š.tev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 

H§   brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

 (1) £] (3) ali (4) 

e.\ 56. pgl. Vata, klobučevina in netkani 
materiali; specialne preje; vrvi, 
motvozi, konopi in prameni ter 
izdelki iz njih, razen: 

5602 Klobučevina,vključno z 
impregnirano, prevlečeno ali 
laminirano: 

- Iglana klobučevina 

Drugo 

Izdelava iz:1 

- preje iz kokosovega vlakna, 
- naravnih vlaken, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše ali 
- materialov za proizvodnjo 
papirja. 

Izdelava iz1 

- naravnih vlaken, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 

Lahko pa se uporabljajo: 
- polipropilenski filament iz 
tar. št. 5402, 
- polipropilenska vlakna iz tar. 
št. 5503 ali 5506, ali 
- filainentni 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 vrednost ne presega 40 
% cene izdelka franko tovarna. 

Izdelava iz1: 
- naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken, pridobljenih iz 
kazeina ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 

1 Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v 
uvodni opombi 5. 
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HS  brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

O) (2) (3) ali (4) 

5604 

• 

5605 

5606 

Niti in vrvi iz gume, prekrite s 
tekstilnim materialom; 
tekstilna preja, trakovi in 
podobno iz tar. št. 5404 ali 
5405, impregnirani, 
prevlečeni, obloženi z gumo ali 
plastično maso 

- Gumijaste niti in vrvi, 
prekrite s tekstilom 

- Drugo 

Metalizirana preja, posukana 
ali ne. izdelana iz tekstilne 
preje ali trakov ali podobnega 
iz tar. št. 5404 ali 5405, 
kombinirana s kovino v obliki 
niti, traku ali prahu ali 
prevlečena s kovino 

Posukana preja in zviti trak in 
podobno iz tar. št. 5404 ali 
5405 (razen iz tar. št. 5605 in 
posukane preje iz konjske 
žime); ženiljska preja 
(vključno kosmičeno ženiljsko 
prejo); efektno vozličasta preja 

i' 

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

Izdelava iz:1 

- naravnih vlaken, nemikanih 
ali nečesanih ali kako drugače 
predelanih za predenje, 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, ali 
- materialov za izdelavo 
papiija. 

Izdelava iz1: 
- 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. 

Izdelava iz1: 
- 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 
papiija. 

57. pgl. Preproge in druga tekstilna 
talna prekrivala: • 

1 Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v 
uvodni opombi 5. 
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Tar. štev. 
HS 

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

13) 12 (3} ali (41 

- Iz iglane klobučevine 

- Iz druge klobučevine 

- Drugo 

Izdelava iz:1 

- naravnih vlaken, ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 
Lahko se uporabljajo: 
- preja iz polipropilenskega 
filamenta iz tar. št. 5402, 
- polipropilenska vlakna iz tar. 
št. 5503 ali 5506 ali 
- filamentni traki iz 
polipropilena iz tar. št. 5501. 
pri katerih je v vseh primerih 
vsebina vsakega filamenta ali 
vlakna manjša od 9 
decitekstov, pod pogojem, da 
njihova vrednost ne presega 40 
% cene izdelka franko tovarna. 

Izdelava iz:1 

- naravnih vlaken, 
nemikanih in nečesanih ali 
kako drugače pripravljenih za 
predenje, ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 

Izdelava iz': 
- preje iz kokosovega vlakna. 
- preje iz sintetičnih ali 
umetnih filamentov, 
- naravnih vlaken, ali 
- sintetičnih ali umetnih 
rezanih vlaken, nemikanih in 
nečesanih ali kako drugače 
predelanih za predenje. 

ex 58. pgl. Specialne tkanine; taftane 
tekstilne tkanine; čipke; 
tapiserije; pozamentarije; 
vezenine; razen: 

- Kombinirane z gumijasto 
nitjo 

Izdelava iz enojne preje 

1 Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v 
uvodni opombi 5. 

poročevalec, št. 29 138 20. april 2000 



Tar. štev. 
HS 

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

m J2L M. ali M. 

- Druge 

5805 Ročno tkane tapiserije (vrste 
gobelin, flandrijske, aubusson. 
beauvais. in podobne) in z iglo 
izdelane tapiserije (npr. z 
drobnim in križnim vbodom), 
konfekcionirane ali ne 

5810 Vezenine v metraži, trakovih 
ali motnih 

Izdelava i z2 

- naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih in 
nečesanih ali kako drugače 
pripravljenih za predenje, ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše, 

ali 

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali 
končnima operacijama ( kot so 
razmaščevanje, beljenje, 
inerceriziranje, 
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. 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

Izdelava, pri kateri: 
- so vsi uporabljeni materiali 
uvrščeni v drugo tar.-št., kot je 
tar. št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna. 

2Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v 
uvodni opombi 5. 
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Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS  brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

ilL (2) J2L ali idl 

5901 

5902 

5903 

5904 

Tekstilne tkanine, prevlečene z 
lepilom ali škrobnimi snovmi, 
ki se uporabljajo za zunanjo 
vezavo knjig in podobne 
namene: tkanine za kopiranje; 
platna, pripravljena za 
slikanje, toge tkanine 
(buckram) in podobne tkanine, 
ki se uporabljajo za izdelavo 
klobukov 

Kord tkanine za avtomobilske 
plašče iz preje in najlona, 
poliestra in viskoznega rajona 
velike jakosti: 

- Z vsebnostjo do, vštevši 90 
mas. % tekstilnih materialov 

- Druge 

Tekstilne tkanine, 
impregnirane, premazane, 
prevlečene ali prekrite ali 
laminirane s plastičnimi 
masami, razen tistih iz tar. št. 
5902 

5905 

Linolej. vštevši rezanega v 
oblike; talna prekrivala na 
tekstilni podlagi, premazana 
prevlečena ali prekrita, 
razrezana v oblike ali ne 

Zidne tapete iz tekstila: 

Izdelava iz preje. 

Izdelava iz preje. 

Izdelava iz kemičnih 
materialov ali tekstilne kaše. 

Izdelava iz preje, 

ali 

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali 
končnima operacijama ( 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 

Izdelava iz preje.' 

1 Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v 
uvodni opombi 5. 
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Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS   brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

111 J2L M. ali M. 

5906 

- Impregnirane, premazane, 
prevlečene ali prekrite ali 
laminirane z gumo, plastičnimi 
masami ali drugimi materiali 

- Druge 

Gumirane tekstilne tkanine, 
razen tistih iz tar. št. 5902: 

- Pletene ali kvačkane tkanine 

Izdelava iz preje. 

Izdelava iz1 

- preje iz kokosovega vlakna. 
- naravnih vlaken, 
- sintetičnih ali umetnih 
rezanih vlaken, nemikanih in 
nečesanih ali kako drugače 
predelanih za predenje. 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 

ali 

Tiskanje, spremljano z najmanj 
dvema pripravljalnima ali 
končnima operacijama (kot so 
razmaščevanje, beljenje, 
merceriziranje, 
termostabiliziranje, dviganje, 
kalendiranje, obdelava za 
odpornost 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. 

Izdelava iz:1 

- naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih in 
nečesanih ali kako drugače 
predelanih za predenje, ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 

1 Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v 
uvodni opombi 5. 
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Tar. štev. Poimenovanje biaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

111 12L 131 ali (4) 

5907 

5908 

5909 do 
5911 

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

- Druge 

Tekstilne tkanine, drugače 
impregnirane, premazane, 
prevlečene ali prekrite; 
poslikana platna za odrske 
kulise, tkanine za ateljeje in 
podobne namene 

Stenji iz tekstila, tkani, 
opleteni ali pleteni, za svetilke, 
peči. vžigalnike, sveče, 
ipd.'.žarilne mrežice za plinsko 
razsvetljavo in cevasto pleteni 
materiali za plinske svetilke , 
impregnirani ali 
neimpregnirani: 

- Žarilne mrežice za plinske 
svetilke, impregnirane 

- Drusi 

Tekstilni izdelki, za 
industrijsko uporabo: 

- Diski ali obroči za poliranje, 
razen iz klobučevine iz tar. št. 
5911 

Izdelava iz kemičnih 
materialov. 

Izdelava iz preje. 

Izdelava iz preje, 

ali 

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

Izdelava iz cevasto pletenih 
materialov za svetilke. 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

Izdelava iz preje ali odpadkov 
tkanin ali krp iz tar. št. 6310. 
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Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 

jj§   brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

 CD (2} (3) ali (4) 

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

Izdelava iz:1 

- preje iz kokosovega vlakna, 

- naslednjih materialov: 
- preja iz politetrafluoretilena2, 
- preje, večnitne, iz poliamida, 
prekrite, impregnirane ali 
prevlečene s fenolno smolo, 
- preje iz sintetičnih tekstilnih 
vlaken iz aromatičnih 
poliamidov, dobljenih z 
polikondenzacijo m- 
fenilendiamina in izoftalne 
kisline, 
- monofilamenta iz 
politetrafluoretilena,2 

- preje iz sintetičnih tekstilnih 
vlaken iz poli-p- 
fenilentereftalamida, 
- preje iz steklenih vlaken, 
prekrite s fenolno smolo in 
ojačene z akrilno prejo2, 
~ kopoliestrskih 
monofilamentov iz poliestra in 
smole iz tereftalne kisline in 
1.4-cikloheksandietanola in 
izoftalne kisline, 
- - naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih in 
nečesanih ali kako drugače 
predelanih za predenje, ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 

1 Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v 
uvodni opombi 5. 

'Uporaba tega materiala je omejena na izdelavo tkanih tkanin, ki se uporabljajo v strojih za 
izdelavo papirja. 
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Tar. štev. 
HS 

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

11} (£) [3] ali (41 

- Drugo Izdelava iz1: 
- preje iz kokosovega vlakna, 
- naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih in 
nečesanili ali kako drugače 
obdelanih za predenje, ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 

60. pgl. Pleteni ali kvačkani materiali Izdelava iz:1 

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

61. pgl. Oblačila in oblačilni dodatki, 
pleteni ali kvačkani: 

- Dobljeni s šivanjem ali 
drugačnim sestavljanjem, iz 
dveh ali več kosov pletene ali 
kvačkane tkanine, kije 
urezana v določeno obliko ali 
neposredno pridobljena v 
določeno obliko 

- Drugi 

Izdelava iz preje.u 

Izdelava iz1: 
- naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih 
rezanih vlaken, nemikanih ali 
nečesanih ali kako drugače 
obdelanih za predenje, ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 

e\ 62. pgl. Oblačila in oblačilni dodatki,ki 
niso pletena ali kvačkana; 
razen: 

Izdelava iz preje u. 

'Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v 
uvodni opombi 5. 

2Glej uvodno opombo 6. 
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Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 

    brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) JZL J2L ali 

ex 6202. 
e.\ 6204, 
e.\ 6206, 
e\ 6209 
in 
ex 6211 

e.\ 6210 in 
ex 6216 

6213 in 
6214 

Oblačila in oblačilni dodatki, 
ženska, dekliška in za 
dojenčke, vezeni 

Ognjevarna oprema iz tkanin, 
prevlečenih s folijo iz 
aluminiziranega poliestra 

Robčki, žepni robčki, 
šali,ešarpe, rute, naglavne rute, 
tančice in podobni izdelki: 

- Vezeni 

Izdelava iz preje.2 

ali 
Izdelava iz nevezene tkanine, 
pod pogojem, da vrednost 
uporabljene nevezene tkanine 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna.1 

Izdelava iz preje1 

ali 
Izdelava iz neprevlečene 
tkanine, če vrednost 
uporabljene neprevlečene 
tkanine ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna2 

Izdelava iz nebeljene enojne 
preje.1-2 

ali 

Izdelava iz nevezene tkanine, 
pod pogojem, da vrednost 
uporabljene nevezene tkanine 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna.2 

1 Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v 
uvodni opombi 5. 

2Glej uvodno opombo 6. 
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Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS  brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

111 SZL J2L ali (4) 

- Drugi 

6217 Drug gotov pribor za oblačila, 
deli oblačil ali, pribora za 
oblačila, razen tistih iz tar. št. 
6212: 

- Vezeni 

- Ognjevarna oprema iz tkanin, 
prevlečenih s folijo 
aluminiziranega poliestra 

Izdelava iz nebeljene enojne 
preje. u 

ali 

Izdelavi sledi tiskanje, 
spremljano z najmanj dvema 
pripravljalnima ali končnima 
operacijama (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 
iz tar. št. 6213 in 6214 ne 
presega 47,5 % cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava iz preje.2 

ali 
Izdelava iz nevezene tkanine, 
pod pogojem, da vrednost 
uporabljene nevezene tkanine 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna.2 

Izdelava iz preje.2 

ali 

Izdelava iz neprevlečene 
tkanine,pod pogojem, da 
vrednost uporabljene 
neprevlečene tkanine ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna.2 

1 Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v 
uvodni opombi 5. 

2Glej uvodno opombo 6. 
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Tar. štev. 
HS 

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

11} (2)  (3) ali (41 

- Medvloge za ovratnike in 
manšete, urezane 

- Drugi 

Izdelava, pri kateri: 
- so vsi uporabljeni materiali 
uvrščeni v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna. 

Izdelava iz preje.2 

ex 63. pgl. 

6301 do 
6304 

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

Odeje, volnene odeje, posteljno 
perilo, zavese itd., drugi 
izdelki za notranjo opremo: 

- Iz klobučevine ali iz netkanih 
materialov 

- Drugi: 

— vezeni 

— drugi 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

Izdelava iz:1 

- naravnih vlaken ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 

Izdelava iz nebeljene enojne 
preje.2,3 

ali 

Izdelava iz nevezene tkanine 
(razen pletene ali kvačkane), 
pod pogojem, 

da vrednost uporabljene 
nevezene tkanine ne presega 40 
% cene izdelka franko tovarna. 

Izdelava iz nebeljene enojne 
preje.2,3 

• 

2Glej uvodno opombo 6. 

1 Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v 
uvodni opombi 5. 

3Za pletene ali kvačkane izdelke brez dodatka elastike ali gume, dobljene s šivanjem 
ali sestavljanjem kosov pletenih ali kvačkanih tkanin (rezanih ali pletenih neposredno v oblike) 
glej uvodno opombo 6. 
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Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS  brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

C) (2} (3} ali (4) 

6305 

6306 

6307 

6308 . 

Vreče in vrečke, ki se 
uporabljajo za pakiranje blaga 

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

- Drugi 

Drugi gotovi izdelki, vštevši 
kroje za oblačila 

Garniture, ki so sestavljene iz 
tkanine in preje, s priborom ali 
brez njega za izdelovanje 
preprog in pregrinjal, tapiserij, 
vezenih namiznih prtov in 
serviet ali podobnih tekstilnih 
izdelkov, pripravljenih v 
zavitkih za prodajo na drobno 

Izdelava iz:1 

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

Izdelava iz u 

- naravnih vlaken ali 
- kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše. 

Izdelava iz nebeljene enojne 
preje, u 

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

Vsak predmet v garnituri inora 
izpolnjevati pravilo, ki bi zanj 
veljalo, če ne bi bil v garnituri. 
Predmeti brez porekla pa se 
lahko vključijo, če njihova 
skupna vrednost ne presega 15 
% cene garniture franko 
tovarna. 

i 

e.\ 64. pgl. Obutev: gamaše in podobni 
izdelki; razen: 

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

1 Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v 
uvodni opombi 5. 

2Glej uvodno opombo 6. 
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Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

11) £2)   2) ali  

6406 Deli obutve (vštevši zgornje 
dele, pritijene ali ne na 
podplate, razen na zunanje 
podplate), odstranljivi vložki 
za obutev, vstavki za pete in 
podobni izdelki; gamaše, 
ovijači in podobni izdelki in 
njihovi deli 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka 

ex 65. pgl. 

6503 

6505 

Pokrivala in njihovi deli, 
razen: 

Klobuki in druga pokrivala iz 
klobučevine, izdelani iz tulcev, 
stožcev in drugih izdelkov iz 
tar. št. 6501, vštevši tudi 
podložene ali okrašene 

Klobuki in druga pokrivala, 
pleteni ali kvačkani ali izdelani 
iz čipke, klobučevine ali 
drugih tekstilnih tkanin (razen 
trakov), tudi okrašena ali 
podložena; mrežice za lase iz 
kakršnega koli materiala, 
okrašene ali podložene ali ne 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

Izdelava iz preje ali tekstilnih 
vlaken.1 

Izdelava iz preje ali tekstilnih 
vlaken1 

e.\ 66 pgl. 

6601 

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

Dežniki in sončniki (vštevši 
palice dežnike, vrtne sončnike 
in podobne dežnike) 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

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

67. pgl. Preparirano perje in puh in 
izdelki iz njih: umetno cvetje: 
lasuljarski izdelki - 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

cx 68. pgl. Izdelki iz kamna, sadre, 
cementa, azbesta, sljude ali 
podobnih materialov; razen: 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 
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Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

11} (2} (3) ali (4} 

e.\ 6803 

ex 6812 

ex 6814 

Izdelki iz naravnega skrilavca 
ali aglomeriranega skrilavca 

Izdelki iz azbesta,izdelki iz 
mešanic na podlagi azbesta iz 
mešanic na podlagi azbesta in 
magnezijevega karbonata 

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

Izdelava iz obdelanega 
skrilavca. 

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št. 

Izdelava iz obdelane sljude 
(vštevši aglomerirano ali 
rekonstituirano). 

. - - 

69. pgl. Keramični izdelki Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

ex 70. pgl 

ex 7003. 
ex 7004 in 
ex 7005 

7006 

7007 

7008 

7009 

Steklo in stekleni izdelki; 
razen: 

Steklo z neodbojno plastjo 

Steklo iz tar. št. 7003, 7004 ali 
7005. upognjeno, z obdelanimi 
robovi, gravirano, luknjano, 
emajlirano ali drugače 
obdelano, toda neokviijeno ali 
nespojeno z drugimi materiali 

Varnostno steklo iz kaljenega 
ali plastnega stekla 

Večplastni panelni elementi za 
izolacijo, iz stekla 

Steklena ogledala, z okvirjem, 
ali brez njega, vštevši tudi 
vzvratna ogledala 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

Izdelava iz materialov iz tar. št. 
7001. 

