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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
davčna številka
račun
:

:

5022924
21881677
50100-845-50204

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

Uredništvo Poročevalca

Predlog zakona o

RATIFIKACIJI

ODBORA

ŠT.

ODLOČITVE

SLOVENIJE

1/1009:

-

SKUPNEGA

EFTA

SPREMEMBA

PRILOGE

IV

(MOEFTA)
- EPA 255 - III
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih
teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije
EVA: 2001-1811-0044
Številka: 334-02/2000-5
Ljubljana, 28.06.2001

- dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve,
- dr. Tea Petrin, ministrica za gospodarstvo,
- Samuel Žbogar, državni sekretar v Ministrstrvu za zunanje
zadeve,
- Renata Vitez, državna sekretarka v Ministrstvu za
gospodarstvo,
- Peter A. Bekeš, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve,
- Dimitrij Grčar, državni podsekretar v Ministrstvu za
gospodarstvo.

Vlada Republike Slovenije je na 34. seji dne 28. junija 2001
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI ODLOČITVE
SKUPNEGA ODBORA SLOVENIJE -EFTA ŠT. 1/1999:
SPREMEMBA PRILOGE IV,
ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega
odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah.

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika

1-člen

2. člen

Ratificira se odločitev Skupnega odbora Slovenija - EFTA št. 1/
1999: sprememba Priloge IV, ki je bila sprejeta 9. februarja 1999.

Odločitev se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:
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ODLOČITEV SKUPNEGA ODBORA
SLOVENIJA - EFTA
št. 1/1999

SEZNAM A K PRILOGI IV
SEZNAM IZDELKOV PO POREKLU IZ
DRŽAV EFTE. ZA KATERE SE V
SLOVENIJI UKINEJO CARINSKE
DAJATVE S 1. JANUARJEM 2000

(Sprejeto s pisnim postopkom dne 9. februar 1999)
SPREMEMBA PRILOGE IV

250100

Sol (vključno jedilna sol in denaturirana sol) in
čisti natrijev klorid, v vodni raztopini ali ne, ali z
dodatkom snovi proti skepljanju ali za sipkost ali
ne;morska voda

2505

Pesek, naravni, vseh vrst, barvan ali nebarvan,
razen kovinonosnega peska iz 26. poglavja

ob upoštevanju seznama A in B k Prilogi IV, ki zajemata izdelke
po poreklu iz držav EFTE, za katere je Slovenija že ali še bo
zmanjšala vse carinske dajatve skladno s priloženim časovnim
razporedom,

2506

ob spoštovanju načela vzporednosti med ravnijo koncesij glede
tarif v Sporazumu med državami EFTE in Republiko Slovenijo ter
v Evropskem sporazumu med Slovenijo in Evropsko skupnostjo,
ki je opredeljeno v Zapisu o soglasju,

25062100
25062900

Kremen (razen naravnega peska); kvarcit,
vključno grobo klesan ali razžagan ali kako
drugače razrezan v pravokotne (vključno
kvadratne) bloke ali plošče
- Kvarcit (kremenec);
-- surov ali grobo klesan
-- drug

SKUPNI ODBOR
ob upoštevanju Priloge IV, ki vsebuje časovni razpored za
postopno odpravo carin izdelkov po poreklu iz držav EFTE, za
katere je Slovenija že ali še bo zmanjšala carinske dajatve skladno
s priloženim časovnim razporedom,

2508

ob upoštevanju 32. člena tega sporazuma, ki pooblašča Skupni
odbor, da spremeni in dopolni priloge k temu sporazumu

250810000
250830000
250840000
250860000

Druge gline (razen ekspandiranih glin iz tar. št.
6806), andaluzit, kianit in silimanit, žgani ali nežgani;
mulit; šamotne in dinas Zemljine
- Bentonit
- Ognjevarna glina
- Druge gline
-Mulit

SPREJME ODLOČITEV;

2509

Kreda

2517

Prodniki, gramoz, lomljen ali drobljen kamen, ki
se navadno uporabljajo kot agregati za beton, za
nasipanje cest in železniških prog ter za druga
nasipanja, debeli gramoz, vključno termično
obdelan; makadam iz žlindre, troske in podobnih
industrijskih odpadkov, vključno mešani z
materiali Iz prvega dela te tarifne številke;
termakadam; drobljenec, odlomki in prah iz kamna
iz tar. št. 2515 ali 2516, vključno termično obdelani
- Prodniki, gramoz, lomljen ali zdrobljen kamen,
ki se navadno uporabljajo kot agregati za beton,
za nasipanje cest ali železniških prog in za druga
nasipanja, debeli in drobni gramoz, vključno
termično obdelani
- Drobljenec, odlomki in prah iz kamna iz tar. št.
2515 ali 2516, vključno termično obdelani:
-- drugo

ob upoštevanju revizije harmoniziranega sistema, ki je začela
veljati 1. januarja 1996,

1. Priloga IV se spremeni:
Odstavek b) prve točke se nadomesti z naslednjim besedilom:
b) za izdelke, naštete v seznamu B, se carinske dajatve postopno
ukinjajo, in sicer:
1. januarja 1996
1. januarja 1997
1. januarja 1998
1. januarja 1999
1. januarja 2000
1. januarja 2001

na 90%
na 75%
na 60%
na 45%
na 30%
na nič.

osnovne
osnovne
osnovne
osnovne
osnovne

carine,
carine,
carine,
carine,
carine,

251710

2. Seznama A in B se nadomestita z novima seznamoma A in B,
ki sta priloga k tej odločitvi.
3.To odločitev mora Slovenija ratificirati. Začela bo veljati 1. aprila
1999. Če Slovenija do tega datuma drugih pogodbenic ne obvesti,
da so bile izpolnjene ustavne zahteve za začetek njene veljavnosti,
začne odločitev za Slovenijo veljati prvega dne meseca, ki sledi
notifikaciji. Če do 1. aprila 1999 ne bodo izpolnjene ustavne
zahteve za začetek veljavnosti te odločitve, bo Slovenija od tega
datuma naprej odločitev uporabljala začasno.

25174900

4. Generalni sekretar Evropskega združenja za prosto trgovino
deponira besedilo te odločitve pri depozitarju.
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2518

Dolomit, žgan ali nežgan; dolomit, grobo klesan
ali razžagan ali kako drugače razrezan v
kvadratne ali pravokotne bloke ali plošče,
aglomerirani dolomit (vključno terdolomit)

252100000

Apnenčev kamen, ki se uporablja kot talilo;
apnenčev kamen in druge apnenčaste kamenine,
ki se uporabljajo za proizvodnjo apna in cementa

9. julij 2001

mineralnega katrana ali mineralne katranske
smole (npr.: bituminozni kit, „cutback")

2522

Živo apno, gašeno apno in hidrirano apno, razen
kalcijevega oksida in hidroksida iz tar. št. 2825

2523

Portlandski cement, aluminatni cement, žlindrani
cement, supersulfatni cement in podobni cementi,
vštevši barvane in v obliki klinkerja
- Portlandski cement:
-- drug
- Aluminatni cement
- Drugi cementi

2804
280410000

Borati, naravni in njihovi koncentrati (žgani ali
nežgani), razen boratov, izločenih iz naravne
slane vode; naravna borova kislina, ki vsebuje
do 85 % H3B03, računano na suhi izdelek
- Drugo

280540
281000

Mineralne snovi, ki niso navedene in ne zajete na
drugem mestu
- Drugo
Olja, dobljena iz nafte, in olja, dobljena iz
bituminoznih mineralov, razen surovih; proizvodi,
ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu, ki
vsebujejo po masi 70% ali več olj iz nafte ali olj,
dobljenih iz bituminoznih mineralov, če so ta olja
osnovne sestavine teh proizvodov
- Lahka olja;
-- za druge namene:
-- drugo:
- motorni bencin:
- drug, z vsebnostjo svinca:
do vključno 0,013 g/l(neosvinčen bencin):
z oktanskim številom manj kot 95
z oktanskim številom 95 ali več do manj kot
98
z oktanskim številom 98 ali več
nad 0,013 g/l (osvinčen bencin):
z oktanskim številom do manj kot 98
z oktanskim številom 98 ali več
- Težka olja:
-- plinska olja, definirana v dodatni opombi 1 (f):
- za druge namene:
— z vsebnostjo žvepla do vključno 0,05 mas.%:
— ekstra lahko (EL) kurilno olje z dodanim rdečim
barvilom in indikatorjem
— druga (npr. diesel goriva, neobarvana EL
goriva)
— z vsebnostjo žvepla več kot 0,05 mas.% do
vključno 0,2 mas.%:
— ekstra lahko (EL) kurilno olje z dodanim rdečim
barvilom in indikatorjem
—- druga (npr. diesel goriva, neobarvana EL
goriva)
— z vsebnostjo žvepla več kot 0,2 mas.%:
ekstra lahko (EL) kurilno olje z dodanim rdečim
barvilom in indikatorjem
— druga (npr. diesel goriva, neobarvana EL
goriva)
-- kurilna olja (brez dodanih barvil), definirana v
dodatni opombi 1(g):
-- za druge namene:
— z vsebnostjo žvepla pod 1 mas.%
— z vsebnostjo žvepla od 1 mas.% do manj kot
2 mas.%
— z vsebnostjo žvepla od 2 mas.% do manj kot
2,8 mas.%
— z vsebnostjo žvepla od 2,8 mas.% in več
Bitumenske mešanice na osnovi naravnega
asfalta, naravnega bitumna, bitumna iz nafte,

281119

252329000
252330000
252390
2528

252890000
2530
253090
271000

271000270
271000290
271000320
271000340
271000360

27100066
271000661
271000669
27100067
271000671
271000679
27100068
271000681
271000689

271000740
271000760
271000770
271000780
271500000
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280421000
2805

2811

281122000
281123000
281129
2815

281511000
281530000
2818
281810
281820000
2821

Alkalijske in zemeljsko-alkalijske kovine; redke
zemeljske kovine in skandij in itrij, vključno njihove
medsebojne mešanice in zlitine, živo srebro
- Živo srebro
Borovi oksidi; borove kisline
Druge anorganske kisline in druge anorganske
kisikove spojine nekovin
- Druge anorganske kisline:
- druge
- Druge anorganske kisikove spojine nekovin:
--silicijev dioksid
--žveplov dioksid
-druge
Natrijev hidroksid (kavstična soda); kalijev
hidroksid (kavstična pepelika); natrijevi ali kalijevi
peroksidi
- Natrijev hidroksid (kavstična soda):
--trden
- Natrijevi ali kalijevi peroksidi
Umetni korund, kemično določen ali ne; aluminijev
oksid; aluminijev hidroksid
- Umetni korund, kemično določen ali ne
- Aluminijev oksid, razen umetnega korunda

282120000

Železovi oksidi in hidroksidi; zemeljske barve, ki
vsebujejo po masi 70 mas.% ali več vezanega
železa, preračunanega kot Fe203
- Zemeljske barve

2824

Svinčevi oksidi; minij in oranžni svinčev oksid

2826

Fluoridi; fluorosilikati, fluoroaluminati in druge
kompleksne fluorove soli
- Fluoridi;
- drugi
- Natrijevi ali kalijevi fluorosilikati
- Drugo

282619000
282620000
282690
2827
282720000
282736000
282739
2828
282810000
2829

5

Vodik, žlahtni plini in druge nekovine
-Vodik
-Žlahtni plini:
-- argon

Kloridi, oksikloridi in hidroksikloridi; bromidi in
oksibromidi; jodidi in oksijodidi
- Kalcijev klorid
- Drugi kloridi:
- cinka
- drugi
Hipokloriti; komercialni kalcijev hipoklorit (klorovo
apno); kloriti; hipobromiti
- Komercialni kalcijev hipoklorit in drugi kalcijevi
hipokloriti

282990

Klorati in perklorati; bromati in perbromati; jodati in
perjodati
- Drugo

2830
283030000
283090

Sulfidi; polisulfidi
- Kadmijev sulfid
- Drugi
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2831
283190000

Ditioniti in sulfoksilati
- Drugi

2832
283210000
283220000

Sulfiti; tiosulfati
- Natrijevi sulfiti
- Drugi sulfiti

2833

Sulfati; galuni; peroksisulfati (persulfati)
- Natrijevi sulfati:
-- drugi
- Drugi sulfati:
-- magnezija
-- cinka
-- drugi
- Peroksisulfati (persulfati)

283319000
283321000
283326000
283329
283340000
2834
283422000
283429
2835
283510000
283522000
283523000
283524000
283525
283526
283529
283539000
2836
283610000
283691000
283692000
283699
2837

284329000

Nitriti; nitrati
-Nitrati:
-- bizmuta
-- drugi

2846

Anorganske in organske spojine redkih zemeljskih
kovin, itrija ali skandija ali iz mešanic teh kovin

284800000

Fosfidi, kemično določeni ali nedoločeni, razen
železovih fosfidov

2849
284920000
284990
285000

Karbidi, kemično določeni ali nedoločeni
- Silicija
- Drugi
Hidridi, nitridi, azidi, silicidi in boridi, kemično
določeni ali ne; razen spojin, ki so tudi karbidi iz
tar. št. 2849
Druge anorganske spojine (vključno z destilirano
ali elektroneprevodno vodo in vodo podobne
čistoče); utekočinjen zrak (z izločenimi ali
neizločenimi žlahtnimi plini); stisnjen zrak;
amalgami, razen amalgamov plemenitih kovin
Aciklični ogljikovodiki
Ciklični ogljikovodiki
• Cikloalkani, cikloalkeni in cikloterpeni:
-- cikloheksan
-- drugi
- Ksileni (čistoče nad 95%):
-- m-ksilen
-- p-ksilen
- Etilbenzen
- Kumen
- Drugi
i'. ,
Halogenski ogljikovodiki derivati
- Nasičeni klorirani derivati acikličnih
ogljikovodikov:
-- diklormetan (metilenklorid) - CH2CI2
-- kloroform (triklormetan) - CHCI,
-- ogljikov tetraklorid - CCI,
--1,2-dikloretan (etilenklorid) - C2H4CI2
- 1,2-diklorpropan (propilen-diklorid) in
diklorbutani
-- drugi
- Klorirani derivati nenasičenih acikličnih
ogljikovodikov:
-- drugi
- Fluorirani, bromirani ali jodirani derivati acikličnih
ogljikovodikov
- Halogenirani derivati acikličnih ogljikovodikov,
ki vsebujejo dva ali več različnih halogenskih
elementov
-- triklorofluorometan - (CFC - 11)
-- diklordifluorometan - (CFC - 12)
-- triklrotrifluoroetani - (CFC -113)
-- diklortetrafluoroetani in klorpentafluoretan
>■- drugi perhalogenirani derivati, samo z fluorom
in klorom
-- bromoklorodifluorometan, bromotrifluorometan
in dibromtetrafluoroetani
-- drugi perhalogenirani derivati
-- drugi
- Halogenirani derivati ciklanskih, ciklenskih in
cikloterpenskih ogljikovodikov:
- 1,2,3,4,5,6-heksaklorcikloheksan
-- drugi
- Halogenirani derivati aromatičnih ogljikovodikov:
-- klorbenzen, o- diklorbenzen in p-diklorbenzen

285100

Fosfinati (hipofosfiti), fosfonati (fosfiti), fosfati in
polifosfati
- Fosfinati (hipofosfiti) in fosfonati (fosfiti)
- Fosfati:
-- mononatrija in dinatrija
— trinatrija
-- kalija
-- kalcijev hidrogenortofosfat („dikalcijev fosfat")
- drugi kalcijevi fosfati
-- drugi
- Polifosfati:
-- drugi

2901
2902
290211
290219
290242000
290243000
290260000
290270000
290290

Karbonati; peroksikarbonati (perkarbonati);
komercialni amonijev karbonat, ki vsebuje
amonijev karbamat
- Komercialni amonijev karbonat in drugi amonijevi
karbonati
- Drugo:
--litijevi karbonati
-- stroncijev karbonat
- drugo

2903
290312000
290313000
290314000
290315000
290316000
290319

283719000
283720000
283800000

Cianidi, oksicianidi in kompleksni cianidi
- Cianidi in oksicianidi:
-- drugi
- Kompleksni cianidi
Fulminati, cianati in tiocianati

2839

Silikati; komercialni silikati alkalijskih kovin

2840
284011000
284019
284020

Borati; peroksiborati (perborati)
- Dinatrijev tetraborat (rafinirani boraks):
-- brezvodni
-- drug
- Drugi borati

290341000
290342000
290343000
290344
290345

2841
284110000
284150000
284170000
284180000
284190

Oksi in peroksi soli kovinskih kislin
-Aluminati
- Drugi kromati in dikromati; peroksikromati
- Molibdati
-Volframati
- Druge

290346

2842

Druge soli anorganskih kislin ali peroksi kislin,
razen azidov
Plemenite kovine v koloidnem stanju, anorganske
in organske spojine plemenitih kovin, kemično

2843
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290329000
290330

290347000
290349
290351000
290359
290361000

6

določene ali nedoločene; amalgami plemenitih
kovin
- Srebrove spojine:
-- druge

9. julij 2001

290362000
290369
2904
290410000
290490
2905
290511000
290514
290515000
290517000
290519
290522
290529
290539
290541000
290543000
290549
290550
2906
290612000
290613
290614000
290619000
290621000
29062900
2907
290714000
290715
290719000
290722
29072300
29072900
290730000
2908
2909

290920000
290930
290950
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-- heksaklorbenzen in DDT (1,1,1 -triklor-2,2 bis(pklorfenil) etan)
-- drugi

290960000

- Peroksidi alkoholov, peroksidi etrov, peroksidi
ketonov in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali
nitrozo- derivati

Suifo-, nitro- ali nitrozo- derivati ogljikovodikov,
halogenirani ali nehalogenirani
- Derivati, ki vsebujejo samo sulfo- skupine,
njihove soli in etil estre
- Drugi

2910

Epoksidi, epoksialkoholi, epoksifenoli in epoksietri
s tričlenskim obročem in njihovi halogenski,
sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati
- Propilenoksid (metiloksiran)
- Drugo

Aciklični alkoholi in njihovi halogenski, sulfo-, nitroali nitrozo- derivati
- Nasičeni enohidroksilni alkoholi:
- metanol (metilalkohol)
- drugi butanoli
-- pentanol (amilalkohol) in njegovi izomeri
- dodekan-1-ol (laurilalkohol), heksadekan-1-ol
(cetilalkohol) in oktadekan-1-ol (stearilalkohol)
- drugi
- Nenasičeni enohidroksilni alkoholi:
-- aciklični terpenski alkohol
- drugi
- Dioli:
-- drugi:
- Drugi večhidroksilni alkoholi:
-- 2-etil-2-(hidroksimetil) propan-1,3-diol
(trimetilolpropan)
- manitol
-- drugi
- Halogenski, sulfo-,nitro- ali nitrozo-derivati
acikličnih alkoholov

2912

Ciklični alkoholi in njihovi halogenski, sulfo-, nitroali nitrozo- derivati
- Ciklanski, ciklenski ali cikloterpenski:
- cikloheksanol, metilcikloheksanoli in
dimetilcikloheksanoli
- steroli in inozitoli
- terpinoli (terpineoli)
-- drugo
- Aromatski:
- benzilalkohol
- drugo

291419

Fenoli; fenolni alkoholi
- Monofenoli:
- ksilenoli in njihove soli
-- naftoli in njihove soli
-- drugi
- Polifenoli:
- hidrokinon (kinol) in njegove soli
- 4,4-izopropilidendifenol (bisfenol
difenilolpropan) in njegove soli
-- drugo
- Fenol alkoholi

291020000
291090000

291212000
291213000
291219000
291221000
291230000
291242000
291249000
291250000
291260000
291300000
2914

291421000
291423000
291429000
291431000
291439000
291440
291440100
291450000
291470
2915

A,
291523000
291540000

Halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati
fenolov ali fenol alkoholov

291550000
291560

Etri.eter-alkoholi, eter-fenoli, eter-alkohol- fenoli,
peroksidi alkoholov, peroksidi etrov, peroksidi
ketonov (kemično določeni ali nedoločeni) in
njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati
- Ciklanski, ciklenski ali cikloterpenski etri in njihovi
halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati
- Aromatski etri in njihovi halogenski, sulfo-, nitroali nitrozo- derivati:
- Eter-fenoli, eter-alkohol-fenoli in njihovi
halogenski, sulfo- nitro- ali nitrozo- derivati

2916

291619
7

Aldehidi, z drugimi kisikovimi funkcijami ali brez
njih; ciklični polimeri aldehidov; paraformaldehid
- Akciklični aldehidi brez drugih kisikovih funkcij:
- etanal (acetaldehid)
- butanal (butiraldehid, normalni izomeri)
- drugi
- Ciklični aldehidi brez drugih kisikovih funkcij:
- benzaldehid
- Aldehid-alkoholi
- Aldehid-etri, aldehid-fenoli in aldehidi z drugimi
kisikovimi funkcijami:
-- etilvanilin (3-etoksi-4-hidroksibenzaldehid)
- drugi
- Ciklični polimeri aldehidov
- Paraformaldehid
Halogenski,sulfo-,nitro- ali nitrozo- derivati
proizvodov iz tar. št. 2912
Ketoni in kinoni z drugimi kisikovimi funkcijami ali
brez njih in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali
nitrozo- derivati
- Aciklični ketoni brez drugih kisikovih funkcij:
- drugi
- Ciklanski, ciklenski in cikloterpenski ketoni brez
drugih kisikovih funkcij:
- kafra
- jononi in metiljononi
- drugi
- Aromatski ketoni brez drugih kisikovih funkcij:
- fenilaceton (fenilpropan-2-on)
- drugo
- Ketonski alkoholi in ketonski aldehidi:
-- 4-hidroksi-4-metilpentan-2-on (diaceton
alkohol)
- Ketonski fenoli in ketoni z drugimi kisikovimi
funkcijami
- Halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati
Nasičene aciklične monokarboksilne kisline in
njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi in
peroksikisline; njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali
nitrozo derivati
- Ocetna kislina in njene soli; anhidrid ocetne
kisline:
-- kobaltovi acetati
- Mono-, di- ali triklorocetna kislina, njene soli in
estri
- Propionska kislina, njene soli in estri
- Maslene kisline, valerijanske kisline, njihove soli
in estri
Nenasičene aciklične monokarboksilne kisline,
ciklične monokarboksilne kisline in njihovi
anhidridi, halogenidi, peroksidi in peroksikisline;
njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati
- Nenasičene aciklične monokarboksilne kisline,
njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi,
peroksikisline in njihovi derivati:
- drugo
poročevalec, št. 60

291620000

291632
291634000
291635000
291639000
2917

291713
291714000
291720000

291734000
291736000
2918

291817000
291819

291823
291829
291830000

291890
291900

2921
292112000
292122000
292130

292141000
292142
292143000

- Ciklanske, ciklenske in cikloterpenske
monokarboksilne kisline, njihovi anhidridi,
halogenidi, peroksidi, peroksikisline in njihovi
derivati
- Aromatične monokarboksilne kisline, njihovi
anhidridi, halogenidi, peroksidi, peroksikisline in
njihovi derivati:
- benzoilperoksid in benzoilklorid
-- fenilocetna kislina, in njene soli
- estri fenilocetne kisline
- drugo

292144000
292145000
292149
2922

292221000
292222000
292229000
29223000

Polikarboksilne kisline, njihovi anhidridi, halogenidi,
peroksidi in peroksikisline; njihovi halogenski,
sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati
- Aciklične polikarboksilne kisline, njihovi anhidridi,
halogenidi, peroksidi, peroksikisline in njihovi
derivati:
-- azelainska kislina, sebacinska kislina, njune
soli in estri
-- anhidrid maleinske kisline
- Ciklanske, ciklenske in cikloterpenske
polikarboksilne kisline, njihovi anhidridi, halogenidi,
peroksidi, peroksikisline in njihovi derivati
- Aromatske polikarboksilne kisline, njihovi
anhidridi, halogenidi, peroksidi, peroksikisline in
njihovi derivati:
-- drugi estri ortoftalne kisline
- tereftalna kislina in njene soli

2923
292390000
2924

292421
2925

Karboksilne kisline z dodatno kisikovo funkcijo in
njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi in
peroksikisline; njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali
nitrozo- derivati
- Karboksilne kisline z alkoholno funkcijo, toda
brez druge kisikove funkcije, njihovi anhidridi,
halogenidi, peroksidi, peroksikisline ali njihovi
derivati
-- fenilglikolna kislina (mandeljnova kislina) njene
soli in estri
- drugo
- Karboksilne kisline s fenolno funkcijo, toda brez
drugih kisikovih funkcij, njihovi anhidridi,
halogenidi, peroksidi, peroksikisline in njihovi
derivati:
-- drugi estri salicilne kisline in njihove soli
-- drugo
- Karboksilne kisline z aldehidno ali ketonsko
funkcijo, toda brez drugih kisikovih funkcij, njihovi
anhidridi, halogenidi, peroksidi, peroksikisline in
njihovi derivati
- Drugo
Estri fosforne kisline in njene soli, vključno z
laktofosfati; njeni halogenski, sulfo-, nitro ali
nitrozo- derivati

poročevalec, št. 60

Kvarterne amonijeve soli in hidroksidi; lecitini in
drugi fosfoaminolipidi
- Drugo
Spojine s karboksiamidno funkcijo, spojine
ogljikove kisline z amidno funkcijo
- Ciklični amidi (vključno ciklični karbamati) in
njihovi derivati; njihove soli:
- ureini in njihovi derivati; njihove soli

292519
292520000
2926
292620000
292690
292800

Spojine z nitrilno funkcijo
- 1-cianogvanidin (diciandiamid)
- Drugo
Organski derivati hidrazina ali hidroksilamina

2929
292990000

Spojine z drugimi dušikovimi funkcijami
-- drugo

2930
293010000

Organske žveplove spojine
- Ditiokarbonati (ksantati)

2933

Heterociklične spojine samo s heteroatomom ali
heteroatomi dušika
- Spojine, ki imajo v strukturi nekondenziran
imidazolov obroč (hidrogenirane ali ne):
- hidantoin in njegovi derivati
- Laktami:
-- drugi laktami
Druge organske spojine

29337900
294200000
3004

300410
300420
300420900
300431
300431900
300432
300439
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Aminospojine s kisikovo funkcijo
- Aminonaftoli in drugi aminofenoli, njihovi etri in
estri, razen tistih, ki vsebujejo več kot eno vrsto
kisikove funkcije; njihove soli:
~ aminohidroksinaftalensulfonske kisline in
njihove soli
-- anizidini, dianizidini, fenetidini in njihove soli
- drugo
- Aminoaldehidi, aminoketoni in aminokinoni, razen
tistih, ki vsebujejo več kot eno kisikovo funkcijo;
njihove soli

Spojine s karboksiimidno funkcijo (vključno
saharin in njegove soli) in spojine z imino funkcijo
- Imidi in njihovi derivati; njihove soli:
-- drugo
- Imini in njihovi derivati; njihove soli

293321000

Spojine z amino funkcijo
- Aciklični monoamini in njihovi derivati; njihove
soli:
-- dietilamin in njegove soli
- Aciklični poliamini in njihovi derivati; njihove soli:
- heksametilendiamin in njegove soli
- Ciklanski, ciklenski in cikloterpenski mono- ali
poliamini in njihovi derivati; njihove soli
- Aromatski monoamini in njihovi derivati; njihove
soli:
- anilin in njegove soli
- derivati anilina in njihove soli
-- toluidini in njihovi derivati; njihove soli

-- difenilamin in njegovi derivati; njihove soli
--1 -naftilamin (alfa-naftilamin), 2-naftilamin (betanaftilamin) in njihovi derivati; njihove soli
-- drugo

Zdravila (razen proizvodov iz tar. št. 3002, 3005
ali 3006), ki sestoje iz pomešanih ali nepomešanih
proizvodov za terapevtsko ali profilaktično
uporabo, pripravljena v odmerjenih dozah ali v
oblikah ali pakiranjih za prodajo na drobno
- Ki vsebujejo peniciline ali njihove derivate s
strukturo penicilanske kisline ali streptomicine ali
njihove derivate
Ki vsebujejo druge antibiotike:
- drugo, dozirana v razsutem stanju
- Ki vsebujejo hormone ali druge proizvode iz
tar.št. 2937, toda ne vsebujejo antibiotikov:
-- ki vsebujejo insulin:
« drugo, dozirana v razsutem stanju
-- ki vsebujejo adrenokortikalne hormone
-- druga
9. julij 2001

300440
300450
300490
3005

3006
300620000
300630000
300640000
300650000
300660
310100000

3105

310510000
3201
320190
3207

3209

320990000
321000

3212

3213
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kozarčkih, stekleničkah, skodelicah ali podobnih
oblikah ali pakiranjih

- Ki vsebujejo alkaloide ali njihove derivate, toda
ne vsebujejo hormonov, drugih proizvodov iz
tar.št. 2937 ali antibiotikov
- Druga zdravila, ki vsebujejo vitamine ali druge
proizvode iz tar. št. 2936
- Drugo

3214

Vata, gaza, obveze in podobni proizvodi (npr.
obliži, obkladki), impregnirani, premazani ali
prevlečeni s farmacevtskimi snovmi ali pripravljeni
v oblikah ali pakiranjih za prodajo na drobno, za
medicinske, kirurške, zobarske ali veterinarske
namene
Farmacevtsko blago, navedeno v 4. opombi k
temu poglavju
- Reagenti za določanje krvnih skupin
- Kontrastna sredstva za rentgenske preiskave;
diagnostični reagenti, namenjeni za uporabo na
bolnikih
- Zobarski cementi in druga zobarska polnila;
cementi za rekonstrukcijo kosti
- Omarice in kompleti za prvo pomoč
- Kemična sredstva za kontracepcijo na osnovi
hormonov ali spermicidov
Gnojila živalskega ali rastlinskega izvora,
nepomešana ali med seboj pomešana ali kemično
obdelana; gnojila, dobljena z mešanjem ali
kemično obdelavo proizvodov živalskega ali
rastlinskega izvora

321490000
3215

32151100
32151900
3302

330300
330300900

Mineralna ali kemična gnojila, ki vsebujejo dva ali
tri gnojilne elemente - dušik, fosfor in kalij; druga
gnojila; proizvodi iz tega poglavja v tabletah ali
podobnih oblikah ali pakiranjih do vključno 10 kg
bruto mase
- Proizvodi iz tega poglavja v tabletah ali podobnih
oblikah ali pakiranjih do vključno 10 kg bruto mase
Strojilni ekstrakti rastlinskega izvora; tanini in
njihove soli, etri, estri in drugi derivati
- Drugo
Pripravljeni pigmenti, pripravljena sredstva za
motnjenje in pripravljanje barve, steklasti emajli in
glazure, lošči, tekoči keramični laki in podobni
preparati, ki se uporabljajo v keramični, emajlni in
steklarski industriji; steklena frita in drugo steklo
v prahu, zrnih ali luskah
Premazna sredstva (barve in laki) na osnovi
sintetičnih polimerov ali kemično modificiranih
naravnih polimerov, dispergiranih ali raztopljenih
v vodni sredini
- Drugo
Druga premazna sredstva (emajli, laki in vodne
barve); pigmenti, pripravljeni v vodi, ki se
uporabljajo za dodelavo usnja
Pigmenti (vključno kovinski prah in luske),
dispergirani v nevodnih medijih, v tekočem stanju
ali v pasti, ki se uporabljajo pri proizvodnji
premaznih sredstev (vključno lak barve);
tiskarske folije, barve in druga barvila, ki so
pripravljena v oblikah ali pakiranjih za prodajo na
drobno