Izdelava iz materialov iz tar. 
št. 7001. 

Izdelava iz materialov iz tar. 
št. 7001. 

Izdelava iz materialov iz tar. 
št. 7001. 

Izdelava iz materialov iz tar. 
št. 7001. 
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Hi (2) (3) ali (41 

7010 

7013 

ex 7019 

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 

Stekleni izdelki za namizno in 
kuhinjsko uporabo, za toaletne 
namene, v pisarnah, izdelki za 
notranjo dekoracijo in podobne 
namene (razen tistih iz tar. št. 
7010 ali 7018) 

Izdelki iz steklenih vlaken 
(razen preje) 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

ali 

Brušenje steklenih izdelkov, če 
vrednost nebrušenih steklenih 
izdelkov ne presega 50 % cene 
izdelka franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

ali 

Brušenje steklenih izdelkov, če 
vrednost nebrušenih steklenih 
izdelkov ne presega 50 % cene 
izdelka franko tovarna. 

ali 

Ročno okraševanje (razen 
sitotiska), ročno pihanje 
steklenih izdelkov, če vrednost 
ročno pihanih steklenih 
izdelkov ne presega 50 % cene 
izdelka franko tovarna. 

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

» 

ex 71. pgl. 

ex 7101 

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

Naravni ali kultivirani biseri, 
obdelani, začasno nanizani 
zaradi lažjega transporta 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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1H (Ž! £3) aH £*1 
I 

ex 7102 
ex 7103 in 
ex 7104 

7106 
7108 in 
7110 

ex 7107. 
ex 7109 in 
ex 7111 

7116 

7117 

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

Plemenite kovine: 

- Neobdelane 

- Polpredelane (polizdelki) ali 
v obliki prahu 

Kovine, platirane s 
plemenitimi kovinami, v obliki 
polizdelkov 

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

Imitacije nakita 

Izdelava iz neobdelanih dragih 
ali poldragih kamnov. 

Izdelava iz materialov, ki niso 
uvrščeni v tar. št. 7106, 7108 
ali 7110. 
ali 
Elektrolitska, toplotna ali 
kemična separacija plemenitih 
kovin iz tar. št. 7106, 7108 ali 
7110. 
ali 
Legiranje plemenitih kovin iz 
tar. št. 7106,7108 ali 7110 
med seboj ali z navadnimi 
kovinami. 

Izdelava iz neobdelanih 
plemenitih kovin. 

Izdelava iz kovin, platiranih z 
neobdelanimi plemenitimi 
kovinami. 

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

Izdelava, pri kateri se vsi v 

uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka, 
ali 

Izdelava iz delov navadne 
kovine, neprekritih ali 
neprevlečenih s plemenitimi 
kovinami, pod pogojem, da 
\Tednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna. 

.1 • . 

ex 72. pgl. Železo in jeklo; razen za: Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 
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7207 

7208 do 
7216 

7217 

ex 7218. • 
7219 do 
7222 

7223 

ex 7224. 
7225 do 
7228 

7229 

Polizdelki iz železa ali 
nelegiranega jekla 

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

Hladno vlečena žica iz železa 
ali nelegiranega jekla 

Polizdelki, ploščati valjani 
izdelki, palice, kotniki in 
profili iz nedavnega jekla 

Hladno vlečena žica iz 
neijavnega jekla 

Polizdelki, ploščati valjani 
izdelki, toplo valjane palice v 
ohlapno navitih kolobarjih, 
kotniki in profili iz drugih vrst 
legiranega jekla; votle palice 
za svedre iz legiranih ali 
nelegiranili jekel 

Hladno vlečena žica iz drugih 
vrst legiranega jekla 

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

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

Izdelava iz polizdelkov iz tar. 
št. 7207. 

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

Izdelava iz polizdelkov iz tar. 
št. 7218. 

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

Izdelava iz polizdelkov iz tar. 
št. 7224. 

e.\ 73. pgl. 

ex 7301 

7302 

7304. 
7305 in 
7306 

Železni in jekleni izdelki; 
razen: 

Piloti 

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 
pritijevanje tirnic 

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

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

Izdelava iz materialov iz tar. št. 
7206. 

Izdelava iz materialov iz tar. št. 
7206. 

Izdelava iz materialov iz tar. št. 
7206, 7207, 7218 ali 7224. 
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11} £2} (3) ali (41 

ex 7307 

7308 

ex 7315 

Pribor za cevi in votle profile, 
iz neijavnega jekla (ISO št. 
X5CrNiMo 1712), sestavljen iz 
več delov 

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

Verige zoper drsenje 

Struženje, vrtanje, širitev 
lukenj, izrezovanje navojev, 
urezovanje in peskanje kovanih 
polizdelkov, katerih vrednost 
ne presega 35 % cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št., kot je tar. št.' 
izdelka. Zvaijeni kotniki in 
profili iz tar. št. 7301 pa se ne 
smejo uporabljati. 

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

ex 74. pgl. 

7401 

7402 

7403 

Baker in bakreni izdelki, 
razen: 

Bakrov kamen, cementni baker 
(precipitat bakra) 

Nerafinirani baker: bakrene ^ 
anode (pozitivne elektrode) za 
elektrolizo 

Rafinirani baker in bakrove 
zlitine, surovi: 

- Rafinirani baker 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št..kot je 
tar. št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka. 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št., kot je tar št. 
izdelka. 

Izdelav a, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali u\TŠčajo 
v drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 
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(1) . (2) (3) ali (4) 

7404 

7405 

- Bakrove zlitine in rafinirani 
baker, ki vsebuje druge 
elemente 

Bakrovi odpadki in ostanki 

Prcdzlitine bakra 

Izdelava iz rafiniranega 
surovega bakra ali bakrovih 
odpadkov in ostankov. 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št..kot je tar. št. 
izdelka. 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

ex 75. pgl 

7501 do 
7503 

Nikelj in nikljevi izdelki, razen 
za: 

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

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka in 
- vrednost vseh uporabljenih 

' materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

ex 76. pgl. 

7601 

< 

7602 

Aluminij in izdelki iz 
aluminija; razen za: 

Aluminij, surovi 

Aluminijasti odpadki in 
ostanki 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna. 

Izdelava s toplotno ali 
elektronsko obdelavo iz 
nelegi ranega aluminija ali iz 
aluminijevih odpadkov in 
ostankov. 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 
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cx 7616 

% 

Izdelki iz aluinini, razen gaze, 
tkanin, rešetk, mrež. ograj, 
tkanin za ojačanje in podobnih 
materialov (vštevši neskončne 
trakove) iz aluminijaste žice, in 
ekspandirane kovine iz 
aluminija 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka. Lahko pa se 
uporabljajo gaza. tkanine, 
rešetke, mreže, ograje, tkanine 
za ojačanje in podobni 
materiali (vštevši tudi 
neskončne trakove) iz 
aluminijaste žice ali 
ekspandirane kovine iz 
aluminija in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna. 

77. pgl. Rezervirano za morebitno 
prihodnjo uporabo HS 

e.\ 78. pgl. 

7801 

7802 

Svinec in svinčeni izdelki, 
razen za: 

Surovi svinec: 

- Rafinirani svinec 

- Drugi 

Svinčeni odpadki in ostanki 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna. 

Izdelava iz obdelanega svinca 
("bullion" ali "\vork"). 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Ne smejo pa se 
uporabljati odpadki in ostanki 
iz tar. št. 7802. 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

e.\ 79. pgl. Cink in cinkovi izdelki; razen 
za: 

1 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna. 
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7901 

7902 

Cink,surov 

Cinkovi odpadki in ostanki 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Ne smejo pa se 
uporabljati odpadki in odpadki 
iz tar. št. 7902. 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

e.\ 80. pgl. 

8001 

8002 in 
8007 

Kositer in kositrni izdelki; 
razen za: 

Kositer, surov 

Kositrni odpadki in ostanki; 
drugi kositrni izdelki 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Ne smejo pa se 
uporabljati odpadki in ostanki 
iz tar. št. 8002. 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

• 

81. pgl. Druge navadne kovine; 
kermeti; njihovi izdelki: 

- Druge navadne kovine; 
obdelane; njihovi izdelki 

- Druge 

i 

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

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

ex 82. pgl. Orodje, nožarski izdelki, žlice 
in vilice iz navadnih kovin; 
njihovi deli iz navadnih kovin; 
razen za: 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 
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(1) SZL M. ali 

8206 

8207 

8208 

ex 8211 

8214 

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

Izmenljivo orodje za ročno 
obdelovalne priprave na 
mehanični pogon ali brez 
njega ali za obdelovalne stroje 
(npr. za stiskanje, kovanje, 
prerpezovanje, narezovanje in 
vrezovanje navojev, vrtanje, 
Miskanje, grezenje, rezkanje, 
struženje ali navijanje ali 
odvijanje vijakov), vštevši 
matrice za izvlačenje ali 
istiskanje kovine in orodje za 
vrtanje sten in zemlje 

Noži in rezila, za stroje ali 
mehanične priprave 

Noži z rezili, nazobljenimi ali 
nenazobljenimi (vštevši 
vrtnarske nože), razen nožev iz 
tar. št. 8208 

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 (vštevši tudi pilice 
za nohte) 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št. razen 8202 do 
8205. Vendar pa se orodje iz 
tar. št. 8202 do 8205 lahko 
vstavi v garniture, če njihova 
vrednost ne presega 15 % cene 
garniture franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko pa se 
uporabljajo ročaji in rezila iz 
navadnih kovin. 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko pa se 
uporabljajo ročaji iz navadnih 
kovin. 
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8215 Žlice/vilice, zajemalke, 
penovke. lopatice za serviranje 
kolačev. noži za ribe, noži za 
maslo, prijemalke za sladkor 
in podoben kuhinjski in 
namizni pribor 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Laliko pa se 
uporabljajo ročaji iz navadnih 
kovin. 

e.\ 83. pgl. 

ex 8302 

ex 8306 

Razni izdelki iz navadnih 
kovin; razen za: 

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

Kipci in drugi okraski iz 
navadnih kovin 

Izdelava,' pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Laliko pa se uporabijo 
materiali iz tar. št. 8302 pod 
pogojem, da njihova vrednost 
ne presega 20 % cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Laliko pa se 
uporabljajo tudi materiali iz tar. 
št. 8306, če njihova vrednost ne 
'presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 

ex 84. pgl. 

ex 8401 

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

Gorilni elementi (polnjenja) za 
jedrske reaktorje 

Izdelava, pri kateri. 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
so vsi uporabljeni materiali 
uvrščeni v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka.1 

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

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

1To pravilo se uporablja do 31. decembra 1998. 
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Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(11 (2) ali 

8402 

8403 
in 
e\ 8404 

8406 

8407 

8408 

8409 

8411 

8412 

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

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

Turbine na vodno in drugo 
paro 

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

Batni motorji z notranjim 
zgorevanjem, na vžig s 
kompresijo (dizelski ali 
poldizelski motoiji) 

Deli, ki so primerni izključno 
ali pretežno za motorje iz tar. 
št. 8407 ali 8408 

Turboreaktivni motorji, 
turbopropelerski motoiji in 
druge plinske turbine 

Drugi pogonski stroji in 
motoiji 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št. kot sta 
8403 ali 8404. 

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

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. 

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

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna. 

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

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

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

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

poročevalec, št. 29 160 20. april 2000 



Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) J21 M. ali 

c\ 8413 

e.\ 8414 

8415 

8418 

ex 8419 

Tlačne črpalke z rotacijskim 
gibanjem 

Industrijske nape, ventilatori 
in podobno 

Klimatizacijske naprave z 
ventilatorjem na motorni 
pogon in elementi za 
spreminjanje temperature in 
vlažnosti, vštevši tiste stroje, 
pri katerih vlažnosti ni mogoče 
posebej regulirati 

Hladilniki, zamrzovalniki in 
dmge naprave za hlajenje ali 
zamrzovanje, električni in 
dnigi; toplotne črpalke, razen 
klimatizacijskih naprav iz tar. 
št. 8415 

Stroji in naprave za lesno 
industrijo, za proizvodnjo 
papirne kaše in kartona 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna. 

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

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti uporabljenih 
materialov s poreklom. 

Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene franko 
tovarna, in 
- pri kateri se v okviru zgornje 
meje vsi materiali, uvrščeni v 
isto tar. št. kot proizvod, 
uporabljajo samo do vrednosti 
25 % cene izdelka franko 
tovarna. 

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

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

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

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

april 2000 • 161 poročevalec, št. 29 



Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) m. (3) ali m. 

8420 

8423 

8425 
do 
8428 

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

Tehtnice (razen tehtnic z 
občutljivostjo 5 cg ali večjo), 
vključno stroje za štetje in 
kontrolo, ki delujejo na 
podlagi meijenja teže; uteži in 
tehtnice vseh vrst 

Stroji in naprave za dviganje, 
manipuliranje, nakladanje ali 
razkladanje 

Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene franko 
tovarna, in 
- pri kateri se v okviru zgornje 
meje vsi materiali, uvrščeni v 
isto tar. št. kot izdelek, 
uporabljajo samo do vrednosti 
25 % cene izdelka franko 
tovarna. 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % • 
cene izdelka franko tovarna. 

Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene franko 
tovarna, in 
- pri kateri se v okviru zgornje 
meje vsi materiali, uvrščeni v 
tar. št.8431, uporabljajo samo 
do vrednosti 10 % cene izdelka 
franko tovarna. 

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

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

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 
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Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS  brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(11 (2) JIl ali ill 

8429 

8430 

e\ 8431 

8439 

Buldožerji, angledožeiji. 
grejderji, stroji za nabijanje in 
cestni valjarji, mehanske 
lopate, ravnalniki. skreperji, 
bagri, nakladalniki z lopato, 
samovozni: 

- Cestni valjarji 

- Drugi 

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 

Deli, primerni za uporabo 
izključno ali pretežno s 
cestnimi valjarji 

Stroji za izdelavo celuloze iz 
vlaknastih celuloznih 
materialov ali za izdelavo ali 
končno obdelavo papirja ali 
kartona 

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

Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene franko 
tovarna, in 
- pri kateri se v okviru zgornje 
meje vsi materiali, uvrščeni v 
tar. št.8431. uporabljajo samo 
do vrednosti 10 % cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene franko 
tovarna, in 
- pri kateri se v okviru zgornje 
meje vsi materiali, uvrščeni v 
tar. št.8431. uporabljajo samo 
do vrednosti 10 % cene izdelka 
franko tovarna. 

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

Izdelava: 
- pri kateri v rednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene franko 
tovarna, in 
- pri kateri se v okviru zgornje 
meje vsi materiali, uvrščeni v 
isto tar. Št. kot proizvod, 
uporabljajo samo do vrednosti 
25 % cene izdelka franko 
tovarna. 

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

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

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 
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Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(11 12L J2L ali m. 

8441 

8444 do 
8447 

ex 8448 

8452 

Drugi stroji za predelavo 
papirne kaše, papirja ali 
kartona, vštevši stroje za 
rezanje vseh vrst 

Stroji iz teh tar.št, ki se 
uporabljajo v tekstilni 
industriji 

Pomožni stroji in naprave za 
uporabo s stroji iz tar. št. 8444 
in 8445 

Šivalni stroji, razen strojev za 
šivaje knjig iz tar. št. 8440; 
omarice, stojala in pokrovi, 
predvideni za šivalne stroje; 
igle za šivalne stroje: 

- Šivalni stroji (samo verižni 
vbod), z glavami z maso do 16 
kg brez motorja ali do 17 kg z 
motorjem 

- Drugi 

Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene franko 
tovarna, in 
- pri kateri se v okviru zgornje 
meje vsi materiali, uvrščeni v 
isto tar. št. kot izdelek, 
uporabljajo samo do vrednosti 
25 % cene izdelka 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. 

Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov brez 
porekla pri sestavljanju glave 
(brez motorja) ne presega 
vrednosti uporabljenega 
materiala s poreklom, in 
- uporabljeni mehanizmi za 
zategovanje niti, kvačkanje in 
cik-cak so že s poreklom. 

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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Tar. ^tev. 
HS 

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

il) (2) (3) ah (41 

8456 
do 
8466 

8469 do 
8472 

8480 

8482 

8484 

8485 

Obdelovalni stroji in naprave 
ter njihovi deli in pribor iz tar. 
št. 8456 do 8466 

Pisarniški stroji (npr.: pisalni 
stroji, računski stroji, stroji za 
avtomatsko obdelavo 
podatkov, razmnoževalni 
stroji, stroji za spajanje) 

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 

Kotalni ležaji 

Tesnila iz kovinskih listov, 
kombinirana z drugim 
materialom, ali iz dveh ali več 
plasti kovine; garniture tesnil, 
različne po sestavi materiala, v 
vrečkah, ovitkih ali podobnih 
pakiranjih; mehanski čepi 
(tesnila) 

Deli strojev ali naprav brez 
električnih priključkov, 
izolatorjev, tuljav, kontaktov 
ali drugih električnih delov, ki 
niso navedeni ali zajeti drugje 
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 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

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

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
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 25 % cene 
izdelka franko tovarna. 

c.\ 85. pgl. Električni stroji in oprema ter 
njihovi deli; aparati za 
snemanje in reprodukcijo 
zvoka: aparati za snemanje in 
repodukcijo televizijske slike 
in zvoka ter deli in pribor za te 
izdelke; razen za: 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
nc presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 
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Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na matefialih 
HS brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(JI (3) ali J2L 

8501 

8502 

ex 8504 

ex 8518 

8519 

Elektromotoiji in električni 
generatorji (razen 
generatorskih agregatov) 

Električni generatorski 
agregati in rotacijski 
pretvorniki 

Napajalniki za stroje za 
avtomatično obdelavo 
podatkov 

Mikrofoni in njihova stojala; 
zvočniki vštevši zvočnike v 
zvočnih omaricah; avdio- 
frekvenčni električni 
ojačevalniki; kompletni 
električni sestavi za ojačevanje 
zvoka 

Gramofoni z vgrajenim 
ojačevalnikom ali brez njega, 
glasbeni avtomati na 
plošče,kasetni magnetofoni in 
dragi aparati za reprodukcijo 
zvoka, ki nimajo vgrajene 
naprave za snemanje zvoka 

Izdelava: 
- pri kateri \Tednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna, in 
- pri kateri se v okviru zgornje 
meje vsi materiali, uvrščeni v 
tar. št. 8503 uporabljajo samo 
do vrednosti 10 % cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna, in 
- pri kateri se v okv ira zgornje 
meje vsi materiali, uvrščeni v 
tar. št. 8501 ali 8503, skupaj 
uporabljajo samo do vrednosti 
10 % cene izdelka franko 
tovarna. 

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

Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna, in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov brez 
porekla ne presega vrednosti 
uporabljenih materialov s 
poreklom. 

Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna, in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov brez 
porekla ne presega vrednosti 
uporabljenih materialov s 
poreklom. 

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

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

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

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 
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Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

m i3L ali M. 

8520 

8521 

S522 

8523 

Magnetofoni in drugi aparati 
za snemanje zvoka, vštevši 
aparate z vgrajenimi 
napravami za reprodukcijo 
zvoka ali brez njih 

Aparati za snemanje in 
reprodukcijo slike in zvoka, ki 
imajo vgrajen videotuner ali 
ne 

Deli in pribor, uporabni 
izključno ali pretežno z aparati 
iz tar. št. 8519 do 8521 

Pripravljeni prazni nosilci za 
zvočna in podobna snemanja 
drugih pojavov, razen izdelkov 
iz 37. poglavja 

Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna, in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov brez 
porekla ne presega vrednosti 
uporabljenih materialov s 
poreklom. 

Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna, in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov brez 
porekla ne presega vrednosti 
uporabljenih materialov s 
poreklom. 

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
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 30 % cene 
izdelka franko tovarna. m 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 
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Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS  brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

m (2) J2L ali 

8524 

8525 

8526 

Plošče, trakovi in drugi posneti 
nosilci, vključno z zvočnimi 
in drugimi podobno posnetimi 
pojavi, vključno matrice in 
galvanske odtise za 
proizvodnjo plošč, razen 
izdelkov iz 37. poglavja 

- Matrice in galvanski odtisi za 
izdelavo plošč 

- Drugo 

Oddajniki za radiotelefonijo, 
radiotelegrafijo, radiodifuzijo 
ali televizijo, vštevši oddajnike 
z vgrajenim sprejemnikom ali 
aparatom za snemanje ali 
reprodukcijo zvoka; 
televizijske kamere; 
videokamere za snemanje 
posamičnih slik in druge 
videosnemalne kamere 

Radarji, pomožne naprave za 
radionavigacijo in aparati za 
radijsko daljinsko krmiljenje 

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

Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna, in 
- pri kateri se v okviru zgornje 
meje vsi materiali, uvrščeni v 
tar. št. 8523, uporabljajo saino 
do vrednosti 10 % cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna, in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov brez 
porekla ne presega vrednosti 
uporabljenih materialov s 
poreklom. 

Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna, in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov brez 
porekla ne presega vrednosti 
uporabljenih materialov s 
poreklom. 

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

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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Tar. štev. 
HS 

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

(11 J2L J2L ali 

8527 Sprejemniki za radiotelefonijo, 
radiotelegrafijo ali 
radiodifuzijo, vštevši 
sprejemnike, kombinirane v 
istem ohišju z aparatom za 
snemanje ali reprodukcijo 
zvoka ali z uro 

8528 Televizijski sprejemniki, 
kombinirani ali nekombinirani 
v istem ohišju z radijskimi 
sprejemniki ali aparati za 
snemanje ali reprodukcijo 
zvoka ali slike; videomonitoiji 
in videoprojektorji 

8529 Deli, ki so izključno ali 
pretežno primerni za uporabo 
z aparati iz tar. št. 8525 do 
8528: 

- Izključno ali pretežno 
primerni za uporabo pri 
aparatih za videosnemanje in 
reprodukcijo slike 

- Drugi 

Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna, in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov brez 
porekla ne presega vrednosti 
uporabljenih materialov s 
poreklom. 

Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna, in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov brez 
porekla ne presega vrednosti 
uporabljenih materialov s 
poreklom. 

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

Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna, in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov brez 
porekla ne presega vrednosti 
uporabljenih materialov s 
poreklom. 

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

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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Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 

H§ . brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1] (2) (3) ali (4) 

8535 
in 
8536 

8537 

ex 8541 

8542 

Električni aparati za 
vklapljanje in izklapljanje ali 
zavarovanje električnih 
tokokrogov ali za povezavo z 
električnimi tokokrogi ali v 
njih 

Table, plošče, pulti, mize, 
omare in druge osnove, 
opremljene z dvema ali več 
aparati iz tar. št. 8535 ali 
8536, za električno krmiljenje 
ali razdeljevanje električnega 
toka, vštevši tiste z vdelanimi 
inštrumenti ali aparati iz 90. 
poglavja, razen komutacijskih 
aparatov iz tar. št. 8517 

Diode, tranzistoiji in podobni 
polprevodniški elementi, razen 
silicijevih rezin, ki še niso 
razrezane v čipe 

Elektronska integrirana vezja 
in mikrosestavi 

Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna, in 
- pri kateri se v okviru zgornje 
meje vsi materiali, uvrščeni v 
tar. št. 8538 uporabljajo samo 
do vrednosti 10 % cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
firanko tovarna, in 
- pri kateri se v okviru zgornje 
meje vsi materiali, uvrščeni v 
tar. št. 8538 uporabljajo samo 
do vrednosti 10 % cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava: 
- pri kateri so vsi uporabljeni 
materiali uvrščeni v drugo tar. 
št., kot je tar. št. izdelka, in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna, in 
- pri kateri se v okviru zgornje 
meje vsi materiali, uvrščeni v 
tar. št. 8541 ali 8542 skupaj 
uporabljajo samo do vrednosti 
10 % cene izdelka franko 
tovarna. 

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

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

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

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 25 % cene 
izdelka franko tovarna. 
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Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) J2L ali m. 

8544 Izolirana žica (vštevši lakirano 
ali elektrolitsko oksidirano 
žico), kabli (vštevši 
koaksialne kable) in drugi 
izolirani električni vodniki, s 
konektoijem ali brez; kabli iz 
optičnih vlaken, kombinirani z 
električnimi vodniki ali ne. s 
konektoijem ali brez njega 

S545 Ogljene elektrode, ogljene 
ščetke, oglje za svetilke, oglje 
za baterije in drugi izdelki iz 
grafita ali dragega oglja, s 
kovino ali brez nje, za 
električne namene 

8546 Električni izolatotji iz 
kakršnega koli materiala 

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 
izolatoijev iz tar. št. 8546; cevi 
za električne vodnike in spojke 
zanje, iz navadnih kovin, 
obložene z izolimim 
materialom 

8548 Odpadki in ostanki primarnih 
celic, primarnih baterij in 
električnih akuinulatoijev; 
iztrošene primarne celice; 
iztrošene primarne baterije in 
iztrošeni električni 
akumulatoiji; električni deli 
strojev ali aparatov, ki niso 
navedeni ali zajeti drugje 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 40 % cene izdelka 
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. 

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna. 
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Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS  brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(D (2} (3) ali (4} 

c.\ 86. pgl. 

8608 

Železniške ali tramvajske 
lokomotive.vozni park in 
njihovi deli: železniški ali 
tramvajski tirni sklopi in 
pribor in njihovi 
deli;mehanska (vključno 
elektromehanska) oprema za 
prometno signalizacijo vseh 
vrst; razen za: 

Železniški in tramvajski tirni 
sklopi in pribor; mehanska 
(vštevši elektromehanska) 
oprema za signalizacijo, 
varnost, nadzor in upravljanje 
prometa v železniškem, 
tramvajskem in cestnem 
prometu, prometu na notranjih 
vodnih poteh, parkiriščih, 
pristaniščih ali letališčih; 
njihovi deli 

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

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna. 

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

e.\ 87. pgl. 

8709 

8710 

Vozila, druga, razen 
železniških ali tramvajskih 
tirnih vozil, njihovi deli in 
pribor; razen za: 

Samovozni delovni vozički, 
brez naprav za dviganje ali 
manipuliranje, ki se 
uporabljajo v tovarnah, 
skladiščih, pristaniščih ali na 
letališčih, za prevoz blaga na 
kratkih razdaljah; vlečna 
vozila, ki se uporabljajo na 
peronih železniških postaj; 
njihovi deli 

Tanki in druga oklepna bojna 
motorna vozila, vštevši tista, ki 
so opremljena z orožitvenimi 
sredstvi: njihovi deli 

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

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna. 

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

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cenc 
izdelka franko tovarna. 
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Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

m. !2L (3) ali (4) 

8711 

ex 8712 

Motorna kolesa (vštevši 
mopede) in kolesa s pomožnim 
motorjem, z bočno prikolico 
ali brez nje; bočne prikolice: 

- Z batnim motorjem z 
izmeničnim notranjim 
zgorevanjems prostornino 
cilindra: 

— do 50 cm3 

~ nad 50 cm3 

- Drugi 

Kolesa brez krogličnih ležajev 

Izdelava, pri kateri: 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti uporabljenih 
materialov s poreklom. 

Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna, in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov brez 
porekla ne presega vrednosti 
uporabljenih materialov s 
poreklom. 

Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna, in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov brez 
porekla ne presega vrednosti 
uporabljenih materialov s 
poreklom. 

Izdelava iz materialov, ki niso 
uvrščeni v tar. št. 8714. 

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

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

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

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 
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Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS  brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

11} (2) £3) ali (4) 

8715 

8716 

Otroški vozički in njihovi deli 

Priklopniki in polpriklopniki; 
druga vozila, nesamovozna; 
njihovi deli 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna. 

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

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

e.\ 88. pgl. 

ex 8804 

8805 

Letala, vesoljska vozila in 
njihovi deli; razen za: 

Rotošuti 

Oprema za lansiranje letal; 
krovna prestrezala letal in, 
podobna oprema; naprave za 
treniranje letenja na tleh; deli 
navedenih izdelkov 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vštevši druge 
materiale iz tar. št.8804. 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

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

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. 

89. pgl. Ladje, čolni in plavajoče 
konstrukcije 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Ne sme se uporabljati 
ladijske trupe iz tar. št. 8906 . 

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

ex 90. pgl. Optični, fotografski, 
kinematografski, merilni, 
kontrolni ali precizni, 
medicinski ali kirurški 
inštrumenti in aparati; njihovi 
deli in pribor; razen za: 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tov arna. 
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Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(II i2I ali (4) 

9001 

9002 

9004 

ex 9005 

ex 9006 

Optična vlakna in snopi iz 
optičnih vlake, kabli iz 
optičnih vlaken razen iz tar. št. 
8544; listi in plošče iz 
polarizirajočega materiala; 
leče (vštevši kontaktne leče), 
prizme, zrcala in drugi optični 
elementi, iz kakršnega koli 
materiala, nemontirani, razen 
takih optično neobdelanih 
steklenih elementov 

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 

Očala in podobni izdelki, 
korektivni, zaščitni ali drugi 

Daljnogledi ( z enim ali dvema 
objektivoma), optični teleskopi 
in njihova stojala, razen 
astronomskih refrakcijskih 
teleskopov in njihovih 
podstavkov 

Fotografski aparati, razen 
kinematografskih kamer, 
fotografski bliskovni aparati in 
biiskovne žarnice, razen 
bliskovnih žarnic z električnim 
vžigom 

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. 

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

Izdelava pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti uporabljenih 
materialov s poreklom. 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti uporabljenih 
materialov s>poreklom. 

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

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

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

(II JIl J2L ali 

9007 

9011 

ex 9014 

9015 

9016 

9017 

Kinematografske kamere in 
projektorji, vštevši tiste z 
vgrajeni mi'aparati za 
snemanje ali reprodukcijo 
zvoka 

Optični mikroskopi, vštevši 
tiste za mikrofotografijo, 
mikrokinematografijo ali 
mikroprojekcijo 

Drugi navigacijski inštrumenti 
in aparati 

Geodetski (vštevši 
fotogrametrijski, 
oceanografski, hidrološki, 
meteorološki, geofizikalni 
inštrumenti in aparati, razen 
kompasov; daljinomeri 

Tehtnice z občutljivostjo 5 
centigramov (0,05g) ali več , z 
utežmi ali brez njih 

Inštrumenti in aparati za 
risanje, označevanje ali 
matematično računanje (npr. 
risalni aparati, 

Izdelava,pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti uporabljenih 
materialov s poreklom. 

Izdelava,pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna, in 
- vrednost vsefc uporabljenih 
materialov brez porekla ne 
presega vrednosti uporabljenih 
materialov s poreklom. 

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

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. 

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. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov' 
ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 
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Tar. štev. Poimenovanje blaga , Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2} (3) ali (4) 

9018 

9019 

pantografi, kotomeri, risalni 
pribor v kompletu, 
logaritemska računala, 
računala v obliki okrogle 
plošče); ročni inštrumenti za 
merjenje dolžine (npr. merilne 
palice in trakovi, 
mikrometrska merila, merila z 
nonijem), ki niso navedeni ali 
zajeti v tem poglavju 

Medicinski, kirurški, 
zobozdravniški in veterinarski 
inštrumenti in aparati, vštevši 
scintigrafske, druge 
elektromedicinske aparate in 
aparate za preiskavo vida: 

- Zobozdravniški stoli z 
vgrajenimi zobozdravniškimi 
napravami ali 
zobozdravniškimi pljuvalniki 

- Drugi 

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. vštevši materiale iz 
tar. št. 9018. 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov- ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna. 

Izdelava,pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna. 

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

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

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

» 

9020 Drugi dihalni aparati in 
plinske maske razen 
varovalnih mask brez 
mehaničnih delov in 
zamenljivih filtrov 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uv rščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka'franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 25 % cene 
izdelka franko tovarna. 
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Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(I) J21 i3I ali m. 

9024 

9025 

9026 

9027 

9028 

Stroji in aparati za 
preizkušanje trdote, natezne 
trdnosti, ali odpornosti na tlak, 
elastičnosti ali drugih 
mehanskih lastnosti materiala 
(npr.: kovin, lesa, tekstilnega 
materiala, papiija, plastične 
mase) 

Hidrometri in podobni 
merilniki, termometri, 
pirometri, barometri, 
vlagomeri in psihrometri, tudi 
kombinacije teh inštrumentov, 
z možnostjo registriranja ali 
brez nje 

Inštrumenti in aparati za 
merjenje ali kontrolo pretoka, 
nivoja, tlaka ali drugih 
spremenljivih veličin pri 
tekočinah ali plinih (npr.: 
merilniki pretoka, kazalniki 
nivoja, manometri, merilniki 
toplote): razen inštrumentov in 
aparatov iz tar. št. 9014, 9015, 
9028 ali 9032 

Inštrumenti in aparati za 
fizikalne ali kemične analize 
(npr.: polarimetri, 
refraktometri, spektrometri, 
aparati za analizo plina ali 
dima); inštrumenti in aparati 
za merjenje ali kontrolo 
viskoznosti, poroznosti, 
raztezanja, površinske 
napetosti ali podobno, 
inštrumenti in aparati za 
kalorimetrijska, akustična in 
fotometrijska merjenja ali 
kontrolo (vštevši 
ekspozimetre); mikrotomi 

Merilniki porabe ali 
proizvodnje plinov, tekočin ali 
električne energije, vštevši 
merilnike za njihovo 
umerjanje: 

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. 

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. 
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Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(II m. S2L ali M. 

- Deli i 11 pribor 

- Drugi 

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 

9030 Osciloskopi, spektralni 
analizatorji in drugi 
inštrumenti in aparati za 
merjenje ali kontrolo 
električnih veličin, razen 
merilnikov iz tiar. št. 9028; 
inštrumenti in aparati za 
meijenje ali odkrivanje alfa, 
beta. gama. rentgenskih, 
kozmičnih ali drugih 
ionizirajočih sevanj 

9031 Inštrumenti, aparati in stroji za 
merjenje ali kontrolo, ki niso 
navedeni ali zajeti drugje v 
tem poglavju; projektorji 
profilov 

9032 Inštrumenti in aparati za 
avtomatsko regulacijo ali 
krmiljenje 

Deli in pribor (ki niso 
9033 navedeni ali zajeti drugje v 

tem poglavju) za stroje, 
naprave, inštrumente ali 
aparate iz 90. poglavja 

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

Izdelava: 
- pri katerih vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna, in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov brez 
porekla ne presega vrednosti 
uporabljenih materialov s 
poreklom. 

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

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. 

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

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

(II JZL M. ali 

c.\ 91. pgl. 

9105 

9109 

9110 

9111 

Ure in osebne ure in njihovi 
deli; razen za: 

Druge ure 

Urni mehanizmi, kompletni in 
sestavljeni 

Kompletni mehanizmi za 
osebne ali druge ure, 
nesestavljeni ali delno 
sestavljeni (mehanizmi v 
kompletih); nekompletni 
mehanizmi za osebne ali druge 
ure, sestavljeni; grobi urni 
mehanizmi za osebne ali druge 
ure 

Ohišja za osebne ure in deli 
ohišij 

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

Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseli 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna, in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov brez 
porekla ne presega vrednosti 
uporabljenih materialov s 
poreklom. 

Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna, in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov brez 
porekla ne presega vrednosti 
upbrabljenih materialov s 
poreklom. 

Izdelava: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40 % cene izdelka 
franko tovarna, in 
- pri kateri se v okviru zgornje 
meje materiali, uvrščeni v tar. 
št. 9114, uporabljajo samo do 
vrednosti 10 % cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna. 

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

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

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

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

180 



«     
Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS   brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

iH {2} (3} ali (4) 

9112 

9113 

Ohišja za hišne, pisarniške in 
podobne ure in ohišja podobne 
vrste za druge proizvode iz 
tega poglavja in deli zanje 

Jennenčki in zapestnice za 
ročne ure in njihovi deli: 

- Iz navadnih kovin, platiranih 
ali ne ali prevlečeni ali ne s 
plemenito kovino 

- Drugi 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 40 % 
cene izdelka franko tovarna. 