Mešanice dišav in mešanice (vključno alkoholne
raztopine) na osnovi ene ali več teh snovi, ki se
uporabljajo kot surovine v industriji; drugi preparati
na osnovi dišav vrst, ki se uporabljajo v proizvodnji
pijač
Dišave (parfumi) in toaletne vode
- Toaletne vode
Izdelki za lepotenje in Učenje ter izdelki za nego
kože (razen zdravil), vključno preparati za zaščito
pred soncem ali za pojačenje pigmentacije pri
sončenju ali za rjavenje, in preparati za
manikiranje in pedikiranje

3305

Preparati za lase

3306

Preparati za higieno ust in zob, vključno s praški
in pastami za pritrjevanje protez; nitke za čiščenje
zob, v posameznih pakiranjih za prodajo na
drobno

3307

Preparati za britje, vključno s preparati za uporabo
pred britjem in po njem, dezodoranti za osebno
nego, preparati za kopanje, depilatorji ter drugi
parfumerijski, kozmetični ali toaletni preparati, ki
niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu;
pripravljeni dezodoranti za prostore, parfumirani
ali neparfumirani, vključno s tistimi z
dezinfekcijskimi lastnostmi

3401

Milo; organski površinsko aktivni proizvodi in
preparati, ki se uporabljajo kot milo, v obliki paličic,
kolutov, litih ali oblikovanih kosov z dodatkom mila
ali brez njega; papir, vata, polst in netkane tkanine,
impregnirani ali premazani z milom ali detergentom

3402

Organska površinsko aktivna sredstva (razen
mila); površinsko aktivni preparati, preparati za
pranje (tudi pomožni preparati za pranje) in
preparati za čiščenje z dodatkom mila ali brez
njega, razen tistih iz tar. št. 3401
- Organska površinsko aktivna sredstva,
pripravljena In nepripravljena za prodajo na drobno:
-- anionska
- kationska
- neionogena
-- druga
- Drugo

3403

9

Tiskarske barve, tuši in črnila za pisanje ali risanje
in druga črnila, vključno nekoncentrirana ali v
trdnem stanju
- Tiskarske barve:
- Črna
- druge

3304

340211
340212000
340213000
340219000
340290

Barve za umetniško slikarstvo, pouk ali za
pleskanje, barve za niansiranje, barve in podobno
za razvedrilo in zabavo, v tabletah, tubah,

Kiti (steklarski, za cepljenje idr.), smolni ometi,
druge tesnilne mase, polnila za pleskarskobarvarska dela; preparati za površinsko obdelavo
fasad, notranjih zidov, tal, stropov in podobno, ki
niso ognjevarni
- Drugo

Mazalni preparati (vključno s preparati na osnovi
olj za hlajenje, kaljenje in preparati za popuščanje
vijakov in matic, preparati zoper rjo in korozijo ter
poročevalec, št. 60

ali kemično obdelane, vključno z lignin sulfonati,
toda brez tal- olja iz tar. št. 3803

preparati za ločevanje kalupov na osnovi
mazalnih sredstev) ter preparati, ki se uporabljajo
za pooljitev in maščenje t tekstilnih materialov,
usnja, krzna ali drugih materialov, toda brez
preparatov, ki vsebujejo 70 % ali več naftnega
olja ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov, kot
osnovne sestavine
3404

Umetni voski in pripravljeni voski

3405

Loščila in kreme za obutev, pohištvo, tla,
karoserije, steklo ali kovine, paste in praški za
čiščenje in podobni preparati (ne glede na to, ali
so v obliki papirja, vate, polsti, netkanih tkanin,
gobastih materialov, iz plastike ali gume,
impregnirani ali premazani s takimi preparati),
razen voskov iz tar. št. 3404
Mase za modeliranje (tudi pripravljene za otroško
igro); t.i. „zobarski voski" ali „zmesi za zobne
odtise" v kompletih, pakiranjih za prodajo na
drobno, v ploščicah, podkvicah, paličicah in
podobno; drugi preparati, ki se uporabljajo v
zobarstvu, na osnovi sadre (žgane sadre ali
kalcijevega sulfata)

340700000

3501
350190
3505

3506

3507
350710000
36010000

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

3808

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

3809

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

3810

Preparati za dekapiranje kovinskih površin; talila
in drugi pomožni preparati za spajkanje in varjenje;
praški in paste za spajkanje in varjenje, ki so
sestavljeni iz kovin in drugih materialov; preparati,
ki se uporabljajo kot jedra ali obloge za elektrode
ali varilne palice
Sestavljena organska topila in razredčila, ki niso
navedena in ne zajeta na drugem mestu;
pripravljena sredstva za odstranjevanje
premazov ali lakov
Ognjevarni cementi, ognjevarne malte, ognjevarni
betoni in podobne ognjevarne mase, razen
proizvodov iz tar. št. 3801

381400

Pripravljena lepila in druga pripravljena sredstva
za lepljenje, ki niso navedena in ne zajeta na
drugem mestu; proizvodi, ki so primerni za
uporabo kot lepila ali sredstva za lepljenje,
pripravljeni za prodajo na drobno kot lepila in
sredstva za lepljenje v pakiranjih do vključno 1
kg neto mase

381600000

3817
381720000
381900000

Encimi; pripravljeni encimi, ki niso navedeni in ne
zajeti na drugem mestu
- Sirilo in njegovi koncentrati
Smodniki
Pirotehnični proizvodi za ognjemete, signalne
rakete, rakete proti toči, signalne rakete za gosto
meglo in drugi pirotehnični proizvodi

3606

Ferocerij in druge piroforne zlitine v vseh oblikah;
proizvodi iz vnetljivih snovi, navedeni v 2. opombi
k temu poglavju

370199000

Smolni ali sulfatni lesni terpentin ter druga
terpentinova olja, dobljena z destilacijo ali po
drugačnem postopku iz lesa iglavcev; surovi
dipenten; sulfitni terpentin in drugi surovi
paracimeni; borovo olje, ki vsebuje alfa- terpineol
kot glavno sestavino

Kazein, kazeinati in drugi kazeinski derivati;
kazeinska lepila
- Drugo

3604

3701

3805

382000000
38220000

3824

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

382410000
382420000

3801
380190000
380400

Umetni grafit, koloidni ali polkoloidni grafit; preparati
na osnovi grafita ali drugih vrst ogljika v obliki
paste, blokov, plošč in drugih polizdelkov
- Drugi
Lužnice iz proizvodnje lesne celuloze,
nekoncentrirane ali koncentrirane, razsladkane

poročevalec, št. 60

382430000
382440000
382450
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Mešani alkilbenzeni in mešani alkilnaftaleni, razen
tistih iz tar. št. 2707 ali 2902
- Mešani alkilnaftaleni
Tekočine za hidravlične zavore in druge
pripravljene tekočine za hidravlični prenos, ki po
masi ne vsebujejo ali vsebujejo pod 70 % naftnega
olja ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov
Preparati zoper zmrzovanje in pripravljene
tekočine za odtajanje
Diagnostični ali laboratorijski reagenti na podlogi
(nosilcu) in pripravljeni diagnostični ali
laboratorijski reagenti na nosilcu ali brez njega,
razen tistih iz tar. št. 3002 ali 3006
Pripravljena vezivna sredstva za livarske modele
in livarska jedra, kemični proizvodi in preparati
kemijske industrije in sorodnih industrij (vključno
tudi tisti, ki so sestavljeni iz mešanic naravnih
proizvodov), ki niso navedeni in ne zajeti na
drugem mestu; ostanki iz proizvodnje kemijske
industrije ali sorodnih industrij, ki niso navedeni in
ne zajeti na drugem mestu
- Pripravljena vezivna sredstva za livarske
modele ali livarska jedra
- Naftenske kisline, njihove v vodi netopne soli in
njihovi estri
- Neaglomerirani karbidi kovin, med seboj
pomešani ali pomešani s kovinskimi vezivi
- Pripravljeni aditivi za cemente, malte ali betone
- Neognjevarne malte in betoni
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3905

390591000
390599

Polimeri vinilacetata (PVAC) ali drugih vlnilestrov,
v primarnih oblikah; drugi polimeri vinila, v
primarnih oblikah
- Polimeri vinilacetata (PVAC);
- v vodni disperziji
-drugi
- Kopolimeri vinilacetata:
-- v vodni disperziji
-- drugi
- Drugi
--Kopolimeri
- drugi

3906
39061000

Akrilni polimeri v primarnih oblikah
- Polimetilmetakrilat (PMMA)

3907

Poliacetali, drugi polietri in epoksidne smole, v
primarnih oblikah; polikarbonati, alkidne smole,
polialilestri in drugi poliestri, v primarnih oblikah
- Alkidne smole
- Drugi poliestri:
- nenasičeni
- drugi

390512000
390519000
39052100
390529000

390750000
390791
390799
3909

392020
392030000
392041
392042
392051000
392059
392061000
392062
392063000
392069000
392072000
392073
392079000
392092000
392093000
392094000
392099

- Iz polimerov in kopolimerov propilena
- Iz polimerov in kopolimerov stirena
- Iz polimerov in kopolimerov vinilklorida:
-- togi (negibki)
- gibki
- Iz akrilnih polimerovin kopolimerov:
-- iz polimetilmetakrilata in njegovih kopolimerov
-- drugo
- Iz polikarbonatov, alkidnih smol, polialilnih estrov
ali drugih poliestrov:
- iz polikarbonatov
- iz polietilentereftalata
-- iz nenasičenih poliestrov
- iz drugih poliestrov
- Iz celuloze ali njenih kemičnih derivatov:
-- iz vulkanfibra
-- iz celuloznega acetata
- iz drugih derivatov celuloze
- Iz drugih plastičnih mas:
-- iz poliamidov
-- iz amino smol
-- iz fenolnih smol
-- iz drugih plastičnih mas

3921

390910000
390930000
390940000
390950

Amino smole, fenolne smole in poliuretani, v
primarnih oblikah
- Sečninske smole; tiosečninske smole
- Druge amino smole
- Fenolne smole
- Poliuretani (PU)

Druge plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz plastičnih
mas (vključno kombinirani z materiali, ki niso iz
39. poglavja)

3922

3915

Odpadki, ostružki in ostanki iz plastičnih mas

3916

Monofilamenti, katerih kateri koli prečni prerez
presega 1 mm, palice, paličice in profilne oblike iz
plastičnih mas, površinsko obdelane ali ne, toda
drugače neobdelane

392220000
392290000
3923

Kadi, pršne kadi, lijaki, bideji, straniščne školjke,
deske in pokrovi, izplakovalni kotliči in podobni
sanitarni proizvodi iz plastičnih mas
- Straniščne deske in pokrovi
- Drugo
Izdelki za prevoz in pakiranje blaga, iz plastičnih
mas; zamaški, pokrovi, pokrovke in druga zapirala
iz plastičnih mas
- Škatle, zaboji, gajbe in podobni proizvodi
- Vreče In vrečke (vključno trikotne):
- iz drugih plastičnih mas
- Baloni,steklenice, stekleničke in podobni
proizvodi (vključno samo predoblikovani)
- Motki, kopsi, vretena in podobne podloge
- Zamaški, pokrovi, pokrovke in druga zapirala
- Drugo

3917
391721
391722
391723
391729
391731
391732
391733
391739
391740
3918
391890000

392310000

Cevi, tulci In pribor zanje (na primer: spojnice,
kolena, prirobnice) iz plastičnih mas
- Cevi in tulci, togi:
--iz polimerov etilena
-- iz polimerov propilena
-- iz polimerov viniklorida
--iz drugih plastičnih mas
- Druge cevi in tulci:
-- gibke cevi, ki lahko zdržijo tlak 27,6 M Pa (276
barov) ali več
-- druge, ki niso ojačene in ne kombinirane z
drugimi materiali, brez pribora
- druge, ki niso ojačene in ne kombinirane z
drugimi materiali, s priborom
-- druge
- Pribor

392329
392330
392340
392350
392390

Samolepilne plošče, listi, filmi, folije, trakovi in
druge podobne ploščate oblike iz plastičnih mas,
vključno tudi tiste v zvitkih

3920

Druge plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz plastičnih
mas, ki nimajo celičaste strukture, neojačeni,
neiaminirani, brez podloge, ali ki niso kombinirani
z drugimi materiali
- Iz polimerov in kopolimerov etilena

Namizna posoda, kuhinjska posoda in drugi
gospodinjski proizvodi in toaletni izdelki iz
plastičnih mas

3925

Gradbeni proizvodi za vgraditev iz plastičnih mas,
ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

3926

Drugi proizvodi iz plastičnih mas in proizvodi iz
drugih materialov iz tar. št. 3901 do 3914
- Proizvodi za pisarne in šole
- Obleka in pribor zanjo (vključno rokavice)
- Fitingi za pohištvo, karoserije in podobno
- Drugo
Regenerirana guma v primarnih oblikah ali v
ploščah, listih ali trakovih
Odpadki, ostružki in ostanki iz gume (razen trde
gume), prah in zrna, dobljeni iz teh proizvodov

392610000
392620000
392630000
392690
400300000

Talne obloge iz plastičnih mas, samolepilne ali
ne, v zvitkih ali v ploščah; tapete za stene ali
strope, definirane z 9. opombo v tem poglavju
- Iz drugih plastičnih mas

3919

3924

400400000
4005

392010
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400510000
400591000
11

Mešanice kavčuka, nevulkanizirane, v primarnih
oblikah ali ploščah, v listih ali trakovih
- Mešanice s sajami ali silicijevim dioksidom (bele
saje), vključno z "masterbači"
- Drugo:
- plošče, listi in trakovi
poročevalec, št. 60

400599000

- drugo

410511

4006

Druge oblike (npr.: palice, cevi in profili) in proizvodi
(npr. koluti in obroči) iz nevulkaniziranega kavčuka

4008

Plošče, listi, trakovi, palice (debeline nad 5mm) in
profili iz vulkaniziranega kavčuka (gume), razen
iz trde gume

410511910
410511990
410512
410512900
410519
410519900
410520000

4009

Cevi iz vulkaniziranega kavčuka (gume), razen
iz trde gume, s priborom ali brez njega (npr.
spojnice, kolena, prirobnice)

4010
4011
401110000
401140
401150
401191
401199

4106

Trakovi ali jermeni iz vulkaniziranega kavčuka
(gume) za transport ali transmisijo

410611
410611900
410612000
410619000
410620000

Nove zunanje pnevmatične gume (plašči)
- Za osebne avtomobile (vključno za avtodome
in dirkalne avtomobile)
- Za motorna kolesa
- Za dvokolesa
- Druge:
- z vzorcem ribje kosti ali podobnim vzorcem
-- druge

4012

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

4013

Notranje gume (zračnice)

4015

Oblačilni predmeti in pribor za oblačila (vključno
rokavice) za vse vrste namenov, iz
vulkaniziranega kavčuka (gume), razen trdega
vulkaniziranega kavčuka (gume)
- Rokavice:
- druge
- Drugo

4107
410710
410710900
410721000
410729
410790
410800
410900000
411000000

401519
401590000
4016
401610
401691000
401693
401694000
401695000
401699
4104
410410

410410950
410410990

410429000
4105

411100000
4302

Drugi proizvodi iz vulkaniziranega kavčuka
(gume), razen iz trdega vulkaniziranega kavčuka
(gume)
- Iz celularnega vulkaniziranega kavčuka (gume)
- Drugo:
-- talne obloge, pregrinjala in predpražniki
-- tesnila
-- odbijala za ladje ali doke (bokobrani), napihljiva
ali ne
-- drugi napihljivi proizvodi
-- drugo
Usnje goveda ali kopitarjev, brez dlake, razen
usnja iz tar.št. 4108 ali 4109
- Cele goveje kože, strojene, skupne površine
do vključno 28 kvadratnih čevljev (2,6 m2):
- druge:
- drugače pripravljene:
- goveji boks
-- drugo
Druge strojene ali dostrojene goveje kože ali
kože kopitarjev, toda nadalje neobdelane, cepljene
ali necepljene:
- druge
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Usnje drugih živali, brez dlake, razen usnja iz
tar.št. 4108 ali 4109
- Prašičev:
-- drugo
- Plazilcev:
-- z rastlinskim predstrojem
-- drugo
- Drugih živali
Semiš usnje (vključno s kombinacijo semiš usnja)
Lakasto usnje in lakasto plastovito usnje;
metalizirano usnje
Obrezki in drugi ostanki usnja ali umetnega usnja,
neprimerni za proizvodnjo usnjenih izdelkov; prah
in moka iz usnja
Umetno usnje na osnovi usnja ali usnjenih vlaken
v ploščah, listih ali trakovih, tudi v zvitkih

43040000
43040001
470100
470200000
4704

Kemična lesna celuloza, sulfitna, razen topljive

4707

Papirni ali kartonski odpadki in ostanki

4802

Nepremazan papir in karton, ki se uporabljata za
pisanje, tiskanje ali druge grafične namene,
vključno papir in karton za luknjane kartice in
trakove v zvitkih ali listih, razen papirja iz tar.št.
4801 ali 4803; ročno izdelana papir in karton
- Ročno izdelana papir in karton
- Papirna podlaga za tapete
- Drug papir in karton brez lesnih vlaken, dobljenih
z mehaničnim postopkom, ali ki vsebuje po masi
do vključno 10% teh vlaken od skupne vsebine
vlaken:
-- z maso pod 40 g/mJ
- z maso nad 150 g/m2

480251
480253
4809
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Kozje ali kozličje usnje, brez dlake, razen usnja
iz tar.št. 4108 in 4109
- Strojeno ali dostrojeno, toda naprej neobdelano,
cepljeno ali necepljeno:
-- z rastlinskim predstrojem:
--drugo
-- z drugo vrsto predstroja
-- drugo
- Pergamentno obdelano ali dodelano po strojenju

Strojeno ali obdelano krzno (vključno z glavami,
repi, tacami ali drugimi kosi ali odrezki),
nesestavljeno ali sestavljeno (z dodajanjem drugih
materialov ali brez dodajanja), razen tistega, ki
se uvršča v tar. št. 4303
Umetno krzno in proizvodi iz umetnega krzna
- Umetno krzno (tj. s prilepljenimi ali prišitimi vlakni)
Mehanična lesna celuloza (lesovina)
Topljiva kemična lesna celuloza

480210000
480240

Ovčje ali jagnječje usnje, brez volne, razen usnja
iz tar.št. 4108 ali 4109
- Strojeno ali dostrojeno, toda naprej neobdelano,
cepljeno ali necepljeno:

-- z rastlinskim predstrojem:
-- drugo:
— necepljeno
— cepljeno
-• z drugimi vrstami predstroja:
-- cepljeno
--drugo:
-- cepljeno
- Pergamentno obdelano ali dodelano po strojenju

Karbon papir, samokopirni papir in drug papir za
kopiranje ali prenašanje (vključno premazan ali
impregniran papir za matrice za razmnoževanje
ali ofsetne plošče), tiskan ali netiskan, v zvitkih,
9. julij 2001

4810

481021000
481029
4811

481129000
481131000
481139000
4814
481410000
481490
481500000
4816

481630000
481690000
4817

4820

4821
482190
4823
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širokih nad 36 cm, ali v pravokotnih (vključno
kvadratnih) listih z najmanj eno stranico, daljšo
od 36 cm, v neprepognjenem stanju

482311
482319000

Papir in karton, premazana z ene ali z obeh strani
s kaolinom ali drugimi anorganskimi snovmi z
vezivom ali brez njega, toda brez drugega
premaza, površinsko barvana ali nebarvana,
okrašena ali neokrašena, tiskana ali netiskana, v
zvitkih ali listih
- Papir in karton za pisanje, tiskanje ali druge
grafične namene, ki v skupni količini vlaken
vsebujeta po masi nad 10 % vlaken, dobljenih z
mehaničnim postopkom:
-- papir majhne mase, premazan
- drugo

482351
482360
482390
4901
490199000
490700

Papir, karton, celulozna vata ter listi in trakovi iz
celuloznih vlaken, premazani, impregnirani,
prekriti, površinsko barvani, površinsko okrašeni
ali tiskani, v zvitkih ali listih, razen izdelkov iz tar.
št. 4803, 4804, 4809, 4810 ali 4818
- Papir in karton, premazana z lepilom:
-- drugo
- Papir in karton, premazana, impregnirana ali
pokrita s plastičnimi masami (razen lepil):
-- beljena, z maso nad 150 g/m2
-- drugo

4908
490810000
490900
491000000

- samolepilni
- drugo
- Drug papir in karton za tiskanje, pisanje ali druge
grafične namene:
-- tiskana, reliefna ali luknjana
- Papirni ali kartonski pladnji, sklede, krožniki,
skodelice in podobno
- Drugo
Tiskane knjige, brošure, letaki in podobno tiskano
gradivo, v prostih listih ali ne
- Drugo:
-- drugo
Poštne znamke, kolki ali podobne znamke,
neuničeni, ki so v obtoku ali bodo v obtoku v
namembni državi; taksni papirji; bankovci; čeki;
akcije, delnice, obligacije in podobni dokumenti
Papir za preslikavanje (dekalkomanije)
- Papir za preslikavanje (dekalkomanije), za steklo
Poštne razglednice, čestitke in karte z osebnimi
sporočili, tiskane, ilustrirane ali neilustrirane, z
ovitki ali okraski ali brez njih
Koledarji vseh vrst, tiskani, vključno s
koledarskimi bloki

4911

Druge tiskovine, vključno tiskane slike in
fotografije

5111

Tkanine iz mikane volne ali mikane fine živalske
dlake

5205

Bombažna preja (razen sukanca za šivanje), ki
vsebuje po masi 85 % ali več bombaža,
nepripravljena za prodajo na drobno

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

5206

Bombažna preja (razen sukanca za šivanje), ki
vsebuje po masi pod 85% bombaža,
nepripravljena za prodajo na drobno

5207

Bombažna preja (razen sukanca za šivanje)
pripravljena za prodajo na drobno

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

5308

Preja iz drugih rastlinskih tekstilnih vlaken; papirna
preja
- Preja iz konoplje

Zidne tapete in podobne stenske obloge iz papirja;
prozorni papir za okna
- Papir z zrnato površino („ingrain")
- Drugo
Talne obloge na podlagi iz papirja ali kartona,
nerazrezane ali razrezane v določene vejikosti

530820
5310

Registri, knjigovodske knjige, notesi, knjige za
naročilnice in pobotnice, agende, rokovniki,
dnevniki in podobni izdelki, zvezki, podstavki za
pisanje, kombinirani s pivniki, povezi za knjige
(po sistemu prostih listov ali druge), mape, ovitki
in fascikli za spise, zložljivi poslovni obrazci;
kompleti z vstavljenim karbon papirjem in podobni
izdelki za pisanje iz papirja ali kartona, albumi za
vzorce ali zbirke in knjižni ovitki iz papirja ali kartona

531010

Papirne ali karbonske etikete, vseh vrst, tiskane
ali natiskane
- Druge

5401

Sukanec za šivanje iz filamentov iz umetnih ali
sintetičnih vlaken, nepripravjen ali pripravljen za
prodajo na drobno

5402

Preja iz sintetičnih filamentov (razen sukanca za
šivanje), nepripravljena za prodajo na drobno,
vključno s sintetičnimi monofilamenti številke pod
67 deciteksov
- Teksturirana preja:
- iz najlona ali drugih poliamidov, številke na eno
nit do vključno 50 teksov
-- iz najlona ali drugih poliamidov, številke na eno
nit nad 50 teksov
-- iz poliestra
- Druga preja, enojna, nesukana ali vpredena, do
50 zavojev na meter:
-- iz najlona ali drugih poliamidov

54023100
540232000

Drug papir, karton, celulozna vata ter listi in trakovi
iz celuloznih vlaken, razrezani v določene velikosti
ali oblike, drugi izdelki iz celuloze, papirja, kartona,
celulozne vate ali listov ali trakov iz celuloznih
vlaken - Papir v zvitkih ali trakovih, premazan z
lepilom:

540233000
54024100
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Tkanine iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken
iz tar.št 5303
- Nebeljene
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54025100
540252000

- Druga preja, enojna, vpredena, z nad 50 zavoji
na meter:
-- iz najiona ali drugih poliamidov
-- iz poliestra

550951000

550961
5407
540710000
540720
540730000
540741000
540742000
540743000
540744000
540751000
540752000
540753000
540754000
540761

54077100
54077200
540773000
540774000
5408
540810000

540821000
540822
540824000
5503
55034000

Tkanine iz preje iz sintetičnih filamentov, vključno
tkanine, dobljene iz izdelkov iz tar. št. 5404
- Tkanine iz preje velike trdnosti, iz najiona ali
drugih poliamidov ali iz poliestra
- Tkanine, dobljene iz trakov ali podobnih izdelkov
- Tkanine, predvidene v 9. opombi v XI. oddelku
- Druge tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali
več filamentov iz najiona ali drugih poliamidov:
--nebeljene ali beljene
- barvane
-- iz preje različnih barv
- tiskane
- Druge tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali
več teksturiranih poliestrskih filamentov:
- nebeljene ali beljene
•- barvane
-- iz raznobarvne preje
-- tiskane
- Druge tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali
več poliestrskih filamentov:
-- druge tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali
več neteksturiranih poliestrskih filamentov
- Druge tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali
več sintetičnih filamentov:
--nebeljene ali beljene
- barvane
-- iz raznobarvne preje
-- tiskane

5510

55101100
551012000

5508

Sukanec za šivanje iz rezanih umetnih ali
sintetičnih vlaken, pripravljen ali nepripravljen za
prodajo na drobno

5509

Preja (razen sukanca za šivanje) iz rezanih
sintetičnih vlaken, nepripravljena za prodajo na
drobno
- Ki vsebuje po masi 85% ali več rezanih akrilnih
ali modakrilnih vlaken:
-- enojna preja
-- dvojna, večnitna ali pramenska preja
- Druga preja, ki vsebuje po masi 85% ali več
drugih rezanih sintetičnih vlaken:
-- dvojna, večnitna ali pramenska preja
- Druga preja iz rezanih poliestrskih vlaken:
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Preja (razen sukanca za šivanje) iz rezanih
umetnih ali sintetičnih vlaken, pripravljena za
prodajo na drobno

5512

Tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali več rezanih
sintetičnih vlaken

5513

Tkanine iz rezanih sintetičnih vlaken, ki vsebujejo
po masi pod 85 % teh vlaken, v mešanici pretežno
ali samo z bombažem, mase do vključno
170 g/m2
- Nebeljene ali beljene:
-- iz rezanih poliestrskih vlaken v platnovi vezavi
-- trinitni ali štirinitni keper, vključno križni keper iz
rezanih poliestrskih vlaken
-- druge tkanine iz rezanih poliestrskih vlaken
-- druge tkanine
- Barvane:
-- iz rezanih poliestrskih vlaken v platnovi vezavi
-- druge tkanine iz rezanih poliestrskih vlaken
- druge tkanine
- Iz preje različnih barv:
-- iz rezanih poliestrskih vlaken v platnovi vezavi
-■ trinitni ali štirinitni keper, vključno križni keper iz
rezanih poliestrskih vlaken
-- druge tkanine iz rezanih poliestrskih vlaken
- druge tkanine
- Tiskane:
- iz rezanih poliestrskih vlaken v platnovi vezavi
-- trinitni ali štirinitni keper, vključno križni keper iz
rezanih poliestrskih vlaken
- druge tkanine iz rezanih poliestrskih vlaken
-- druge tkanine

551313000
551319000
551321
551323000
551329000
551331000
551332000
551333000
551339000
551341000
551342000
551343000
551349000
5514

Tkanine iz rezanih sintetičnih vlaken, ki vsebujejo
po masi pod 85 % teh vlaken v mešanici pretežno
ali samo z bombažem, mase nad 170 g/m2

5515

Druge tkanine iz rezanih sintetičnih vlaken
- Iz rezanih poliestrskih vlaken:
- v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali
sintetičnimi filamenti
-- v mešanici pretežno ali samo z volno ali fino
živalsko dlako
- druge
- Iz rezanih akrilnih ali modakrilnih vlaken
-• v mešanici pretežno ali samo z volno ali fino
živalsko dlako
- druge
- Druge tkanine:

551512
551513
551519
551522
551529
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Preja (razen sukanca za šivanje) iz rezanih
umetnih vlaken, nepripravljena za prodajo na
drobno
- Ki vsebuje po masi 85 % ali več rezanih umetnih
vlaken:
-- enojna preja
-- dvojna, večnitna ali pramenska preja

5511

551311
551312000

Sintetična vlakna, rezana, nemikana, nečesana
in ne drugače pripravljena za predenje
- Iz polipropilena
Odpadki (vključno kratka vlakna, dobljena pri
česanju, odpadke iz preje in razvlaknjene tekstilne
odpadke) iz umetnih ali sintetičnih vlaken

550942

550992000

Tkanine iz preje iz umetnih filamentov, vključno
tkanine, dobljene iz izdelkov iz tar. št. 5405
- Tkanine iz preje velike trdnosti, iz viskoznega
rajona
- Druge tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali
več umetnih filamentov ali trakov ali podobnih
izdelkov:
--nebeljene ali beljene
-- barvane
- tiskane

5505

550931
550932

550962000

-- v mešanici pretežno ali samo z umetnimi
rezanimi vlakni
- Druga preja iz rezanih akrilnih ali modakrilnih
vlaken:
-- v mešanici pretežno ali samo z volno ali fino
živalsko dlako
-- v mešanici pretežno ali samo z bombažem
- Druga preja:
-- v mešanici pretežno ali samo z bombažem
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5903

Tekstilne tkanine, impregnirane, premazane,
prevlečene ali prekrite ali laminirane s plastičnimi
masami, razen tistih iz tar.št. 5902

551599

-- v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali
sintetičnimi filamenti
-- v mešanici ali samo z volno ali fino živalsko
dlako
- Druge

5911

5516

Tkanine iz rezanih umetnih vlaken

591120000

5601

Vata iz tekstilnih materialov in izdelki iz vate;
tekstilna vlakna, dolga do 5 mm (kosmiči); prah in
nopki - vlaknati vozlički

560600

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

591132
591190

Tekstilni izdelki in predmeti za tehnične namene,
navedeni v 7. opombi k temu poglavju
- Tkanine za sita, vključno gotove za neposredno
uporabo
- Tekstilne tkanine in klobučevina, brezkončne ali
z elementi za spajanje, ki se uporabljajo pri strojih
za proizvodnjo papirja ali pri podobnih strojih (npr.
za celulozo ali azbest cement):
- mase 650 g/m2 ali več
- Drugo

Dvonitne vrvi, druge vrvi, motvozi, konopci in
kabli, vključno pletene, impregnirane, prevlečene,
prekrite, obložene z gumo ali plastično maso
- Iz jute ali drugih ličnatih vlaken iz tar.št. 5303
- Iz sisala in drugih tekstilnih vlaken iz rodu agave:
-- dvonitne vrvi za povezovanje ali strojno
pakiranje
-- drugo
-Iz abake (manila ali Musatextilis Nee) ali drugih
listnih vlaken
- Iz polietilena ali polipropilena;
— dvonitne vrvi za povezovanje ali strojno
pakiranje
- Drugo

600129

551591
551592

5607
560710000
560721000
560729
560730000
560741000
560790000
5801

580121000
580122000
580123000
580124000
580131000
580132000
580133000
580134000
580190
5804

5806

580620000
580631000
580632
580639000
5807
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6001

600191
600192
6002
600210
600220
600291000
600299000
6116

Tkanine z zankasto oz. lasasto površino in tkanine
iz ženiljske preje, razen tkanin iz tar.št. 5802 ali
5806
-Iz bombaža;
- tkanine z nerazrezanimi zankami po votku
-- rebrasti žamet (tkanine z razrezanimi zankami
po votku)
- druge tkanine z razrezanimi zankami po votku
- tkanine z nerazrezanimi zankami po osnovi
- Iz umetnih ali sintetičnih vlaken:
-- tkanine z nerazrezanimi zankami po votku
- rebrasti žamet (tkanine z razrezanimi zankami
po votku)
- druge tkanine z razrezanimi zankami po votku
- tkanine z nerazrezanimi zankami po osnovi
- Iz drugih tekstilnih surovin

611691000
611692000
611693000
611699000
6210
621600000
6307
630720000
630800000

Til in drug mrežast material, razen tkanega,
pletenega ali kvačkanega, čipke v metraži,
trakovih ali motivih
Ozke tkanine, razen proizvodov iz tar.št. 5807;
ozki materiali, ki so sestavljeni samo iz osnove,
katere niti so med seboj zlepljene, preje ali vlaken
(bolduk)
- Druge ozke tkanine, ki vsebujejo po masi 5 %
ali več elastomerne preje ali gumenih niti
- Druge ozke tkanine:
- bombažne
-- iz umetnih ali sintetičnih vlaken
- iz drugih tekstilnih surovin
Nalepke, značke in podobni izdelki iz tekstilnega
materiala, v metraži, trakovih ali razrezani v
določene oblike ali velikosti, nevezeni

15

Plišasti materiali, vključno z dolgolasastimi in bukle
materiali, pleteni in kvačkani
- Bukle (zankasti) materiali:
- iz drugih tekstilnih surovin
- Drugi:
- iz bombaža
-- iz umetnih ali sintetičnih vlaken
Drugi pleteni ali kvačkani materiali
- Široki do 30 cm, ki vsebujejo po masi 5% ali več
elastomerne preje ali niti iz kavčuka ali gume
- Drugi, široki do 30 cm
- Drugi:
-- iz volne ali fine živalske dlake
-- drugi
Rokavice, palčniki in rokavice brez prstov, pletene
ali kvačkane
- Drugo:
- iz volne ali fine živalske dlake
- bombažne
-- iz sintetičnih vlaken
- iz drugih tekstilnih surovin
Oblačila, izdelana iz materialov iz tar.št. 5602,
5603, 5903, 5906 in 5907.
Rokavice, palčniki in rokavice brez prstov
Drugi gotovi izdelki, vključno z modnimi kroji za
oblačila
- Reševalni jopiči in pasovi
Garniture, ki so sestavljene iz koščkov tkanin in
preje, s priborom ali brez njega, za izdelavo
preprog in pregrinjal, tapiserij, vezenih namiznih
prtov in serviet ali podobnih tekstilnih izdelkov,
pripravljene v zavitkih za prodajo na drobno

6406

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

6601

Dežniki in sončniki (vključno palice-dežniki, vrtni
dežniki in podobni dežniki)

6603

Deli, okraski in pribor izdelkov iz tar.št. 6601 ali
6602

680100000

Kocke za tlakovanje, robniki in plošče za pločnike
iz naravnega kamna (razen iz skrilavcev)

6802

Obdelan kamen za spomenike in stavbe (razen
iz skrilavcev) in izdelki iz njega, razen izdelkov iz
tar.št. 6801; kockice za mozaik in podobno iz
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680300
6804

68042100
680422
680423000
680430000
6805

naravnega kamna (vključno tudi iz skrilavcev)
na podlogi ali brez podloge; umetno obarvana zrna,
luskine in prah iz naravnega kamna (vključno iz
skrilavcev)
Skrilavec, obdelan, izdelki iz skrilavca ali
aglomeriranega skrilavca

690600000

Keramične cevi, odvodi, žlebovi in pribor za cevi

6907

Neglazirane keramične ploščice za tlakovanje in
oblaganje; neglazirane keramične kockice za
mozaik in podobno, na podlagi ali brez podlage
- Drugo

Mlinski kamni, brusi, brusilne plošče in podobno
brez ogrodja, za mletje, brušenje, ostrenje,
poliranje, izravnavanje ali rezanje, brusi za ročno
ostrenje ali poliranje in njihovi deli iz naravnega
kamna, iz aglomeriranega naravnega ali
umetnega abrazivnega materiala ali iz keramike,
z deli iz drugih materialov ali brez njih
- Drugo:
- iz aglomeriranega sintetičnega ali naravnega
diamanta
-- iz drugih aglomeriranih abrazivnih materialov
ali iz keramike
-- iz naravnega kamna
- Brusi za ročno ostrenje ali poliranje

6908

690790

690890
6909

690911000
691200

Naravni ali umetni abrazivni materiali v prahu ali
zrnu, na podlagi iz tekstila, papirja, kartona ali
drugih materialov, vključno tudi razrezane v
določene oblike, prešite ali kako drugače
sestavljene

6914
7007
700719

6806

Žlindrina volna, volna iz kamna in podobne
mineralne volne; ekspandirani ali listasti
vermikulit, ekspandirane gline, penasta žlindra in
podobni ekspandirani mineralni materiali,
mešanice in izdelki iz mineralnih materialov za
toplotno ali zvočno izolacijo ali za absorbcijo
zvoka, razen izdelkov iz tar.št. 6811, 6812 ali iz
69. poglavja
- Žlindrina volna, volna iz kamna in podobne
mineralne volne (vključno tudi medsebojne
mešanice), v razsutem stanju, listih, ploščah ali
zvitkih
- Drugo (npr. izdelki iz tar. št. 6806 kombinirani z
drugimi materiali)

701091
701092
701093
701094

6809

Izdelki iz sadre ali mešanice na osnovi sadre

7013

6812

Predelana azbestna vlakna; mešanice na osnovi
azbesta ali na osnovi azbesta in magnezijevega
karbonata; izdelki iz teh mešanic ali iz azbesta
(npr. preja, tkanine, oblačila, pokrivala, obutev,
tesnila), ojačeni ali neojačeni, razen izdelkov iz
tar. št. 6811 in 6813
- Tesnila Iz stisnjenih azbestnih vlaken v obliki
listov, plošč ali zvitkov

701321
701329

680610000

680690000

681270000
6815

681591000
690100

6903

700729000
700800
7010

701020000

701331
701339

Izdelki iz kamna ali drugih mineralnih materialov
(vključno z izdelki iz šote), ki niso navedeni in ne
zajeti na drugem mestu
- Drugi izdelki;
-- ki vsebujejo magnezit, dolomit ali kromit
Opeka, bloki, ploščice in drugi keramični izdelki
iz silikatne fosilne moke (npr. iz kremenčeve sige,
tripolita) ali iz podobnih silikatnih zemljin

701339910
701339990
701391
701399000
7017

Drugi ognjevami keramični izdelki (npr.: retorte,
talilni lonci, ponve, brizgalne šobe-izlivalniki, čepi,
podloge, kadi, cevi, obloge in palice), razen iz
silikatne fosilne moke ali iz podobne silikatne
zemljine
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701790000
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Glazirane keramične ploščice za tlakovanje in
oblaganje, glazirane keramične kockice in
podobno, za mozaik, na podlagi ali brez podlage
- Drugo
Keramični izdelki za laboratorijsko, kemično in
drugo tehnično rabo; korita in podobne posode,
ki se uporabljajo v kmetijstvu; keramični lonci,
kozarci in podobni izdelki, ki se uporabljajo za
transport ali pakiranje blaga
- Keramični izdelki za laboratorijsko, kemično in
drugo tehnično rabo:
- iz porcelana ali kitajskega porcelana
Keramična namizna in kuhinjska posoda, drugi
predmeti, ki se uporabljajo v gospodinjstvu ali za
toaleto, razen iz porcelana ali kitajskega porcelana
Drugi izdelki iz keramike
Varnostno steklo iz kaljenega ali plastnega stekla
- Kaljeno varnostno steklo:
-- drugo
- Plastno varnostno steklo:
-- drugo
Večplastni panelni elementi za izolacijo, iz stekla
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
- Zamaški, pokrovi in druga zapirala
- Drugo, s prostornino:
-- več kot enega litra
-- več kot 0,33 I, vendar ne več kot 1 I
- več kot 0,15 I, vendar ne več kot 0,33 I
- 0,15 I ali manj
Stekleni izdelki, ki se uporabljajo za mizo, v kuhinji,
za toaletne namene, v pisarnah, izdelki za notranjo
dekoracijo in podobne namene (razen tistih iz tar.
št. 7010 in 7018)
- Kozarci za pitje, razen iz steklene keramike:
-- iz svinčevega kristalnega stekla
- drugi
- Stekleni izdelki, ki se uporabljajo za mizo (razen
kozarcev za pitje) ali za kuhinjske namene, razen
steklene keramike:
-- iz svinčevega kristalnega stekla
-- drugi:
-- drugi:
- ročno obdelani
- strojno obdelani
- Drugi stekleni predmeti:
-- iz svinčevega kristalnega stekla
-- drugi
Stekleni izdelki za laboratorijske, higienske ali
farmacevtske namene, graduirani ali
negraduirani, umerjeni ali neumerjeni
- Drugo
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7019
701940000
701951000
701952000
701959000
701990
702000
7202
720299
720299110
7208
720810000

720838
720838100
720839
720839100
720840
720840'i 00
720852
720852910
720890
720890100

7213
721391
721391200

Steklena vlakna (vključno s stekleno volno) in
izdelki iz njih (npr. preja, tkanine)
- Tkanine, narejene iz roving prediva
- Druge tkanine:
--širine ne več kot 30 cm
-- širine več kot 30 cm, navadno tkane, katerih
masa je manjša kot 250 g/m2, iz filamentov, ki na
eno nit merijo več kot 136 teksov
-- drugo
- Drugo
Drugi stekleni izdelki
Fero-predzlitine
- Druge:
-- drugo:
- fero-fosfor:
— ki vsebuje več kot 3 mas.%, vendar manj kot
15 mas.% fosforja

722591100
722592
722592100
722599
722599100

7226
722693
722693200

Ploščati toplo valjani izdelki iz železa ali
nelegiranega jekla, širine 600 mm ali več,
neplatirani, neprevlečeni in neprekriti
- V kolobarjih, toplo valjani, brez nadaljnje
obdelave, z reliefnimi vzorci
- Drugi, v kolobarjih, toplo valjani brez nadaljnje
obdelave:
-- debeline 3 mm in več, toda manj kot 4,75 mm:
-- za ponovno valjanje
-- debeline manj kot 3 mm:
-- za ponovno valjanje
- Ne v kolobarjih, toplo valjani brez nadaljnje
obdelave, z reliefnimi vzorci:
--debeline 2 mm ali več
- Drugi, ne v kolobarjih, toplo valjani, brez nadaljnje
obdelave:
-- drugi, debeline 4,75 mm ali več, vendar ne več
kot 10mm:
- drugi, širine:
—2.050 mm ali več
- Drugi (v kolobarjih ali ne):
-- samo površinsko obdelani, ali samo rezani v
oblike, ki so drugačne od pravokotnih ali
kvadratnih

722694
722694200

722699
722699200

7228
722820
722820300
722860
722860100
722870
722870100

Žica, toplo valjana, v ohlapnih kolobarjih, iz železa
ali nelegiranega jekla
- Druge:
-- s krožnim prečnim prerezom premera manj
kot 14 mm:
-- iz jekla, ki se uporablja za žično armiranje
pnevmatik (tyre cord)

7219

Ploščato valjani izdelki iz nerjavnega jekla, širine
600 mm in več - Toplo valjani, ne v kolobarjih,
brez nadaljnje obdelave: 721921 -- debeline več
kot 10 mm

7220

Ploščato valjani izdelki iz nerjavnega jekla, širine
manj kot 600 mm
- Drugi:
-- širine ne več kot 500 mm:
-- površinsko obdelani, vključno s platiranjem,
brez nadaljnje obdelave:
— toplo valjani, platirani

722870310
7301
730110000
7307
730719

722090

722090310
7225
722591
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730721000
7308

Ploščato valjani izdelki iz drugih legiranih jekel,
širine 600 mm in več
- Drugi:
--elektrolitsko platirani ali prevlečeni s cinkom:

730810000
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-- površinsko obdelani, vključno platirani, brez
nadaljnje obdelave, ali enostavno rezani v
pravokotne oblike (vključno kvadratne)
- drugače platirani ali prevlečeni s cinkom:
-- površinsko obdelani, vključno platirani, brez
nadaljnje obdelave, ali enostavno rezani v
pravokotne oblike (vključno kvadratne)
-- drugi:
- površinsko obdelani, vključno platirani, brez
nadaljnje obdelave, ali enostavno rezani v
pravokotne oblike (vključno kvadratne)
Ploščati valjani izdelki iz drugih legiranih jekel,
širine manj kot 600 mm
- Drugi:
- elektrolitsko platirani ali prevlečeni s cinkom:
-- širine, ki ne presega 500 mm, toplo valjani,
platirani, brez nadaljnje obdelave; širine več kot
500 mm, površinsko obdelani, vključno platirani,
brez nadaljnje obdelave
- drugače platirani ali prevlečeni s cinkom:
- širine, ki ne presega 500 mm, toplo valjani,
platirani, brez nadaljnje obdelave; širine več kot
500 mm, površinsko obdelani, vključno platirani,
brez nadaljnje obdelave
-- drugi:
-- širine, ki ne presega 500 mm, toplo valjani,
platirani, brez nadaljnje obdelave; širine več kot
500 mm, površinsko obdelani, vključno platirani,
brez nadaljnje obdelave
Palice, kotni profili in drugi profili iz drugih legiranih
jekel; votle palice za svedre, iz legiranih ali
nelegiranlh jekel
- Palice iz siiicij-manganovega jekla:
-- druge:
-- toplo valjane, toplo vlečene ali iztiskane,
platirane, brez nadaljnje obdelave
- Druge palice:
- toplo valjane, toplo vlečene ali iztiskane, samo
platirane, brez nadaljnje obdelave
- Kotni profili in drugi profili:
-- toplo valjani, toplo vlečeni ali iztiskani, brez
nadaljnje obdelave
- drugi:
- toplo valjani, toplo vlečeni ali iztiskani, platirani,
brez nadaljnje obdelave
Piloti iz železa ali jekla, vključno vrtani, prebiti ali
izdelani iz sestavljenih elementov; zvarjeni profili
in kotniki iz železa ali jekla
- Piloti
Pribor (fitingi) za cevi (npr.: spojnice, kolena,
oglavki) iz železa ali jekla
- Liti pribor (fitingi):
-- drug
- Drug, iz nerjavnega jekla:
- prirobnice
Konstrukcije (razen montažnih zgradb iz tar. št.
9406) in deli konstrukcij (npr.: mostovi in mostne
sekcije, vrata za zapornice, stolpi, predalčni
stebri, strehe, strešna ogrodja, vrata in okna ter
okviri zanje, pragovi za vrata, roloji, ograje in
stebri), iz železa ali jekla; pločevine, palice, profili,
kotniki, cevi in podobno, pripravljeni za uporabo
v konstrukcijah, iz železa ali jekla
- Mostovi in deli mostne konstrukcije
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730820000
730840
730890
731100
731300000

7314

731420

731431000
731439000
731441
731442
731449000
731450000

- Stolpi in predalčni stebri
- Podporniki in drugi elementi za gradbene odre in
opaže in podporniki za rudniške jaške
- Drugo
Kontejnerji za komprimirane ali utekočinjene pline,
iz železa ali jekla
Bodeča žica iz železa ali jekla; torzijsko zaviti
(vpredeni) trakovi ali enojna ploščata žica, z
bodicami ali brez njih, in rahlo torzijsko zavita
(vpredena) dvojna žica, ki se uporablja za ograje,
iz železa ali jekla
Tkanine (vključno z brezkončnimi trakovi),
rešetke, mreže in ograje iz železne ali jeklene
žice; rešetke, dobljene z razrezovanjem ali
raztegovanjem enega kosa pločevine ali traku, iz
železa ali jekla
- Rešetke, mreže in ograje, zvarjene na stičnih
točkah, iz žice z največjo dimenzijo prečnega
prereza 3 mm in več in z velikostjo odprtine 100
cm2 ali več
- Druge rešetke, mreže in ograje, zvarjene na
stičnih točkah:
-- platirane ali prevlečene s cinkom
-- druge
- Druge rešetke, mreže in ograje:
-- platirane ali prevlečene s cinkom
-- prevlečene s plastično maso
-- druge
- Rešetke, dobljene z razrezovanjem in
raztegovanjem kosa pločevine ali traku

7315

Verige in njihovi deli, iz železa ali jekla

7320

Vzmeti in peresa, iz železa ali jekla

7321

Peči za ogrevanje prostorov, štedilniki, rešetkasta
ognjišča, kuhinjske peči (vključno s pomožnim
kotlom za centralno ogrevanje), ražnji, prenosne
pločevinaste posode z žerjavico, plinski kuhalniki,
grelniki krožnikov in podobni neelektrični
gospodinjski aparati in njihovi deli, iz železa ali
jekla
- Drugi aparati:
-- na plin ali kombinirani na plin in na druga goriva
-- na tekoča goriva
-- na trda goriva
-Deli

732181
732182
732183000
732190000
7322

761090

- Drugo

7612

Sodi, bobni, pločevinke, škatle in podobni
kontejnerji (tudi togi In upogljivi cevasti kontejnerji)
za kakršen koli material (razen komprimiranih ali
utekočinjenih plinov), s prostornino največ 300
litrov, z oblogo ali brez nje, s toplotno izolacijo ali
brez nje, toda brez mehaničnih ali termičnih naprav

8201

Ročno orodje; rezače, lopate, krampi, kopače,
motike, vile, grablje; sekire, vinjeki in podobno
rezilno orodje; škarje vseh vrst (razen škarij z
ušesi za prste); kose, srpi, kline za travo, škarje
za živo mejo, klini za klanje debel in drugo orodje,
ki se uporablja v kmetijstvu, hortikulturi ali
gozdarstvu

8202

Ročne žage; listi za žage vseh vrst (vključno z
listi za žage za vrezovanje, prerezovanje ter listi
žag brez zob)

8208
820810000
820820000
820830

Noži in rezila, za stroje ali mehanične priprave
- Za obdelavo kovin
- Za obdelavo lesa
- Za kuhinjske priprave ali za stroje, ki se
uporabljajo v živilski industriji
- Za stroje v kmetijstvu, hortikulturi in gozdarstvu
Škarje (vključno krojaške in podobne škarje) in
rezila zanje
Blagajne, šefi, vrata in pregraje za trezorje,
prenosne varnostne kasete za denar ali
dokumente in podobno, iz navadnih kovin
Arhivske omare, kartotečne omare, škatle za
sortiranje dokumentov, regali za papir, stojala za
peresa, stojala za žige in podobna pisarniška ali
namizna oprema iz navadnih kovin, razen
pisarniškega pohištva iz tar.št. 9403

820840000
821300000
830300
830400000

8307

Upogljive cevi iz navadnih kovin, s priborom ali
brez njega

8308

Zapirala, okovje z zapirali, zaponke, zapirala z
zaponkami, kljukice, očesca in podobno, za
obleko, obutev, ročne torbe, potovalne predmete
in druge gotove izdelke; cevaste ali razcepne
kovice iz navadnih kovin; biseri in bleščice iz
navadnih kovin
- Cevaste ali razcepne kovice
Zamaški (vključno kronska zapirala, navojni
zamaški in zamaški, skozi katere se izliva), čepi
za steklenice, pokrovi iz pločevine z navojem ali
brez njega, zalivke in drug pribor za pakiranje, iz
navadnih kovin
Plošče z napisi, oznakami, naslovi in podobne
plošče, številke, črke in drugi znaki iz navadnih
kovin, razen tistih iz tar.št. 9405

830820000
8309

Radiatorji za centralno ogrevanje, ki se ne
ogrevajo z električno energijo, in njihovi deli iz
železa ali jekla; grelniki na topli zrak in distributorji
toplega zraka (vključno z razdelilci, ki lahko
oddajajo tudi svež ali obnovljen zrak), ki se ne
ogrevajo z električno energijo, z vgrajenim
električnim ventilatorjem, in njihovi deli iz železa
ali jekla

831000000

8403
7324
732429000
7610

Sanitarni predmeti in njihovi deli, iz železa ali jekla
- Kadi:
-- druge

840390

Konstrukcije (razen montažnih zgradb iz tar.št.
9406) in deli konstrukcij (npr.: mostovi in deli
mostov, stolpi, predalčni stebri, strehe, strešna
ogrodja, vrata in okna ter okvirji zanje, vratni pragi,
ograje in stebri) iz aluminija; pločevine, palice,
profili, cevi in podobno, iz aluminija, pripravljeni
za uporabo v konstrukcijah
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Kotli za centralno kurjavo, razen kotlov iz tar.št.
8402
- Deli

8404

Pomožne naprave za kotle iz tar. št. 8402 in 8403
(npr. ekonomizerji, odstranjevalniki saj in lovilniki
plina, kondenzatorji za energetske enote na
vodno ali drugo paro)

8408

Batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s
kompresijo (dieselski ali poldieselski motorji)

9. julij 2001

8412
841221
841231
8414

841420
841430
841440
841480

Drugi pogonski stroji in motorji
- Hidravlični stroji in motorji:
-- z linearnim gibanjem (cilindri)
- Pnevmatični stroji in motorji:
-- z linearnim gibanjem (cilindri)

8422

Zračne ali vakuumske črpalke, zračni ali plinski
kompresorji in ventilatorji; ventilacijske ali
recirkulacijske nape z vgrajenim ventilatorjem,
vključno s tistimi, ki imajo filtre
- Zračne črpalke na ročni ali nožni pogon
- Kompresorji za hladilne naprave
- Zračni kompresorji, vgrajeni na šasiji priklopnika
- Drugo

842230000

842240000
8416

8419

841911000
841919000
841920000
841931000
841932000
841939
841940000
841950
841960000
841981
8421
842111000
842112000
842119
842121
842122000
842123
842129

842139
842191
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Gorilniki za kurišča na tekoče gorivo, na trdno
gorivo v prahu ali na plin; mehanske naprave za
kurjenje, vključno z njihovimi mehanskimi
rešetkami, mehanskimi odstranjevalniki pepela
in podobnimi napravami

8424

Stroji, naprave in laboratorijska oprema (vključno
električno ogrevani), za obdelavo materiala s
spremembo temperature, kot je ogrevanje,
kuhanje, žganje, destilacija, rektifikacija,
sterilizacija, pasterizacija, parjenje, sušenje,
izhlapevanje, vplinjevanje, kondenzacija ali
hlajenje, razen gospodinjskih strojev in naprav;
pretočni in akumulacijski grelniki za vodo,
neelektrični
- Pretočni in akumulacijski grelniki za vodo,
neelektrični:
--pretočni grelniki za vodo na plin
- drugi
- Medicinski, kirurški ali laboratorijski aparati za
sterilizacijo
- Sušilnice:
-- za agroživilske pridelke in izdelke
- za les, papirno maso, papir ali karton
- druge
- Naprave za destilacijo ali prečiščevanje z
destilacijo
- Toplotni izmenjalniki
- Naprave za utekočinjanje zraka in drugih plinov
- Drugi stroji, naprave in oprema:
-• za pripravo toplih napitkov ali za kuhanje ali
gretje (pečenje) hrane

842420000
842489
842490

Ladijski žerjavi; dvigala, vključno kabelska dvigala;
portalna dvigala, luška dvigala in avto dvigala,
opremljena z dvigalom

8428

Drugi stroji za dviganje, manipulacijo, nakladanje
ali razkladanje (npr. dvigala, premične stopnice,
transporterji in žičnice)
■ Drugi transporterji, ki delujejo kontinuirano, za
blago ali material:
-- drugi
Samovozni buldožerji, angledozerji, grejderji,
ravnalniki, skreperji, bagri, nakladalniki z lopato,
stroji za nabijanje in cestni valjarji, samovozni
- Bagri in nakladalniki:
•- nakladalniki s prednjo lopato
-- drugi

842951
842959000
8430

843020000

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
- Snežni plugi in snežni odmetalniki

8431

Dell, primerni za uporabo izključno ali pretežno s
stroji iz tar. št. 8425 do 8430

8432

Stroji za pripravo in kultiviranje zemlje v
kmetijstvu, hortikulturi in gozdarstvu; valjarji za
travnike in športne terene
- Plugi
- Brane, skarifaktorji (brane z ostrimi fiksnimi
noži), kultivatorji, plevelniki in izkopalniki:
-- krožne brane
-- drugo
- Stroji za sejanje, sajenje in presajevanje
- Drugi stroji
-Deli

843210
843221000
843229
843230
843280000
843290000
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Mehanske naprave (na ročni pogon ali brez
njega) za brizganje, razprševanje ali pršenje
tekočin ali prahu; gasilski aparati, napolnjeni ali
nenapolnjeni; brizgalne pištole in podobne
naprave; stroji za brizganje pare ali peska in
podobni stroji za brizganje s curkom
- Brizgalne pištole in podobne naprave
- Druge naprave:
-- druge
-Deli

8426

842839
8429

Centrifuge, vključno sušilne centrifuge; naprave
In aparati za filtriranje in čiščenje tekočin ali plinov
- Centrifuge, vključno centrifuge za sušenje:
-- izločevalniki smetane
-- centrifuge za sušenje (ožemanje) perila
-- druge
- Naprave in aparati za filtriranje in čiščenje
tekočin:
-- za filtriranje in čiščenje vode
--za filtriranje in čiščenje pijač, razen vode
-- filtri za olje ali gorivo, za motorje z notranjim
zgorevanjem
-- druge
- Naprave in aparati za filtriranje in čiščenje plinov:
842131 -■ filtri za vsesani zrak za motorje z
notranjim zgorevanjem
-- druge
- Deli:
-- centrifug, vključno centrifuge za sušenje

Pomivalni stroji, stroji za pomivanje in sušenje
steklenic in druge posode; stroji za polnjenje,
zapiranje, hermetično zapiranje ali etiketiranje
steklenic, pločevink, škatel, vreč in drugih posod;
stroji za kapšuliranje steklenic, kozarcev za
vlaganje, cevi in podobnih posod; drugi stroji za
pakiranje ali zavijanje (vključno stroji za zavijanje
na osnovi toplotnega krčenja); stroji za gaziranje
pijač
- Stroji za polnjenje, zapiranje, hermetično
zapiranje, ali etiketiranje steklenic, pločevink,
škatel, vreč in druge posode; stroji za kapšuliranje
steklenic, kozarcev za vlaganje, cevi in podobnih
posod; stroji za gaziranje pijač
- Drugi stroji za pakiranje ali zavijanje (vključno
stroji za zavijanje na osnovi toplotnega krčenja)
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prenašalni stroji z več postajami, za obdelavo
kovin

843390000

Stroji za obiranje, žetev in mlatev, vključno z balarji
za slamo in krmo; kosilnice za travo; stroji za
čiščenje, sortiranje ali selekcijo jajc, sadja ali drugih
kmetijskih pridelkov, razen strojev iz tar. št. 8437
- Kosilnice za travo (za travnike, parke ali športne
terene):
- motorne, z rezalno napravo, vrtljivo v vodoravni
ravni
- Balarji za seno in krmo, vključno s stroji za
pobiranje in povezovanje v bale
- Drugi stroji za pobiranje kmetijskih pridelkov
(žetev in obiranje itd.);stroji za ločevanje zrn od
rastline (za mlatev, robkanje itd.):
-- drugi stroji za ločevanje zrn od rastline (mlatev,
robkanje itd.)
- stroji za izkopavanje korenastih ali gomoljastih
plodov
- stroji za čiščenje ali sortiranje jajc, sadja ali drugih
kmetijskih pridelkov
-Deli

8434

Molzni stroji in mlekarski stroji

8435

Stiskalnice, sadni mlini in podobni stroji, ki se
uporabljajo za pridobivanje vina, jabolčnika, sadnih
sokov ali podobnih napitkov ali pijač

846011000

8436

Drugi stroji za kmetijstvo, hortikulturo, gozdarstvo,
perutninarstvo in čebelarstvo, vključno z
napravami za kalitev z mehansko ati termično
opremo; valilniki in tople baterije za piščance
- Drugi stroji

846029

8433

843311
843340

843352000
843353
843360000

843680
8441
84418000
8451

8453

8454
845410000
845420000
8456

8457

8458

Stružnice (vključno stružni centri)
odstranjevanje kovin

8459

Obdelovalni stroji za obdelavo kovin z
odvzemanjem materiala (vključno s stroji z
delovnimi enotami na vodilih), z vrtanjem,
povečevanjem odprtin (s struženjem ali
rezkanjem), z rezkanjem, vrezovanjem ali
narezovanjem navojev, razen stružnic iz tar. št.
8458

8460

Obdelovalni stroji za čiščenje, ostrenje, brušenje,
honanje, lepanje, poliranje ali drugačno dodelavo
kovin, sintranih kovinskih karbidov ali kermetov
z brusi, abrazivi ali z izdelki za poliranje, razen
strojev za izdelavo zobnikov z rezanjem,
brušenjem ali dodelavo zobnikov iz tar. št. 8461
- Stroji za ravno brušenje, pri katerih se
pozicioniranje v kateri koli osi lahko nastavi s
točnostjo najmanj 0,01 mm:
-- numerično krmiljeni
- Drugi brusilni stroji, pri katerih se pozicioniranje
v kateri koli osi lahko nastavi s točnostjo najmanj
0,01 mm:
-i- drugi
- Stroji za ostrenje orodij ali rezil:
- numerično krmiljeni
-- drugi
- Stroji za honanje ali lepanje
- Drugi

846031000
846039000
846040
846090

za

Drugi stroji za predelavo papirne mase, papirja
ali kartona, vključno s stroji za rezanje vseh vrst
- Drugi stroji

8461

Stroji (razen strojev iz tar. št. 8450) za pranje,
čiščenje, ožemanje (perila), sušenje, likanje
(vključno s stiskalnicami za fiksiranje), beljenje,
barvanje, apretiranje, dovrševanje, prevlačenje
ali impregniranje tekstilne preje, tkanin, pletenin
idr. ali gotovih tekstilnih predmetov in stroji za
nanašanje paste na osnovno tkanino ali drugo
podlago, ki se uporablja pri proizvodnji talnih oblog,
kot je linolej; stroji za navijanje, odvijanje, zlaganje,
rezanje ali zobčasto izrezovanje tekstilnih tkanin