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

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

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 30 % 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. 

e.\ 94. pgl. Pohištvo; posteljnina, žimnice, 
nosilci za žimnice, blazine in 
podobni polnjeni izdelki; 
svetilke in druga svetila, ki 
niso navedena ali zajeta 
drugje; osvetljeni znaki, 
osvetljene ploščice z imeni in 
podobno; montažne zgradbe; 
razen za: 

Izdelava, pri kateri so vsi 
uporabljeni materiali uvrščeni v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tovarna. 
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Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(I) (2) (3) ali (4) 

ex J)401 in 
e.\ 9403 

9405 

9406 

Pohištvo iz navadnih kovin, z 
vdelano nenapolnjeno 
bombažno tkanino, katere teža 
ne presega 300g/m2 

Svetilke in druga svetila, 
vštevši reflektorje in njihove 
dele, ki niso navedeni ali zajeti 
drugje; osvetljeni znaki, 
osvetljene ploščice z imeni in 
podobno, s trajno pritijenim 
svetlobnim virom, in njihovi 
deli, ki niso navedeni ali zajeti 
drugje 

Montažne zgradbe 

Izdelava, pri kateri so vsi 
uporabljeni materiali uvrščeni v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka, 
ali 
Izdelava iz bombažne tkanine, 
ki je že pripravljena za uporabo 
v tar. št. 9401 ali 9403, pod 
pogojem, da: 
- njena vrednost ne presega 25 
% cene izdelka franko tovarna 
in 
- so vsi drugi uporabljeni 
materiali že s poreklom in se 
uvrščajo v druge tar. št., razen 
tar. št. 9401 ali 9403. 

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

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

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

ex 95. pgl. 

9503 

c.\ 9506 

Igrače, rekviziti za družabne 
igre in šport; njihovi deli in 
pribor; razen za: 

Druge igrače; zmanjšani 
modeli (v merilu) in podobni 
modeli za igro. vštevši tudi s 
pogonom; sestavljanke vseh 
vrst 

Palice za golf in njihovi deli 

Izdelava, pri kateri so vsi 
uporabljeni materiali uvrščeni v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna. 

Izdelava pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Za izdelavo glav za 
palice za golf se lahko 
uporabijo grobo obdelani kosi. 
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Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) J21. 131 ali (4) 

ex 96. pgl. 

ex 9601 in 
ex 9602 

ex 9603 

9605 

9606 

9612 

ex 9613 

cx 9614 

Razni izdelani izdelki, razen 
za: 

Izdelki iz materialov 
živalskega, rastlinskega ali 
mineralnega izvora za 
rezljanje 

Metle in ščetke (razen metel iz 
protja ter ščetk iz materialov 
podlasičje ali veveričje dlake), 
mehanične priprave za čiščenje 
podov, ročne, brez motoija: 
soboslikarski vložki in valji, 
brisalniki za pod in omele 

Potovalni kompleti (neseserji) 
za osebno nego, za šivanje ali 
čiščenje obutve ali obleke 

Gumbi, pritiskači, zaklopni 
gumbi, gumbi za srajce in 
drugi deli teh izdelkov; 
nedokončani gumbi 

Trakovi za pisalne stroje in 
podobni trakovi, prepojeni s 
tiskarsko barvo ali drugače 
pripravljeni za odtiskovanje, 
vštevši trakove na kolescih ali 
v patronah. blazinice za žige, 
prepojene ali neprepojene, s 
škatlo ali brez nje 

Vžigalniki piezo 

Tobačne pipe ali glave za pipe 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

Izdelava iz obdelanih 
materialov za rezljanje iz istih 
tar. št. 

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

Vsak predmet v garnituri mora 
zadovoljiti pravila, ki bi zanj 
veljala, če ne bi bil vključen v 
garnituro. Lahko pa se 
vključijo predmeti brez porekla, 
če njihova skupna vrednost ne 
presega 15 % cene garniture 
franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka, in 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh materialov iz tar. št. 9613 
ne presega 30 % cene izdelka 
franko tov arna. 

Izdelav a iz grobo obdelanih 
kosov'. 
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Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS   brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(II m. (3) ali 1£L 

97. pgl. Umetniški predmeti, zbirke in 
starine 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 
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PRILOGA III 

Potrdilo prometu blaga EUR.1 in zahteva za potrdilo o prometu blaga EUR.1 

Navodila za tiskanje 

1. Vsak obrazec meri 210 x 297 mm; dovoljeno odstopanje po dolžini je minus 5 mm ali 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 Slovenije in Latvije si lahko pridržijo pravico, da sami tiskajo potrdila ali pa jih 
dajo tiskati pooblaščenim tiskarjem. V slednjem primeru se mora vsak obrazec sklicevati na tako 
pooblastilo. Na vsakem obrazcu morata biti navedena ime in naslov tiskarja ali oznaka, ki 
omogoča njegovo identifikacijo. Obrazec mora imeti tudi serijsko številko, tiskano ali ne, ki 
omogoča njegovo identifikacijo. 
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POTRDILO O PROMETU BLAGA 

1. Izvoznik (ime, polni naslov, država) EUR. 1 št. A 000 000 

Preden izpolnete obrazec, preberite navodila na hrbtni strani 

2. To potrdilo se uporablja za preferencialno 
menjavo med 

3. Prejemnik (ime, polni naslov, 
država)(navedba neobvezna) 

in 

(navesti države, skupine držav ali teritorije) 

4.Država, skupina 
držav ali teritorij 
porekla proizvodov 

5.Namembna država, 
skupina držav ali teritorij 

6. Podatki v zvezi s prevozom 
(navedba neobvezna) 

7. Opombe 

8. Zaporedna številka; oznake in številke; število in vrsta 
paketov(1); poimenovanje blaga 

9.Bruto 
teža (kg) 
ali druga 
merska 
enota 
(I,m3,itd.) 

10. Računi 
(navedba 
neobvezna) 

11.CARINSKA OVEROVITEV 
Overjena izjava 
Izvozni dokument(2): Žig 
Tip Št  
Carinski organ:  
Država ali ozemlje izdaje:  

12.IZJAV A IZVOZNIKA 
Podpisani izjavljam, da zgoraj 
navedeno blago izpolnjuje vse 
pogoje, potrebne za izdajo tega 
potrdila. 

Kraj in datum:  
Datum:  

(Podpis) (Podpis) 

(1)Će blago ni pakirano, navedite število izdelkov ali navedite "v razsutem stanju". 
(2)lzpolnete samo, če to zahtevajo predpisi izvozne države ali teritorija. 
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POTRDILO O PROMETU BLAGA 

13. ZAHTEVEK ZA KONTROLO, poslati 
na: 

14. REZULTAT KONTROLE 

Na podlagi izvedene kontrole je bilo 
ugotovljeno, da (1): 

  je to potrdilo resnično izdal navedeni 
carinski organ in da so navedbe, ki jih 
vsebuje, točne 

 to potrdilo ne izpolnjuje zahtevanih 
pogojev o verodostojnosti in točnosti (glej 
priložene opombe) 

Vložen je zahtevek za ugotovitev 
verodostojnosti in točnosti tega potrdila. 

(kraj in datum) 

Žig 

(kraj in datum) 

Žig 
(podpis) 

(1 )Označi ustrezno navedbo z X. (podpis) 

OPOMBE 

1. To potrdilo rie sme vsebovati izbrisov ali ponovnih vpisov. Morebitni popravki morajo biti 
izvedeni tako, da se napačne navedbe prečrtajo in po potrebi dodajo pravilne. Vsako tako 
spremembo mora potrditi tisti, ki je potrdilo izpolnil, in jo overiti carinske oblasti države ali ozemlja 
izdaje. 

2. Izdelki, navedeni v potrdilu, si morajo slediti neprekinjeno, in pred vsakim izdelkom mora biti 
zaporedna številka. Neposredno pod zadnjim izdelkom mora biti potegnjena vodoravna črta. 
Neuporabljen prostor mora biti prečrtan tako, da je dodajanje naknadnih podatkov onemogočeno. 

3. Blago mora biti opisano v skladu s trgovinskimi običaji tako natančno, da se lahko identificira. 
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ZAHTEVA ZA POTRDILO O PROMETU BLAGA 

1. Izvoznik (ime, polni naslov, država) EUR. 1 št. A 000 000 

Preden izpolnete obrazec, preberite navodila na hrbtni 
strani 

2. Zahteva za potrdilo se uporablja za 
preferencialno menjavo med 

3. Prejemnik (ime, polni naslov, 
država)(navedba neobvezna) 

in 

(navesti države, skupine držav ali teritorije) 

4.Država, skupina 
držav ali teritorij 
porekla proizvodov 

5.Namembna država, 
skupina držav ali teritorij 

6. Podatki v zvezi s prevozom 
(navedba neobvezna) 

7. Opombe 
K 

8. Zaporedna številka; oznake in številke; število in vrsta 
paketov(1); poimenovanje blaga 

9. Bruto 
teža(kg) 
ali druga 
merska 
enota 
(I,m3,itd.) 

10.Računi 
(navedba 
neobvezna) 

(1)Če blago ni pakirano, navedite število izdelkov ali navedite "v razsutem stanju". 
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IZJAVA IZVOZNIKA 

Podpisani, izvoznik blaga, navedenega na prednji strani, 

IZJAVLJAM, da to blago izpolnjuje zahtevane pogoje za izdajo priloženega potrdila; 

NAVAJAM okoliščine, na podlagi katerih to blago izpolnjuje zahtevane pogoje: 

PRILAGAM naslednja dokazila <1): 

SE ZAVEZUJEM, da bom na zahtevo pristojnih oblasti predložil vsa dodatna dokazila, ki jih le-te 
lahko zahtevajo za izdajo priloženega potrdila, kot tudi pristajam, če je to potrebno, na pregled 
mojega knjigovodstva in okoliščin izdelave omenjenega blaga s strani pristojnih oblasti; 

PROSIM za izdajo priloženega potrdila za to blago. 

(Kraj in datum) 

J   

(Podpis) 

<1>Na primer: uvozni dokumenti, potrdila o prometu, računi, izjave proizvajalca itd., ki se nanašajo 
na izdelke, uporabljene pri izdelavi ali na v enakem stanju ponovno izvoženo blago. 
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PRILOGA IV 

Izjava na računu 

Izjava na računu, katere besedilo je navedeno v nadaljevanju, mora biti izdelana v skladu z 
opombami. Vendar opomb ni treba natisniti. 

Angleška inačica: 

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ,..(1)) declares 
except vvhere otherwise clearly indicated, these products are of  preferential origin 

Slovenska inačica: 

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št (1)) izjavljam 
da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ,...(2) poreklo. 

Latvijska inačica: 

Eksportetajs, produktiem, kuri ietverti šaja dokumenta (muitas pilnvara Nr (1)) deklare, 
ka.iznemot tur, kur ir citadi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocibu izcelsme 
no .... (2) 

Litvanska inačica: 

Siame dokumente išvardintu prekiu eksportuotojas (muitines liudijimo Nr (1)) deklaruoja, 
kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra (2) preferencines kilmes prekes. 

Estonska inačica: 

Kaesoleva dokumendiga holmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus Nr (1)) 
deklareerib, et need tooled on (2) soodusparitoluga, valja arvatud juhul kui on selgelt 
naidatud teisiti. 

Italijanska inačica: 

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento ( autorizzazione doganale n. 
...(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale...(2). 

Holandska inačica: 

De exporteur van de goederen vvaarop dit document van toepassing is ( douanevergunning 
nr. ,..(1), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen 
van preferentiele... oorsprong zijn (2). 

1) Kadar izjavo na računu izdela pooblaščeni izvoznik v smislu 22. člena tega protokola mora biti 
na tem mestu vpisana številka pooblastila. Če izjave na računu ne daje pooblaščeni izvoznik, 
se besede v oklepaju izpustijo in se pusti prazen prostor. 

2) Navedba porekla izdelkov. 
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KonugaisKa inacica: 

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento 
(autorizaijao aduaneira n° (1)), declara que, salvo expressamente indicado 
em contrario, estes produtos sao de origem preferencial....(2). 

Finska inačica: 

Tassa asiakirjassa mainittujen tuotteiden vieja (tullin lupamo....(1)) ilmoittaa, etta nama 
tuotteet ovat, ellei toisin ole selvasti merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja  

alkuperatuotteita (2). 

Švedska inačica: 

Exportoren av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetenes tillstand nr. 
 (1)) forsakrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har formansberattigande.. 
ursprung (2). 

Grška inačica: 

O iaq tcov ngoiovroov tcou xaA.u7iT0vxcci ano to rcccgov tyyqa^o (a6eia 

TeAcjveiOu uir'agiO (1)) 6riAc5vev oti, exto<; eav 6t|A.cć»veTai aaipooc; aAAcoc , Ta 
ngoidvTa ama. eivai TigoTijarjOiaK^c; y.axay^T\c, ...(2). 

Španska inačica: 

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorizacićn aduanera 
n° (1)) declara que, salvo indicacićn en sentido contrario, estos productos gozan de un 
origen preferencial (2). 

Danska inačica: 

Eksporteren af varer, der er omfattet af nasrvasrende dokument, (toidmyndighedernes 
tilladelse nr (1)), erklasrer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har 
prasferenceoprindelse i (2). 

Nemška inačica: 

Der Ausfuhrer (Ermachtigter Ausfuhrer; Bewilligungs-Nr (1)) der VVaren, auf die sich 
dieses Handelspapier bezieht, erklart, dass diese VVaren, sovveit nicht anders angegeben, 
praferenzbegunstigte Ursprungswaren sind (2). 

Francoska inačica: 

L'exportateur des produits couverts par le present document (autorisation douaniere n°... 
(1)) declare que sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine preferentielle 
... (2). 

1) Kadar izjavo na računu izdela pooblaščeni izvoznik v smislu 22. člena tega protokola mora biti 
na tem mestu vpisana številka pooblastila. Če izjave na računu ne daje pooblaščeni izvoznik, 
se besede v oklepaju izpustijo in se pusti prazen prostor. 

2) Navedba porekla izdelkov. 
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Islandska inačica: 

Utflytjandi framleićsluvara sem skjal petta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr (1)), lysir £vi yfir 
a<3 vorumar seu, ef annars er ekki greinilega getid, af EES - fričindauppruna (2). 

Norveška inačica: 

Eksport0ren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr. 

 (1)) erklasrer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har E0S 
preferanseopprinnelse (2). 

3 

(Kraj in datum) 

(Podpis izvoznika, dodatno mora biti 
jasno navedeno ime osebe, ki je podpisala 
izjavo) 

1) Kadar izjavo na računu izdela pooblaščeni izvoznik v smislu 22. člena tega protokola mora biti 
na tem mestu vpisana številka pooblastila. Če izjavo na računu ne daje pooblaščeni izvoznik, 
se besede v oklepaju izpustijo in se pusti prazen prostor. 

2) Navedba porekla izdelkov. 

3) Te navedbe se lahko izpustijo, če so informacije vsebovane v samem dokumentu. * 

4) Glej tudi peti odstavek 21. člena tega protokola. Kadar se ne zahteva podpis izvoznika, se 
izvzetje podpisa nanaša tudi na navedbo imena podpisnika. 
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ZAPIS O SOGLASJU K SPORAZUMU O PROSTI TRGOVINI MED REPUBLIKO SLOVENIJO 
IN REPUBLIKO LATVIJO 

A. PREPOVED POVRAČILA CARINE ALI OPROSTITVE PLAČILA CARINE 

Slovenija in Latvija soglašata, da se določbe 15. člena protokola B ne bodo uporabljale do 1. 
januarja 1997 pod pogojem, da se pri tem uporabljena praksa ne bo spremenila. 
Skupni odbor lahko podaljša to odstopanje, upoštevajočpri tem prakso, ki se uporablja med 
Slovenijo ali Latvijo in Evropsko skupnostjo. Če se ugotovi, da je zaradi uporabe odstopanja 
od 15. člena, tako povečan uvoz izdelka v Slovenijo ali v Latvijo ali pod takimi pogoji, da to 
povzroča ali utegne provzročiti resne teDave proizvajalcem podobnega ali neposredno 
konkurenčnega blaga v Sloveniji ali v Latviji, se lahko določbe 15. člena ponovno uvedejo za 
tak izdelek. 

B. UPORABA NOMENKLATURE HS 1996 

Slovenija in Latvija sta se dogovorili, da se bosta v pisni obliki obvestili o datumu uporabe 
nove verzije HS, ki velja od 1. januarja 1996. Obvestilo bo, če bo potrebno, vsebovalo tudi 
katero koli tehnično spremembo k prilogam in protokolom tega sporazuma, ki bi nastale z 
uvedbo nove verzije nomenklature HS. 
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3. člen 

Vlada Republike Slovenije lahko predpiše način izvajanja sporazuma ter postopek in 

pogoje razdeljevanja kvot za kmetijske in živilske izdelke, določene v sporazumu. 

4. člen 

Za izvajanje tega sporazuma skrbita Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj in 

Ministrstvo za finance. 

5. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije - 

Mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 

Vlada Republike Slovenije je na 182. seji dne l.februarja 1996 sprejela pobudo za sklenitev 

Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo. Pobudo je 

sprejel tudi Odbor državnega zbora Republike Slovenije za mednarodne odnose in sicer na 

102. seji dne 3. aprila .1996. Predhodno je pobudo obravnaval Odbor državnega zbora za 

kmetijstvo in gozdarstvo ter na svoji 59. seji dne 6. marca 1996 podprl predlog Vlade 

Republike Slovenije za sklenitev sporazuma. Sporazum o prosti trgovini med Republiko 

Slovenijo in Republiko Latvijo je bil dne 22. aprila 1996 podpisan v Rigi. Začasno se je 

začel uporabljati 1. avgusta 1996. 

Za izvajanje samega Zakona o ratifikaciji Sporazuma o prosti trgovini med Republiko 

Slovenijo in Republiko Latvijo ne bodo potrebna dodatna finančna sredstva. 