Obdelovalni stroji za obdelavo kovin, sintranih
kovinskih karbidov ali kermetov z odvzemanjem
materiala: s skobljanjem, z izdelavo utorov,
vlečenjem, rezanjem zobnikov, brušenjem
zobnikov ali dodelavo zobnikov, z žaganjem, z
odrezovanjem in drugimi postopki, ki niso na
drugem mestu navedeni in ne zajeti

8462

Obdelovalni stroji (vključno s stiskalnicami) za
obdelavo kovin s prostim kovanjem ali kovanjem
v utopih; obdelovalni stroji (vključno s
stiskalnicami) za obdelavo kovin z upogibanjem,
prepogibanjem, ravnanjem, uravnavanjem,
prerezovanjem ali izrezovanjem, za rezanje s
striženjem; stiskalnice za obdelavo kovin ali
kovinskih karbidov, ki niso zgoraj navedene

8463

Drugi stroji za obdelavo kovin, sintranih kovinskih
karbidov ali kermetov, brez odvzemanja materiala

8464

Stroji za obdelavo kamna, keramike, betona,
azbesta, cementa in podobnih mineralnih
materialov ali za hladno obdelavo stekla

8465

Stroji (vključno s stroji za povezovanje z žeblji,
žičnimi sponkami, lepljenjem ali drug način
sestavljanja) za obdelavo lesa, plute, kosti, trde
gume, trde plastike ali podobnih trdih materialov

8466

Deli in pribor, ki so izključno ali pretežno primerni
za uporabo s stroji iz tar. št. 8456 do 8465, vključno
z držali za obdelovance in orodje, samoodpiralnimi
glavami za rezanje navojev, razdelilnimi glavami
in drugimi specialnimi dodatnimi napravami za

Stroji za pripravljanje, strojenje in obdelavo surovih
ali strojenih kož (z dlako ali brez nje), proizvodnjo
ali popravilo obutve ali drugih predmetov iz surovih
ali strojenih kož (z dlako ali brez nje), razen
šivalnih strojev
Konvertorji, livarski lonci, forme za ingote in livarski
stroji, ki se uporabljajo v metalurgiji ali livarnah
kovin
- Konvertorji
- Forme za Ingote in livarski lonci
Stroji za obdelovanje materialov vseh vrst z
odvzemanjem materiala z laserjem ali drugim
svetlobnim ali fotonskim snopom, ultrazvokom,
elektroerozijo, elektrokemičnim postopkom,
elektronskim snopom, ionskim snopom ali curkom
plazme (razen tistih iz tar. št. 8515)
Centri za strojno obdelavo, stroji, izdelani po
principu standardnih enot (z eno postajo) in
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851711000

obdelovalne stroje; držala za katero koli vrsto
orodja, ki se pri delu držijo v roki
8467
846781000
8474

8477

847710
847720000
847730000
847751000
847759
847780
847790

Stroji in mehanske naprave s posebnimi
funkcijami, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem
mestu v tem poglavju

8483

Transmisijske gredi (vključno odmične gredi in
kolenaste gredi) in ročice; ohišja za ležaje in drsni
ležaji; zobniki, zobniški in frikcijski prenosniki;
navojna vretena s kroglicami ali valji; menjalniška
ohišja in drugi menjalniki hitrosti, vključno
pretvorniki navor^; vztrajniki, jermenice in
vrvenice (vključno s tistimi za škripčevja); sklopke
in gredne vezi (vključno križni in kardanski zglobi)
- Transmisijske gredi (vključno odmične gredi in
kolenaste gredi) in ročice
- Ohišja za ležaje z vdelanimi totalnimi ležaji
- Ohišja za ležaje brez vdelanih totalnih ležajev;
drsni ležaji
- Vztrajniki, jermenice in vrvenice (vključno s
tistimi za škripčevja)
- Sklopke in gredne vezi (vključno križni in
kardanski zglobi)
- Deli

848320
848330
848350
848360
848390

851721000
851750
851780

Stroji za sortiranje, sejanje, separacijo, pranje,
drobljenje, mletje, mešanje ali gnetenje zemlje,
kamna, rudnin ali drugih
trdnih mineralnih
materialov (vključno s prahom ali pasto); stroji za
aglomeriranje, modeliranje ali oblikovanje trdnih
mineralnih goriv, keramične mase, cementa, sadre
ali drugih mineralnih izdelkov v obliki prahu ali
paste; s stroji za izdelavo peščenih livarskih
kalupov
Stroji za obdelavo gume ali plastične mase ali za
izdelavo izdelkov iz teh materialov, ki niso
navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem
poglavju
- Stroji za brizgalno vlivanje v kalupe
- Ekstruderji
- Stroji za oblikovanje s pihanjem
- Drugi stroji za oblikovanje:
-- za oblikovanje ali protektiranje plaščev ali za
oblikovanje zračnic
- drugi
- Drugi stroji
-Deli

8479

848310

851719
851719900

Ročno orodje, pnevmatsko, hidravlično ali z
vdelanim neelektričnim motorjem
- Drugo orodje:
-- verižne žage

8525

852510
852520

853690
853690010
853690100
853690200
8546
854610000
854620

Električni izolatorji iz kakršnega koli materiala
- Iz stekla
- Iz keramičnih materialov

8601

Tirne lokomotive, napajane iz zunanjega vira
električne energije ali iz električnega akumulatorja

8602

Druge tirne
zalogovnikom

8603

Samovozni železniški in tramvajski potniški in
tovorni vagoni, razen tistih Iz tar. št. 8604

860400000

Železniška in tramvajska vozila za vzdrževanje
ali servisiranje, vključno samovozna (na primer
vagoni-delavnice, vagoni-dvigala, vagonipodbijalniki tolčenca, vagoni-ravnalniki tirov,
poskusno-preskusni vagoni in progovna
inšpekcijska vozila)
Železniški in tramvajski potniški vagoni,
nesamovozni; prtljažni vagoni, poštni vagoni in
drugi železniški in tramvajski vagoni za specialne
namene, nesamovozni (razen tistih iz tar. št. 8604)

853229000
8536

848410
848490
8517
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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)
- Tesnila iz kovinskih listov, kombinirana z drugim
materialom ali iz dveh ali več plasti kovine
- Drugo
Električni aparati za žično telefonijo in telegrafijo,
vključno telefonski aparati z brezžično slušalko
ter telekomunikacijski aparati za žične sisteme z
nosilnim tokom ali za digitalne žične sisteme;
videofoni
- Telefonski aparati (telefoni); videofoni:
21

Oddajniki za radiotelefonijo, radiotelegrafijo,
radiodifuzijo ali televizijo, vključno z oddajniki z
vgrajenim sprejemnikom ali aparatom za
snemanje ali reprodukcijo zvoka; televizijske
kamere; video kamere za snemanje posamičnih
slik in drugi video snemalne kamere
- Oddajniki
- Oddajniki z vdelanim sprejemnikom
Električni kondenzatorji, konstantni, spremenljivi
ali nastavljivi (vnaprej nastavljeni)
- Drugi konstantni kondenzatorji:
-- drugi
Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali
za zaščito električnih tokokrogov ali za povezavo
z električnimi tokokrogi ali znotraj njih (npr.: stikala,
releji, varovalke, dušilni elementi motečih valov,
vtiči in vtičnice, okovi žarnic in razdelilne omarice),
za napetosti do vključno 1.000 V
- Drugi aparati:
-- predpripravljeni elementi za električna vezja
-- vezni in kontaktni elementi za žice in kable
- kontaktno polje za rezine

8532

860500000
8484

-- Žični telefonski aparati (telefoni) z brezžično
slušalko
-- drugi:
-- drugi, digitalni ali analogni
- Stroji za faksimiliranje (telefaksi) in teleprinterji:
-- stroji za faksimiliranje (telefaksi)
- Drugi aparati za žične sisteme z nosilnim tokom
ali za digitalne žične sisteme
- Drugi aparati

lokomotive;

lokomotive z

8606

Železniški in tramvajski tovorni vagoni,
nesamovozni

8607

Deli tirnih vozil ali vrtljivih podstavkov

8701
870110

Traktorji, (razen traktorjev iz tar. št. 8709)
- Traktorji, ki se upravljajo stoje (brez sedeža)

8708

Deli in pribor za motorna vozila iz tar. št. 8701 do
8705
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870850

9030

870860
870870
871200

- Pogonske gredi z diferencialom, tudi tiste, ki
imajo druge transmisijske komponente
- Gredi (razen pogonskih) in njihovi deli
- Kolesa, njihovi deli in pribor
Kolesa in druga podobna vozila (tudi dostavni
tricikli), brez motornega pogona

8713

Invalidski vozički, vključno z vozički z motornim
ali drugačnim mehanskim pogonom

903082000

9001

Optična vlakna in snopi optičnih vlaken; kabli iz
optičnih vlaken (nevgrajeni in neoplaščeni), razen
tistih iz tar. št. 8544; listi in plošče iz polarizajočega
materiala; leče (vključno kontaktne leče), prizme,
zrcala in drugi optični elementi iz kakršnega koli
materiala, nemontirani, razen takih optično
neobdelanih steklenih elementov
- Optična vlakna, snopi optičnih vlaken in kabli iz
optičnih vlaken

900110
9002

900211000
9008
900820000
9018

901832
901839000
901841000
901849
9026

9028
902890
9029

902920
902990

903083
903089
9031
903180
9032

Projektorji slik, razen kinomatografskih;
fotografski aparati (razen kinematografskih) za
povečevanje in pomanjševanje
- čitalniki za mikrofilm, mikrofiš ali drugo
mikroobliko, ki lahko izdelajo kopijo ali ne
Medicinski, kirurški, zobozdravniški in
veterinarski instrumenti in aparati, vključno z
scintigrafskimi, elektromedicinskimi aparati in
aparati za preiskavo vida; deli in pribor
- Injekcijske brizgalke, igle, katetri, kanile in
podobno:
- cevaste kovinske igle in kirurške igle za šivanje
-- drugo
- Drugi zobozdravniški instrumenti in aparati:
- zobozdravniški vrtalni stroji, tudi kombinirani z
drugo zobozdravniško opremo na skupnem
stojalu
-- drugo

903281
903289
9403
940310
940320
940390

Drugo pohištvo in njegovi deli
- Kovinsko pisarniško pohištvo
- Drugo kovinsko pohištvo
-Deli

9405

Svetilke in pribor za njih, vključno z reflektorji in
njihovimi deli, ki niso navedeni in ne zajeti na
drugem mestu; osvetljeni znaki, osvetljene
ploščice z imeni in podobno, s fiksiranim
svetlobnim virom, in njihovi deli, ki niso navedeni
in ne zajeti na drugem mestu - Deli:
- stekleni

940591
9506

950699
9606

Instrumenti in aparati za merjenje ali kontrolo
pretoka, nivoja, tlaka ali drugih spremenljivih
veličin pri tekočinah ali plinih (npr. merilniki pretoka,
kazalniki nivoja, manometri, merilniki količine
toplote), razen instrumentov in aparatov iz tar. št.
9014, 9015, 9028 ali 9032

960610000
960621000
960630000

Merilniki porabe ali proizvodnje plinov, tekočin ali
električne energije, vključno z merilniki za njihovo
umerjanje
- Deli in pribor
Števci vrtljajev, števci proizvodnje, taksimetri,
kilometrski števci, števci korakov in podobno;
kazalniki hitrosti in tahometri, razen tistih, ki se
uvrščajo v tar. št. 9014 in 9015; stroboskopi
- Kazalniki hitrosti in tahometri; stroboskopi
- Deli in pribor
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Instrumenti, aparati in stroji za merjenje ali
kontrolo, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem
mestu v tem poglavju; projektorji profilov
- Drugi instrumenti, aparati in stroji:
Instrumenti in aparati za avtomatsko regulacijo
ali krmiljenje
- Manostati (regulatorji pritiska)
- Drugi instrumenti in aparati:
<- hidravlični ali pnevmatski
- drugi

903220
Leče, prizme, zrcala in drugi optični elementi, iz
kakršnega koli materiala,montrani, ki so deli ali
pribor instrumentov ali aparatov, razen takih
optičnih neobdelanih steklenih elementov
- Objektivi:
-- za fotoaparate, projektorje ali aparate za
fotografsko povečevanje ali pomanjševanje

Osciloskopi, spektralni analizatorji in drugi
instrumenti in aparati za merjenje in kontrolo
električnih veličin, razen merilnikov iz tar. št. 9028;
instrumenti in aparati za merjenje ali odkrivanje
alfa, beta, gama, rentgenskih, kozmičnih ali drugih
ionizirajočih sevanj
- Drugi instrumenti in aparati:
-- naprave za merjenje ali testiranje
polprevodniških rezin ali naprav
- drugi, z napravo za registriranje
-- drugi

Izdelki in oprema za splošno fizično počutje,
telovadbo, atletiko, druge športe (vključno za
namizni tenis) in igre na prostem, ki niso navedeni
in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju;
plavalni bazeni in bazeni za otroke (vključno z
deli in priborom)
- Drugo:
-- drugo
Gumbi, gumbi pritiskači, zaklopni gumbi, gumbi
za srajce, gumbi, ki se še oblačijo (prekrijejo) in
drugi deli teh izdelkov; nedokončani gumbi
- Pritiskači in njihovi deli
- Gumbi:
-- iz plastične mase, ki niso preoblečeni s
tekstilnim materialom
- gumbi, ki se še oblačijo (prekrijejo) in drugi deli
gumbov; nedokončani gumbi

9607

Zadrge in njihovi deli

9615

Glavniki, sponke za lase in podobno; lasnice, igle
za kodre, sponke za kodre, navijalke za lase in
podobno, razen tistih iz tar. št. 8516, in njihovi deli
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291733000
291735000

-- dinonil ali didecil ortoftalati
-- anhidrid ftalne kisline

3206

Druga barvila; preparati, navedeni v 3. opombi v
tem poglavju, razen tistih iz tar. št. 3203, 3204 ali
3205; anorganski proizvodi, ki se uporabljajo kot
luminofori, kemično določeni ali nedoločeni
- Pigmenti in preparati na osnovi titanovega
dioksida:
- ki vsebujejo 80 mas.% ali več titanovega
dioksida, računano na suhi izdelek
--drugi

320611000
32061900
2801
280110000

Fluor, klor, brom in jod
-Klor

2804
280430000
280440000

Vodik, žlahtni plini in druge nekovine
- Dušik
- Kisik

2806
280610000
2811
281121000
2815

281512000
282300000

3208

Premazna sredstva (barve in laki) na osnovi
sintetičnih polimerov ali kemično modificiranih
naravnih polimerov, dispergiranih ali raztopljenih
v nevodnem mediju; raztopine, definirane v 4.
opombi v tem poglavju

Klorovodik (klorovodikova kislina); klorsulfonska
kislina
- Klorovodik (klorovodikova kislina)

3209

Druge anorganske kisline in druge anorganske
kisikove spojine nekovin
- Druge anorganske kisikove spojine nekovin:
-- ogljikov dioksid

320910000
321100000

Premazna sredstva (barve in laki) na osnovi
sintetičnih polimerov ali kemično modificiranih
naravnih polimerov, dispergiranih ali raztopljenih
v vodni sredini
- Na osnovi akrilnih ali vinilnih polimerov
Pripravljeni sikativi

Natrijev hidroksid (kavstična soda); kalijev
hidroksid (kavstična pepelika); natrijevi ali kalijevi
peroksidi
- Natrijev hidroksid (kavstična soda);
- v vodni raztopini (tekoča soda)
Titanovi oksidi

2828

Hipokloriti; komercilani kalijev hipoklorit (klorovo
apno); kloriti; hipobromiti

2829

28289000 - Drugo

2833

Sulfati; galuni; peroksisultati (persulfati)
- Drugi sulfati:
-- aluminija

283322000
2835
283531000

Fosfinati (hipofosfiti), fosfonati (fosfiti), fosfati in
polifosfati
- Polifosfati:
-- natrijev trifosfat (natrijev tripolifosfat)

2840
284030000
284700000

Borati; peroksiborati (perborati)
- Peroksiborati (perborati)
Vodikov peroksid, utrjen s sečnino ali ne

2849
284910000

Karbidi, kemično določeni ali nedoločeni
-Kalcija

2912

Aldehidi, z drugimi kisikovimi funkcijami ali brez
njih; ciklični polimeri aldehidov; paraformaldehid
- Akciklični aldehidi brez drugih kisikovih funkcij:
-- metanal (formaldehid)

291211000
2917

291731000
291732000
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3214

321410

3402

340220
340600
36020000
360300

3918
391810
3922
392210000
3923

Polikartoksilne kisline, njihovi anhidridi, halogenidi,
peroksidi in peroksikisline; njihovi halogenski,
sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati
- Aromatske polikarboksilne kisline, njihovi
anhidridi, halogenidi, peroksidi, peroksikisline in
njihovi derivati:
- dibutil ortoftalati
- dioktil ortoftalati

392321000
420100000
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Kiti (steklarski, za cepljenje idr), smolni ometi,
druge tesnilne mase, polnila za pleskarskobarvarska dela; preparati za površinsko obdelavo
fasad, notranjih zidov, tal, stropov, in podobno, ki
niso ognjevarni
- Steklarski kiti, kiti za cepljenje dreves, smolni
cementi, tesnilne mase in drugi kiti; polnila za
pleskarskobarvarska dela
Organska površinsko aktivna sredstva (razen
mila); površinsko aktivni preparati, preparati za
pranje (tudi pomožni preparati za pranje) in
preparati za čiščenje z dodatkom mila ali brez
njega, razen tistih iz tar. št. 3401
- Preparati, pripravljeni za prodajo na drobno
Sveče, svečke in podobno
Pripravljena razstreliva, razen smodnika
Počasi goreče vžigalne vrvice; detonirne vrvice;
udarne in razstrelilne kapice; vžigalniki; električni
detonatorji
Talne obloge iz plastičnih mas, samolepilne ali
ne, v zvitkih ali v ploščah;tapete za stene ali
strope, definirane z 9. opombo v tem poglavju
- Iz polimerov viniklorida
Kadi, pršne kadi, lijaki, bideji, straniščne školjke,
deske in pokrovi, izplakovalni kotliči in podobni
sanitarni proizvodi iz plastičnih mas
- Kadi, pršne kadi in lijaki
Izdelki za prevoz in pakiranje blaga (embalaža),
iz plastičnih mas; zamaški, pokrovi, pokrovke in
druga zapirala iz plastičnih mas
- Vreče in vrečke (vključno trikotne):
-- iz polimerov etilena
Sedlarski in jermenarski proizvodi za katero koli
žival (vključno vprežne vrvi za komate, povodci,
ščitniki za kolena, nagobčniki, podstavki in blazine
za sedla, torbe-bisage, plašči za pse in podobno),
iz kakršnega koli materiala
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4202

4203

Kovčki za obleko, neseserji, ataše kovčki,
aktovke, šolske torbe, etuiji za očala, toki za
daljnoglede, toki za fotoaparate, toki za glasbila,
toki za puške, toki za samokrese in podobni
izdelki; potne torbe, toaletne torbe, nahrbtniki,
ženske torbice, nakupovalne torbe, listnice,
denarnice za kovance, tulci in mape za zemljevide
ali dokumente, tobačnice, mošnjički za tobak,
torbe za orodje, športne torbe, škatle za
steklenice, škatle za nakit, škatle za puder, škatle
za jedilni pribor in podobne škatle iz usnja,
umetnega usnja, iz folij iz plastičnih mas, iz
tekstilnih materialov, vulkanfibra ali iz kartona, v
celoti ali pretežno prevlečeni s temi materiali ali
papirjem

480252
480260

480300

Toaletni papir, papir za odstranjevanje ličila, papir
za brisače, serviete in robčke ter podoben papir
za uporabo v gospodinjstvu ali za sanitarne
namene, celulozna vata, listi in trakovi iz
celuloznih vlaken, vključno nabrani (krep, plisirane
idr.), reliefni, luknjani, površinsko barvani,
površinsko okrašeni ali tiskani izdelki, v zvitkih,
širokih nad 36 cm, ali v pravokotnih (vključno
kvadratnih) listih z najmanj eno stranico daljšo
kot 36 cm, v neprepognjenem stanju

4805

Drug nepremazan papir in karton, v zvitkih ali
listih, dalje neobdelan, razen obdelav, ki so
navedene v 2. opombi tega poglavja
- Drug papir in karton, z maso nad 150 g/m2, toda
pod 225 g/m2
- Drug papir in karton, z maso 225 g/m2 ali več

420400

Oblačila in pribor za oblačila, iz usnja ali umetnega
usnja
Izdelki iz usnja ali umetnega usnja, ki se
uporabljajo v strojih ali mehaničnih napravah ali
za druge tehnične namene

420500000

Drugi proizvodi iz usnja ali umetnega usnja

4303

Oblačila, pribor za oblačila in drugi krzneni izdelki

480570

43040000
43040009

Umetno krzno in proizvodi iz umetnega krzna
- Proizvodi iz umetnega krzna

480580

4410

Iverne plošče in podobne plošče iz lesa in drugih
lesnatih (ligninskih) materialov, neaglomerirane
ali aglomerirane s smolami ali drugimi organskimi
vezivi

4808

4411

Vlaknene plošče iz lesa ali drugih lesnatih
materialov, aglomerirane ali neaglomerirane s
smolami ali drugimi organskimi vezivi

4412

Vezan les, furnirške plošče in podoben lameliran
les
- Vezane plošče, ki so sestavljene samo iz
furniranih lesenih listov, katerih posamezna
debelina ne presega 6 mm:
-- z najmanj enim zunanjim slojem iz vrst
tropskega drevja, navedenih v opombi k tarifnim
podštevilkam št. 1 v tem poglavju:
-- druge
-- druge, z najmanj enim zunanjim slojem iz lesa,
ki ni les iglavcev
-- druge
- Druge, z najmanj enim zunanjim slojem iz lesa,
ki ni les iglavcev:
-- z najmanj enim zunanjim slojem iz vrst
tropskega drevja, navedenih v opombi k tarifnim
podštevilkam št. 1 v tem poglavju
-- druge, ki imajo najmanj en sloj iverice
-- druge
- Druge:
-- z najmanj enim zunanjim slojem iz vrst
tropskega drevja, navedenih v opombi k tarifnim
podštevilkam št. 1 v tem poglavju
-- druge, ki imajo najmanj en sloj iverice
-- druge
Časopisni papir, v zvitkih ali listih

441213
44121390
44121400
44121900
441222
441223000
441229
441292
441293000
441299
480100
4802

480810000
4810

481011
481012000
4814
481420000

481430000

4816

481610000
481620000

Nepremazan papir in karton, ki se uporabljata za
pisanje, tiskanje ali drugačne grafične namene,
vključno papir in karton za luknjane kartice in
trakove v zvitkih ali listih, razen papirja iz tar. št.
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24

4801 ali 4803; ročno izdelana papir in karton
- Drug papir in karton brez lesnih vlaken, dobljenih
z mehaničnim postopkom, ali ki vsebujem po masi
do vključno 10% teh vlaken od skupne vsebine
vlaken:
-- z maso od vključno 40 do vključno 150 g/m2
- Drug papir in karton, 'ki od skupne količine
vlaken vsebujeta po masi nad 10% vlaken,
dobljenih z mehaničnim postopkom

Papir in karton, valovita (z nalepljenimi ravnimi
površinskimi listi ali brez njih), nabrana (krep,
plisirana), reliefna ali luknjana, v zvitkih ali listih,
razen tistih iz tar. št. 4803 ali 4818
- Papir in karton, valovita, vključno luknjana
Papir in karton, premazana z ene ali z obeh strani
s kaolinom ali drugimi anorganskimi snovmi z
vezivom ali brez njega, toda brez drugega
premaza, površinsko barvana ali nebarvana,
okrašena ali neokrašena, tiskana ali netiskana, v
zvitkih ali listih
- Papir in karton za pisanje, tiskanje ali za druge
grafične namene, ki v skupni količini vlaken
vsebujeta po masi do vključno 10% vlaken,
dobljenih z mehaničnim postopkom:
-- z maso do vključno 150 g/m2
-- z maso nad 150 g/m2
Zidne tapete in podobne stenske obloge iz papirja;
prozorni papir za okna
- Stenske tapete in podobne stenske obloge iz
papirja s prednjo stranjo, premazano ali prekrito
s slojem plastične mase, ki ima zrnato, reliefno,
barvano, tiskano ali drugače okrašeno površino
- Stenske tapete in podobne stenske obloge iz
papirja s sprednjo stranjo prekrito s pletarskim
materialom, ki je med seboj spojen ali nespojen v
vzporedne niti ali tkan
Karbon papir, samokopirni papir in drug papir za
kopiranje ali prenašanje, razen tistih iz tar. št. 4809;
matrice za razmnoževanje in ofsetne plošče iz
papirja, v škatlah ali brez škatel
- Karbon in podoben kopirni papir
- Samokopirni papir
Toaletni papir, robčki, listi za odstranjevanje ličila,
brisače, namizni prti, serviete, otroške plenice,
tamponi, rjuhe in podobni predmeti za
gospodinjstvo, bolnišnice ali sanitarne potrebe,
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481810
481820
481830000
481840
4819

481910000
481920
481940000
481950000
481960000
4821
482110
4822

4823

482340000
482359
482370

560749
560750
5801

Škatle, vreče in drugi izdelki za pakiranje, iz
papirja, kartona, celulozne vate ali listov ali trakov
iz celuloznih vlaken; kartonažni izdelki, Iz papirja
ali kartona, ki se uporabljajo v pisarnah, trgovinah
ali podobno
- Škatle, zaboji in vreče iz valovitega papirja ali
kartona
- Zložljive škatle, zaboji in vreče iz nevalovitega
papirja ali nevalovitega kartona
- Druge vreče in vrečke, razen ovitkov za
gramofonske plošče
- Druga embalaža za pakiranje, vključno z ovitki
za gramofonske plošče
,
- Kartonažni izdelki iz papirja ali kartona, ki se
uporabljajo v pisarnah, trgovinah In podobno

580110000
580125000
580126000
580135000
580136000

Papirne ali kartonske etikete, vseh vrst, tiskane
ali netiskane
- Tiskane
Tuljave, motki, kopsi in podobne podlage iz papirne
mase, papirja ali kartona (luknjani ali neluknjani,
ojačeni ali neojačeni)
Drug papir, karton, celulozna vata ter listi in trakovi
iz celuloznih vlaken, razrezani v določene velikosti
ali oblike, drugi izdelki Iz celuloze, papirja, kartona,
celulozne vate ali listov ali trakov iz celuloznih
vlaken
- Zvitki, listi in koluti, tiskani za registrirne aparate
- Drug papir in karton za tiskanje, pisanje ali druge
grafične namene:
-- drugo
- Liti ali stisnjeni izdelki iz papirne mase

5112

Tkanine iz česane volne ali česane fine živalske
dlake

5208

Bombažne tkanine, ki vsebujejo po masi 85% ali
več bombaža, mase do 200 g/m2

5209

Bombažne tkanine, ki vsebujejo po masi 85% ali
več bombaža, mase nad 200 g/m2

5210

Bombažne tkanine, ki vsebujejo po masi pod 85%
bombaža, v mešanici pretežno ali samo z
umetnimi ali sintetičnimi vlakni, mase do 200 g/m2

5211

Bombažne tkanine, ki vsebujejo po masi pod 85%
bombaža, v mešanici pretežno ali samo z
umetnimi ali sintetičnimi vlakni, mase nad
200 g/m2

5212

Druge bombažne tkanine

5602

Klobučevina, vključno z impregnirano, prevlečeno
ali laminirano

5603

Netkani tekstil, vključno impregniran, prevlečen,
prekrit ali laminiran
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5607

oblačilni predmeti in pribor iz papirne mase,
papirja, celulozne vate ali iz listov ali trakov iz
celuloznih vlaken
• Toaletni papir
- Robčki, listi za odstranjevanje ličila ali brisače
- Namizni prti in serviete
- Vložki, tamponi, otroške plenice, plenične
predloge in podobni sanitarni predmeti

Tkanine z zankasto oz. lasasto površino in tkanine
iz ženiljske preje, razen tkanin iz tar.št. 5802 in
5806
- Iz volne ali fine živalske dlake
- Iz bombaža:
-- tkanine z razrezanimi zankami po osnovi
-- ženiljske tkanine
- Iz umetnih ali sintetičnih vlaken:
-- tkanine z razrezanimi zankami po osnovi
--ženiljske tkanine

5802

Frotirne tkanine za brisače in podobne zankaste
frotirne tkanine, razen ozkih tkanin iz tar.št. 5806;
taftane tekstilne tkanine, razen proizvodov iz
tar.št. 5703

5803

Gaza tkanine, razen ozkih tkanin iz tar. št. 5806

5808

Pletenice v metraži; okrasna pozameneterija in
podobni okrasni izdelki v metraži, nevezeni, razen
pletenih ali kvačkanih, rese, pomponi in podobni
Izdelki

5810
581100000

Vezenina v metraži, trakovih ali motivih
Prešiti tekstilni izdelki v metraži, ki so sestavljeni
iz ene ali več plasti tekstilnih materialov, spojenih
s polnilom, prešivanjem ali na drug način, razen
vezenin iz tar.št. 5810

5904

Linolej, vključno rezan v oblike; talna prekrivala
na tekstilni podlagi, premazani, prevlečeni ali
prekriti, vključno z razrezanimi v oblike
- Drugo:
- na podlagi iz iglane klobučevine ali netkanega
tekstila

590491
5906

Gumirani tekstilni materiali, razen tistih iz tar.št.
5902

6002
600230

Drugi pleteni ali kvačkani materiali
- Širine več kot 30 cm, ki vsebujejo po masi 5%
ali več elastomerne preje ali niti iz kavčuka ali
gume
- Drugi materiali, pleteni po osnovi (vključno z
materiali, dobljenimi z „galloon" pletilnimi stroji):
-- iz volne ali fine živalske dlake
-- iz bombaža
-- iz umetnih ali sintetičnih vlaken
- drugi
- Drugi:
-- iz bombaža
-- iz umetnih ali sintetičnih vlaken

600241000
600242
600243
600249000
600292
600293

25

Dvonitne vrvi, druge vrvi, motvozi, konopi in kabli,
vključno pletene, impregnirane, prevlečene,
prekrite, obložene z gumo ali plastično maso
- Iz polietilena ali polipropilena:
- drugo
- Iz drugih sintetičnih vlaken

6101

Plašči, površniki, vetrovke s kapuco tipa anorak
(vključno smučarski jopiči), vetrovke s podlogo
ali vložkom ali brez njiju in podobni izdelki za
moške in dečke, pleteni ali kvačkani, razen
izdelkov iz tar.št. 6103

6102

Plašči, površniki, pelerine, vetrovke s kapuco tipa
anorak (vključno smučarski jopiči), vetrovke s
podlogo ali vložkom ali brez njiju in podobni izdelki
poročevalec, št. 60

za ženske ali deklice, razen izdelkov iz tar. št.
6204

za ženske in deklice, pleteni ali kvačkani, razen
izdelkov iz tar.št. 6104
6203

Obleke, kompleti, jakne, hlače, hlače z oprsnikom
in naramnicami, jahalne hlače in kratke hlače
(razen kopalnih hlačk), za moške in dečke

6204

Kostimi, kompleti, suknjiči in jopiči, obleke, krila,
hlačna krila, hlače, hlače z oprsnikom in
naramnicami in kratke hlače (razen kopalnih
hlačk in kopalnih oblek), za ženske in deklice

6205

Srajce za moške in dečke

Srajce za moške in dečke, pletene ali kvačkane

6206

Bluze, srajce in srajčne bluze za ženske in deklice

6106

Bluze, srajce in srajčne bluze, za ženske in
deklice, pletene ali kvačkane

6207

Spodnje majice in druge majice, spodnje hlače,
spalne srajce, pižame, kopalni plašči, domače
halje in podobni izdelki za moške in dečke

6107

Spodnje hlače, spalne srajce, pižame, kopalni
plašči, domače halje in podobni izdelki za moške
in dečke, pleteni ali kvačkani

6208

Kombineže, spodnja krila, spodnje hlače, spalne
srajce, pižame, jutranjke, kopalni plašči, domače
halje in podobni izdelki, za ženske in deklice,
pleteni ali kvačkani

Spodnje majice in druge majice, kombineže,
spodnja krila, hlačke, spodnje hlače, spalne srajce,
pižame, jutranjke, kopalni plašči, domače halje in
podobni izdelki, za ženske in deklice

6209

Oblačila in pribor za oblačila za dojenčke

6211

Trenirke, smučarske obleke in kopalne hlačke ali
kopalne obleke; druga oblačila

6212

Modrčki, pasovi za nogavice, stezniki, oporniki,
naramnice, podveze in podobni izdelki ter njihovi
deli, vključno s pletenimi ali kvačkanimi

6103

Obleke, kompleti, suknjiči in jopiči, hlače z
oprsnikom in naramnicami, jahalne hlače in kratke
hlače (razen kopalnih hlačk), za moške in dečke,
pleteni ali kvačkani

6104

Kostimi, kompleti, jakne in jopiči, obleke, krila,
hlačna krila, hlače, hlače z oprsnikom in
naramnicami, jahalne hlače in kratke hlače (razen
kopalnih hlačk in kopalnih oblek), za ženske in
deklice, pleteni ali kvačkani

6105

6108

6109

T-majice, spodnje majice in druge majice, pletene
ali kvačkane

6110

Jope, ki se zapenjajo ali ne, puloverji,
brezrokavniki in podobni izdelki, pleteni ali
kvačkani
6213

Robčki

6111

Oblačila in pribor za oblačila, za dojenčke, pleteni
ali kvačkani

6214

Šali, ogrinjala, rute, naglavne rute, tančice in
podobni Izdelki

Trenirke, smučarske obleke in kopalne hlačke ali
kopalne obleke, pletene ali kvačkane

6215

Kravate in metuljčki

611300

Oblačila, izdelana iz pletenih ali kvačkanih
materialov iz tar. št. 5903, 5906 in 5907

6217

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

6114

Druga oblačila, pletena ali kvačkana (vključno z
„bodiji", ki se nosijo kot zgornja oblačila)

6301
630130

6115

Hlačne nogavice, nogavice, vključno nogavice
za krčne žile in nogavice brez podplatov, pletene
ali kvačkane

630140
630190

Odeje in podobni pokrivači
- Odeje (razen električnih odej) in podobna
pregrinjala iz bombaža
- Odeje (razen eletkričnih odej) in podobna
pregrinjala, iz sintetičnih vlaken
- Druge odeje in podobna pregrinjala

Rokavice, palčniki In rokavice brez prstov, pletene
ali kvačkane
- Impregnirane, prevlečene ali prekrite s plastično
maso ali gumo

6302

Posteljno, namizno, toaletno in kuhinjsko perilo

6303

Zavese (vključno draperije) in notranje platnene
navojnice, kratke okrasne draperije za okna ali
postelje

6304

Drugi izdelki za notranjo opremo, brez izdelkov
iz tar.št. 9404

6305

Vreče in vrečke za pakiranje blaga

6306

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

6307

Drugi gotovi izdelki, vključno z modnimi kroji za
oblačila

6112

6116
611610
6117
6201

6202

Drug gotov pribor za oblačila, pleten ali kvačkan;
pleteni ali kvačkani deli oblačil ali pribora za oblačila
Plašči, površniki, pelerine, vetrovke s kapuco tipa
anorak (vključno smučarski jopiči), vetrovke s
podlogo ali z vložkom ali brez njiju in podobni
izdelki za moške in dečke, razen izdelkov iz tar.št.
6203
Plašči, površniki, pelerine, vetrovke s kapuco tipa
anorak (vključno smučarski jopiči), vetrovke s
podlogo ali vložkom ali brez njiju in podobni izdelki

poročevalec, št. 60

26

9. julij 2001

630710
630790
630900000

- Krpe za tla, posodo, prah in podobne krpe za
čiščenje
- Drugo
Ponošena - izrabljena oblačila in drugi izrabljeni
tekstilni izdelki

6905

Strešniki, deli dimnikov, okrasni in drugi izdelki za
gradbeništvo iz keramike

7113

Nakit in deli nakita, iz plemenitih kovin ali kovin,
navaljanih s slojem plemene kovine

6310

Krpe, motvozi, vrvi, konopci in prameni v obliki
odpadkov ali neuporabnih izdelkov, iz tekstilnega
materiala

7114

Zlatarski predmeti in njihovi deli, iz plemenitih
kovin ali kovin, navaljanih s slojem plemene
kovine

6401

Nepremočljiva obutev s podplati in zgornjim delom
iz kavčuka, gume ali plastične mase, katere
zgornji del ni pritrjen na podplat in ne spojen z
njim s šivanjem, z zakovicami ali z žeblji, vijaki,
čepi ali po podobnih postopkih
Druga obutev s podplati in zgornjim delom iz gume
(vulkanizirane ali ne) plastične mase

7202

Fero-predzlitine
- Fero-silicij:
-- ki vsebuje več kot 55 mas.% silicija
- Fero-krom:
-- ki vsebuje več kot 4 mas.% ogljika
- drugo
- Druge:
-- drugo:
- fero-fosfor:
- ki vsebuje 15 mas.% ali več fosforja
- fero-siliko-magnezij
-- drugo
Ploščati toplo valjani izdelki iz železa ali
nelegiranega jekla, širine 600 mm ali več,
neplatirani in neprevlečeni
- Drugi, v kolobarjih, toplo valjani brez nadaljnje
obdelave, luženi (dekapirani):
-- debeline 3 mm in več, toda manj kot 4,75 mm
- debeline manj kot 3 mm
- Drugi, v kolobarjih, toplo valjani brez nadaljnje
obdelave:
- debeline 4,75 mm ali več, toda ne več kot 10
mm:
-- drugi
- debeline 3 mm in več, toda manj kot 4,75 mm:
- drugi
-- debeline manj kot 3 mm:
- drugi
- Ne v kolobarjih, toplo valjani brez nadaljnje
obdelave, z reliefnimi vzorci:
- debeline manj kot 2 mm
- Drugi, ne v kolobarjih, toplo valjani, brez nadaljnje
obdelave:
-- debeline več kot 10 mm:
- valjani s štirih strani ali v zaprtem kalibru, širine
do 1250 mm
~ drugi, debeline:
- več kot 20 mm
- več kot 10 mm, vendar ne več kot 15 mm,
širine:
- manj kot 2.050 mm
- drugi, debeline 4,75 mm ali več, vendar ne več
kot 10mm:
-- valjani s štirih strani ali v zaprtem kalibru, širine
do 1250 mm in debeline 4 mm in več
- drugi, širine:
- manj kot 2.050 mm
-- debeline 3 mm in več, vendar manj kot 4,75
mm
-- debeline manj kot 3 mm
- Drugi (vkolobarjih ali ne):
-- drugi

6402
6403

Obutev s podplati iz gume (vulkanizirane ali ne),
plastične mase, iz usnja ali umetnega usnja in z
zgornjim delom iz tekstilnih materialov

6405
650100000

Druga obutev
Tulci, stožci in podobni izdelki iz klobučevine,
neoblikovani in brez oboda; krogi in cilindri
(vključno z rezanimi cilindri) iz klobučevine
Tulci, stožci in podobni izdelki, pleteni ali izdelani
s sestavljanjem trakov iz katerega koli materiala,
neoblikovani in brez oboda, nepodloženi in
neokrašeni
Klobuki in druga pokrivala, iz klobučevine,
izdelane iz tulcev, stožcev in drugih izdelkov iz
tar. št. 6501, vključno tudi podloženi ali okrašeni
Klobuki in druga pokrivala, pleteni ali izdelani s
sestavljanjem trakov iz katerega koli materiala,
vključno tudi podloženi ali okrašeni

650300
650400000

6505

6506
650700000

6807
600800000

720241
720249
720299

Obutev s podplati iz gume (vulkanizirane ali ne),
plastične mase, usnja ali umetnega usnja in z
zgornjim delom iz usnja

6404

650200000

720221

720299190
720299300
720299800
7208

720826000
720827000
720837
720837900
720838
720838900
720839
720839900
720840
720840900

Klobuki in druga pokrivala, pleteni ali kvačkani ali
izdelani iz čipke, klobučevine ali drugih tekstilnih
metražnih materialov (razen iz trakov), vključno
s podloženimi ali okrašenimi; mrežice za lase iz
kakršnega koli materiala, vključno podložene ali
okrašene
Druga pokrivala, vključno podložena ali okrašena
Trakovi za notranje obrobljanje; podloge, prevleke,
osnove in ogrodja, ščitniki za oči in podbradniki,
za pokrivala

720851
720851100
720851300
720851990
720852

Izdelki iz bitumna ali iz podobnih materialov (npr.
iz bitumna iz nafte ali iz premogove katranske
smole)
Plošče, ploščice, bloki ipd. iz rastlinskih vlaken,
slame, koruznega ličja, iverja, žagovine ali drugih
lesnih odpadkov, aglomerirani s cementom, sadro
ali drugimi mineralnimi vezivi

720852100
720852990
720853

6810

Izdelki iz cementa, betona ali umetnega kamna,
armirani ali nearmirani

720854
720890
720890900

6811

Azbestnocementni izdelki, izdelki iz cementa s
celuloznimi vlakni ipd.

7209

6904

Keramične zidarske opeke, bloki za pode, nosilni
bloki in podobno
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Ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega
jekla, širine 600 mm ali več, hladno valjani (hladno
deformirani), neplatirani, neprevlečeni in neprekriti
- V kolobarjih, hladno valjani, brez nadaljnje
obdelave:

poročevalec, št. 60

720915000
720916
720917
720918
720925000
720926
720927
720928
720990
720990900
7211

7213
721310000
721391
721391100
721391410
721391490
721391700
721391900
721399
7214

721410000
721420000

721491
721499
7215
721510000
721550
721590
721590900
7216

721661
721669000
721691
721699
721699900

-- debeline 3 mm in več
-- debeline več kot 1 mm, vendar manj kot 3 mm
-- debeline od 0,5 mm in več, vendar ne več kot
kot 1 mm
- debeline manj kot 0,5 mm
- Drugi, ne v kolobarjih, hladno valjani, brez
nadaljnje obdelave:
-- debeline 3 mm in več
-- debeline več kot 1 mm, vendar manj kot 3 mm
-- debeline 0,5 mm ali več, vendar ne več kot kot
1 mm
-- debeline manj kot 0,5 mm
- Drugi (v kolobarjih ali ne):
-- drugi

Hladno vlečena žica iz železa ali nelegiranega
jekla

7218

Nerjavno jeklo v ingotih ali drugih primarnih oblikah;
polizdelki iz nerjavnega jekla
- Drugo:
-- s pravokotnim (razen s kvadratnim) prečnim
prerezom:
-- kovani
--drugi:
- s kvadratnim prečnim prerezom:
— kovani
-- drugi:
- kovani:
— z okroglim ali mnogokotnim prečnim prerezom
— drugi

721891
721891900
721899
721899190
721899910
721899990

Ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega
jekla, širine manj kot 600 mm, neplatirani,
neprevlečeni in neprekriti

7219

Žica, toplo valjana, v ohlapnih kolobarjih, iz železa
ali nelegiranega jekla
- Z vtiski, rebri, žlebovi ali drugimi deformacijami,
povzročenimi med valjanjem
- Druge:
-- s krožnim prečnim prerezom premera manj
kot 14 mm
--- iz tipov, ki se uporabljajo za armiranje betona
- druge:
— ki vsebujejo 0,06 mas.% ali manj ogljika
— ki vsebujejo več kot 0,06 mas.%, vendar ne
več kot 0.25 mas.% ogljika
— ki vsebujejo več kot 0,25 mas.%, vendar ne
več kot 0.75 mas.% ogljika
ki vsebujejo več kot 0.75 mas.% ogljika
-- druge

721912
721913
721914
721922
721923000
721924000
721931000
721932

Palice iz železa ali nelegiranega jekla, kovane,
toplo valjane, toplo vlečene ali toplo iztiskane, brez
nadaljne obdelave, vključno s tistimi, ki so spiralno
zvite po valjanju
- Kovane
- Z vtiski, rebri, žlebovi ali drugimi deformacijami,
povzročenimi med valjanjem ali spiralno zvite po
valjanju
- Druge:
-- s pravokotnim (razen kvadratnim) prerezom
-- druge

721933
721934
721935
721990
721990900
7220
722011000
722012000
722020
722090

Druge palice iz železa ali nelegiranega jekla
- Iz avtomatnega jekla, hladno oblikovane ali
hladno dodelane, brez nadaljnje obdelave
- Druge, hladno oblikovane ali hladno dodelane,
brez nadaljnje obdelave
-Druge:
-- druge

722090110
72209019
722090191
722090199

Kotni profili in drugi profili iz železa ali nelegiranega
jekla
- Kotni profili in drugi profili, hladno oblikovani ali
hladno dodelani, brez nadaljnje obdelave:
-- izdelani iz ploščato valjanih izdelkov
-- drugi
- Drugi:
-- hladno oblikovani ali hladno dodelani iz plosko
valjanih izdelkov
»drugi:
drugi
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7217

722090390
722090900
722100
7222
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Ploščato valjani izdelki iz nerjavnega jekla, širine
600 mm in več
-Toplo valjani, v kolobarjih, brez nadaljnje
obdelave:
-- debeline 4,75 mm ali več, vendar ne več kot
10 mm
- debeline 3 mm ali več, vendar manj kot 4,75
mm
- debeline manj kot 3 mm
- Toplo valjani, ne v kolobarjih, brez nadaljnje
obdelave:
- debeline 4,75 mm in več, vendar ne več kot 10
mm
-- debeline 3 mm in več, vendar manj kot 4,75
mm
- debeline manj kot 3 mm
- Hladno valjani, brez nadaljnje obdelave:
- debeline 4,75 mm in več
- debeline 3 mm in več, vendar manj kot 4,75
mm
- debeline več kot 1 mm, vendar manj kot 3 mm
-- debeline 0,5 mm in več, vendar ne več kot 1
mm
-- debeline manj kot 0,5 mm
-Drugi:
- drugi
Ploščato valjani izdelki iz nerjavnega jekla, širine
manj kot 600 mm
- Toplo valjani, brez nadaljnje obdelave:
-- debeline 4,75 mm in več
- debeline manj kot 4,75 mm
- Hladno valjani, brez nadaljnje obdelave
- Drugi:
- širine več kot 500 mm:
— površinsko obdelani, vključno s platiranjem,
brez nadaljnje obdelave
-drugi:
— pločevina, prevlečena s PVC folijo, visok sijaj
— drugi
-- širine ne več kot 500 mm:
-- površinsko obdelani, vključno s platiranjem,
brez nadaljnje obdelave:
— drugi
- drugi
Žica, toplo valjana, v ohlapnih kolobarjih, iz
nerjavnega jekla
Palice, kotni profili in drugi profili iz nerjavnega
jekla

9. julij 2001

722211
722219
722220
722230
7225
722511000
722519
722520
722530000
722540
722550000
722591
722591900
722592
722592900
722599
722599900
7226
722611
722619
722620
722691
722692
722693
722693800
722694
722694800
722699
722699800

- Palice, toplo valjane, toplo vlečene ali iztiskane,
brez nadaljnje obdelave:
-- okroglega prečnega prereza
- druge
- Palice, hladno oblikovane ali hladno dodelane,
brez nadaljnje obdelave
- Druge palice
Ploščato valjani izdelki iz drugih legiranih jekel,
širine 600 mm in več
- Iz silicijevega jekla za elektropločevine:
- zrnato usmerjeni
-drugi
- Iz hitroreznega jekla
- Drugi, toplo valjani, v kolobarjih, brez nadaljnje
obdelave
- Drugi, toplo valjani, ne v kolobarjih, brez nadaljnje
obdelave
- Drugi, hladno valjani (hladno deformirani), brez
nadaljnje obdelave
- Drugi:
-- elektrolitsko platirani ali prevlečeni s cinkom:
— drugi
- drugače platirani ali prevlečeni s cinkom:
— drugi
-- drugi:
— drugi
_
Ploščati valjani izdelki iz drugih legiranih jekel,
širine manj kot 600 mm
- Iz silicijevega jekla za elektropločevine:
- zrnato usmerjeni
-- drugi
- Iz hitroreznega jekla
- Drugi:
-- toplo valjani, brez nadaljnje obdelave
- hladno valjani (hladno deformirani), brez
nadaljnje obdelave
-- elektrolitsko platirani ali prevlečeni s cinkom:
— drugi
- drugače platirani ali prevlečeni s cinkom:
— drugi
- drugi:
— drugi

7227

Žica toplo valjana, v ohlapno navitih kolobarjih, iz
drugih legiranih jekel

7228

Palice, kotni profili in drugi profili iz drugih legiranih
jekel; votle palice za svedre, iz legiranih ali
nelegiranih jekel
- Palice iz hitroreznega jekla
- Palice iz silicij-manganovega jekla:
-- toplo valjane, toplo vlečene ali iztiskane, brez
nadaljnje obdelave:
-- s pravokotnim (razen kvadratnega) prečnim
prerezom, valjane s štirih strani
-- druge
- druge:
-- druge
- Druge palice, toplo valjane, toplo vlečene ali
iztiskane, brez nadaljnje obdelave
- Druge palice, kovane, brez nadaljnje obdelave
- Palice, hladno oblikovane ali hladno dodelane,
brez nadaljnje obdelave
- Druge palice
- druge:
— iz orodnega jekla
-- druge

722810
722820
722820110
722820190
722820600
722830
722840
722850
722860
722860810
722860890
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722870990

- Kotni profili in drugi profili:
-- drugi:
- drugi:
- hladno oblikovani ali hladno dodelani, brez
nadaljnje obdelave
- drugi

7229

Hladno vlečena žica iz drugih legiranih jekel

7301

Piloti iz železa ali jekla, vključno vrtani, prebiti ali
izdelani iz sestavljenih elementov; zvarjeni profili
in kotniki iz železa ali jekla
- Zvarjeni profili in kotniki

722870
722870910

730120000
7306
730630
730640
,

730650
730660
730690000
7307
730711
730722
730723
730729
730791000
730792
730793
730799
7308

730830000
730900

29

Druge cevi in votli profili (npr. z odprtimi spoji,
varjeni, kovičeni ali zaprti na podoben način), iz
železa ali jekla
- Drugi, varjeni, s krožnim prečnim prerezom, iz
železa ali neiegiranega jekla
- Drugi, varjeni, s krožnim prečnim prerezom, iz
nerjavnega jekla
- Drugi, varjeni, s krožnim prečnim prerezom, iz
drugih legiranih jekel
- Drugi, varjeni, ki nimajo krožnega prečnega
prereza
- Drugo
Pribor (fitingi) za cevi (npr.: spojnice, kolena,
oglavki) iz železa ali jekla
- Liti pribor (fitingi):
- iz netempranega litega železa
- Drug, iz nerjavnega jekla:
-- kolena, loki in oglavki z navojem
- pribor (fitingi) za varjenje
- drug
- Drugo:
- prirobnice
- kolena, loki in oglavki z navojem
-- pribor (fitingi) za varjenje
- drug
Konstrukcije (razen montažnih zgradb iz tar. št.
9406) in deli konstrukcij (npr.: mostovi in mostne
sekcije, vrata za zapornice, stolpi, predalčni
stebri, strehe, strešna ogrodja, vrata in okna ter
okviri zanje, pragovi za vrata, roloji, ograje in
stebri), iz železa ali jekla; pločevine, palice, profili,
kotniki, cevi in podobno, pripravljeni za uporabo
v konstrukcijah, iz železa ali jekla
- Vrata, okna in okvirji zanje ter pragovi za vrata
Rezervoarji, cisterne, sodi in podobni kontejnerji
za kakršen koli material (razen komprimiranih ali
utekočinjenih plinov), iz železa ali jekla, s
prostornino več kot 300 litrov, z oblogo ali brez
nje, s toplotno izolacijo ali brez nje, toda brez
mehaničnih ali termičnih naprav

7310

Cisterne, sodi, pločevinaste škatle in podobni
kontejnerji, za kakršen koli material (razen
komprimiranih ali utekočinjenih plinov), iz železa
ali jekla, s prostornino do 300 litrov, z oblogo ali
brez obloge, s toplotno izolacijo ali brez nje, toda
brez mehaničnih ali termičnih naprav

7314

Tkanine (vključno z brezkončnimi trakovi),
rešetke, mreže in ograje iz železne ali jeklene
žice; rešetke, dobljene z razrezovanjem ali
raztegovanjem enega kosa pločevine ali traku, iz
železa ali jekla
poročevalec, št. 60

731412000
731413000
731414000
731419000
731700

-Tkani izdelki:
-- neskončni trakovi za stroje iz nerjavnega jekla
-- drugi neskončni trakovi za stroje
-- drugi tkani izdelki iz nerjavnega jekla
-- drugi
Žičniki, žeblji, risalni žebljički, spiralno zaviti žeblji,
prešivne spojke (razen tistih iz tar. št. 8305) in
podobni predmeti, iz železa in jekla, z glavo iz
drugega materiala ali brez nje, razen takih izdelkov
z bakreno glavo

7607

Aluminijaste folije (tudi tiskane ali s podlago iz
papirja, kartona, plastične mase ali podobnih
materialov), debeline do vključno 0,20 mm (brez
podlage)

7608
760900000

Aluminijaste cevi
Aluminijasti pribor (fitingi) za cevi (npr.: spojnice,
kolena, oglavki)

7610

Konstrukcije (razen montažnih zgradb iz tar. št.
9406) in deli konstrukcij (npr.: mostovi in deli
mostov, stolpi, predalčni stebri, strehe, strešna
ogrodja, vrata in okna ter okvirji zanje, vratni pragi,
ograje in stebri) iz aluminija; pločevine, palice,
profili, cevi in podobno, iz aluminija, pripravljeni
za uporabo v konstrukcijah
- Vrata, okna in okvirji zanje ter pragi za vrata

7318

Vijaki, matice, tirni vijaki (tirfoni), vijaki s kavljem,
kovice, klini za natezanje, razcepke, podložke
(vključno vzmetne podložke) in podobni izdelki,
iz železa ali jekla

7321

Peči za ogrevanje prostorov, štedilniki, rešetkasta
ognjišča, kuhinjske peči (vključno s pomožnim
kotlom za centralno ogrevanje), ražnji, prenosne
pločevinaste posode z žerjavico, plinski kuhalniki,
grelniki krožnikov in podobni neelektrični
gospodinjski aparati in njihovi deli, iz železa ali
jekla
- Aparati za kuhanje in grelniki krožnikov:
-- na plinsko gorivo ali kombinirani na plinsko
gorivo in na druga goriva
-- na tekoča goriva
-- na trda goriva

761010000

Namizni, kuhinjski in drugi izdelki za gospodinjstvo
in njihovi deli, iz železa ali jekla; železna ali jeklena
volna; gobe za čiščenje posode in blazinice za
čiščenje in poliranje, rokavice ipd., iz železa ali
jekla
- Drugo:
-- iz litega železa, neemajlirano
-- iz litega železa, emajlirano
-- iz nerjavnega jekla
-- iz železa (razen iz litega železa) ali jekla,
emajlirano
-- drugi

790700000

732111
732112000
732113000
7323

732391000
732392000
732393
732394
732399
7325
732510
732599

Drugi liti izdelki iz železa ali jekla
- Iz netempranega litega železa
- Drugi:
-- drugi

7326
732620

Drugi železni ali jekleni izdelki
- Izdelki iz železne ali jeklene žice

7407

Bakrene palice in profili

7408

Bakrena žica

7419

741999000

Drugi bakreni izdelki
- Drugi deli:
-- odlitki, stiskanci in odkovki, brez nadaljnje
obdelave
-- drugo

7601
760120

Aluminij, surov
- Aluminijeve zlitine

7604

Aluminijaste palice in profili

7605

Aluminijasta žica

7606

Plošče, pločevine in trakovi iz aluminija, debeline
več kot 0,20 mm

7616
761691000
761699
7901
790120000
790400000
790500000
790600000
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Cink, surov
- Clnkove zlitine
Cinkove palice, profili in žica
Cinkove plošče, pločevine, trakovi in folije
Cevi in pribor (fitingi) za cevi (npr.: spojnice, kolena,
oglavki), iz cinka
Drugi cinkovi izdelki

8203

Pile, rašple, klešče (vključno klešče za rezanje);
plncete, škarje za rezanje kovin, sekala za cevi,
sekala za svornike, klešče za vrtanje in podobno
ročno orodje

8204

Navadni in francoski ključi za vijake, ročni
(vključno z momentnimi ključi); izmenljivi vložki
za ključe, z držajem ali brez njega

8205

Ročno orodje in priprave (vključno s stekloreškimi
diamanti), ki niso navedeni in ne zajeti na drugem
mestu; spajkalne plamenke; primeži, vpenjala in
podobno, razen pribora in delov za obdelovalne
stroje; nakovala; prenosne kovačnice; brusi s
stojali na ročni ali nožni pogon
Orodje iz dveh ali več tar.št. 8202 do 8205, v
garniturah za prodajo na drobno

820600000

741991000

Drugi izdelki iz aluminija
- Drugo:
-- tkanine, rešetke, mreže in žične ograje
-- drugo

8207

Izmenljivo orodje za ročne obdelovalne priprave
na mehanični pogon ali brez njega ali za
obdelovalne stroje (npr.: za stiskanje, kovanje,
vtiskovanje, prerezovanje, narezovanje in
vrezovanje navojev, vrtanje, povečevanje
odprtine s struganjem, prevlačenje, rezkanje),
vključno z matricami za izvlačenje ali iztiskanje
kovine, in orodje za vrtanje sten in zemlje

8301

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

8302

Okovje, pribor (fitingi) in podobni izdelki Iz
navadnih kovin, za pohištvo, vrata, stopnišča,
okna, rolete, karoserije, sedlarsko blago, kovčke,
skrinje, škatle in podobno; obešalniki za klobuke,
kpnzole ipd.; koleščki (za pohištvo ipd.), s
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pritrdilnimi elementi iz navadnih kovin; avtomatična
zapirala za vrata, iz navadnih kovin
8308

830810000
83089000

841861

Zapirala, okovje z zapirali, zaponke, zapirala z
zaponkami, kljukice, očesca in podobno, za
obleko, obutev, ročne torbe, potovalne predmete
in druge gotove izdelke; cevaste ali razcepne
kovice iz navadnih kovin; biseri in bleščice iz
navadnih kovin
- Kljukice in očesca
- Drugo, vključno z deli

841869
841891000
841899
8419

8403
840310
8407
840721
840729
840731000
840732
8410

Kotli za centralno kurjavo, razen kotlov iz tar.št.
8402
-Kotli
Batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s
svečkami, z izmeničnim ali vrtilnim gibanjem bata
- Pogonski motorji za plovila:
- izvenkrmni motorji
-- drugi
- Batni motorji z izmeničnim gibanjem bata, za
pogon vozil iz 87. poglavja:
-- s prostornino do vključno 50 cm3
- s prostornino nad 50 do vključno 250 cm3

Črpalke za tekočine, z merilnimi napravami ali
brez njih; elevatorji za tekočine

8414

Zračne ali vakuumske črpalke, zračni ali plinski
kompresorji in ventilatorji; ventilacijske ali
recirkulacijske nape z vgrajenim ventilatorjem,
vključno s tistimi, ki imajo filtre
- Vakuumske črpalke
-Ventilatorji:
— namizni, talni, stenski, okenski, stropni ali
strešni ventilatorji, z vgrajenim elektromotorjem
moči do vključno 125W
-- drugi
- Nape z največjo horizontalno stranico do vključno
120 cm

841451
841459
841460000
8415

Klimatizacijske naprave z ventilatorjem na motorni
pogon in elementi za spreminjanje temperature in
vlažnosti, vključno s stroji, pri katerih vlažnosti ni
mogoče posebej regulirati

8417

Industrijske in laboratorijske peči, vključno peči
za sežiganje, neelektrične
- Pekarske peči, vključno peči za kekse
-Deli

841720
841790000
8418

841810
841821
841829000
841830
841840
841850
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8421

Hidravlične turbine, vodna kolesa in njihovi
regulatorji

8413

841410

841989

842199000
8422

842211000
842219000
842220000

Hladilniki, zamrzovalniki in druge naprave za
hlajenje ali zamrzovanje, električni in drugi;
toplotne črpalke, drugačne od klimatizacijskih
naprav iz tar. št. 8415
- Kombinacija hladilnika in zamrzovalnika s
posebnimi vrati
- Hladilniki za gospodinjstva:
-- kompresorski
-- drugi
- Zamrzovalniki - skrinje, z zmogljivostjo do
vključno 800 I
- Zamrzovalniki - vertikalni, z zmogljivostjo do
vključno 900 I
- Druge skrinje, omare, vitrine in podobno

Stroji, naprave in laboratorijska oprema (vključno
električno ogrevani), za obdelavo materiala s
spremembo temperature, kot je ogrevanje,
kuhanje, žganje, destilacija, rektifikacija,
sterilizacija, pasterizacija, parjenje, sušenje,
izhlapevanje, vplinjevanje, kondenzacija ali
hlajenje, razen gospodinjskih strojev in naprav;
pretočni in akumulacijski grelniki za vodo,
neelektrični
- Drugi stroji, naprave in oprema:
- drugo
Centrifuge, vključno centrifuge za sušenje;
naprave in aparati za filtriranje in čiščenje tekočin
ali plinov
- Deli:
- drugi (npr. filterni vložki)
Pomivalni stroji, stroji za pomivanje in sušenje
steklenic in druge posode; stroji za polnjenje,
zapiranje, hermetično zapiranje ali etiketiranje
steklenic, pločevink, škatel, vreč in drugih posod;
stroji za kapsuliranje steklenic, kozarcev za
vlaganje, cevi in podobnih posod; drugi stroji za
pakiranje ali zavijanje (vključno stroji za zavijanje
na osnovi toplotnega krčenja); stroji za gaziranje
pijač
- Pomivalni stroji:
-- gospodinjski
-- drugi
- Stroji za pomivanje in sušenje steklenic in druge
posode