S sklenitvijo sporazuma o prosti trgovini so slovenska podjetja na latvijskem trgu bolj 

konkurenčna, kot so bila pred sklenitvijo sporazuma, saj je Latvija že liberalizirala trgovino z 

mnogimi državami. To pomeni, da lahko uvozniki v Latvijo zaradi popolne ukinitve carin za 

industrijske izdelke slovenske izdelke ponudijo po nižjih cenah. Do podpisa sporazuma so 

plačevala podjetja za industrijske izdelke do 15 % carine, za kmetijske pa kar do 45 % carine. 

Naša ukinitev carin za uvoz industrijskih izdelkov iz Latvije za slovenski proračun pomeni le 

simbolično zmanjšanje, saj večino uvoza iz Latvije (leta 1997 je bil uvoz 3 mio USD, leta 

1998 4.3 mio USD, leta 1999 (I - X) pa 2.67 mio USD) predstavlja nemikan in nečesan 

bombaž, za katerega je v Sloveniji carinska stopnja nič. Tudi na kmetijskem področju 

slovenski proizvajalci niso ogroženi, saj iz Latvije praktično ni uvoza kmetijskih izdelkov, 

medtem ko je delež kmetijskih izdelkov v izvozu v Latvijo okrog 7 % in se bo zaradi 

dodeljenih koncesij lahko še povečal. Sicer pa je bilo za kmetijsko področje predvideno 

prehodno obdobje 2 let, ko so se uvozne dajatve znižale na 50%, s tem da so se prvo leto 

znižale le za 25 %. Koncesije so dane le za določene izdelke in določene količine. Liste so 

izdelane tako, da uvoz iz Latvije ne povzroča motenj domačim pridelovalcem in 

proizvajalcem, pri izvozu pa je bil upoštevan interes slovenskih proizvajalcev. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 

VLADO REPUBLIKE MAUŽARSKE O 

UPORABI LOGISTIČNIH CENTROV IN 

KOPRSKEGA PRISTANIŠČA (BHULKP) 

-EPA 1143-II- 

Številka: 344-09/98-3 
Ljubljana, 06.04.2000 

Vlada Republike Slovenije je na 154. seji dne 6. aprila 2000 
določila besedilo: 

■ PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE 
madžarske o uporabi logističnih centrov in 
koprskega pristanišča, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega 
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

- dr. Dimitrij RUPEL, minister za zunanje zadeve 
- mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zveze 
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve 
- Vojko VOLK, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje zadeve 
- Edvard ROŠKAR, državni sekretar v Ministrstvu za promet 

in zveze 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve. 

1. člen 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
spublike Madžarske o uporabi logističnih centrov in koprskega 
ris'anišča, podpisan v Ljubljani 9. februarja 2000. 

2. člen 

Sporazum se v slovenskem in angleškem jeziku glasi: 

• Besedilo sporazuma v madžarskem jeziku je na vpogled v Sektorju za 
mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve. 
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SPORAZUM 

MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 

IN VLADO REPUBLIKE MADŽARSKE 

O UPORABI LOGISTIČNIH CENTROV IN KOPRSKEGA 

PRISTANIŠČA 

Uvod 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Madžarske (v nadaljevanju 

pogodbenici) sta se, 

ker nameravata razvijati sodelovanje pri transportni logistiki, 

ker želita spodbuditi vzpostavitev in uporabo logističnih centrov, 

ker želita izkoriščati prednosti pri možnostih trgovanja prek logističnih centrov 

in zlasti koprskega pristanišča, 

sporazumeli, kot sledi: 

L DEL 
Splošne določbe 

1. člen 

Področje veljavnosti sporazuma 

Ta sporazum velja za vse dejavnosti in storitve, ki jih slovenska in madžarska 

podjetja opravljajo in/ali uporabljajo v logističnih centrih na ozemlju 

pogodbenic in še zlasti v koprskem pristanišču. 

2. člen 

Opredelitev pojmov 

Po tem sporazumu: 

a) "podjetja" pomenijo katerekoli fizične in pravne osebe, ki se razlagajo po 
zakonih pogodbenic, 

b) "dejavnost" pomeni špediterstvo, pakiranje, odpremo, prevoz, natovarjanje, 

raztovarjanje, pretovarjanje, zbiranje, skladiščenje blaga, pomožne in druge 

storitve, povezane z dejavnostmi, ki se urejajo s tem sporazumom, 
c) "storitev" pomeni vsako dejavnost, ki jo podjetje opravlja za plačilo, 
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d) "logistični center" pomeni območje, kjer se v celoti ali delno opravljajo 

dejavnosti, kot so opredeljene pod b), 

-e) "tovorna ladja" pomeni vsako ladjo, kije konstruirana za prevoz tovora in/ali 

kakršenkoli drug komercialni namen, 

f) "intermodalni prevoz" pomeni prevoz blaga v eni in isti nakladalni enoti ali 

cestnem vozilu, pri čemer se zaporedno uporabljata dva ali več načinov 

prevoza brez pretovarjanja samega blaga ob spreminjanju načinov. 

II. DEL 

Pravice 

3. člen 

Pravice podjetij 

Podjetja ene pogodbenice uživajo v logističnih centrih, ki so na ozemlju druge 

pogodbenice, iste pravice kot podjetja te druge pogodbenice. 

4. člen 

Ugodnosti v koprskem pristanišču 

Tovorne ladje, ki plujejo pod madžarsko zastavo ali jih zakupi madžarsko 

podjetje, so, če uporabljajo koprsko pristanišče, upravičene do obravnave po 
načelu države z največjimi ugodnostmi. 

Madžarsko podjetje, ki uporablja pristaniške storitve ali opravlja dejavnosti na 
podlagi tega sporazuma v koprskem pristanišču, je upravičeno do obravnave po 

načelu države z največjimi ugodnostmi. 

III. DEL 
Sodelovanje med pogodbenicama 

5. člen 
Spodbujanje naložb 

Pogodbenici v skladu vsaka s svojo zakonodajo spodbujata naložbe v koprskem 
pristanišču in drugih logističnih centrih. 
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6. člen 

Strokovno sodelovanje 

Pogodbenici spodbujata sodelovanje med pristojnimi organi pogodbenic, 

svojima gospodarskima zbornicama in podjetji ter strokovnimi in interesnimi 

organizacijami podjetij, zato da bi povečali zanimanje za uporabo koprskega 

pristanišča in drugih logističnih centrov in izkoristili prednosti logističnih 

centrov in prometnega omrežja za spodbujanje tranzita blaga, vključno z 

dejavnostmi z dodano vrednostjo za tretje države. 

7. člen 

Izmenjava informacij 

Pogodbenici si izmenjujeta informacije, ki se nanašajo na dejavnosti po tem 

sporazumu, in si prizadevata, da sta podjetjem, če in kadar je to potrebno, 

zagotovljena pomoč in svetovanje. 

IV. DEL 

Skupni odbor 

8. člen 
Ustanovitev skupnega odbora in določitev obsega njegovih pooblastil 

1. Pogodbenici ustanovita skupni odbor za posvetovanja in izvajanje določb 

tega sporazuma. 

2. Sestavo skupnega odbora določita pristojna organa pogodbenic. 

3. Skupni odbor lahko po potrebi ustanavlja pododbore ali sklicuje strokovne 

sestanke. 

4. Skupni odbor sprejema odločitve, čc mu tako nalaga ta sporazum, ali daje 
priporočila pogodbenicam. 

9. člen 
Obseg pooblastil 

Skupni odbor 

a) odloča o seznamu logističnih centrov, na katere se nanaša la sporazum, na 

podlagi predlogov, ki mu jih da pristojni organ vsake pogodbenice. 



b) se na zahtevo ene ali druge pogodbenice posvetuje o oceni možnosti za 
razširitev prevoza blaga skozi logistične centre in še zlasti koprsko 

pristanišče in daje priporočila, katerih cilj je uresničitev sklepov na podlagi te 

ocene, 

c) daje priporočila glede oblike, metod in pogojev razvoja sodelovanja po tem 

sporazumu, 

d) pregleduje možnosti za povečanje intermodalnega prevoza, kombiniranega 

prevoza in drugih oblik prevoza, da bi se nadalje razvijale dejavnosti v 

logističnih centrih in še zlasti v korpskem pristanišču, 

e) proučuje predloge in zahteve podjetij glede izboljšanja pogojev v logističnih 

centrih in še zlasti v koprskem pristanišču, 
f) občasno pregleduje zakonodajo ene in druge pogodbenice in daje priporočila 

za spremembe, katerih cilj je lažje izvajanje tega sporazuma. 

10. člen 

Poslovnik skupnega odbora" 

1. Skupni odbor sprejema ali spreminja svoj poslovnik, kot se mu zdi primerno. 

2. Odločitve ali priporočila skupnega odbora so veljavna samo, če se sprejmejo 

soglasno. 

3. Skupni odbor se sestane, kadarkoli ena od pogodbenic zahteva sestanek. 
Sestaja pa se vsako leto. 

V. DEL 

Končne določbe 

11. člen 
Pristojni organ 

Za izvajanje tega sporazuma je pristojni organ Republike Slovenije Ministrstvo 
za promet in zveze in Republike Madžarske Ministrstvo za gospodarske zadeve. 
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12. člen 

Veljavnost 

1. Ta sporazum začne veljati na dan prejema zadnjega od uradnih obvestil, s 

katerima pogodbenici druga drugo po diplomatski poti uradno obvestita, da 

so izpolnjene notranjepravne zahteve za začetek njegove veljavnosti. 

2. Sporazum se sklene za nedoločen čas. Vsaka pogodbenica ga lahko odpove s 

šestmesečnim odpovednim rokom, a ne prej kot v treh letih od datuma 
začetka njegove veljavnosti. 

3. Ta sporazum se lahko spremeni z vzajemnim soglasjem pogodbenic. 

Spremembe so pisne. 

Sestavljeno v Ljubljani dne 9. februarja 2000 v dveh izvirnikih, vsak v 

slovenskem, madžarskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako 

verodostojna. Ob različni razlagi prevlada angleško besedilo. 

ZA VLADO 

REPUBLIKE SLOVENIJE 

Anton Bergauer, l.r. 

ZA VLADO 
REPUBLIKE MADŽARSKE 

Janos Martonyi, l.r. 
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3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet in zveze. 

4. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije - 
Mednarodne pogodbe. 

203 poročevalec, št. 29 



OBRAZLOŽITEV 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Madžarske sta s sklenitvijo Sporazuma o 
uporabi logističnih centrov in koprskega pristanišča okrepili medsebojno sodelovanje in 
omogočili ugodnejše možnosti za prevoz blaga preko obeh držav in zlasti pristanišča Koper. 
Sporazum ureja temeljna vprašanja opravljanja pomorskega prometa preko koprskega 
pristanišča in logističnih centrov. 

Pobudo za sklenitev sporazuma je podalo Ministrstvo za promet in zveze Republike 
Slovenije, leta 1995, vendar do leta 1998 ekspertni strani nista začeli z delom. V letih 1998 in 
1999 sta se ekspertni skupini obeh strani večkrat srečali in uskladili besedilo Sporazuma. 
Sklenitev tega sporazuma je bila v interesu Republike Slovenije predvsem zaradi 
promoviranja in izkoriščanja koprskega pristanišča in celotne transportne poti. ki se bo 
uporabljala ob prevozu madžarskega blaga preko koprskega pristanišča. 

Bistveni elementi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske 
so: 

• uporaba koprskega pristanišča, kot baznega pristanišča za ladje, ki plujejo pod madžarsko 
zastavo ali zastavo kakšne druge države, in logistinih centrov; 

• spodbujanje vlaganj madžarskih interesentov v infrastrukturne in druge objekte in naprave 
v koprskem pristanišču in logističnih centrih; 

• uporabo zmogljivosti skladišč in skladiščnih površin v koprskem pristanišču in logističnih 
centrih; 

• sodelovanje pri urejanju dokumentacije za hiter in nemoten tranzit blaga; 
• opravljanje dejavnosti tranzitnega prometa madžarskih podjetij; 
• povečanje stopnje integriranosti železniških in ostalih prometnih sistemov, ki sodelujejo v 

prevozu blaga med koprskim pristaniščem in Republiko Madžarsko; 
• razširitev in poglobitev sodelovanja med pristojnimi državnimi organi in gospodarskimi 

subjekti oz. njihovimi združenji, kar bo povečalo zanimanje za uporabo koprskega 
pristanišča med madžarskimi gospodarskimi subjekti. 

Sporazum sta podpisala minister za promet in zveze Republike Slovenije mag. Anton 
Bergauer in minister za zunanje zadeve Republike Madžarske g. Janos Martonvi, ob 
njegovem obisku v Sloveniji 9. februarja 2000. 

Sporazum v skladu z drugim odstavkom Zakona o zunanjih zadevah ratificira Državni zbor 
Republike Slovenije. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA 0 

MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU 

MED VLADO REPURLIKE SLOVENIJE IN 

VLADO ISLAMSKE REPURLIKE IRAN 

(RIRMCP) 

EPA 1144-II 

Številka: 286-05/98-2 
Ljubljana, 06.04.2000 

Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovali: Vlada Republike Slovenije je na 154. seji dne 6. aprila 2000 

določila besedilo: 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega 
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O 
MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU MED VLADO 
REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ISLAMSKE REPUBLIKE 
IRAN, 

- dr. Dimitrij RUPEL, minister za zunanje zadeve 
- mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zveze 
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve 
- Vojko VOLK, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve 
- Adam GRUNFELD, državni sekretar v Ministrstvu za promet 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve. 

1. člen 2. člen 

Ratificira se Sporazum o mednarodnem cestnem prevozu med 
Vlado Republike Slovenije in Vlado Islamske republike Iran, 
Podpisan v Teheranu 11. maja 1999. 

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:' 

' Besedilo v perzijskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodne 
pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije. 
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SPORAZU 

O MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU 
MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 
IN 

VLADO ISLAMSKE REPUBLIKE IRAN 

UVOD 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Islamske republike Iran (v 
nadaljevanju pogodbenici) sta se 

v želji, da spodbudita prevoz potnikov in blaga z motornimi vozili 
med državama, 

z namenom, da omogočita prevoz potnikov in blaga med državama 
in po njunih ozemljih, 

ob priznavanju pomena temeljnih vidikov varstva okolja, cestne 
in prometne varnosti in zmanjšanja škodljivih vplivov prevoza na 
okolje, 

v prizadevanju, da se zagotovi uporaba vozil z najsodobnejšimi 
tehnologijami za prevoz potnikov in blaga med državama in po 
njunih ozemljih, ki bodo zaščitile okolje z zmanjševanjem hrupa in 
onesnaževanjem zraka, 

sporazumeli, kot sledi: 

UVODNE DOLOČBE 

1. člen 
Opredelitev izrazov 

Za namen tega sporazuma 

1. izraz "prevoznik" pomeni katerokoli fizično ali pravno osebo 
z bivališčem in državljanstvom ene ali druge pogodbenice, ki 
ima po njenih zakonih in predpisih dovoljenje za opravljanje 
mednarodnega cestnega prevoza potnikov in blaga; 

2. izraz "vozilo" pomeni kakršnokoli vozilo na motorni pogon, ki 
i« 

a) konstruirano bodisi za prevoz več kot devetih oseb 
vključno z voznikom (potniško vozilo) ali za prevoz blaga 
(tovorno vozilo), 

b) registrirano na ozemlju ene ali druge pogodbenice (če 
gre za kombinacijo vozil, se zahteva registracija vlečnega 
vozila) 

c) in se nanaša na vsako posamično vozilo ali kombinacijo 
vozila in polpriklopnika oziroma priklopnika. 
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PREVOZ POTNIKOV 

2. člen 
Linijski prevoz 

1. Izraz "linijski prevoz potnikov" pomeni prevoz, v katerem se 
opravlja prevoz potnikov po voznem redu na določenih progah, 
potniki pa lahko vstopajo ali izstopajo na vnaprej določenih 
postajališčih. 

2. Linijski prevoz potnikov med državama oziroma tranzitno 
čez njuni ozemlji odobrita pristojna organa pogodbenic. 

3. Pristojni organ ene ali druge pogodbenice izda dovoljenje za 
del linijskega prevoza, ki se opravlja na njenem ozemlju. 

4. Pristojna organa skupaj določita določila in pogoje za 
pridobitev dovoljenja, to je njegovo veljavnost, pogostost 
prevozov, vozne rede in veljavne tarife, kot tudi vse druge 
podrobnosti, potrebne za nemoten in učinkovit linijski prevoz. 

5. Vloga za dovoljenje se predloži pristojnemu organu države 
registracije vozila, ki jo lahko odobri ali zavrne. 

3. člen 
Občasni prevoz 

1. Za občasni prevoz potnikov ni potrebno dovoljenje pod 
pogojem, da isto vozilo prevaža iste osebe, v naslednjih 
primerih: 

a) na potovanju, ki se začne in konča v državi registracije 
vozila, pri čemer ne smejo vstopati novi potniki in ne 
izstopati potniki iz skupine (vožnja zaprtih vrat), ali 

b) na potovanju, ki se začne v državi registracije vozila in 
konča na ozemlju druge pogodbenice pod pogojem, da 
se vozilo vrne v državo registracije brez potnikov, ali 

c) na vožnji zaprtih vrat tranzitno čez ozemlje druge 
pogodbenice ali 

d) ob zamenjavi pokvarjenega vozila z drugim vozilom. 

2. Pri opravljanju prevozov iz prvega odstavka tega člena mora 
imeti voznik v vozilu potniško spremnico in vozne dokumente 
In jih predložiti na zahtevo pristojnih organov. 

O vsebini in obliki potniške spremnice se vzajemno dogovorita 
pristojna organa pogodbenic. 
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3. Za vse druge oblike občasnega prevoza potnikov razen tistih, 
ki so omenjene v prvem in drugem odstavku tega člena, je 
potrebno dovoljenje. 

Vloga za dovoljenje se predloži pristojnemu organu 
pogodbenice, v kateri je registriran prevoznik, nato pristojni 
organ pošlje vlogo skupaj z morebitnimi pripombami 
pristojnemu organu druge pogodbenice. 