8423

Tehtnice - tehtalne naprave (razen tehtnic z
občutljivostjo do vključno 5 centigramov (0,05g)),
vključno s stroji za štetje in kontrolo, ki delujejo
na podlagi merjenja mase; uteži za tehtnice vseh
vrst

8424

Mehanske naprave (na ročni pogon ali brez
njega) za brizganje, razprševanje ali pršenje
tekočin ali prahu; gasilski aparati, napolnjeni ali
nenapolnjeni; brizgalne pištole in podobne
naprave; stroji za brizganje pare ali peska in
podobni stroji za brizganje s curkom.
- Gasilski aparati, napolnjeni ali nenapolnjeni
- Stroji za brizganje pare ali peska in podobni
stroji za brizganje s curkom
- Druge naprave: 842481 - za kmetijstvo ali
hortikulturo

842410
842430

31

pohištvo za hlajenje ali zamrzovanje
- Druge naprave za hlajenje ali zamrzovanje;
toplotne črpalke:
- kompresorske enote za hlajenje, katerih
kondenzatorji so toplotni izmenjalniki
~ druge
- Deli:
- pohištvo za vgraditev naprav za hlajenje ali
zamrzovanje
- drugi

8427

Viličarji; druga vozila z napravami za dviganje ali
manipulacijo

8432

Stroji za pripravo in kultiviranje zemlje v
kmetijstvu, hortikulturi in gozdarstvu; valjarji za
travnike in športne terene
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- Trosilniki hlevskega gnoja in kemičnih gnojil

8433

Stroji za obiranje, žetev in mlatev, vključno z balarji
za slamo in krmo; kosilnice za travo; stroji za
čiščenje, sortiranje ali selekcijo jajc, sadja ali drugih
kmetijskih pridelkov, razen strojev iz tar.št. 8437.
- Kosilnice za travo (za travnike, parke ali športne
terene);
-- druge
- Druge kosilnice, vključno vzvodne priključne
kosilnice za montiranje na traktor
- Drugi stroji za seno
- Drugi stroji za pobiranje kmetijskih pridelkov
(žetev in obiranje itd.); stroji za ločevanje zrn od
rastline (za mlatev, robkanje itd.):
-- kombajni za pobiranje kmetijskih pridelkov in
za ločevanje zrn od rastline
-- drugi

843319
843320
843330

84335100
843359
8438

843810
8450

845011
845012000
845019000
8454
845430
845490000
8455
845530
8471

847160
847160900
8480

848041000
8481

8482
848210

Kotalni ležaji
- Kroglični ležaji

8483

Transmisijske gredi (vključno odmične gredi in
kolenaste gredi) in ročice; ohišja za ležaje in drsni
ležaji,zobniki, zobniški in frikcijski prenosniki;
navojna vretena s kroglicami ali valji; menjalniška
ohišja in drugi menjalniki hitrosti, vključno
pretvorniki navora; vztrajniki, jermenice in
vrvenice (vključno s tistimi za škripčevja); sklopke
in gredne vezi (vključno križni in kardanski zglobi)
- Zobniški in frikcijski prenosniki, drugačni od
zobčastih (tomi), verižnic in drugih transmisijskih
elementov, dobavljenih posebej; navojna vretena
s kroglicami; menjalniška ohišja in drugi menjalniki
hitrosti, vključno s pretvorniki navora

848340

8501

Stroji, ki niso navedeni in ne zajeti v drugih tarifnih
številkah tega poglavja, za industrijsko
pripravljanje ali proizvodnjo hrane ali pijač, razen
strojev za ekstrakcijo ali pripravljanje živalskih ali
rastlinskih masti in olj
- Pekarski stroji in stroji za proizvodnjo makaronov,
špagetov in podobnih izdelkov

850131
850132
850140
850151
850152

Pralni stroji, za gospodinjstva in pralnice, vključno
s stroji, ki perejo in sušijo
- Stroji z zmogljivostjo do vključno 10 kg suhega
perila:
-- popolnoma avtomatski
-- drugi, z vgrajeno centrifugalno napravo za
ožemanje
--drugi

8502

850211
850220

Konvertorji, livarski lonci, forme za ingote in livarski
stroji, ki se uporabljajo v metalurgiji ali livarnah
kovin
- Livarski stroji
- Deli

850300
8504

Valjarniška ogrodja in proge, za kovine; valji za
valjarniška ogrodja in proge.
- Valji za valjarniška ogrodja in proge

850410
850421000
850422
850423000

Računalniki - stroji za avtomatsko obdelavo
podatkov in njihove enote; magnetni ali optični
čitalniki, stroji za prepisovanje podatkov na nosilce
podatkov v kodirani obliki in stroji za obdelavo
takih podatkov, ki niso navedeni in ne zajeti na
drugem mestu
- Vhodne ali izhodne enote, vštevši tudi tiste, ki
imajo v istem ohišju tudi pomnilniške enote:
-- druge:
— drugo (npr. računalniški monitorji, čitalci bar
kod)

850433
850434000
850440
850450
850490
8505
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Električni generatorski agregati in rotacijski
konvertorji (pretvorniki)
- Generatorski agregati z batnimi motorji z
notranjim izgorevanjem na vžig s kompresijo
(dieselski ali poldieselski motorji):
- z močjo do vključno 75 kVA
- Generatorski agregati z batnimi motorji z
notranjim zgorevanjem na vžig s svečkami
Deli, ki so izključno ali pretežno primerni za
uporabo s stroji iz tar. št. 8501 ali 8502
Električni transformatorji, statični konvertorji (npr.
usmerniki) in indukcijske tuljave
- Predstikalne naprave za žarnice na
razelektrenje
- Transformatorji s tekočim dielektrikom:
- z močjo do vključno 650 kVA
-- z močjo nad 650 kVA do vključno 10.000 kVA
-- z močjo nad 10.000 kVA
- Drugi transformatorji:
-- z močjo nad 16 kVA do vključno 500 kVA
- z močjo nad 500 kVA
- Statični pretvorniki (konvertorji)
- Druge indukcijske tuljave
- Deli

850511000
850519
850520000

Elektromagneti; trajni magneti in izdelki, ki so
namenjeni, da po magnetenju postanejo trajni
magneti; vpenjalne glave, vpenjalne naprave in
podobna držala za obdelovance na osnovi
elektromagnetov ali trajnih magnetov;
elektromagnetne sklopke in zavore;
elektromagnetne dvigalne glave
- Trajni magneti in izdelki, ki so namenjeni, da po
magnetenju postanejo trajni magneti:
-- kovinski
-- drugi
- Elektromagnetne sklopke in zavore

8506

Primarne celice in primarne baterije

Livarski okvirji za livarne kovin; modelne plošče;
modeli za kalupe, kalupi za kovino (razen kalupov
za ingote), kovinske karbide, steklo, mineralne
materiale, gumo in plastične mase
- Kalupi za kovino ali kovinske karbide:
- za brizganje ali kompresijo
Pipe, ventili in podobne naprave za cevovode,
kotle, rezervoarje, velike posode in podobno,
vključno z redukcijskimi ventili in termostatsko
krmiljenimi ventili

Elektromotrji in električni generatorji (razen
generatorskih agregatov) 850110 - Motorji z
močjo do 37,5 W
- Drugi enosmerni motorji; generatorji
enosmernega toka:
--z močjo do vključno 750 W
- z močjo nad 750 W do vključno 75 kW
- Drugi izmenični motorji, enofazni
- Drugi izmenični motorji, večfazni:
-- z močjo do vključno 750 W
- z močjo nad 750 W do vključno 75 kW
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850610
850630
850640
850650
850650900
850660
850660900
850680
850680900
8507
850710
850720
850780
850790
8508
850820
850880

- Z manganovim dioksidom
- Z živosrebrovim oksidom
- S srebrovim oksidom
- Litijeve:
- druge
- Zrak-cinkove:
- druge
- Druge:
- druge:
- druge
Električni akumulatorji, vključno s separatorji
zanje, pravokotni ali ne, vključno s kvadratnimi
- Svinčevi akumulatorji za zagon batnih motorjev
- Drugi svinčevi akumulatorji
- Drugi akumulatorji
- Deli

Elektromehanski gospodinjski aparati z vdelanim
elektromotorjem

8510

Aparati za britje, striženje ter naprave za
odstranjevanje dlak z vdelanim elektromotorjem
- Brivski aparati

8511

851110
851120
851.150
851180
8512

851210000
851220000
8513

851310000
8515

8516
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851621000
851629
851631
851632000
851633000
851640
851660

Elektromehansko ročno orodje z vdelanim
elektromotorjem
- Žage
- Drugo orodje

8509

851010000

851610

851671000
851672000
851679
851680
8517

Električna oprema za vžiganje in zaganjanje
motorjev z notranjim zgorevanjem, ki se vžigajo
s svečko ali kompresijo (npr.: vžigalni magneti,
dinamomagneti,vžigalne tuljave, vžigalne svečke,
ogrevalne svečke, električni zaganjalniki);
generatorji (npr.diname in alternatorji) in reglerji
zanje
- Vžigalne svečke
- Vžigalni magneti; dinamomagneti; magnetni
vztrajniki
- Drugi generatorji
- Druga oprema

851719
851719100
85173000

Električna oprema za razsvetljavo in signalizacijo
(razen izdelkov iz tar. št. 8539), vetrobranski
brisalci, naprave za odmrznitev in naprave za
razmeglitev, za kolesa in motorna vozila
- Oprema za razsvetljavo in vizualno signalizacijo
za kolesa
- Druga oprema za razsvetljavo in vizualno
signalizacijo

Televizijski sprejemniki, kombinirani ali
nekombinirani v istem ohišju z radijskimi
sprejemniki ali aparati za snemanje ali
reprodukcijo zvoka ali slike; videomonitorji in
videoprojektorji

8529

Deli, ki so izključno ali pretežno namenjeni za
uporabo z aparati iz tar. št. 8525 do 8528

8530

Električna oprema za signalizacijo, varnost,
nadzor ali upravljanje prometa po železniških ali
tramvajskih progah, cestah, notranjih vodnih
poteh, parkiriščih, lukah ali letališčih (razen
opreme iz tar. št. 8608)
- Oprema za železniške ali tramvajske proge
- Druga oprema

8531

Stroji in aparati za mehko in trdo spajkanje ali
varjenje, električni (vključno z električno
segrevalnim plinom), laserski ali na principu druge
svetlobe ali fotonskega snopa, ultrazvoka,
elektronskega snopa, magnetnih impulzov ali
plazemskega obloka, vključno s tistimi, s katerimi
se lahko reže; električni stroji in aparati za vroče
brizganje kovin ali kermetov (razen tistih iz tar. št.
8456)

853110
853120
853180
8532

Električni pretočni in akumulacijski grelniki vode
33

Električni aparati za žično telefonijo in telegrafijo,
vključno telefonski aparati z brezžično slušalko
ter telekomunikacijski aparati za žične sisteme z
nosilnim tokom ali za digitalne žične sisteme;
videofoni
- Telefonski aparati (telefoni); videofoni:
--drugi:
-- videofoni
- Telefonske centrale za telefonijo ali telegrafijo

8528

853010000
853080000

Prenosne električne svetilke z lastnim virom
energije (npr. suhe baterije, akumulatorji ali
elektromagneti), razen opreme za razsvetljavo
iz tar. št. 8512
- Svetilke

in potopni grelniki; električni aparati za ogrevanje
prostorov in električne naprave za ogrevanje tal;
elektrotermični aparati za urejanje las (npr. aparati
za sušenje las, aparati za kodranje las idr.) in
aparati za sušenje rok; električni likalniki; druge
gospodinjske elektrotermične naprave; električni
grelni upori, razen tistih iz tar. št. 8545 ali 8419
- Električni pretočni in akumulacijski grelniki vode
in potopni grelniki
- Električni aparati za ogrevanje prostorov in
električne naprave za ogrevanje tal:
-- akumulacijski
-- drugi
- Elektrotermični aparati za urejanje las ali sušenje
rok:
- aparati za sušenje las
-- drugi aparati za urejanje las
-- aparati za sušenje rok
- Električni likalniki
- Druge pečice; kuhalniki, kuhalne plošče, kuhalni
prstani; grelne mrežice in ražnji
- Druge elektrotermične naprave:
-- aparati za pripravljanje kave ali čaja
- opekači (toaster-ji)
-- druge
- Električni grelni upori

Električni aparati za zvočno ali vizualno
signalizacijo (npr.: zvonci, sirene, indikatorske
table, alarmni aparati proti tatvini ali požaru), razen
tistih iz tar.št. 8512 in 8530
- Alarmni aparati proti tatvini ali požaru in podobni
aparati (ki ga sestavljata najmanj en senzor in
zvočni ali svetlobni alarm)
- Indikatorske table z vdelanimi napravami s
tekočimi kristali (LCD) ali svetlečimi diodami (LCD)
- Drugi aparati (npr. zvonci, sirene, vizualna
signalizacija ipd.)
Električni kondenzatorji, konstantni, spremenljivi
ali nastavljivi (vnaprej nastavljeni)
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853210000

853222000
853223000
85322400
853225000
8533

-Konstantni kondenzatorji, namenjeni za uporabo
v tokokrogih s frekvenco 50/60 Hz, s
kompenzacijo jalove moči najmanj 0,5 kVAr
(močnostni kondenzatorji)
- Drugi konstantni kondenzatorji:
-- aluminijski elektrolitski
-- keramični, enoplastni
-- keramični, večplastni
-- papirnim ali plastičnim dielektrikom

853390000

Električni upori (vključno z reostati in
potenciometri), razen grelnih uporov
- Drugi stalni upori:
-- drugi
- Spremenljivi žični upori, vključno z reostati in
potenciometri:
--za moč do vključno 20 W
-- drugi
- Drugi spremenljivi upori, vključno z reostati in
potenciometri
- Deli

853400

Tiskana vezja

8535

Električni aparati za vklapljanje, izklapljanje ali
zaščito električnih tokokrogov ali za povezavo z
električnimi tokokrogi ali znotraj njih (npr.: stikala,
varovalke, prenapetostni odvodniki, omejevalniki
napetosti, dušilni elementi motečih valov, priključne
razdelilne priprave in stikalne omare), za napetost
nad 1.000 V

853329000
853331000
853339000
853340

8536

Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali
za zaščito električnih tokokrogov ali za povezavo
z električnimi tokokrogi ali znotraj njih (npr.: stikala,
releji, varovalke, dušilni elementi motečih valov,
vtiči in vtičnice, okovi žarnic in razdelilne omarice),
za napetosti do vključno 1.000 V
- Varovalke
- Avtomatski odklopniki tokokrogov
- Drugi aparati za zaščito električnih tokokrogov
- Releji:
-- za napetost do vključno 60 V
-- drugi
- Druga stikala
- Okovi žarnic, vtiči in vtičnice:
•- okovi žarnic
-- drugi

854240000
854250000

- Hibridna integrirana vezja
- Elektronski mikrosestavi

8544

854441
854449
854470000

Izolirana žica (vključno z lakirano žico ali
elektrolitsko oksidirano žico), kabli (vključno s
koaksialnimi kabli) in drugi izolirani električni
vodniki, s konektorjem ali brez njega; kabli iz
optičnih vlaken, izdelani iz posamično oplaščenih
vlaken, kombinirani z električnimi vodniki ali ne, s
konektorjem ali brez njega
- Drugi električni vodniki, za nazivno napetost do
vključno 80 V:
-- s konektorji
-- drugi
- Kabli iz optičnih vlaken

8546
854690

Električni izolatorji iz kakršnega koli materiala
- Drugi

8547

Izolirni deli za električne stroje, naprave ali
opremo, izdelani v celoti iz izolirnega materiala ali
samo z manjšimi kovinskimi komponentami
(npr.tulci z navojem), vdelanimi med stiskanjem
izključno zaradi vezave, razen izolatorjev iz tar.
št. 8546; cevi za električne vodnike in spojke
zanje, iz navadnih kovin, obložene z izolirnim
materialom

8701
870120
870190

Traktorji, (razen traktorjev iz tar. št. 8709)
- Cestni vlačilci za polpriklopnike
- Drugi

8702

Motorna vozila za prevoz deset ali več oseb,
vštevši voznika

8703

Table, plošče, pulti, mize, omare in druge osnove,
opremljene z dvema ali več izdelki iz tar. št. 8535
in 8536, za električno krmiljenje ali razdeljevanje
električnega toka, vključno s tistimi z vgrajenimi
instrumenti in aparati iz 90. poglavja in aparati za
numerično krmiljenje, razen telefonskih central iz
tar. št. 8517

870331
870332
870333
870390

Avtomobili in druga motorna vozila, konstruirana
predvsem za prevoz ljudi(razen vozil iz tar. št.
8702), vključno z motornimi vozili za kombiniran
prevoz ljudi in blaga (tipa "karavan"," kombi" itd.)
in dirkalnimi avtomobili
- Druga vozila z batnim motorjem in vžigom s
svečko, razen z rotacijskimi batnimi motorji:
-- s prostornino cilindrov do vključno 1000 cm3
-- s prostornino cilindrov nad 1000 cm3 do vključno
1500 cm3
-- s prostornino cilindrov nad 1500 cm do vključno
3000cm3
-- s prostornino cilindrov nad 3000 cm3
- Druga vozila z batnim motorjem z notranjim
zgorevanjem na vžig s kompresijo (dieselskim
ali poldieselskim):
-- s prostornino cilindrov do vključno 1500 cm3
-- s prostornino cilindrov nad 1500 cm3 do vključno
2500cm3
-- s prostornino cilindrov nad 2500 cm3
- Druga

8538

Deli, ki so izključno ali pretežno namenjeni za
uporabo z aparati iz tar. št. 8535, 8536 ali 8537

8704

Motorna vozila za prevoz blaga

8541

Diode, tranzistorji in podobni polprevodniški
elementi; fotoobčutljivi polprevodniški elementi,
vključno fotonapetostne celice, sestavljene v
module ali plošče ali ne; diode za sevanje svetlobe;
montirani piezoelektrični kristali
- Diode, razen fotoobčutljivih diod in diod za
sevanje svetlobe

8705

Motorna vozila za posebne namene (npr.:
samonakladalna vozila za prevoz vozil z
okvarami, vozila z dvigali, gasilska vozila, vozila
z vgrajenimi betonskimi mešalniki, vozila za
čiščenje cest, vozila za škropljenje ali
posipavanje, mobilne delavnice, mobilne
radiološke enote), razen motornih vozil, ki so
konstruirana predvsem za prevoz potnikov ali
blaga

853610
853620
853630
853641
853649000
853650
853661
853669
8537

854110000
8542

870321
870322
870323
870324

Elektronska integrirana vezja in mikrosestavi
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870600

Šasije z vdelanimi motorji, za motorna vozila iz
tar. št. 8701 do 8705

9028

8709

Samovozni delovni vozički, brez naprav za
dviganje ali manipuliranje, ki se uporabljajo v
tovarnah, skladiščih, lukah ali na letališčih za
prevoz blaga na kratkih razdaljah; vlečna vozila
(razen tistih iz tar. št. 8701), ki se uporabljajo na
peronih železniških postaj; deli navedenih vozil

902830

8711
871110000
871120
8716
871610
871620
871631000
871639
871640000
871680000
8801
880110
8903
890391
890392
890399
9004
900490
9008
900810000
900830000

9030

Motorna kolesa (tudi mopedi), kolesa in podobna
vozila s pomožnim motorjem, z bočno prikolico
ali brez nje; bočne prikolice
- Z batnim motorjem in prostornino cilindrov do
vključno 50 cm3
- Z batnim
motorjem in prostornino cilindrov nad
50 cm3 do vključno 250 cm3

903031
903039
903040

Priklopniki in polpriklopniki; druga vozila,
nesamovozna; njihovi deli
- Priklopniki in polpriklopniki za bivanje ali
kampiranje
- Samonakladalni ali samorazkladalni priklopniki
in polpriklopniki za kmetijske namene
• Drugi priklopniki in polpriklopniki za prevoz blaga:
-- priklopnikl-cisterne in polpriklopniki-cisterne za
prevoz tekočin
--drugi
- Drugi priklopniki in polpriklopniki
- Druga vozila

Hišne, pisarniške in podobne ure z mehanizmom
za osebne ure, razen ur iz tar. št. 9104

9105

Druge ure
- Stenske ure:
-- električne
-- druge
- Druge:
- druge

910599
9106
910610000

Jahte in druga plovila za šport ali razvedrilo; čolni
na vesla in kanuji
- Drugo:
-- jadrnice, s pomožnim motorjem ali brez njega
-- motorni čolni, razen čolnov z izvenkrmnimi
motorji
-- drugo

Časovna prekinjala z urnim mehanizmom ali
sinhronskim motorjem

9404

Nosilci za žimnice: posteljnina in podobno blago
(npr. žimnice, prešite odeje, pernice, blazine,
blazinice), ki imajo vzmeti ali so napolnjeni s
kakršnim koli materialom ali iz penaste gume ali
plastične mase, vključno prevlečene

9405

Svetilke in pribor za njih, vključno z reflektorji in
njihovimi deli, ki niso navedeni in ne zajeti na
drugem mestu; osvetljeni znaki, osvetljene
ploščice z imeni in podobno, s fiksiranim
svetlobnim virom, in njihovi deli, ki niso navedeni
in ne zajeti na drugem mestu
- Lestenci in druga električna stropna ali stenska
svetila, razen za razsvetljavo javnih odprtih
prostorov ali prometnih poti
- Električne svetilke, ki se postavijo na mizo, ob
posteljo ali na tla
- Garniture za razsvetljavo novoletnih jelk
- Druge električne svetilke in pribor za njih
- Neelektrične svetilke in pribor za njih
- Osvetljeni znaki, osvetljene ploščice z imeni in
podobno
Montažne zgradbe

Očala, naočniki in podobni izdelki, korektivni,
zaščitni ali drugi
- Drugo (korektivna, zaščitna ali druga)
Projektorji slik, razen kinomatografskih;
fotografski aparati (razen kinematografskih) za
povečevanje in pomanjševanje
- Projektorji diapozitivov
- Drugi projektorji slik

901320000
901600
9019
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Sklopi s tekočimi kristali (LCD), ki ne pomenijo
izdelkov, podrobneje opisanih v drugih tarifnih
številkah; laserji, razen laserskih diod; druge
optične naprave in instrumenti, ki niso navedeni
in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju
- Laserji, razen laserskih diod
Tehtnice z občutljivostjo do vključno 5 centigramov
(0,05 g), z utežmi ali brez njih

940520
940530000
940540 *
940550000
940560

Aparati za mehanoterapijo; aparati za masažo;
aparati za psihološka testiranja; aparati za
ozonoterapijo, kisikoterapijo, aerosolno terapijo,
umetno dihanje in drugi terapevtski dihalni aparati;
deli in pribor

940600
9603

35

Aparati za kontrolo in merjenje časa, z urnim
mehanizmom ali sinhronskim motorjem (ki npr.
registrirajo samo čas ali čas in datum)
• Aparati, ki registrirajo samo čas; aparati, ki
registrirajo čas in datum

910700000

940510
9013

Osciloskopi, spektralni analizatorji in drugi
instrumenti in aparati za merjenje in kontrolo
električnih veličin, razen merilnikov iz tar.št. 9028;
instrumenti in aparati za merjenje ali odkrivanje
alfa, beta, gama, rentgenskih, kozmičnih ali drugih
ionizirnih sevanj
- Drugi instrumenti in aparati za merjenje in
kontrolo napetosti, jakosti toka, upornosti ali moči,
brez naprav za registriranje:
-- multimetri
-- drugi
- Drugi instrumenti in aparati, posebej namenjeni
za telekomunikacije (npr: instrumenti za merjenje
presiuha, instrumenti za merjenje ojačenja,
instrumenti za merjenje popačenja, psofometri)

9103

910521000
910529000

Baloni in vodljivi zrakoplovi; jadralna letala, pilotirani
zmaji in druga letala brez pogona
- Jadralna letala in pilotirani zmaji

Merilniki porabe ali proizvodnje plinov, tekočin ali
električne energije, vključno z merilniki za njihovo
umerjanje
- Električni števci

Metle, ščetke (vključno ščetke, ki so deli strojev,
aparatov ali vozil), mehanične priprave za čiščenje
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podov, ki se držijo v roki, brez motorja; omeia in
pernata omeia; pripravljeni šopi In snopi za
izdelavo metel ali ščetk; soboslikarski vložki in
valji; brisalniki za pod, okna ipd. (razen brisalnikov
z valjem)

9606

960622000

Gumbi, gumbi pritiskači, zaklopni gumbi, gumbi
za srajce, gumbi ki se še oblačijo (prekrijejo) in
drugi deli teh izdelkov; nedokončani gumbi
- Gumbi:
-- iz navadnih kovin, ki niso preoblečeni s
tekstilnim materialom

4. člen

3. člen

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije-Mednarodne pogodbe.

Za izvajanje odločitve skrbi Ministrstvo za gospodarstvo.

OBRAZLOŽITEV

Sporazuma med Republiko Slovenijo in državami članicami EFTE,
so decembra 1998 v Ženevi potekala pogajanja o spremembi
Priloge IV k sporazumu. Pogajanja so predstavljala nadaljevanje
dveh skupnih sestankov skupine ekspertov obeh strani in pisne
izmenjave predlogov spremembe. Slovenska stran je pripravila
končni predlog spremembe sporazuma, ki je poleg spremembe
dinamike vseboval tudi delno prilagoditev blagovnih list (za tiste
tarifne postavke, s katerimi je soglašala GZS). Končna sprememba
sporazuma vsebuje poleg delne prilagoditve blagovnih list, tudi
spremembo dinamike zniževanja carinskih stopenj za izdelke, ki
so vključeni na listo B. Najbolj občutljivim izdelkom se tako skrajša
prehodno obdobje, kar pomeni, da so bile vse carinske dajatve
odpravljene s 1.1. 2001 in ne 2002, kot je bilo prvotno predvideno
v sporazumu. Slovenski strani je uspelo ohraniti nespremenjeno
dinamiko odpiranja gospodarstva za izdelke uvrščene na listo A.

Sporazum med Republiko Slovenijo in državami članicami EFTE
je bil podpisan 13. junija 1995, Državni zbor Republike Slovenije
pa ga je ratificiral 26. junija 1997. Cilj sporazuma je postopna
vzpostavitev območja proste trgovine med podpisnicami
sporazuma.
Sestavni del sporazuma je tudi Zapis o soglasju, s katerim se je
Slovenija obvezala, da pri izpolnjevanju svojih obveznosti do EU,
držav EFTE ne bo diskriminirala, oziroma postavljala v slabši
položaj, še posebej glede carin, količinskih omejitev in taks ter
ukrepov z enakim učinkom. Časovni zamik v dokončanju pogajanj
z EU in državami EFTE pa je prispeval k neskladju v dogovorjenih
blagovnih listah v Evropskem sporazumu in v sporazumu z
EFTO, kot tudi v dinamiki odpiranja slovenskega gospodarstva
za izdelke iz držav članic obeh grupacij. Omenjena obveznost je
bila podlaga za zahtevek držav EFTE za ustrezno spremembo
list izdelkov ter prilagoditev dinamike odpiranja gospodarstva
dinamiki, dogovorjeni za izdelke po poreklu iz EU.

Glede sprejetja predvidenih sprememb, sta se obe strani dogovorili
za pisni postopek, ki ga omogočajo določila sporazuma.
Sprememba sporazuma se od do 1. aprila 1999 izvaja začasno,
na podlagi uredbe.

Na podlagi pobude za sklenitev Sporazuma o spremembi
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO
Kotnikova 5,1000 Ljubljana
Tel.: (01)478-36-00Fax: (01)478-36-11

Številka: 5455-5/01-2
Datum: 7. junij 2001

ZADEVA: Izjava o skladnosti spremembe Priloge IV k Sporazumu med državami članicami
EFTE in Republiko Slovenijo

1 Naslov predloga gradiva:
Sprememba Priloge IV k Sporazumu med državami članicami EFTE in Republiko Slovenijo.
2. Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega sporazuma o pridružitvi«:
a) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, ki se nanašajo na predloženo
gradivo:

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

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):
Council Regulation (EC) No 520/94
b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES
Predlog spremembe je usklajen z ostalimi viri prava ES.

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost

9. julij 2001
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4:' Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj navedenimi pravnimi viri ES
(leto)

5. Ali so zeorai navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino
Obstajajo le delovni oz. nelektorirani prevodi uredbe.
6. Ali ie predlog akta preveden in v kateri jezik
Ne.
*
7. Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov fPhare. TAIEX. Komisija ES, države članice ES.
SIGMA. OECD. Univerza—1

8. Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda ES in upoštevanje roka za
uskladitev
Sprejem je predviden v državnem programu v okviru točke 3.8.

poročevalec, št. 60

38

9. julij 2001

Strategija

REGIONALNEGA

RAZVOJA

SLOVENIJE

- EPA 259 - III

podlagi 7. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega
razvoja (Ur.l.RS, št. 60/99) mora biti omenjena strategija
obravnavana na seji pristojnega telesa Državnega zbora
Republike Slovenije (Odbor za gospodarstvo) in predstavljena
v Državnem svetu Republike Slovenije.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO
Področje regionalnega razvoja
Številka: 302-11/01
Datum: 04.julij 2001
Ministrstvo za gospodarstvo pošilja v prilogi Strategijo
regionalnega razvoja Slovenije za obravnavo na Odboru
Državnega zbora Republike Slovenije za gospodarstvo. Na

9. julij2001

mag. Igor Strmšnik, l.r.
državni sekretar
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§
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO
Agencija RS za regionalni razvoj
Kotnikova 28,1000 Ljubljana
Tel.: (01) 478-36-70 Fax: (01) 43133 60
t

STRATEGIJA

REGIONALNEGA

RAZVOJA

SLOVENIJE

Ljubljana,21.6.2001
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sprejela Vlada RS in potrdili parlamentarna Komisija za evropske
zadeve ter Odbor za mednarodne odnose Državnega zbora. Na
osnovi zgoraj naštetih aktivnosti so bile izdelane Teze za SRRS.
Dokument je obravnaval vladni Svet za strukturno politiko dne
24.7.2000 in ga ocenil kot primerno izhodišče za dokončanje
SRRS.

PFtEDGOVOR
Strategija regionalnega razvoja Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
SRRS) je temeljni strateški dokument slovenske regionalne politike.
SF1RS je na strokovnih spoznanjih zasnovan dokument in temelji
na Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in
njogovih podzakonskih aktih, na Beli knjigi o regionalnem razvoju
v Sloveniji (PHARE projekt: "VVhite Paper on Regional Development in Slovenia", januar 1999), na Predhodnem državnem
razvojnem programu za obdobje 2000-2002 (november 1999)
na raziskavi konzorcija slovenskih raziskovalnih inštitutov pod
vodstvom Inštituta za ekonomska raziskovanja ("Priprava
strokovnih podlag za Strategijo regionalnega razvoja Slovenije")
I n predvsem na Tezah za SRRS, ki so bile pripravljene v mesecu
i uliju leta 2000. Iz njih so razvidne strateške opredelitve in prioritetne
naloge države na področju regionalne politike in s tem dana
spodbuda za oblikovanje regionalnih strategij ter drugih iniciativ.

SRRS sestavljata dva dela: strateški in analitični. Strateški del
sestavlja osem poglavij. Po predstavitvi SRRS v izhodiščih so
predstavljeni vizija in načela slovenske regionalne politike ter cilji
SRRS. Strategija spodbujanja regionalnega razvoja in strategija
razvoja institucij regionalne politike sta predstavljeni v 4. in 5.
poglavju. 6. poglavje vsebuje strategijo in politiko regionalnih
državnih pomoči in 7. poglavje strategijo vključevanja Slovenije v
strukturno in kohezijsko politiko EU. SRRS se zaključi z 8.
poglavjem, ki vsebuje kratek opis spremljanja in vrednotenja
regionalne politike. Analitični del sestavljajo: socio-ekonomske in
SWOT analiza regij ter druge analize temelječe na uradnih
statističnih podatkih, ki so bile podlaga za pripravo strateškega
dela SRRS.

Posamezne rešitve so že bile predstavljene in preverjene v okviru
pogajanj za vstop Republike Slovenije v Evropsko unijo v okviru
21. delovne skupine, v kateri so prisotni predstavniki ministrstev,
delodajalcev, delojemalcev in lokalnih skupnosti. V aprilu 2000 je
bilo poglavje tudi formalno odprto v okviru pogajalskega procesa.
Pogajanja so v teku. Slovenija je posredovala pogajalsko stališče
in dodatna pojasnila k pogajalskemu stališču. Oba dokumenta je

Priprava SRRS pomeni uresničitev naloge iz zakona o
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, hkrati pa tudi
podrobnejšo usmeritev za nadaljnje izvajanje regionalne politike
ter njeno prilaganje spremenjenim okoliščinam.
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1.

Za vključitev v strukturno politiko Evropske unije so pomembne
ravni SKTE-0 (osnova za kohezijsko politiko), SKTE-2 (t.i. Cilj I v
okviru strukturne politike) in SKTE-3 (Cilj 2 strukturne politike,
pobuda INTERREG). Za učinkovito izvajanje regionalne politike
se v skladu z zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega
razvoja regionalni razvojni programi pripravljajo za raven SKTE3 (Pomurska, Podravska, Koroška, Savinjska, Zasavska,
Spodnjeposavska, Jugovzhodna Slovenija, Gorenjska,
Notranjsko-kraška, Goriška in Obalno-kraška). Uporaba
statističnih teritorialnih enot v regionalni politiki ne prejudicira
bodočih pokrajin. Po ustanovitvi pokrajin se bo obstoječa statistična
členitev ozemlja Slovenije ustrezno prilagodila novemu stanju,
pokrajine pa bodo postale osnovne funkcionalne enote za izvajanja
domače regionalne politike oziroma za njeno vključitev v strukturno
politiko Evropske unije.

IZHODIŠČA

Strategl/a regionalnega razvoja Slovenije je v zakonu o
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja opredeljena kot
dolgoročni strateški dokument države, ki v skladu s Strategijo
gospodarskega razvoja Slovenije in Prostorskim planom Slovenije
opredeljuje cilje regionalnega razvoja ter določa instrumente in
politiko za doseganje teh ciljev. Priprava SRRS je vsebinsko
utemeljena v veljavni Strategiji gospodarskega razvoja Slovenije
iz leta 1995, v Strategiji RS za vključitev v Evropsko unijo iz leta
1998 in določena z zakonom o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja Iz julija 1999. SRRS je pripravljena za
obdobje do leta 2006'.
Priprava SRRS je potekala sočasno s pripravo Strategije
gospodarskega razvoja Slovenije: Slovenija v Evropski uniji, ki je
strateški dokument države, ki na podlagi problemske analize
opredeljuje razvoj dejavnikov gospodarskega razvoja, dolgoročne
cilje in ciljni razvojni scenarij ter osnovne smeri delovanja na
posameznih področjih delovanja države. Oba dokumenta sta bila
vsebinsko usklajevana.

Za domačo regionalno politiko je pomembna tudi raven SKTE-5,
to je raven občin, na kateri se določajo območja (občine) s
posebnimi razvojnimi problemi.
Učinkovito izvajanje regionalne politike zahteva uvedbo pokrajin
in novo teritorialno razdelitev pristojnosti med državo, pokrajino
in občino. Pokrajine naj bi opravljale lokalne zadeve, ki presegajo
zmogljivosti občin in s področnimi zakoni določene zadeve
regionalnega pomena. Pokrajine predstavljajo tudi razbremenitev
države, ki bo lahko nanje tudi določene naloge države. V ustavi je
potrebno spremeniti določbe, ki ovirajo formalno ustanovitev
pokrajin in določbe, ki zavirajo tok decentralizacije pristojnosti od
države na lokalne skupnosti, pa tudi normalno organizacijo
državne uprave na terenu.

Priprava SRRS je potekala sočasno s pripravo Prostorskega
plana Slovenije. Tudi ta dva dokumenta sta bila vsebinsko
usklajevana.
Prenova regionalne politike in priprava SRRS kot del te prenove,
je kompleksna naloga, saj se prepletajo 4 ravni:
1. mednarodna raven (strukturna in kohezijska politika EU),
2. državna raven (gospodarski razvoj države v povezavi s
strukturno in kohezijsko politiko EU in slovenska notranja
politika spodbujanja skladnega regionalnega razvoja),
3. regionalna raven (regionalna politika kot del ekonomske politike
države v povezavi s strukturno in kohezijsko politiko EU),
4. lokalna raven (slovenska notranja politika spodbujanja
skladnega regionalnega razvoja).

2.

VIZIJA IN NAČELA REGIONALNE POLITIKE

Vizija regionalnega razvoja v Sloveniji so uravnoteženi
gospodarski, socialni, kulturni, prostorski In okol/skl vidiki
razvoja v vseh slovenskih regijah, kar bo zagotovilo visoko
življenjsko raven In kakovost bivalnega okolja vseh
prebivalcev Slovenije. Vizija stremi k trajnostnemu razvoju
v najširšem pomenu, ki optimalno Izrablja vse potenciale v
regiji, pri tem pa ne zmanjšuje virov In možnosti razvoja
prihodnjih generacij.

V Sloveniji trenutno ni pokrajin kot upravno-političnih enot, ki bi
lahko bile nosilke regionalnega razvoja in bi to omogočilo ureditev
slovenske regionalne politike po zgledu strukturne politike EU.
Delitev na ravni je zato predvsem funkcionalna, s ciljem določitve
pristojnosti in obveznosti v sistemu spodbujanja skladnega
regionalnega razvoja v Sloveniji. To še posebej velja za regionalno
raven, kjer v času do oblikovanja pokrajin zakon predpisuje
uporabo statističnih regij kot funkcionalnih enot za izvajanje
regionalne politike v Sloveniji.

Da bi uresničili vizijo in zadane cilje bo regionalna politika v Sloveniji
temeljila na naslednjih načelih:
1. Celovitosti Izvajanja regionalne politike:
To načelo pomeni, da se bo koncept regionalne politike izvajal na
celotnem ozemlju Republike Slovenije s poudarkom na
diferenciranem spodbujanju razvoja regij in območij s posebnimi
razvojnimi problemi.

Po statistični klasifikaciji teritorialnih enot je ozemlje Slovenije
razdeljeno na 11 ravni. Ravni SKTE-0 in SKTE-1 predstavlja
država v celoti, na ravni SKTE-2 sta opredeljeni Ljubljanska urbana regija in Preostala Slovenija, na ravni SKTE-3 pa je
opredeljenih dvanajst regij (Pomurska, Podravska, Koroška,
Savinjska, Zasavska, Spodnjeposavska, Jugovzhodna Slovenija,
Osrednjeslovenska, Gorenjska, Notranjsko-kraška, Goriška in
Obalno-kraška). Raven SKTE-4 predstavlja 58 upravnih enot,
raven SKTE-5 pa 192 občin. Nižje teritorialne enote služijo za
posebne statistične in geoinformacijske potrebe.

2. Partnerstva:
To načelo uveljavlja potrebo po partnerstvu med lokalnimi
skupnostmi in državo ter socialnimi partnerji in institucijami civilne
družbe. Uveljavitev tega načela zahteva uvedbo novih institucij in
usposabljanje obstoječih, pri čemer kratkoročno še posebej
izstopa potreba po oblikovanju racionalne mreže regionalnih
razvojnih agencij.

Za obdobje do leta 2006 se pripravljajo tudi programski dokumenti Evropske
unije in regionalni razvojni programi po zakonu o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja. Leta 2006 se izteče tudi Državni razvojni program
Republike Slovenije 2001 -2006.
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Tako zastavljene cilje bo mogoče 3doseči s:
konkurenčnim gospodarstvom (dvig bruto dodane vrednosti
na zaposlenega, dvig inovativnosti v podjetjih, povečanje R&R
izdatkov (sredstva, zaposleni v R&R), povezovanje podjetij,
dvig ravni znanja v podjetjih, informatizacija podjetij, okoljski
pristop, nastop na najzahtevnejših trgih),
izboljšanjem človeškega kapitala v slovenskih regijah (dvig
izobrazbene ravni in znanja prebivalstva in zaposlenih,
izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev),
izboljšanjem infrastrukture (lokalne in medregionalne
prometne povezave, ustrezna telekomunikacijska
infrastruktura, rešitev prostorskih vprašanj obstoječih in novih
podjetij, izgradnja regionalne razvojne infrastrukture
(inkubatorji, tehnološki parki, podjetniške cone), izboljšanje
komunalne infrastrukture),
- ustrezno Institucionalno organiziranostjo tako, da se bo
ustvarila razvojna mreža organizacij na nacionalni, regionalni
in lokalni ravni, ki bo s kombiniranjem državnih'in civilno
družbenih organizacijskih struktur sposobna: (i), celovito,
dolgoročno in strateško mobilizirati in usmerjati razvojne
potenciale v regiji (kar pomeni vključevanje ključnih osebnosti,
ki imajo strokovno, politično in osebno avtoriteto in ugled), (ii).
povezovati razvoj regij z nacionalnimi razvojnimi programi ter
z mednarodnimi programi in projekti na bilateralni ali
multilateralni ravni (visoka strokovnost, dobra informiranost,
ustrezna finančna sredstva, ustrezni programi in projekti).

3. Subsldiarnostl:
Uveljavljanje načela subsidiarnosti v Sloveniji zahteva postopno
teritorialno decentralizacijo z določitvijo Izvirnih pristojnosti regij
(bodočih pokrajin) in prenašanjem nalog države in občin na regije
v vseh tistih primerih, ko je to smiselno iz ekonomskih in upravnopolitičnih razlogov.
4. Usklajevanja:
Gre za usklajevanje aktivnosti med ministrstvi, kakor tudi med
državo, lokalnimi skupnostmi in Evropsko unijo. Pri usklajevanju
med resorji ima ključno vlogo vladni Svet za strukturno politiko.
5. Programskega usmerjanja:
To načelo določa izvajanje regionalne politike na podlagi razvojnih
in prostorskih dokumentov. Posamezne regije bodo pripravile
regionalne razvojne programe, usklajeno s Strategijo regionalnega
razvoja Slovenije in Prostorskim planom Slovenije, vlada pa
sprejela Državni razvojni program do leta 2006 in Prostorski plan
Slovenije. Ti dokumenti bodo ena od podlag za pripravo letnih
državnih in občinskih proračunov in za pogajanja z Evropsko
unijo o sofinanciranju razvojnih programov.
6. Spremljanja In vrednotenja učinkov:
Z uvajanjem tega načela v izvajanje regionalne politike se
zagotavlja njena večja uspešnost in učinkovitost. Za razvoj in
uvajanje celovitega sistema spremljanja in vrednotenja učinkov
državnega razvojnega programa in regionalnih razvojnih
programov je pristojna Agencija RS za regionalni razvoj. Tudi
zakon o javnih financah nalaga vsem proračunskim uporabnikom
vzpostavitev sistemov spremljanja in vrednotenja njihovih
programov z uvajanjem kvantificiranih indikatorjev doseganja
zastavljenih ciljev.

Cilji SRRS do leta 2006 so naslednji4:
Zaustaviti povečevanje razlik v gospodarski razvitosti in pri
življenjskih možnostih med regijami, s poudarkom na
celostnem razvoju mest, ki so nosilci regionalnega razvoja v
povezavi s podeželjem. Kvantifikacija cilja: najmanj ohranitev
razlike v kupni moči BDP na prebivalca na ravni SKTE-3 na
razmerju 1,7:1 med najbolj in najmanj razvito regijo.
Trajnostni razvoj vseh slovenskih regij in preprečevanje
nastajanja novih območij z večjimi razvojnimi problemi.
Kvantifikacija cilja: dvig absolutne ravni kupne moči BDP na
prebivalca in zmanjšanje registrirane stopnje brezposelnosti
v vseh statističnih regijah na ravni SKTE-3.
Ohranjanje minimalne poseljenosti na celotnem ozemlju
Republike Slovenije. Kvantifikacija cilja: neto medregijski
selitveni saldo v nobeni slovenski statistični regiji na ravni
SKTE-3 ne bo večji od - 0,5 prebivalca na 1000 prebivalcev.
Izboljševanje relativnega položaja slovenskih regij, merjeno
v BDP po kupni moči na prebivalca, v primerjavi z obmejnimi
regijami v Avstriji in Italiji. Kvantifikacija cilja: hitrejši razvoj
Osrednjeslovenske, Goriške in Obalno-kraške regije od
italijanskih obmejnih regij; dohitevanje avstrijskih manj razvitih
regij s strani ostalih slovenskih statističnih regij.

7. Sofinanciranja:
Financiranje različnih programov in projektov bo mogoče le v
obliki sofinanciranja. To pomeni, da bodo tudi lokalne skupnost,
podjetja in drugi prejemniki regionalnih razvojnih spodbud morali
zagotoviti ustrezen delež lastnih sredstev.
3.

CILJI SRRS

Zmanjševanje razvojnega zaostanka Slovenije in slovenskih regij
za povprečjem Evropske unije bo dolgotrajen proces, ki ga je
možno pospešiti le z dvigom konkurenčnosti Slovenije in
slovenskih regij. Dolgoročni cilj je doseganje visokega življenjskega
standarda2 in kvalitete življenja prebivalcev vseh slovenskih regij
s pospeševanjem razvoja okolju prijaznega gospodarstva. Z
oblikovanjem vseslovenskega gospodarskega razvojnega pola
z gospodarsko krepitvijo in dobro prometno povezavo regionalnih
središč drugega reda ter z dvigom kategorije najpomembnejših
slovenskih središč ter s pritegnitvijo in križanjem glavnih evropskih
prometnih smeri. S tem bodo mesta kot najpomembnejši
generatorji razvoja dobila novo vlogo v evropskem in nacionalnem
okviru.

9
Velika podjetja, čeprav ne vedno nosilke novih podjetniških idej, igrajo še
vedno ključno vlogo pri gospodarskem razvoju Slovenije. Regionalna politika
mora izkoristiti njihovo poslovodno znanje in moč za oblikovanje novega bolj
podjetniškega okolja, ki bo temeljilo na lokalni inovativnosti in lokalnih sinergijah.
Ob tem pa je na ravni regij še posebej pomembno spodbujanje podjetniškega
razvoja s povezovanjem vseh oblik podpore razvoju malih in srednjih podjetij.
* Izhodiščno leto za statistične podatke je leto 2000 ali zadnji razpoložljivi
podatki, če za to leto podatka ni na voljo.

2

Čeprav BDP na prebivalca po kupni moči ni edini kazalec življenjskega
standarda, pa je najpogosteje uporabljani kazalec in omogoča mednarodne
primerjave.
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4.

4.3. Dodeljevanje spodbud pomembnih za skladni
regionalni razvoj

STRATEGIJA SPODBUJANJA SKLADNEGA
REGIONALNEGA RAZVOJA

Spodbude, pomembne za skladni regionalni razvoj (v nadaljnjem
besedilu: spodbude), bodo sestavljala nepovratna in povratna
sredstva ministrstev ter sredstva javnih skladov in agencij, katerih
ustanovitelj je Republika Slovenija in bodo namenjena
sofinanciranju izvedbenih delov regionalnih razvojnih programov.

4.1. Temeljna strategija
Temeljna strategija bo učinkovito izkoriščanje razvojnih možnosti
regij in razpoložljivih finančnih virov (javnih, zasebnih,
mednarodnih) namenjenih spodbujanju skladnega regionalnega
razvoja ter koordinacija sektorskih in področnih politik. Izkoriščanje
lastnih razvojnih virov posameznih regij bo dopolnjevalo aktivno
privabljanje domačih in tujih investicij. Slovenska regionalna politika
bo temeljila na vzpostavljanju ustreznih pogojev za razvoj, medtem
ko bosta regionalna in lokalna pobuda predstavljali gonilno silo
razvoja. Regionalna politika bo spodbujala razvoj regionalnih
središč/somestij v skladu s Prostorskim planom Slovenije in
delitev posameznih funkcij med njimi, ob spodbujanju partnerskega
odnosa med mesti in podeželjem.

Spodbude se bodo usklajevale in indikativno načrtovale v okviru
državnega razvojnega programa Republike Slovenije in v
postopku priprave državnega proračuna. Obseg spodbud bo
indikativno določen v vsakoletnim Proračunskem memorandumu
in v Načrtu razvojnih programov proračuna. Pristojnemu
Ministrstvu za gospodarstvo bo pri medresorskem usklajevanju
spodbud v pomoč vladni Svet za strukturno politiko.
Spodbude so:
a) neposredne regionalne spodbude, ki bodo usmerjane v
prednostna območja delovanja regionalne politike in jim bo
primarni cilj zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik;
b) posredne regionalne spodbude, ki bodo primarno zasledovale
druge (sektorske ali področne) cilje in spodbujale razvoj vseh
regij. Tudi te spodbude imajo pomembne regionalne razvojne
učinke zato bo ekonomska politika redno spremljala njihov
vpliv na regionalni razvoj v Sloveniji in v kriterije njihovega
dodeljevanja vgradila, kot sekundarni cilj, zmanjševanje
regionalnih razvojnih razlik.

Posebna pozornost bo namenjena razvoju središč nacionalnega
pomena (usmerjena geografska decentralizacija) s krepitvijo
regionalnih središč in njihove medsebojne povezanosti š pomočjo
sektorskih in področnih politik. Spodbujena bo tudi delitev funkcij
med regionalnimi in lokalnimi središči (omrežje središč na
regionalni ravni). Pri tem ne bo zanemarjena vloga podeželja, ki
ima pomembno socialno in gospodarsko vlogo. Pri razvoju
podeželja bo pridobila na pomenu aktivna in reformirana kmetijska
politika.
Potrebno se je zavedati tudi omejitev regionalne politike v Sloveniji.
Spodbujanje gospodarskega razvoja ne bo prenešeno na
regionalno raven. Do oblikovanja pokrajin bo zato pretežni del
spodbujanja skladnega regionalnega razvoja potekal na nacionalni
ravni oziroma skozi ukrepe sektorskih in področnih razvojnih
politik različnih ministrstev. To pa ne pomeni, da ne bo mogoče že
sedaj uveljavljati elementov načela subsidiarnosti. Pobude za
razvojne projekte morajo prihajati od spodaj navzgor, sprejemale
se bodo po načelu partnerstva, to je s sodelovanjem tistih, ki jih
razvojni projekti zadevajo. Dosledno uveljavljanje načela
partnerstva bo prvi korak in pot do prenosa določenih pristojnosti
in finančnih sredstev na regionalno raven.

Višino in pogoje sofinanciranja projektov bodo določili dajalci
posameznih spodbud glede na njihov namen in obliko. Regionalna
politika Vlade Republike Slovenije jih bo spodbujala k teritorialni
diferenciji intenzivnosti spodbud na osnovi seznamov skupin
statističnih regij in občin (liste A, B, C in D) in sicer na način, da bo
projektom iz območij, ki jim je določena višja stopnja prednosti,
zagotovljena prioriteta pri izboru oziroma, da bo projektom iz teh
območij določen višji odstotek državnega sofinanciranja.
Dajalci spodbud bodo le-te teritorialno diferencirali na podlagi
seznama skupin občin (A, B, C in D) v vseh tistih primerih, ko bo
mogoče in potrebno upoštevati različno razvitost posameznih
lokalnih skupnosti (npr. lokalna infrastruktura) in na osnovi
seznama skupin regij (A, B, C in D) kadar bo šlo za projekte oz.
spodbude s širšimi regionalnimi učinki, kijih ni mogoče nedvoumno
umestiti v posamezno lokalno skupnost.

4.2. Prednostna območja regionalne politike
Slovenska regionalna politika bo delovala na celotnem območju
države, še posebej aktivno pa na naslednjih prednostnih območjih:
regije z najnižjo stopnjo razvitosti, še posebej tiste, ki po
vrednosti BDP po kupni moči na prebivalca ali stopnji
brezposelnosti najbolj negativno odstopajo od državnega
povprečja;
območja s posebnimi razvojnimi problemi. V to skupino sodijo
sklenjena območja občin po Zakonu o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja: (i) ekonomsko šibka območja, (ii)
območja s strukturnimi problemi in visoko brezposelnostjo In
(iii) razvojno omejevana obmejna območja in območja z
omejenimi razvojnimi dejavniki;
obmejna območja;
- območja na katerih živita madžarska in italijanska narodna
skupnost ter romska etnična skupnost;
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Seznami skupin statističnih regij in občin (A, B, C in D) bodo
določani na podlagi ponderacije različnih kazalcev.
Seznami regii (A. B. C in D1 bodo določani na osnovi indeksa
razvojne ogroženosti (Tabela 1), katerega izračun temelji na
uporabi dveh kazalcev: deleža prebivalstva v območjih s
posebnimi razvojnimi problemi v okviru regije in sintezne ocene
razvojnih možnosti regije, ki je sestavni del te strategije (Tabela 4
v prilogi). Ta indeks predstavlja kombinacijo stanja trenutne
razvojne problematike (območja s posebnimi razvojnimi problemi)
in ocene razvojnih možnosti regije (sintezne ocene razvojnih
možnosti regije).
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Tabela 1: Indeks razvojne ogroženosti
Indeks r azvojne
Regije
ogroženosti

Indeks razvojne ogroženosti
(v indeksih ravni; SLO = 100)

Pomurska
Spodnieposavska
Podravska
Zasavska
Savinjska
Koroška
Notranjsko-kraška
Jugovzhodna Slovenija
Goriška
Gorenjska
Obalno-kraška
Osrednieslovenska

1.000
0.974
0.816
0.743
0.704
0.654
0,602
0.578
0,321
0.232
0,117
0,030

151
147
123
112
106
99
91
87
48
35
18
5

Slovenija
Vir ARR

0,662

100

usposabljanje bo usmerjena tudi tehnična pomoč Evropske
unije in pomoč zainteresiranih regij iz držav članic Evropske
unije.

V seznam regij A se uvrščajo prve štiri statistične regije iz zgornje
tabele z najvišjim indeksom razvojne ogroženosti. To je tudi v
skladu z 19. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega
razvoja (Ur.l.RS, 60/1999), ki določa, da se posebna pozornost
regionalne politike posveti regijam, ki po stopnji bruto domačega
proizvoda po kupni moči ali stopnji brezposelnosti za več kot
20% negativno odstopajo od slovenskega povprečja.

B. Pomoč regijam pri pripravi in usklajevanju regionalnih razvojnih
programov. Agencija RS za regionalni razvoj (v nadaljnjem
besedilu: ARR) bo sofinancirala pripravo regionalnih razvojnih
programov in sicer diterencirano, odvisno od relativne stopnje
razvitosti in drugih značilnosti regije (števila občin, števila
prebivalstva, površine,...) in regionalnega razvojnega
programa (kvaliteta, izvedljivost,...). Skrbela bo za pripravo
potrebnih metodoloških pripomočkov ter spodbujala pripravo
podatkovnih in raziskovalnih podlag na področju regionalnega
razvoja. ARR bo dajala strokovna mnenja v času priprave
regionalnih razvojnih programov in skrbela za pretok informacij
med pristojnimi ministrstvi in institucijami regij.

Seznami statističnih regij B, C in D se pripravijo s smiselnim
grupiranjem regij na podobni stopnji razvojne ogroženosti.
V regijah na listi A, ki so razvojno najbolj ogrožene, se bo uporabljalo
določilo Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja o
obvezni izdelavi regionalnega razvojnega programa. V primeru,
da občine v teh regijah ne bodo ustanovile regionalne razvojne
agencije oziroma ne bodo pristopile k pripravi regionalnega
razvojnega programa bo njegovo pripravo vodila Agencija RS za
regionalni razvoj.

C. Sofinanciranje priprave projektne dokumentacije za projekte
iz izvedbenih delov regionalnih razvojnih programov s ciljem
povečanja ponudbe projektov in s tem njihove medsebojne
konkurenčnosti. Namen tega dela spodbud je tudi povečanje
absorbcijske sposobnosti Slovenije v luči priprav na vključitev
v strukturno in kohezijsko politiko Evropske unije.

Seznami občin (A. B. C in bodo določani na osnovi kriterijev iz
Uredbe o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi
razvojnimi problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila
(Ur.l.RS, 59/2000), ob upoštevanju njihove različne teže in sicer:
osnove za dohodnino (40% teže), stopnje brezposelnosti (30%
teže), rasti prebivalstva, deleža delovno aktivnega prebivalstva
v kmetijstvu od skupnega prebivalstva in lege ob meji (vsakemu
po 10% teže).

D. Sofinanciranje izvedbenih delov regionalnih razvojnih
programov, pri čemer bo večja pozornost namenjena
prednostnim območjem regionalne politike.
Kot pretežno neposredne regionalne spodbude bodo
sofinancirani programi lokalne in regionalne gospodarske
infrastrukture (vodooskrba in razvoj lokalnega cestnega
omrežja) ter programi podjetniške in regionalne razvojne
infrastrukture (podjetniške cone, podjetniški inkubatorji,
regijski garancijski skladi, regijski skladi človeških virov,
tehnološki centri,...). Območjem, kjer se prepleta več razvojno
omejitvenih dejavnikov bo namenjeno več pozornosti. Stopnja
sofinanciranja projektov na teh območjih bo odvisna od števila
in intenzivnosti omejitvenih dejavnikov.

4.4. Prednostni nameni in oblike dodeljevanja
regionalnih razvojnih spodbud
V obdobju do leta 2006 bo regionalna politika Vlade Republike
Slovenije usmerjala razvojne spodbude v naslednje prednostne
namene:
A. Pomoč regionalnim razvojnim agencijam pri njihovem
usposabljanju. Agencija RS za regionalni razvoj bo s svojimi
programi sistematično skrbela za prenos znanj ter razvoj in
krepitev mreže regionalnih razvojnih agencij. V njihovo
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V obmejnih območjih bo pomoč dana občinam tudi v obliki
sofinanciranja t.i. malih (ne infrastrukturnih) razvojnih projektov.
Te spodbude bodo predvsem namenjene blažitvi vpliva meje.
Za sofinanciranje bodo primerni projekti povezani z
gospodarskim razvojem, razvojem malega gospodarstva
(vendar ne Investicijski projekti), naložbe v zvezi z
marketinškimi pobudami in promocijskimi dejavnostmi.
Primerne bodo tudi spodbude s področja turizma, se nanašajo
na informiranje, marketing in promocijo, pripravo kažipotov in
informacijskih točk ter razvoj lokalnih turističnih znamenitosti.
Prav tako bodo primerni projekti naravnani k prepoznavnosti
regije, medsebojnemu povezovanju in sodelovanju, skupni
promociji kulturne in naravne dediščine kot tudi manjši ("lahki")
projekti v zvezi z ohranjanjem naravne in kulturne dediščine.
Prednost bodo imeli projekti, ki bodo segali čez državno mejo
in spodbujali meddržavno sodelovanje na meji.

stroškov poslovanja podjetij. Ta oblika bo uporabljena pri
dodeljevanju regionalnih spodbud na prednostnih območjih.
Še posebej je primerna za obmejna območja, ki so razvojno
prizadeta z opuščanjem državne meje zaradi vstopa v
Evropsko unijo oziroma vzpostavljanjem ostrejšega mejnega
režima s Hrvaško in za območja kjer bivata madžarska in
italijanska narodna skupnost ter romska etnična skupnost.
Ugodnih posojil gospodarskim družbam, zadrugam oz.
zadružnim zvezam, samostojnim podjetnikom, obrtnikom in
fizičnim osebam, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo.
Poroštev gospodarskim družbam, zadrugam oz. zadružnim
zvezam, samostojnim podjetnikom, obrtnikom in fizičnim
osebam, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo.
Kapitalski vložkov v posamezne projekte po sklepih Vlade
Republike Slovenije.

Kot pretežno posredne regionalne spodbude bo v okviru
sofinanciranja izvedbenih delov regionalnih razvojnih
programov potekala pomoč podjetjem v obliki sofinanciranja
začetnih investicij in z njimi povezanih delovnih mest in
izjemoma tudi operativnih stroškov poslovanja podjetij,
skladno s pravili dodeljevanja državnih pomoči. Regionalna
politika bo tovrstne spodbude dajala predvsem v območjih s
posebnimi razvojnimi problemi in še posebej v obmejnih
območjih, ki bodo prizadeta z opuščanjem meje z Avstrijo,
Italijo in Madžarsko in z vzpostavljanjem ostrejšega mejnega
režima na meji s Hrvaško ter v območjih, kjer bivata
madžarska in italijanska narodna skupnost in romska etnična
skupnost.

5.

5.1. Zakonodajni okvir
Zakonodajni okvir za izvajanje regionalne politike je sicer načeloma
zaokrožen in usklajen s pravnim redom Evropske unije bo pa
potrebno postopoma nadgraditi Zakon o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja in ga še bolj prilagoditi strukturni in kohezijski
politiki Evropske unije. Potrebno bo tudi tekoče prilagajati
podzakonske akte spremenjenim zunanjim okoliščinam, novim
podatkom o stanju regionalnega razvoja v Sloveniji in novim
spoznanjem pridobljenim z izvajanjem regionalne politike.

E. Sofinanciranje manjših inovativnih, pilotnih projektov, katerih
namen je promocija regionalne politike in iskanje novih smeri
njenega delovanja. V ta okvir sodi tradicionalna slovenska
regionalna nagrada Štefana Smeja. Njen namen je nagraditi
razvojne projekte, ki presegajo meje običajnega in so zgled
za strokovno delo na področju regionalnega razvoja.

5.2. Svet za strukturno politiko
Vloga Sveta za strukturno politiko, kot usklajevalnega organa
Vlade Republike Slovenije za področje strukturne politike in
regionalnega razvoja se bo krepila. K temu bo pripomoglo
vključevanje Slovenije v kohezijsko in strukturno politiko Evropske
unije, ki bo zahtevalo koordiniran in notranje konsistenten pristop
na različnih področjih ekonomske politike. Svet za strukturno
politiko bo dobil dodatne naloge po sprejemu Državnega
razvojnega programa do leta 2006. Odgovoren bo tudi za vsebinski
nadzor in ekonomskopolitične odločitve v fazi njegovega izvajanja.
Vloga Sveta se bo krepila tudi s pripravo regionalnih razvojnih
programov, ki jih bo potrebno indikativno usklajevati z državnimi
razvojnimi načrti. Svet bo deloval kot medresorski usklajevalni
mehanizem.