PREVOZ BLAGA 

4. člen 
Dovolilnice 

Prevoznik ene ali druge pogodbenice lahko opravlja prevoze med 
ozemljema obeh pogodbenic in tranzitno čez njuni ozemlji na 
podlagi dovolilnic, ki jih izdata pristojna organa pogodbenic, razen 
tistih, ki so določeni v 5. členu tega sporazuma. 

Letno število in vrsto dovolilnic določita pristojna organa ali skupni 
odbor, omenjen v 15. členu tega sporazuma, glede na potrebe in 
interese pogodbenic. 

5. člen 
Prevozi, za katere dovolilnice niso potrebne 

Dovolilnice niso potrebne za prevoz: 

1. blaga z javnih letališč ali na javna letališča ob havariji ali drugi 
letalski nesreči ali če mora letalo pristati zaradi spremenjene 
smeri poleta v sili ali ob odpovedanih poletih, 

2. poškodovanega motornega vozila in njegovega priklopnika, 

3. posmrtnih ostankov, 

4. blaga pri selitvi gospodinjstva s posebnimi vozili, 

5. poštnih pošiljk, 

6. razstavnih izdelkov, namenjenih za sejme in razstave, 

7- pripomočkov in druge opreme za gledališke predstave, 
glasbene in druge kulturne prireditve, cirkuške predstave ali 
za filmska, radijska in televizijska snemanja, 

8- medicinskih potrebščin in drugega materiala kot pomoč ob 
naravnih nesrečah in človekoljubne pomoči, 

9' praznih vozil, s katerimi se zamenjajo pokvarjena vozila in ki 
prevzamejo blago s pokvarjenih vozil, 

10. vozil tehnične pomoči za popravilo pokvarjenih vozil (servisna 
in remontna vozila), 

11 ■ vozil z nosilnostjo 3,5 tone ali skupno maso, ki ne presega 
7,5 tone. 

prevoze iz zgornjega odstavka mora imeti voznik vse potrebne 
dokumente v vozilu. 

SPLOŠNE DOLOČBE 

6. člen 
Prepoved notranjega prevoza (kabotaža) 

Prevoznik ene pogodbenice ne sme opravljati prevoza potnikov 
ali blaga med dvema krajema na ozemlju druge pogodbenice, 
razen če druga pogodbenica ne izda zanj posebnega dovoljenja. 

7. člen 
Prevoz v tretje države/iz tretjih držav 

Prevoznik ene pogodbenice ne sme opravljati prevoza blaga z 
ozemlja druge pogodbenice v tretje države in obratno, če druga 
pogodbenica ne odobri posebne dovolilnice za ta namen. 

8. člen 
Masa in dimenzije vozil 

1. Prevozniki ene pogodbenice morajo upoštevati zakone in 
predpise druge pogodbenice, ki se nanašajo na maso in 
dimenzije vozil. 

2. Glede mase in dimenzij vozil pogodbenica za vozila, 
registrirana na ozemlju druge pogodbenice, ne bo uvedla 
strožjih zahtev kot za vozila, registrirana v lastni državi. 

3. Če masa in/ali dimenzije vozila, ki se uporablja pri prevozu, 
presegajo največjo dovoljeno maso in/ali dimenzije na ozemlju 
druge pogodbenice, kjer se prevoz opravlja, mora prevoznik 
vnaprej pridobiti posebno dovolilnico pristojnih organov druge 
pogodbenice. V takem primeru standardna dovolilnica ni 
potrebna. Če je v taki dovolilnici določeno, da mora vozilo 
uporabljati določeno pot, potem je prevoz dovoljen samo po 
tej poti. 

9. člen 
Davčne določbe 

1. Prevoz z vozili, registriranimi na ozemlju ene pogodbenice, ki 
se začasno opravlja na ozemlju druge pogodbenice po 
določbah tega sporazuma, je oproščen plačila vseh davkov 
v zvezi z lastništvom, registracijo in upravljanjem vozil kot 
tudi posebnih davkov na prevozne storitve. 

2. Gorivo, ki je v serijsko vgrajenih, standardnih rezervoarjih 
vozila in je namenjeno pogonu vozila, ter maziva in rezervni 
deli so na ozemlju države gostiteljice oproščeni vseh uvoznih 
carin pod pogojem, da prevoznik upošteva ustrezne carinske 
predpise. 

3. Za prevoz, za katerega veljajo določbe tega sporazuma, se 
v državi gostiteljici plačujejo cestne pristojbine, cestnine in 
druge dajatve za uporabo cestnega omrežja ali mostov. 
Cestnine in druge pristojbine se prevoznikom obeh 
pogodbenic zaračunavajo brez razlikovanja. Skupni odbor, 
omenjen v 15. členu, lahko na vzajemni podlagi določene 
vrste prevoza oprosti plačila cestnih pristojbin. 
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10. člen 
Carinske formalnosti 

14. člen 
Pristojna organa 

Rezervni deli, potrebni za popravilo že uvoženega vozila, se 
lahko začasno uvozijo brez plačila uvoznih carin in drugih pristojbin 
in zanje ne veljajo uvozne prepovedi in omejitve. Zamenjani deli 
se ocarinijo, ponovno izvozijo ali uničijo pod nadzorom carinskih 
organov v skladu z notranjimi zakoni in predpisi zadevne 
pogodbenice. 

11. člen 
Uporaba notranje zakonodaje 

Pri vseh zadevah, ki jih ne ureja ta sporazum ali drugi mednarodni 
sporazumi, katerih pogodbenici sta državi, so prevozniki in vozniki 
vozil ene pogodbenice dolžni upoštevati pravne določbe in 
predpise druge pogodbenice. 

12. člen 
Varstvo okolja in tehnična varnost 

1. V skladu z določbami tega sporazuma bosta pogodbenici 
spodbujali uporabo tehnično varnih vozil z nizko ravnijo hrupa 
in emisijo izpušnih plinov z namenom, da se zagotovi 
cestnoprometna varnost. 

2. Podrobnosti določi skupni odbor, kot je določeno v 15. členu 
tega sporazuma. 

13. člen 
Kršitve 

1. Če prevoznik ene pogodbenice krši določbe tega sporazuma 
na ozemlju druge pogodbenice, pristojni organ pogodbenice, 
v kateri je bila kršitev storjena, po pravnih ukrepih, ki veljajo 
na njenem ozemlju, obvesti drugo pogodbenico o okoliščinah 
kršitev. 

2. V primeru kršitev iz prvega odstavka tega člena ima pristojni 
organ pogodbenice, v kateri je bila kršitev storjena, pravico, 
da od pristojnega organa druge pogodbenice zahteva 
naslednje: 

a) da opozori prevoznika kršitelja, da se v primeru nadaljnjih 
kršitev njegovim vozilom lahko za čas, ki ga določi pristojni 
organ zadevne pogodbenice, prepove vstop na ozemlje 
pogodbenice, v kateri je bila kršitev storjena, ali 

b) da obvesti prevoznika, da je njegovim vozilom začasno 
ali trajno prepovedan vstop na ozemlje te pogodbenice. 

3. Ko pristojni organ prejme tako obvestilo pristojnega organa 
druge pogodbenice, ga podrobno prouči in čimprej obvesti 
drugo pogodbenico o sprejetih ukrepih. 

Pristojna organa za izvajanje tega sporazuma sta: 

za Vlado Republike Slovenije: 
Ministrstvo za promet in zveze; 

za Vlado Islamske republike Iran: 
Ministrstvo za ceste in prevoz. 

15. člen 
Skupni odbor 

1. Pogodbenici ustanovita skupni odbor, ki ga sestavljajo 
prestavniki obeh pogodbenic. 

Skupni odbor je pooblaščen: 

a) da nadzoruje pravilno izvajanje tega sporazuma, 
b) da sprejema odločitve o številu, vrsti in veljavnosti 

dovolilnic in dovoljenj, omenjenih v tem sporazumu, 
c) da pregleduje vsa druga ustrezna vprašanja, ki sodijo na 

področje tega sporazuma, in daje priporočila za njihovo 
ureditev, 

d) da rešuje vse druge zadeve, povezane s cestnim 
prevozom, varstvom okolja in tehnično varnostjo vozil, o 
katerih se je treba vzajemno dogovoriti, 

e) da predlaga kakršnekoli dodatke ali spremembe členov 
tega sporazuma in te dodatke in spremembe predloži 
pristojnim organom v odobritev. 

2. Skupni odbor se sestaja na zahtevo ene ali druge pogodbenice 
izmenično v Republiki Sloveniji in Islamski republiki Iran. Sklepi 
skupnega odbora so zavezujoči za obe pogodbenici. 

16. člen 
Začetek veljavnosti in trajanje 

1. Ta sporazum začne veljati trideseti dan po tem, ko pogodbenici 
druga drugo pisno po diplomatski poti obvestita, da so 
izpolnjene vse notranjepravne zahteve za začetek veljavnosti 
tega sporazuma. 

2. Ta sporazum velja, dokler ga ena ali druga pogodbenica ne 
odpove pisno po diplomatski poti s šestmesečnim odpovednim 
rokom drugi pogodbenici. 

t 

Sestavljeno v dveh izvirnikih v Teheranu dne 11. maj 1999, kar 
ustreza 21. 2.1378, vsak v slovenskem, perzijskem in angleškem 
jeziku, pri čemer je vsako besedilo enako verodostojno in enako 
pravno veljavno. Ob razhajanjih pri razlagi je odločilno angleško 
besedilo. 

Za Vlado 
Republike Slovenije 

mag. Anton Bergauer, l.r. 

Za Vlado 
Islamske republike Iran 

Mohamoud Hojjati, U 
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3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet in zveze. 

4. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

OBRAZLOŽITEV 

Sporazum sta v Teheranu 11. maja 1999 podpisala minister za 
promet in zveze Republike Slovenije mag. Anton BERGAUER in 
minister za ceste in promet Islamske republike Iran g. Mohamoud 
HOJJATI. 

Razlogi za sklenitev sporazuma so v vzpostavitvi pogojev in 
načina za nadaljnji nemoteni cestni prevoz potnikov in blaga na 
temelju načela vzajemnosti in potreb po razvoju cestnega prevoza 
med državama in v tranzitu čez njuni ozemlji. 

Sporazum s svojimi določbami ureja cestni prevoz potnikov in 
blaga med državama pogodbenicama in v tranzitu čez njuni 
ozemlji, kot tudi potovanje praznih vozil. V sporazumu sta določena 
način in postopek za opravljanje rednega linijskega ter vseh vrst 
izvenlinijskega prevoza potnikov. Redni in izmenični prevoz ter 
Pogoje njunega opravljanja določajo pristojni organi v državah 
pogodbenicah na podlagi medsebojnega sporazuma neposredno 

ali s sklepi, ki jih sprejeme skupni odbor iz 18. člena tega 
sporazuma. 

Prevoz blaga med državama in v tranzitu se opravlja na podlagi 
dovolilnic. Za prevoze v in iz tretjih držav je potrebna posebna 
dovolilnica. Sporazum določa tudi vrste prevozov blaga, pri katerih 
dovolilnice niso potrebne. 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet in zveze. 

Sporazum v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o 
zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 

Za izvajanje sporazuma je treba zagotoviti finančna sredstva iz 
postavke Ministrstva za promet in zveze za pokritje stroškov za 
delo slovenskega dela skupnega odbora (stroški potovanj, 
dnevnice) predvidoma enkrat letno. 

i 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN 

SVETOM MINISTROV BOSNE IN 

HERCEGOVINE 0 PREVOZU OSEB IN 

STVARI V MEDNARODNEM CESTNEM 

PROMETU (BBHMCP) 

• EPA 1145 ■ II - 

Številka: 340-26/97-3 
Ljubljana, 06.04.2000 

Vlada Republike Slovenije je na 154. seji dne 6. aprila 2000 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN SVETOM MINISTROV 
BOSNE IN HERCEGOVINE O PREVOZU OSEB IN STVARI 
V MEDNARODNEM CESTNEM PROMETU, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega 
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

1. člen 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Svetom 
Ministrov Bosne in Hercegovine o prevozu oseb in stvari v 
Mednarodnem cestnem prometu, podpisan v Sarajevu 7. 
n°vembra 1997. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

- dr. Dimitrij RUPEL, minister za zunanje zadeve 
- mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zveze 
- dr. Ernest PETRIĆ, državni sekretar v Ministrstvu za promet 

in zveze 
- Adam GRUNFELD, državni sekretar v Ministrstvu za promet 

in zveze 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu- za 

promet in zveze. 

2. člen 

Sporazum se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi:" 

' Besedilo sporazuma v bosanskem, hrvaškem in srbskem jeziku je na 
vpogled v Sektorju za mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje 
zadeve Republike Slovenije. 
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SPORAZUM 

MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 
IN SVETOM MINISTROV BOSNE IN HERCEGOVINE 

O PREVOZU OSEB IN STVARI V MEDNARODNEM CESTNEM PROMETU 

Vlada Republike Slovenije in Svet ministrov Bosne in Hercegovine 
(v nadaljnjem besedilu: pogodbenici) sta se z namenom, da bi 
prispevali k razvoju prevoza oseb in stvari, kot tudi tranzita čez 
ozemlje držav pogodbenic sporazumeli, da sta ob upoštevanju 
varstva okolja in prometne varnosti, enakopravnost in liberalizacija 
temelji za sklenitev tega sporazuma, s katerim se ureja naslednje: 

/ 

1. člen 

Prevozniki iz držav pogodbenic (v nadaljnjem besedilu: prevozniki) 
lahko pod pogoji iz tega sporazuma, opravljajo mednarodni cestni 
prevoz med državama pogodbenicama, prevoz za in iz tretjih 
držav ter tranzit čez ozemlje držav pogodbenic z vozili, ki so 
registriranja v državah pogodbenicah. 

Pravico iz prvega odstavka tega člena imajo samo prevozniki, ki 
so v svojih državah pooblaščeni za opravljanje mednarodnega 
cestnega prevoza. 

2. člen 

Prevozniki in vozno osebje so ob prevozu po ozemlju druge 
države pogodbenice dolžni upoštevati njene zakone in predpise. 

5. člen 

Avtobusna linija v dvostranskem in tranzitnem prometu se 
vzpostavi in opravlja na podlagi dovoljenja. 

Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena izdajo pristojni organi 
pogodbenic vsak za svoj del proge na ozemlju svoje države. 

Rok veljavnosti dovoljenja sporazumno določijo pristojni organi 
pogodbenic. 

6. člen 

Dovoljenje za avtobusno linijo iz 5. člena tega sporazuma se izda 
na podlagi zahtevka, ki ga prevoznik naslovi na pristojni organ 
tiste pogodbenice, v kateri je avtobus registriran. 

Zahtevek je treba vložiti v dveh izvodih in mora vsebovati podatke, 
ki so predpisani z zakonodajo države pogodbenice iz prvega 
odstavka tega člena, ter načrt linije z vrisanimi postajami in 
kilometrsko oddaljenostjo. 

Pristojni organi pogodbenic imajo pravico zahtevati tudi druge 
podatke, za katere menijo, da so potrebni. 

I. PREVOZ OSEB 

Llnilskl prevoz oseb 

3. člen 

Linijski prevoz oseb je po tem sporazumu prevoz oseb z avtobusi 
na določeni liniji po vnaprej določenem itinererju, voznem redu in 
ceniku. 
Tranzitni prevoz oseb je po tem sporazumu prevoz, ki se začne 
na ozemlju ene države pogodbenice poteka čez ozemlje druge 
države pogodbenice, pri čemer osebe ne smejo vstopati in 
izstopati, konča pa se na ozemlju tretje države. 

Prevoznik lahko opravlja linijski prevoz oseb po določenem 
voznem redu tudi z več avtobusi, če ga opravlja z vsemi avtobusi 
na celotni relaciji, za katero je vozni red odobren. 

Avtobus je po tem sporazumu motorno vozilo, namenjeno za 
prevoz oseb, ki ima poleg sedeža za voznika še več kot osem 
(8) sedežev. 

4. člen 

Vzpostavitev linijskega prevoza oseb kot tudi pogoji za njegovo 
opravljanje se določijo na podlagi dogovora pristojnih organov 
pogodbenic ali na podlagi dogovora Mešane komisije iz 20. člena 
tega sporazuma. 

7. člen 

Avtobusna linija je odobrena in se lahko opravlja prevoz, potem 
ko pristojna organa pogodbenic izmenjata dovoljenji z zahtevanimi 
prilogami. 

8. člen 

Pri prevozu oseb iz 5. člena tega sporazuma mora biti v avtobusu 
dovoljenje v izvirniku ali njegova kopija, ki jo overi pristojni organ 
pogodbenice. 

Obrazec dovoljenja iz prvega odstavka tega člena določi Mešana 
komisija iz 20. člena tega sporazuma. 

Prosti prevoz oseb 

9. člen 

Za prosti prevoz oseb med državama pogodbenicama ni potrebno 
dovoljenje, ko se ista skupina oseb vozi z istim avtobusom: 

- pri krožni vožnji, ki se začne in konča v državi, v kateri je bil 
registriran avtobus, ne da bi potniki vstopali in izstopali iz 
avtobusa; 
- pri potovanju, ki se začne v državi v kateri je bil registriran 
avtobus in konča na ozemlju druge države pogodbenice, če se v 

državo registracije vrača prazen avtobus. 
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Za izmenične vožnje oseb, za vstop praznega avtobusa 
prevoznika ene države pogodbenice na ozemlje druge države 
pogodbenice ter za druge vrste prostega prevoza' oseb med 
državama pogodbenicama, je potrebno dovoljenje pristojnega 
organa druge pogodbenice. 

Število dovoljenj iz drugega odstavka tega člena določijo vsako 
leto pristojni organi pogodbenic ali na seji Mešane komisije iz 20. 
člena tega sporazuma. 

Pri prostem prevozu oseb mora biti v avtobusu potna listina s 
seznamom oseb in številkami osebnih listin, ki jo podpiše 
prevoznik in overi pristojni carinski organ na mejnem prehodu. 

10. člen 

Prevozniki iz ene države pogodbenice niso pooblaščeni za linijski 
in prosti prevoz po ozemlju druge države pogodbenice (kabotaža). 

II. PREVOZ STVARI 

11. člen 

Prevozniki lahko opravljajo prevoz stvari med državama 
pogodbenicama, v tranzitu čez njuno ozemlje ali prevoz za in iz 
tretjih držav na podlagi dovolilnic, ki jih ena pogodbenica izda 
drugi pogodbenici na podlagi njenega zahtevka, brez omejitev, v 
skladu s potrebami gospodarstev držav pogodbenic. 

Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena lahko pristojni 
organi pogodbenic neposredno ali na podlagi sklepov Mešane 
komisije iz 20. člena tega sporazuma, dovolijo za določen čas 
prevoz stvari med obema državama kot tudi tranzit preko njunih 
ozemelj brez dovoljenj. 

12. člen 

število in vrsto dovoljenj iz prvega odstavka 11. člena tega 
sporazuma kot tudi druge pogoje prevoza določajo pristojni organi 
Pogodbenic neposredno ali na podlagi sklepov Mešane komisije 

20. člena tega sporazuma. 

13. člen 

Ne glede na določila prvega odstavka 11. člena tega sporazuma 
dovoljenje ni potrebno za:. 
1 • prevoz z motornimi vozili do 6 ton skupne mase ali nosilnostjo 
do 3, 5 tone; 

2. prevoz stvari z letališča in na letališče ob morebitni havariji in 
drugih nezgodah letal ali pristajanju letala zaradi prisilne spremembe 
smeri poleta ter ob odpovedi letalskih prog; 

3- prevoz poškodovanega motornega vozila in njegove prikolice; 
4- prevoz posmrtnih ostankov; 

Prevoz stvari pri selitvi v posebnih vozilih; 

Prevoz poštnih pošiljk; 
y 

■ Prevoz razstavnih predmetov, namenjenih za sejme in razstave; 

8. prevoz pripomočkov>in drugih stvari za gledališke, glasbene in 
druge kulturne prireditve, cirkuške predstave ali za filmska, 
radijska in televizijska snemanja; 

9. prevoz mrtvih živali, razen za industrijsko predelavo; 

10. prevoz čebel in ribjega zaroda; 

11. prevoz cvetja, okrasnih rastlin in sadik; 

12. prevoz medicinskega in drugega materiala za humanitarne 
namene; 

13. vožnjo praznega vozila zaradi zamenjave pokvarjenega vozila 
in zaradi prevzema stvari iz pokvarjenega vozila in 

14. tranzit praznega vozila, ki zamenja vozilo, poškodovano v 
tretji državi. 

Za prevoze iz prvega odstavka tega člena mora vozno osebje 
imeti listine in drugo dokumentacijo, iz katerih se lahko nedvomno 
ugotovi, da gre za prevoz po tem odstavku. 

14. člen 

Prevozniki iz ene države pogodbenice niso pooblaščeni za 
opravljanje prevoza stvari na ozemlju druge države pogodbenice 
(kabotaža) . 

Prevoz iz prvega odstavka tega člena se lahko izjemoma dovoli 
prevoznikom iz ene države pogodbenice, samo če predhodno 
pridobijo posebno dovoljenje pristojnega organa druge 
pogodbenice. 

Zahtevek za pridobitev dovoljenja iz drugega odstavka tega člena 
se vloži skladno z zakonodajo tiste države pogodbenice, ki izda 
dovolilnico. 

15. člen 

Vsaka pogodbenica si pridrži pravico do izrednega dovoljenja za 
prevoz na ozemlju svoje države z vozili, ki glede največje 
dovoljene mase, velikosti oziroma osne obremenitve s tovorom 
ali brez njega, presegajo največjo velikost in maso, ki sta dovoljeni 
na določenem ozemlju, kot tudi za prevoz nevarnih snovi. 

16. člen 

Pristojni organi pogodbenic bodo vozilom, ki prevažajo nevarne 
snovi ali hitro pokvarljivo blago, zagotovili pospešeni postopek pri 
prehodu meje. 

III. SPLOŠNE DOLOČBE 

17. člen 

Prevozniki, ki opravljajo prevoze, navedene v 9., 11. in 14. členu 
tega sporazuma, plačujejo za prevoz po ozemlju druge države 
pogodbenice nadomestilo za uporabo ceste. t 
Višino in možnost za oprostitev plačevanja nadomestila iz prvega 
odstavka tega člena predlaga Mešana komisija iz 20. člena tega 
sporazuma. 
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18. člen 

Zakonodaji držav pogodbenic se uporabljata za razreševanje 
vseh vprašanj, ki niso urejena s tem sporazumom. 

19. člen 

Pristojni organi pogodbenic bodo sporazumno določili roke in način 
izmenjave podatkov o vseh dogovorjenih obveznostih po tem 
sporazumu. 

20. člen 

Zaradi lažjega uresničevanja tega sporazuma pogodbenici 
ustanovita Mešano komisijo, ki je sestavljena iz predstavnikov 
pristojnih organov pogodbenic. Pri delu mešane komisije lahko 
sodelujejo tudi eksperti. 

Mešana komisija je pristojna da: 

a) 
b) 

c) 

d) 

odloča skladno z določili tega sporazuma, 
proučuje in predlaga ukrepe za rešitev morebitnih težav 
povezanih z mednarodnimi cestnimi prevozi, 
usklajuje vsa druga vprašanja, ki so povezana s cestnim 
prometom, npr. zaščita okolja, tehnično stanje vozil in 
zagotavljanje njihove varnosti v cestnem prometu, 
daje pobude in predloge za spremembe tega sporazuma. 

IV. KONČNE DOLOČBE 

21. člen 

Ta sporazum se začasno uporablja od dneva njegovega podpisa, 
veljati pa začne 30 dni po prejemu zadnjega izmed obvestil, s 
katerima se pogodbenici po diplomatski poti obvestita o izpolnitvi 
notranjepravnih pogojev za začetek njegove veljavnosti. 

22. člen , 

Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas. 

Vsaka pogodbenica lahko po diplomatski poti drugi pogodbenici 
odpove ta sporazum najmanj 3 mesece pred iztekom 
koledarskega leta. Odpoved začne veljati ob izteku tega leta. 

Sestavljeno v Sarajevu dne 7. 11. 1997, v dveh izvirnikih v 
slovenskem, bosanskem, hrvaškem in srbskem jeziku, pri čemer 
so vsa štiri besedila enako verodostojna. * 

Za Vlado 
Republike Slovenije 

mag. Anton BERGAUER, l.r. 

Za Svet ministrov 
Bosne in Hercegovine 

Spasoje ALBIJANIĆ, l.r. 
Mešana komisija se bo sestajala na predlog ene od pogodbenic. 

3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet in zveze. 

4. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 

1. Sporazum je bil podpisan v Sarajevu 7. 11. 1997. 
2. Sporazum sta podpisala mag. Anton BERGAUER, minister 

za promet in zveze Republike Slovenije in Spasoje 
ALBIJANIĆ, minister za civilne zadeve in komunikacije Bosne 
in Hercegovine. 

3. Razlogi za sklenitev sporazuma so v vzpostavitvi pogojev in 
načina za nadaljnji nemoteni cestni prevoz oseb in stvari na 
temelju načela vzajemnosti in potreb po razvoju cestnega 
prevoza med državama in v tranzitu čez njuni ozemlji. 

4. Bistveni elementi sporazuma temeljijo na načelih olajšav pri 
opravljanju meddržavnega in tranzitnega prevoza oseb in 
stvari na načelu liberalizacijskih procesov pri teh prevozih 

med državama, v želji po čim boljšem gospodarskem razvoju 
med njima. 

5. Sporazum se na podlagi 21. člena začasno uporablja od dneva 
podpisa, to /S od 7.11.1997. 

6. Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet in zveze. 
7. Sporazum v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o 

zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 
8. V zvezi z izvajanjem sporazuma je treba zagotoviti finančna 

sredstva za pokritje stroškov za dela slovenskega dela 
Mešane komisije (stroški potovanj, dnevnice) predvidoma 
enkrat letno. Ta sredstva se zagotovijo iz proračunskih 
sredstev Ministrstva za promet in zveze. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

REPUBLIKO SLOVENIJO IN PORTUGALSKO 

REPUBLIKO 0 MEDNARODNEM CESTNEM 

PREVOZU POTNIKOV IN BLAGA TER 

PROTOKOLA PO 17. ČLENU O IZVAJANJU 

SPORAZUMA MED REPUBLIKO SLOVENIJO 

IN PORTUGALSKO REPUBLIKO O 

MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU 

POTNIKOV IN BLAGA (BPOMCP) 

• EPA 1147-11- 

Številka: 286-10/99-2 
Ljubljana, 06.04.2000 

Vlada Republike Slovenije je na 154. seji dne 6. aprila 2000 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 
REPUBLIKO SLOVENIJO IN PORTUGALSKO REPUBLIKO 
O MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU POTNIKOV IN 
BLAGA TER PROTOKOLA PO 17. ČLENU O IZVAJANJU 
SPORAZUMA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN 
PORTUGALSKO REPUBLIKO O MEDNARODNEM 
CESTNEM PREVOZU POTNIKOV IN BLAGA, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega 
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

- dr. Dimitrij RUPEL, minister za zunanje zadeve 
- mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zveze 
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve 
-Vojko VOLK, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje zadeve 
- Adam GRUNFELD, državni sekretar v Ministrstvu za promet 

in zveze 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve. 

1. člen 

Ratificirata se Sporazum med Republiko Slovenijo in Portugalsko 
^Publiko o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga ter 

r°t°kol po 17. členu o izvajanju Sporazuma med Republiko 
'°venijo in Portugalsko republiko o mednarodnem cestnem 

Prevozu potnikov in blaga, podpisana 19.05.1999 v Varšavi. 

2. člen 

Sporazum in protokol se v izvirniku v slovenskem in angleškem 
jeziku glasita:' 

, * Besedilo izvirnika sporazuma in protokola v portugalskem jeziku je na 
vpogled v Sektorju za mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje 

, zadeve Republike Slovenije , 
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SPORAZUM 
med Republiko Slovenijo in Portugalsko republiko 

o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga 

Republika Slovenija in Portugalska republika (v nadaljnjem besedilu 
pogodbenici) sta se 

v želji, da bi prispevali k razvoju cestnega prevoza potnikov in 
blaga med državama kot tudi v tranzitu čez njuni ozemlji, in 

ob upoštevanju potrebe, da se na evropski ravni sprejme politika, 
usmerjena k postopni liberalizaciji prevoznih storitev, uskladitvi 
konkurenčnih pogojev, varstvu okolja in varnosti v cestnem 
prometu, 

sporazumeli, kot sledi: 

I. UVODNE DOLOČBE 

1. člen 
Obseg 

Ta sporazum brez vpliva na določbe drugega odstavka 7. člena 
daje prevoznikom s sedežem v eni ali drugi pogodbenici pravico, 
da opravljajo cestne prevoze potnikov ali blaga med ozemljema 
pogodbenic ali v tranzitu čez njuni ozemlji. 

2. člen 
Opredelitev izrazov 

Za namen tega sporazuma imajo posamezni izrazi naslednji 
pomen: 

a) izraz "prevoznik" pomeni fizično ali pravno osebo, ki je bodisi 
v Republiki Sloveniji bodisi v Portugalski republiki pravilno 
pooblaščena: 

1) da za račun tretjega opravlja mednarodni cestni prevoz 
potnikov ali blaga; 

2) da opravlja prevoz za svoj račun; 

b) izraz "vozilo" pomeni; 

1) če gre za prevoz potnikov, motorno vozilo, namenjeno 
za prevoz potnikov, z več kot 9 sedeži, vključno z 
voznikovim, kot tudi priklopnike za prevoz prtljage, če so 
ti registrirani v isti pogodbenici kot motorno vozilo; 

2) če gre za prevoz blaga, tovorno vozilo, vlečno vozilo, 
priklopnik ali polpriklopnik kot tudi sestavljeno vozilo ali 
kombinacijo tovornega vozila in priklopnika pod pogojem, 
da je vsaj motorno vozilo registrirano na ozemlju ene od 
obeh pogodbenic; 

c) izraz "tranzit" pomeni prevoz, ki ga prevoznik s sedežem v 
eni od pogodbenic opravlja čez ozemlje druge pogodbenice, 
ne da bi tam prevzemal ali razlagal blago in ne da bi tam 
vstopali ali izstopali potniki. 

II. PREVOZ POTNIKOV 

3. člen 
Vrste prevoza 

1. Prevoz potnikov, ki se opravlja po določbah tega sporazuma, 
je: 
a) linijski prevoz; 
b) izmenični prevoz; 
c) občasni prevoz. 

2. "Linijski prevoz" je prevoz, pri katerem se potniki prevažajo 
na določenih progah po predhodno določenem načrtu 
potovanja, voznem redu, prevoznini in postajališčih, na katerih 
potniki vstopajo in izstopajo. 

3. "Izmenični prevoz" je prevoz, pri katerem se opravlja prevoz 
vnaprej organiziranih skupin potnikov z več potovanji iz istega 
odhodnega kraja do istega namembnega kraja. 

"Odhodni kraj" oziroma "namembni kraj" pomeni kraj, kjer se 
potovanje začne oziroma konča, pri čemer so v obeh primerih 
vključeni okoliški kraji v polmeru 50 km. 

Izmenični prevoz poleg tega vključuje nastanitev potnikov v 
namembnem kraju vsaj za dve nočitvi. 

Ne glede na določbe točke b) tretjega odstavka 4. člena tega 
sporazuma pri izmeničnem prevozu: 

- se vsaka skupina potnikov, ki je skupaj odpotovala iz 
odhodnega kraja, s poznejšim potovanjem skupaj vrne v 
odhodni kraj; 
potniki ne smejo vstopati ali izstopati zunaj odhodnega oziroma 
namembnega kraja; 

- prva vožnja nazaj v odhodni kraj in zadnja vožnja v namembni 
kraj se opravita s praznim vozilom. 

4. "Občasni prevoz" je prevoz, ki po opredelitvi pojma ne spada 
niti med linijski niti med izmenični prevoz. 

4. člen 
Sistem dovolilnic 

1. Ne glede na izjeme, o katerih je govor v prvem odstavku 5- 
člena, so za prevoz potnikov, ki se opravlja po tem sporazumu, 
potrebne dovolilnice, ki jih pristojni organ druge pogodbenics 
izda po načelu vzajemnosti. 

2. Glede linijskega prevoza: 

a) vzpostavitev linijskega prevoza kot tudi sprememba 
pogojev za njegovo opravljanje se odobrita s skupni"1 

soglasjem pristojnih organov pogodbenic pod pogojem; 
da z njima, kadar je to potrebno, soglašajo tudi pristojni 
organi tranzitnih držav; 

poročevalec, št. 29 218 20. april 2000 

J 



b) dovoljenje, ki ga izda pristojni organ pogodbenice, velja le 
za del proge, ki je na ozemlju te iste pogodbenice; 

c) načeloma se dovoljenje za vsak linijski prevoz izda na 
podlagi vzajemnosti; 

d) trajanje veljavnosti dovoljenja ne sme preseči pet let. 

Glede izmeničnega prevoza: 
a) trajanje veljavnosti dovolilnice ne sme preseči šest 

mesecev; 
b) dovolilnica se v določenem odstotku prevozov lahko izda 

za prevoz potnikov v določeni skupini v namembni kraj, 
ki se prepeljejo nazaj v odhodni kraj v drugi skupini. 

5. člen 
Prevozi, za katere dovolilnice niso potrebne 

Dovolilnice niso potrebne za naslednje občasne prevoze: 
a) za "vožnjo zaprtih vrat", t. j. prevoz, pri katerem se ista 

skupina potnikov prevaža z istim vozilom ves čas 
potovanja in se vrne v odhodni kraj pod pogojem, da sta 
odhodni in namembni kraj na ozemlju pogodbenice, v 
kateri je registrirano vozilo; 

b) za prevoz, ki vključuje vožnjo polnega vozila iz odhodnega 
kraja, ki je na ozemlju pogodbenice, v kateri je vozilo 
registrirano, do namembnega kraja, ki je na ozemlju druge 
pogodbenice, sledi pa ji vožnja praznega vozila nazaj v 
odhodni kraj; 

c) za prevoz, ki vključuje vožnjo praznega vozila na ozemlje 
druge pogodbenice in tej sledi vožnja polnega vozila, pod 
pogojem, da vsi potniki vstopijo v istem kraju in: 
- da so v skupinp organizirani s prevozno pogodbo, 
sklenjeno pred vstopom na ozemlje druge pogodbenice, 
ali 
- da jih je isto podjetje predhodno pripeljalo na ozemlje 
druge pogodbenice ali 
- da so bili povabljeni na ozemlje pogodbenice, v kateri je 
sedež prevoznika, stroške prevoza pa krije oseba, 
odgovorna za povabilo; 

d) za vožnjo praznega potniškega vozila, poslanega kot 
zamenjava za vozilo, ki se je pokvarilo v drugi državi, da 
bi nadaljevalo prevoz potnikov na podlagi iste potniške 
spremnice pokvarjenega vozila. 

Prevozi, za katere dovolilnica po določbah prvega odstavka 
tega člena ni potrebna, se opravljajo na podlagi kontrolnega 
dokumenta, določenega s protokolom, omenjenim v 17. členu 
'ega sporazuma. 

III. PREVOZ BLAGA 

6. člen 
Sistem dovolilnic 

N0 glede na izjeme, navedene v tretjem odstavku tega člena, 
I® po določbah tega sporazuma za prevoz blaga za račun 
tretjega ali za svoj račun, ki ga prevoznik s sedežem v državi 
ene od pogodbenic opravlja z motornim vozilom, registriranim 
v isti državi, potrebna dovolilnica, ki jo izda pristojni organ 
druge pogodbenice. 

Pristojna organa pogodbenic se lahko dogovorita o naslednjih 
dveh vrstah dovolilnic: 

navadnih dovolilnicah, veljavnih za eno vožnjo, ali 
°) časovnih dovolilnicah, veljavnih za posamezno 

koledarsko leto. 

Trajanje veljavnosti je od 1. januarja do 31. januarja 
prihodnjega leta. 

3. Dovolilnice niso potrebne za naslednje vrste prevozov: 
a) prevoz blaga z vozili, katerih skupna dovoljena masa, 

vključno s priklopniki, ne presega 6 ton ali pri katerih 
dovoljena nosilnost, vključno s priklopniki, ne presega 
3,5 tone; 

b) prevoz blaga na letališča ali z njih v primerih, ko je letalski 
prevoz preusmerjen; 

c) prevoz vozil, ki so poškodovana ali pokvarjena, in vožnja 
servisnih vozil; 

d) vožnjo praznega tovornega vozila, poslanega kot 
zamenjava za vozilo, ki se je pokvarilo v drugi državi, in 
po popravilu tudi povratna vožnja vozila, ki se je pokvarilo; 

e) prevoz rezervnih delov ter hrane in potrebščin za 
čezoceanske ladje in letala; 

f) prevoz medicinskih potrebščin in opreme za nujne 
primere, še zlasti ob naravnih nesrečah; 

g) prevoz umetniški del in predmetov za sejme in razstave; 
h) prevoz rekvizitov, pripomočkov in živali na gledališke, 

glasbene, filmske, športne ali cirkuške predstave ali sejme 
ter z njih v nekomercialne namene in tistih, ki so namenjeni 
za radijska snemanja ali filmsko ali televizijsko produkcijo; 

i) prevoz poštnih pošiljk kot javna storitev; 
j) prevoz posmrtnih ostankov. 

4. Skupni odbor, naveden v 18. členu tega sporazuma, lahko 
širi ali krči seznam vrst prevoza, za katere dovolilnice niso 
potrebne. 

7. člen 
Kvote 

1. Pristojni organ pogodbenice, v kateri je registrirano vozilo, 
izdaja dovolilnice v okviru kvot, o katerih se vsako leto 
sporazumno dogovorita pristojna organa pogodbenic. 

2. Del kvote, navedene v prvem odstavku tega člena, ki jo 
sporazumno določita pristojna organa pogodbenic, lahko 
prevozniki, ki imajo sedež na ozemlju ene od pogodbenic, 
uporabijo za opravljanje prevozov med ozemljem druge 
pogodbenice in tretjo državo. 

IV. SPLOŠNE DOLOČBE 

8. člen 
Kabotaža 

Po tem sporazumu prevoznik s sedežem v eni od pogodbenic ne 
sme prevzeti potnikov ali blaga na ozemlju druge pogodbenice, 
da bi jih prevažal znotraj istega ozemlja, razen v primeru, ko 
pristojni organ druge pogodbenice izda posebno dovolilnico v ta 
namen. 

9. člen 
Davčni in carinski sistem 

1. Vozila, registrirana na ozemlju ene od pogodbenic in začasno 
uvožena na ozemlje druge pogodbenice, da bi opravljala 
prevoze v skladu s tem sporazumom, so po načelu 
vzajemnosti oproščena plačila davkov na vozila in prevozne 
storitve kot tudi plačila pristojbin. 
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2. Določba prvega odstavka tega člena ne velja za cestnine za 
uporabo avtocest, mostov in druge infrastrukture, ki se 
zaračunavajo po načelu enake obravnave. 

3. Pri prevozih, opravljenih po tem sporazumu, je začasni uvoz 
vozil ene pogodbenice na ozemlje druge pogodbenice 
oproščen carinskih dajatev. 

4. Oprostitev uvoznih carin in drugih dajatev pri prevozih, 
opravljenih po tem sporazumu, se vzajemno priznava za: 
a) gorivo v standardnih rezervoarjih vozil; 
b) maziva (v potrebni količini), namenjena vzdrževanju med 

vožnjo. 

5. Vsaka pogodbenica dovoljuje začasni uvoz s popolno 
oprostitvijo uvoznih carin in drugih dajatev ter jamstev za 
rezervne dele, namenjene popravilu vozil, ki opravljajo 
mednarodne prevozne storitve po tem sporazumu, pod 
pogojem, da se neuporabljeni deli ali deli, ki so bili zamenjani, 
ponovno izvozijo ali uničijo v skladu z določbami, ki veljajo na 
ozemlju posamezne pogodbenice. 

10. člen 
Masa in dimenzije vozil 

1. Vsaka pogodbenica se zavezuje, da za vozila, registrirana 
na ozemlju druge pogodbenice, ne bo zahtevala strožjih 
pogojev glede mase in dimenzij vozil, kot so tisti, ki veljajo za 
vozila, registrirana na njenem ozemlju. 

2. Kadar masa in/ali dimenzije vozila presegajo največje omejitve, 
dovoljene na ozemlju druge pogodbenice, je treba pridobiti 
posebno dovoljenje, ki ga izda pristojni organ te pogodbenice. 

3. Dovoljenje, navedeno v drugem odstavku tega člena, se 
odobri samo za prevoz blaga, pri katerem so presežene 
dovoljene mase in/ali dimenzije. 

4. Kadar dovolilnica določa, da mora vozilo peljati po posebnem 
načrtu potovanja, ta dovolilnica velja le za ta načrt potovanja. 

11. člen 
Neprenosnost 

Dovolilnice, ki se zahtevajo po določbah tega sporazuma, so 
osebne in neprenosljive. Uporablja jih lahko le prevoznik, v čigar 
imenu so bile izdane. 

12. člen 
Sankcije 

1. Če prevoznik ali njegovo osebje, ko je na ozemlju druge 
pogodbenice, krši določbe tega sporazuma ali zakone in 
predpise, veljavne na tem ozemlju, pristojni organ države, v 
kateri ima prevoznik svoj sedež, na zahtevo pristojnega 
organa druge pogodbenice sprejme enega od naslednjih 
ukrepov: 
a) izreče opomin ali 
b) ukine, začasno ali stalno, delno ali v celoti, pravico do 

opravljanja prevozov po določbah tega sporazuma na 
ozemlju države, kjer je bila kršitev storjena. 

2. O uveljavitvi ukrepa se čim prej obvesti pristojni organ, ki je 
zahteval sprejem takega ukrepa. 

3. Določbe tega člena ne vplivajo na sankcije, ki jih predvidevajo 
zakoni in predpisi, veljavni v pogodbenici, na ozemlju katere 
je bila kršitev storjena. 

13. člen 
Obrazci dovolilnic, dovoljenj in kontrolnih dokumentov 

Obrazci dovolilnic, dovoljenj in kontrolnih dokumentov, kot jih 
zahteva ta sporazum, se določijo s skupnim soglasjem pristojnih 
organov pogodbenic, ki sta navedena v 16. členu. 

14. člen 
Nadzor 

Dovoljenja ali njihov overjeni izvod, če gre za linijski prevoz 
potnikov, kot tudi vse kontrolne dokumente, ki se zahtevajo po 
določbah tega sporazuma, je treba imeti v vozilu in jih pokazati na 
zahtevo predstavnikov nadzornih organov. 

15. člen 
Dopolnilne določbe 

V vseh zadevah, ki niso urejene z določbami tega sporazuma ali 
drugih mednarodnih sporazumov, ki zavezujejo Republiko 
Slovenijo in Portugalsko republiko, se uporabljajo zakoni in predpisi 
obeh pogodbenic. 

16. člen 
Pristojni organi 

Organa, pristojna za izvajanje tega sporazuma, ki sta navedena 
v protokolu, sta v neposrednem stiku. 

17. člen 
Izvajanje sporazuma 

1. Pristojna organa pogodbenic opredelita pogoje za izvajanje 
tega sporazuma v protokolu, ki ga podpišeta. 

2. Skupni odbor, omenjen v 18. členu tega sporazuma, j® 
pristojen za spremembe protokola. 

18. člen 
Skupni odbor 

1. Predstavniki pristojnih organov pogodbenic ustanovijo skupni 

odbor, da bi zagotovili pravilno izvajanje tega sporazuma |p 

čim prej rešili vsa odprta vprašanja. Ce je to potrebno, s° 
lahko na sestanke skupnega odbora povabljeni tud' 
predstavniki drugih ustanov. 

2. Na zahtevo pristojnega organa ene ali druge pogodbenice s® 
sestanki skupnega odbora izmenično v eni ali drugi drža 
pogodbenici. 



V. KONČNE DOLOČBE 

19. člen 
Začetek veljavnosti 

1. Pogodbenici si izmenjata diplomatski noti, s katerima se uradno 
obvestita o tem, da so izpolnjene ustavne zahteve, ki se 
nanašajo na začetek veljavnosti tega sporazuma. 

2. Ta sporazum začne veljati na dan zadnjega uradnega 
obvestila, da so bile izpolnjene vse ustavne zahteve 
pogodbenic. 

20. člen 
Trajanje 

1. Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas. 

2. Vsaka od pogodbenic lahko drugo pogodbenico po diplomatski 
poti vsaj tri mesece pred koncem vsakega koledarskega leta 
obvesti o tem, da namerava odpovedati ta sporazum. V tem 
primeru sporazum preneha veljati s prvim januarjem 
naslednjega leta. 

V dokaz tega sta podpisana, ki sta ju za to pravilno pooblastili 
njuni vladi, podpisala ta sporazum. 

Sestavljeno v Varšavi dne 19. maja 1999 v dveh izvirnikih v 
slovenskem, portugalskem in angleškem jeziku, pri čemer so 
vsa besedila enako verodostojna. Ob različni razlagi prevlada 
angleško besedilo sporazuma. 

ZA ' ZA 
Republiko Slovenijo portugalsko republiko 

Anton Bergauer, l.r. Antonio Guilhermino Rodrigues, l.r. 

protokol 

P° 17. členu o izvajanju Sporazuma med Republiko Slovenijo in 
p°rtugalsko republiko o mednarodnem cestnem prevozu potnikov 
'n blaga 

bi zagotovili izvajanje tega sporazuma, sta se pogodbenici 
sPorazumeli, kot sledi: 

pREVOZ POTNIKOV 

4. člen 

1-1 Glede linijskega prevoza: 
a) vloge za dovolilnice se pošljejo pristojnemu organu 

Pogodbenice, v kateri ima prevoznik svoj sedež, in vključujejo 
te podatke: 
" ime in naslov prevoznika; 

načrt potovanja, pogostost voženj in vozni red; 
karto v ustreznem merilu za načrt potovanja, iz katere 
morajo biti jasno razvidni kraji, kjer bodo potniki vstopali 
In/ali izstopali; 

b) kadar bo nameraval odobriti vlogo za dovolilnico, bo pristojni 
organ, omenjen v a) zgoraj, poslal izvod te vloge pristojnemu 
organu druge pogodbenice, in kadarkoli bo to potrebno, 
pristojnim organom tranzitnih držav; 

c) šteje se, da je linijski prevoz odobren takoj, ko si pogodbenici 
izmenjata dovoljenja in je pridobljeno tudi soglasje tranzitnih 
držav, kadarkoli je potrebno. 

1.2 Glede občasnega prevoza se vloge za dovolilnice praviloma 
z obvestilom, poslanim tri tedne pred začetkom opravljanja 
storitve, predložijo pristojnemu organu pogodbenice, v kateri 
ima prevoznik svoj sedež. Vsaka vloga mora vključevati te 
podatke: 

ime in naslov organizatorja storitve; 
ime in naslov prevoznika; 
registrsko številko vozil, ki se bodo uporabljala; 

- načrt potovanja z navedbo krajev, kjer potniki vstopajo 
in/ali izstopajo; 

- datuma začetka in konca prevoza; 
- datume in kraje prehodov meje druge pogodbenice pri 

vožnjah tja in nazaj. 

Vsako dovolilnico izda pristojni organ pogodbenice, kjer ima 
prevoznik svoj sedež. Ta dovolilnica in kontrolni dokument 
morata biti v vozilu. 

Pristojna organa pogodbenic si vsako leto izmenjata 
določeno število obrazcev dovolilnic za občasne prevoze, 
dogovorjeno s skupnim soglasjem. Obrazce podpiše in overi 
pristojni organ države, ki je izdal dovolilnico. 

1.3 Za izmenični prevoz se uporabljajo določbe iz 1.2 tega 
protokola; vloge za dovolilnice se predložijo najkasneje šest 
tednov pred začetkom potovanja in morajo vključevati te 
podatke: 

- trajanje prevoza; 
- število in datume voženj v namembni kraj in voženj nazaj 

v odhodni kraj za vsak prevoz; 
naslov hotelov v namembnem kraju, v katerih bodo potniki 
nastanjeni; 
po možnosti odstotek potnikov, ki so bili prepeljani kot 
skupina v namembni kraj, nazaj pa se vračajo v odhodni 
kraj z drugo skupino. 

PREVOZ BLAGA 

2 6. člen 

Glede dovolilnic: 

a) oštevilčene obrazce podpiše in žigosa organ, pristojen za 
izdajo dovolilnic; 

b) vsaka dovolilnica se en mesec po datumu uporabe ali koncu 
obdobja veljavnosti, če ni bila uporabljena, vrne organu, ki jo 
je izdal. 

3 7. člen 

Glede kvot: 

a) pristojna organa pogodbenic si pred 30. novembrom vsakega 
koledarskega leta izmenjata obrazce dovolilnic v skupnem 
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številu v skladu s kvoto, o kateri sta se po načelu vzajemnosti 
dogovorila za naslednje koledarsko leto; 

b) za prvo leto izvajanja sporazuma se kvota 500 navadnih 
dovolilnic določi za prevoznike vsake pogodbenice, od katerih 
jih 30 odstotkov prevozniki s sedežem v eni pogodbenici 
lahko uporabijo za opravljanje prevozov med ozemljem druge 
pogodbenice in tretjo državo; 

c) če je potrebno, se lahko kvota dovolilnic poveča s skupnim 
soglasjem pristojnih organov pogodbenic. 

SPLOŠNE DOLOČBE 

4 10. člen 

Posebno dovolilnico, ki se zahteva po drugem odstavku tega 
člena, izdajo: 

a) v Republiki Sloveniji: 

SLOVENSKA CESTNA PODJETJA d.o.o. 
Dunajska cesta 56 
LJUBLJANA 
SLOVENIJA 
Tel.: 00 386 61 136 1178/1361179 

5 14. člen 

Pristojna organa pogodbenic zagotovita za vozila, ki prevažajo 
živino ali pokvarljiva živila, poenostavljene kontrolne postopke. 

6 16. člen 

Organa, pristojna za izvajanje tega sporazuma, sta: 

a) v Republiki Sloveniji: 
Ministrstvo za promet in zveze; 

b) v Portugalski republiki: 
Generalna uprava za kopenski promet 
Ministrstvo za opremo, načrtovanje in prostorsko urejanje. 

Sestavljeno v Varšavi dne 19. maja 1999 v dveh izvirnikih v 
slovenskem, portugalskem in angleškem jeziku, pri čemer so 
vsa besedila enako verodostojna. Ob različni razlagi prevlada 
angleško besedilo protokola. 

Faks: 00 386 61 136 1245 ZA ZA 
REPUBLIKO SLOVENIJO PORTUGALSKO REPUBLIKO 

b) v Portugalski republiki: 
Anton Bergauer, l.r. Antonio Guilhermino Rodrigues, l.r. 

Direcgao-Geral de Viagao 
Av. da Republica, 16-8 
LISBOA 
Tel : 00 351 1 352 1011 
Faks: 00 351 1 3555 670 

3. člen 4. člen 

Za izvajanje sporazuma in protokola skrbi Ministrstvo za promet Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
in zveze. Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

20. april 2000 



OBRAZLOŽITEV 

Sporazum in protokol sta 19. maja 1999 v Varšavi podpisala mi- 
nister za promet Republike Slovenije mag. Anton Bergauer in 
minister za promet Portugalske republike ing. Antonio Guilhermino 
Rodrigues. 

Razlogi za sklenitev sporazuma so v vzpostavitvi pogojev in 
načina za nadaljnji nemoteni cestni prevoz potnikov in blaga na 
temelju načela vzajemnosti in potreb po razvoju cestnega prevoza 
med državama in v tranzitu čez njuni ozemlji. 

Sporazum s svojimi določbami ureja cestni prevoz potnikov in 
blaga med državama pogodbenicama in v tranzitu čez njuni 
ozemlji, kot tudi potovanje praznih vozil. V sporazumu sta določena 
način in postopek za opravljanje rednega linijskega ter vseh vrst 
izvenlinijskega prevoza potnikov. Redni in izmenični prevoz ter 
pogoje njunega opravljanja določajo pristojni organi v državah 

pogodbenicah na podlagi medsebojnega sporazuma neposredno 
ali s sklepi, ki jih sprejeme skupni odbor iz 18. člena tega 
sporazuma. 

Prevoz blaga med državama, v tranzitu in za tretje države se 
opravlja na podlagi dovolilnic. Sporazum določa tudi vrste prevozov 
blaga, pri katerih dovolilnice niso potrebne. 

Sporazum v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o 
zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 

k 
V zvezi z uresničevanjem sporazuma bo treba zagotoviti finančna 
sredstva iz postavke Ministrstva za promet in zveze za pokritje 
stroškov za delo slovenskega dela skupnega odbora komisije 
(stroški potovanj, dnevnice) predvidoma enkrat letno. 
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I Naročilnica 

I '^e in priimek:     _____ 

I Naslov:         

| telefon: Poštna številka:    

| ^°djetje:  

■ ^avčna številka:    

NaROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

I ^atum:       

| ^odPis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:    

j ^aročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
| UE3IČEVA 4; TEL.: 061/1761-215; FAX: 061/12-58-173 

i^ena izvoda Poročevalca je 320 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece. 



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (061) 178-94-00 - Tis> 

SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 320 tolarjev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike Slover# 
Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročniške zadeve: telefon (061) 178-97-17. Številka faksa: (061) 12-58-173. ISSN 1318-0169. V skladu s sedmo točko 25. člc11' 
Zakona o davku na dodano vrednost se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se obračunava in plačuje nižja stopnja davka na dodano vredn«'1 

(Ur.l. RS, št. 89/98 in 4/99). 
|| I«- 
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