Regionalne spodbude se bodo pretežno dodeljevale v obliki:

-

Investicijskih in drugih transferov občinam. Ta oblika bo med
najbolj uporabljanimi predvsem pri dodeljevanju regionalnih
spodbud za lokalno in regionalno gospodarsko infrastrukturo
ter podjetniško razvojno infrastrukturo regij. Iz državnih virov
sofinancirana regionalne infrastrukture bo predana v lastništvo
občinam. Država ne bo lastniško vstopala v regionalne
institucije. Kjer že ima lastniške deleže, bo le-te postopoma
prenesla na druge lastnike (občine, podjetja,...).
Ugodnih posojil občinam za zaključevanje finančnih
konstrukcij projektov skupne regionalne gospodarske in
razvojne infrastrukture.
Prenosov državnega premoženja v last ali upravljanje lokalnih
skupnosti z namenom vlaganja tega premoženja v regionalne
razvojne projekte. Prenosi bodo opravljeni v primerih, ko se
bo izkazalo, da je to bolj gospodarno od trenutne uporabe
državnega premoženja in sicer odplačno, s popustom ali kot
neodplačni prenosi s sklepom Vlade Republike Slovenije in
ob poprejšnji obravnavi posameznih primerov na Svetu za
strukturno politiko. Takšni prenosi premoženja bodo izvedeni
na pobudo lokalnih skupnosti ali pristojnega ministrstva in le
kot del širših razvojnih načrtov, ki bodo zagotavljali produktivno
uporabo državnega premoženja.
Subvencij podjetjem v primerih spodbujanja začetnih investicij
in z njimi povezanih delovnih mest ter izjemoma tudi operativnih
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STRATEGIJA RAZVOJA INSTITUCIJ
REGIONALNE POLITIKE

5.3. Agencija RS za regionalni razvoj
Agencija RS za regionalni razvoj bo ostala organ v sestavi
Ministrstva za gospodarstvo. To je potrebno zaradi njenih nalog
pri vključevanju Slovenije v strukturno in kohezijsko politiko
Evropske unije. Kadrovsko in strokovno se bo okrepila in
usposobila za:
1. izvajanje programov ministrstva za spodbujanje skladnega
regionalnega razvoja in opravljanje razvojnih, analitičnih,
svetovalnih, pospeševalnih in usklajevalnih nalog s področja
regionalnega razvoja ter
2. usklajevalne in strokovno analitične naloge pri izvajanju
strukturne in kohezijske politike Evropske unije v Republiki
Sloveniji.
Za te svoje naloge bo Agencija pridobila ustrezno nacionalno
akreditacijo in njeno potrditev s strani institucij Evropske unije.
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Slovenija je za obdobje 2001 -2004 z Evropsko unijo že dogovorila
t.i. regionalno karto s katero ji je bil na celotnem ozemlju priznan
status države z največjimi ugodnostmi (po členu 87(3)a Pogodbe
o ustanovitvi Evropske skupnosti). Ta status bo Slovenija lahko
zadržala dokler raven njene gospodarske razvitosti ne bo presegla
75% povprečja Evropske unije. Takrat bo morala regionalne
državne pomoči omejiti le na manjši del svojega ozemlja, ki najbolj
zaostaja v razvoju in bo določen v pogajanjih z Evropsko komisijo.
Znižati (prepoloviti) bo morala tudi dovoljene intenzivnosti pomoči.

5.4. Regionalne razvojne agencije
Regionalna politika bo spodbujala oblikovanje racionalne mreže
regionalnih razvojnih agencij za območja ene ali več statističnih
regij. Spodbujena bo racionalizacija obstoječih lokalnih razvojnih
organizacij. Vlada Republike Slovenije lastniško ne bo vstopala v
regionalne razvojne institucije. Spodbujala bo njihovo neprofitnost
in solastništvo občin in podjetij. Regionalne razvojne agencija se
bodo financirale iz sredstev ustanoviteljev in sredstev za izvajanje
projektov v okviru programov državnih razvojnih spodbud,
mednarodnih pomoči ter ostalih sredstev zainteresiranih
naročnikov.

Slovenija je bila pozvana, da z Evropsko komisijo dogovori
intenzivnost regionalnih državnih pomoči na upravičenem
območju. Strategija Slovenije na tem področju je dogovor o
maksimalni možni (40-odstotni) intenzivnosti regionalnih državnih
pomoči v vseh regijah SKTE-3 z izjemo Osrednjeslovenske regije
kjer Slovenija predlaga 35-odstotno intenzivnost regionalnih
državnih pomoči. Za majhna in srednje velika podjetja naj bi se
tako določena zgornja meja povečala za 15 odstotnih točk.

5.5. Javni sklad za regionalni razvoj
Javni sklad za regionalni razvoj se bo razvijal kot specializirana
finančna organizacija. Vodil bo ustanovitvene aktivnosti in
sodeloval pri ustanovitvi Sklada tveganega in semenskega
kapitala. Namen novega sklada bo financiranje začetnikov in novih
inovativnih projektov v Sloveniji.

Regionalne državne pomoči (na osnovi programov
prestrukturiranja določenih prednostnih območij) bodo v Sloveniji
dodatno pridobile na pomenu z izgubo statusa največjih ugodnosti
na teritoriju cele države. Trenutno je regionalne državne pomoči
namreč še mogoče dodeljevati na ozemlju cele države in
uporabljati različne kombinirane horizontalne sheme, ki jim je
priznan regionalni dodatek za ozemlje cele države.

Javni sklad bo s finančnimi instrumenti svoje naložbene politike
spremljala regionalno politiko Vlade Republike Slovenije.
Razen sredstev po zakonu o uporabi sredstev pridobljenih iz
naslova kupnin na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij javni sklad nima sistemskih virov za svoje financiranje.
Ker kupnine kot razvojni vir usihajo, bo v bodoče potrebna njegova
dokapitalizacija iz drugih virov. Pri tem se še posebej računa na
mednarodne donacije in možnost zadolževanja s preferenčnimi
pogoji pri mednarodnih razvojnih institucijah (EBRD, EIB, Banka
Sveta Evrope za socialni razvoj,...). Javni sklad za regionalni
razvoj že ima izkušnje pri sodelovanju s temi institucijami in bo lete nadgradil z novimi oblikami sodelovanja.

6.

7.

Velika večina mednarodnih integracij in organizacije (npr. OECD,
Svetovna banka) podpira regionalni razvoj vendar pa je za
Slovenijo je najbolj pomembna strukturna in kohezijska politika
Evropske unije, ki ima v državah članicah velik gospodarski
pomen, saj sredstva strukturnih skladov in kohezijskega sklada
zavzemajo tretjino vseh sredstev proračuna EU. Strukturna in
kohezijska politika EU se uresničuje preko politike strukturnih
skladov (Evropski regionalni razvojni sklad (ERDF), Evropski
socialni sklad (ESF), Evropski sklad za usmerjanje kmetijstva in
garancije (EAGGF), Finančni instrument za strukturno politiko v
ribištvu (FIFG)), kohezijske politike EU (Kohezijski sklad),
Evropske investicijske banke in politike državnih pomoči.

STRATEGIJA IN POLITIKA REGIONALNIH
DRŽAVNIH POMOČI

V pripravah na vstop v Evropsko unijo je Slovenija dolžna uskladiti
obstoječe državne pomoči z določili pravnega reda EU na tem
področju. Vlada Republike Slovenije je že sprejela Zakon o nadzoru
državnih pomoči in Uredbo o namenih in pogojih za dodeljevanje
državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje
posameznih shem državnih pomoči s katerima je že v
predpristopnem obdobju uveljavila osnovna pravila, ki veljajo za
dodeljevanje državnih pomoči v EU.

Za vključitev Slovenije v kohezijsko politiko EU je pomembna
izključno državna raven, za vključitev v strukturno politiko EU je
najpomembnejša raven SKTE-2 (Cilj 1 strukturnih skladov EU).
Regije na ravni SKTE-3 so upravičene do pomoči v okviru Cilja 2
(če izpolnjujejo predpisane kriterije) in do sofinanciranja v okviru
pobud EU (INTERREG), ki pa predstavljajo manjši del sredstev
strukturne politike EU.

Ena od oblik državnih pomoč so regionalne državne pomoči, ki
so tudi pomemben instrument države za pospeševanje skladnega
regionalnega razvoja: (i) pomoč za začetne investicije, (ii) pomoč
za odpiranje novih delovnih mest, če so le-ta povezana z
izvajanjem projekta začetnih investicij ter (iii) zmanjševanje tekočih
izdatkov podjetij pod določenimi pogoji. Regionalne državne pomoči
so v vseh državah Evropske unije pogosto uporabljana oblika.

Slovenija je odločena pridobiti razpoložljiva sredstva strukturne
in kohezijske politike EU in jih uspešno ter učinkovito porabiti.
Zato je potrebno imeti učinkovito organizirano državno upravo
(koordinacija ministrstev), ki bo sposobna pripraviti kakovostne
programe, zagotoviti ustrezno sofinanciranje s strani Slovenije in
tudi zagotoviti uresničevanje dogovorjenih programov (dogovor
EU in Slovenije) v skladu s pravili strukturnih skladov, pravili
državnih pomoči in v skladu s pravili ostalih EU politik.

Državne pomoči se lahko dodeljujejo le na osnovi shem, ki jih
predhodno potrdi državna Komisija za nadzor državnih pomoči.
Za regionalne državne pomoči v Republiki Sloveniji je odgovorno
Ministrstvo za gospodarstvo- Področje regionalnega razvoja, kar
pomeni, da bo le-to v prihodnje tudi upravljalo sheme regionalnih
državnih pomoči.

Slovenija je že do sedaj pridobivala finačna sredstva za potrebe
regionalnega razvoja iz programa PHARE. Tudi v pristopnem
obdobju (predstrukturna pomoč) se pričakuje pridobitev znatnih
finančnih sredstev In sicer v obdobju 2001-2002 več kot 100 mio
EUR. V procesu pristopnih pogajanj v ta namen že intenzivno

V državah članicah EU je pogosta praksa, da se uporabljajo
»kombinirane sheme« državnih pomoči, kar pomeni, da se
horizontalne sheme na upravičenih (manj razvitih) območjih
uporabljajo pod ugodnejšimi pogoji.
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Za izpoljnjevanje nalog spremljanja in vrednotenja regionalne
politike bo v Agenciji RS za regionalni razvoj izgrajen učinkovit
informacijski sistem, katerega jedro bo podatkovno skladišče, ki
bo sposobno neposrednega prenosa podatkov iz različnih
sektorjev (ministrstva), uradov in drugih državnih institucij,
regionalnih razvojnih agencij, itd.. Sistem bo omogočal:
Izpis obveznih poročil (Evropska komisija, Ministrstvo za
gospodarstvo);
Dostop pooblaščenim uporabnikom do statusnih poročil;
Spremljanje doseganja zastavljenih ciljev projektov,
podprogramov, glavnih programov, regij, itd.;
Poizvedovanje v globino, namenjeno predvsem ugotavljanju
vzrokov odmikov od zastavljenih ciljev, kot osnova za
ukrepanje, pripravo določenih scenarijev, trendov, itd..

prilagaja zakonodajo, mehanizme in organizacijo spodbujanja
razvoja. Z vidika slovenske regionalne strukturne politike sta
pomembna predvsem dva vidika približevanja k EU:
- priprava državnega razvojnega programa RS 2001-2006 in
nadaljevanje programov predpristopne pomoči EU (predvsem
PHARE - področje socialne in ekonomske kohezije in program čezmejnega sodelovanja ter programa ISPA in SAPARD).
Državni razvojni program 2001-2006 bo izdelan na osnovi
Strategije gospodarskega razvoja Slovenije in bo določil
investicijske prednostne naloge države v programskem obdobju.
Dokument bo tudi osnova za pogajanja o strukturni pomoči
Evropske unije. Strategija pogajanj temelji na zahtevi po čim večji
predpristopni pomoči, ki naj bo prvenstveno usmerjena v
institucionalno izgradnjo in investicije na področju socialne in
ekonomske kohezije v državi. Za obdobje po pristopu Slovenija
pričakuje enakopravno obravnavo z drugimi državami članicami
na vseh področjih skupnega interesa. Na področju strukturne
politike ne zahteva prehodnih obdobij in pričakuje polno vključitev
v delovanje strukturnih skladov in kohezijskega sklada.

Uresničevanje izvajanja zakona o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja in SRRS bo Vlada Republike Slovenije enkrat
letno ocenjevala na podlagi letnega poročila Agencije RS za
regionalni razvoj ter po potrebi ukrepala oziroma sprejela ustrezna
stališča in z njimi seznanila Državni zbor.

"Novi Phare program" bo v obdobju po letu 2000 v investicijskem
delu podpiral naložbe v gospodarsko in socialno kohezijo in sicer
z ukrepi, ki so podobni ukrepom strukturnih skladov. Strategija
Slovenije na tem področju je priprava takšnih programov
ekonomske in socialne kohezije, pri financiranju katerih bo
mogoče kombinirati domače finančne vire z donacijami Evropske
unije.

9.

9.1. Prenova regionalne politike v Sloveniji
Prenova regionalne politike v Sloveniji je širok projekt, ki prinaša
reformo inštitucij na nacionalni in lokalni ravni ter vzpostavitev
novih inštitucij na regionalni ravni. Prenova regionalne politike je
sestavni del reforme državne uprave in ena pomembnejših
strukturnih reform v Republiki Sloveniji. Prenova regionalne politike
temelji na osnovi analize regionalnih razlik, analize obstoječe
neposredne in posredne regionalne politike, primerjave slovenske
regionalne politike z regionalno politiko razvitih držav, evropske
dimenzije regionalne politike, zahtev politike državnih pomoči in
analize razvojnih možnosti slovenskih regij.

Tudi v program Phare-čezmajno sodelovanje (CBC) so bile
uvedene novosti, s ciljem poenotenja izvajanja programov Phare
CBC in INTERREG III. Tako je skupni programski dokument za
obdobje 2000-2002/6 pogoj za črpanje sredstev obeh programov:
Phare CBC in INTERREG. V programu Phare CBC bodo
sodelovale obmejne statistične regije (SKTE-3), kjer je tudi težišče
priprave Skupnih programskih dokumentov.
8.

SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE UČINKOV
REGIONALNE POLITIKE

Razlogi za prenovo regionalne politike so:
1. Notranji - premajhna učinkovitost In nedoseganje ciljev
dosedanje regionalne politike: povečevanje regionalnih
razlik in neizkoriščanje lokalnih razvojnih potencialov kot
posledica necelovitega pristopa k razvoju, osredotočenje le
na demografske kazalce, spodbujanje razvoja na
premajhnem teritorialnem območju, zmanjševanje sredstev
za neposredno regionalno politiko in neustrezna
organiziranost neposrednega spodbujanja regionalnega
razvoja, odsotnost regionalne dimenzije v sektorskih razvojnih
programih in slaba medresorska koordinacija sektorskih
oziroma področnih politik. Številni instrumenti, ki jih je država
uvedla zato, da bi zmanjšala razlike med regijami, so v zadnjih
letih obsegali: (i) kapitalske transfere iz proračuna prek
Javnega sklada za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti
slovenskega podeželja, zlasti v obliki ugodnih posojil in
poroštev za bančna posojila, (ii) transfere iz Ministrstva za
ekonomske odnose in razvoj in Ekološkega sklada ter s
programa PHARE in drugih virov za investicije v lokalno
infrastrukturo, (iii) transfere iz državnega proračuna za tako
imenovano "finančno izravnavo"; če lokalna skupnost ne
razpolaga z zadostnimi lastnimi sredstvi, s katerimi bi pokrila
stroške za določene storitve (tako imenovane "zagotovljene
odhodke"), razliko zagotovi država, (iv) pomoč iz državnega
proračuna in podpora PHARE za območja, ki jih je leta 1998
prizadel potres, ter (v) ukrepe aktivne politike zaposlovanja,
ki vključujejo tudi dva projekta, financirana prek programa
PHARE. Analiza učinkovitosti teh instrumentov kaže, da
regionalna politika v Sloveniji ni dala pričakovanih rezultatov.
To pa nikakor ni presenetljivo, če upoštevamo dejstvo, da so

Zaradi vrste razlogov je upravičeno pričakovati odstopanja v
izvajanju sprejete regionalne politike. Odstopanja lahko ogrozijo
uspešnost regionalne politikezato je potrebno stalno spremljanje
izvajanja programov in doseganja ciljev. Potrebno je ugotoviti koliko
in v kateri smeri izvajanje odstopa od zastavljenega programa in
predložiti ukrepe za prilagoditev novim dejstvom. To je naloga
spremljanja (monitoringa), kjer se merijo tudi učinki politike,
programa ali projekta v skladu z vnaprej postavljenimi
kvantificiranimi cilji.
Pomembno pa ni le spremljati izvajanje politike, programa ali
projekta, temveč tudi oceniti kvaliteto in učinke, saj je potrebno
doseči določene kratkoročne in dolgoročne rezultate. To je funkcija
vrednotenja (evalvacije). V Sloveniji do sedaj, z izjemo posameznih
študij in analiz, ni bila razvita praksa stalnega spremljanja in
vrednotenja učinkov regionalne politike. V bodoče bo to potrebno
zaradi določil Zakona o javnih financah in tudi zaradi zahtev
predpristopne pomoči in bodočih strukturnih skladov Evropske
unije.
Za spremljanje in vrednotenje regionalne politike je odgovorna
Agencija RS za regionalni razvoj. Statistične podatke, potrebne
za izvajanje regionalne politike zbira in objavlja Statistični urad
RS. Za spremljanje in nadzor posameznega regionalnega
razvojnega programa v statističnih regijah je odgovoren pristojen
programski odbor. Osnova za celovito oceno izvajanja regionalne
politike bodo letna poročila in končno poročilo o izvajanju
regionalnega razvojnega programa, ki jih bodo pripravljale
regionalne razvojne agencije.
poročevalec, št. 60
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se programi oblikovali in izvajali zlasti prek resornih politik, pri
čemer je vsako ministrstvo določilo svoje regionalne
prednostne naloge in tudi svoja lastna merila za ugotavljanje
problemov. Problem koordiniranja politike ni omejen izključno
na odnos med ministrstvi na državni ravni, temveč se nadaljuje
tudi na razmerje med ministrstvi in lokalnimi skupnostmi.
Posledica tega problema je pomanjkanje investicijskih
spodbud, neoptimalno dodeljevanje produkcijskih in finančnih
virov, nizka učinkovitost vlaganj ter - nenazadnje - stopnja
gospodarske rasti, ki krepko zaostaja za potencialom države.

Regionalna politika EU oziroma strukturna in kohezijska politika
EU ima v državah članicah velik gospodarski pomen, saj sredstva
strukturnih skladov in kohezijskega sklada zavzemajo tretjino
vseh sredstev proračuna EU. Slovenija je že sedaj upravičena do
predpristopne pomoči in bo tudi po pristopu aktivno sodelovala v
kohezijski in strukturni politiki EU. V procesu pristopnih pogajanj v
ta namen že intenzivno prilagaja zakonodajo, mehanizme in
organizacijo spodbujanja razvoja.
Regionalna politika EU se uresničuje preko politike strukturnih
skladov, kohezijske politike in politike državnih pomoči.

2. Zunanji ■ prenovo regionalne politike zahtevajo novi
Izzivi globallzaclje In članstvo Slovenije v EU. V
globalizirani postindustrijski družbi bodo proizvodni dejavniki
vedno bolj mobilni, gospodarska aktivnost pa locirana tam,
kjer bodo pogoji gospodarjenja ugodni. Slovenske regije morajo
razviti svoje lastne inovativne potenciale, preseči sedanjo
razbitost in nepovezanost lokalnih skupnosti ter se podati v
konkurenčno bitko z regijami v soseščini. Nova regionalna
politika v evropskih razmerah ne more biti več namenjena
zgolj odpravljanju notranjih razvojnih razlik, ampak tudi in
predvsem spodbujanju razvojnih polov in mednarodne
konkurenčnosti vseh delov države. Pri tem pa je potrebno
intenzivnejše pomagati tistim regijam, ki imajo slabše izhodišče
za razvoj. Spremenjeno regionalno politiko, predvsem pa
usklajenost sektorskih politik terja tudi približevanje k EU 5.

Strukturni skladi so osnovni finančni mehanizem.Ti so naslednji:
1. Evropski regionalni razvojni sklad (ERDF);
2. Evropski socialni sklad (ESF);
3. Evropski sklad za usmerjanje kmetijstva in garancije
(EAGGF);
4. Finančna sredstva za ribištvo (FIFG).
Sredstva iz strukturnih skladov se običajno ne uporabljajo za
samostojne projekte, pač pa se odobrijo na osnovi regionalnih
razvojnih programov ali posameznih programskih dokumentov.
Programe, ki so sofinancirani preko strukturnih skladov, vedno
predlaga država članica, lahko so pa spodbujeni bodisi s strani
držav članic (90 %), bodisi s strani strani Evropske komisije (štiri
t.i. horizontalne pobude - 9 %, in inovativni ukrepi -1 %).
Osnovni principi (načela) delovanja strukturnih skladov so
naslednji:
Koncentracija (omejeno število ciljev),
Programiranje (večletni razvojni plani ali enotni programski
dokumenti),
Partnerstvo (državne, regionalne in lokalne oblasti, socialni
partnerji),
Dopolnjevanje (sofinanciranje nacionalnih, regionalnih in
lokalnih projektov).

Notranji in zunanji razlog prenove regionalne politike v Sloveniji
se torej prepletata in regionalna politika tako postaja hkrati
pomembna nacionalna razvojna politika.
V procesu prenove regionalne politike bo potrebno:
a) dokončati zakonodajni okvir, še posebej tisti del, ki se povezuje
z zakonodajo na področju urejanja prostora in zakonodajo s
področja državnih pomoči;
t>) dokončati oblikovanje in usposabljanje institucij nove
regionalne strukturne politike (Agencija RS za regionalni razvoj,
regionalne razvojne agencije, Javni sklad za regionalni razvoj);
c) dograditi regionalno politiko v ožjem smislu (odpravljanje
regionalnih razvojnih razlik znotraj države), za kar bo potrebno
pripraviti nove programe, ki bodo bolj ciljno usmerjeni in
ustrezno povečati proračunska sredstva, ki jih država
namenja za skladnejši regionalni razvoj;
d) izboljšati mehanizem medministrske koordinacije, v okviru
katerega bo potrebno natančneje določiti vlogo posameznih
ministrstev prt pripravi in izvajanju dokumentov razvojnega
načrtovanja in pri zagotavljanju sofinanciranja programov;
e) na konkretnih programih povezati domače in evropske vire
financiranja ter pritegniti zasebne vire financiranja programov;
f) vzpostaviti okvir za vključevanje lokalnih in regionalnih
partnerjev v oblikovanje in izvajanje regionalne politike.

V juliju 1997 je Evropska komisija predložila Evropskemu
parlamentu dokument z naslovom Agenda 2000, ki določa
strategijo razvoja Evropske unije in njenih politik na prelomu
stoletja. Tudi pričakovana širitev Evropske unije z novimi članicami
z zelo različnimi stopnjami razvitosti daje zmanjševanju razlik v
razvitosti izredno velik pomen. Nova širitev vključuje skupino
držav, ki imajo dokaj neugoden socioekonomski položaj v
primerjavi s sedanjimi državami članicami, kar bo povečalo razlike
v stopnji razvitosti znotraj EU. Porast števila prebivalstva in
velikosti območij bo približno tak, kot je bil ob prejšnjih širitvah,
bistveno pa se bo zmanjšala povprečna višina BDP Evropske
unije na prebivalca. Evropski svet je v Berlinu 24. in 25. marca
1999 dosegel politično soglasje o naslednjih zadevah: AGENDA
2000, nova finančna perspektiva 2000-2006, regulative s področja
strukturnih skladov, predpristopne pomoči in skupne kmetijske
politike. Predloženi zakonodajni okvir delovanja strukturnih
skladov je na osnovi mnenja Evropskega parlamenta potrdil Svet
ministrov 21. junija 1999.

9.2. Prenova regionalne politike v Evropski uniji
O prenovi slovenske regionalne politike ni mogoče govoriti zunaj
koncepta regionalne politike EU, čeprav je osnovni razlog reforme
slovenske regionalne politike notranji - povečevanje regionalnih
razlik in neuspešnost dosedanje regionalne politike.

6

V okviru strukturne politike se je s ciljem doseganja večje
učinkovitosti, kontrole, proračunske discipline in poenostavitve
celotnega sistema pomoči skrčilo število ciljev in pobud. Število
ciljev strukturne politike se je skrčilo od sedem na tri, in sicer na
dva regionalna in enega horizontalnega.

A brief guide to a future member states, 1998, str. 10.
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Razvojne razlike posameznih regij v Sloveniji niso nov pojav.
Slovenija je začela sistematično usmerjati svoj razvoj v začetku
sedemdesetih let na podlagi koncepta policentričnega razvoja6. V
ta namen je bilo sprejetih vrsta zakonov7 v katerih so predpisali
metode, s katerimi so pomagali prizadetim območjem. Na podlagi
tega koncepta so bili sprejeti različni ukrepi, katerih skupni
imenovalec je bil zmanjševanje razlik med regijami kar zadeva
delovne in življenjske razmere.

Cilj 1 - pospeševanje razvoja manj razvitih regij - vključuje vse
tiste regije na ravni NUTSII, ki imajo bruto domači proizvod (BDP)
na prebivalca v obdobju zadnjih treh let manjši, kot je 75%
povprečja EU.
Cilj 2 je namenjen regijam na ravni NUTS-III, ki se srečujejo z
ekonomskimi in socialnimi problemi zaradi prestrukturiranja. To
so regije v industrijskem (storitvenem) zatonu, podeželska
območja, mestna območja in ribiška območja.

Kljub nekaterim pozitivnim rezultatom, ki jih je dal bolj uravnoteženi
regionalni razvoj v Sloveniji v obdobju pred letom 1990
(infrastruktura se je izboljšala, struktura gospodarstva je postala
bolj raznolika, zaposlovanje je naraščalo z višjo stopnjo), so se
povečali tudi problemi. Delovnih mest za visoko izobraženo
delovno silo ni bilo dovolj, zato so mladi po končanem šolanju
odhajali na druga območja. Da bi se lotili problema zmanjševanja
populacije, zlasti na oddaljenih in v goratih območjih, je Vlada
nove samostojne Slovenije sprejela Zakon o spodbujanju razvoja
demografsko ogroženih območij. Ker je v prvih letih po
osamosvojitvi prišlo v Sloveniji do velike centralizacije sredstev
in odločanja na ravni države (v ospredju so bile naloge oblikovanja
politične in upravne strukture države ter makroekonomske dileme
procesa gospodarske tranzicije), je bil regionalni razvoj potisnjen
v ozadje. Posledično se je obseg sredstev, namenjenih za to
področje, vseskozi zmanjševal, t.j. od 0,25 odstotka BDP leta
1991 na 0,04 odstotka BDP leta 1997 (oziroma na 0,08 odstotka
BDP, če upoštevamo tudi posojila Sklada za regionalni razvoj in
ohranjanje podeželja). Tudi zato so se razlike med posameznimi
regijami v Sloveniji po osamosvojitvi povečale. Danes so te razlike
velike tako na SKTE-2 kakor tudi na SKTE-3 ravni in imajo trend
nadaljnjega povečevanja. To velja tako za demografske,
ekonomske, infrastrukturne kazalce, kakor tudi za kazalce
človeških virov.

Cilj 3 je namenjen razvoju človeških virov. Je horizontalen in velja
za regije, ki niso vključene v Cilj 1. Državam članicam naj bi
pomagal v prilagajanju in modernizaciji sistema vzgoje,
izobraževanja in zaposlovanja.
Število razvojnih spodbud se je skčilo iz 14 na 4:
1. Meddržavno, čezmejno in medregionalno sodelovanje
(INTERREG).
2. Ekonomska in socialna preobrazba mest in mestnih območij,
ki so v krizi s ciljem pospeševanja trajnostnega urbanega
razvoja (URBAN).
3. Razvoj podeželja na osnovi inciativ lokalnih skupnosti
(LEADER).
4. Meddržavno sodelovanju v boju proti vsem vrstam
diskriminacije in neenakosti na trgih dela (EOUAL).
Inovativnim ukrepom bo namenjen 1% strukturnih sredstev in
bodo ostali del strukturne politike tudi v obdobju 2000-2006.
Z Maastrichtskim sporazumom je bil ustanovljen Kohezljskl
sklad, ki deluje poleg obstoječih strukturnih skladov. Njegov namen
je pomoč pri pripravi na ekonomsko in monetarno unijo v štirih
državah, kjer je bil BNP na prebivalca v letu 1992 manjši od 90%
povprečja Evropske unije (Grčija, Portugalska, Irska in Španija).
Sredstva tega sklada so namenjena sofinanciranju projektov,
povezanih z okoljem in transevropskim transportnim omrežjem
kjerkoli v teh državah. Upravičenost do sredstev Kohezijskega
sklada se določi na ravni države in ne na ravni regij. Z reformo
regionalne politike Evropske unije se politika kohezijskega sklada
ni bistveno spremenila. Tudi v obdobju 2000-2006 je namenjen
izključno projektom na področju transporta in varstva okolja.
Predvidena sredstva za delovanja Kohezijskega sklada so v
obdobju 2000-2006 znašajo 18 mia euro.

9.3.1. Regionalne razlike na SKTE - 2 ravni
Poglavitni socialno-ekonomski kazalci kažejo na bistvene razlike
na ravni SKTE 2, to je med Ljubljansko urbano regijo, ki vključuje
glavno mesto Ljubljana z zaledjem in Preostalo Slovenijo, ki obsega
preostali del države. Ljubljanska urbana regija obsega le dobrih
12% površine Slovenije, vendar tu živi blizu 486 tisoč prebivalcev
oz. četrtina vsega prebivalstva Slovenije s povprečno gostoto
poselitve 192 prebivalcev na km2, kar je bistveno nad povprečjem
države. Preostala Slovenija
zajema približno 1,5 milijona
prebivalcev in 17.728 km2 površine Slovenije s povprečno gostoto
poselitve 85 prebivalcev na km2. Ljubljanska urbana regija je
najrazvitejši del Slovenije in se od Preostale Slovenije razlikuje po
ugodnih demografskih pogojih8 .V obdobju od leta 1981 do 2000 je
stopnja rasti prebivalstva v Ljubljanski urbani regiji naraščala še
enkrat hitreje kot v povprečju v Sloveniji, medtem ko je bila le-ta v
preostali Sloveniji podpovprečna. Visoka rast je bila predvsem

9.3. Regionalne razvojne razlike v Sloveniji
Republika Slovenija je s sklepom vlade dne 16.3.2000 uvedla v
pravni red Uredbo o Standardni Klasifikaciji Teritorialnih Enot (SKTE)
in s tem zagotovila usklajenost s klasifikacijo NUTS (Nomenclature des Unites Territorielle pour Statistique). Uredba uvaja SKTE
kot obvezen nacionalni standard, ki se uporablja pri evidentiranju,
zbiranju, obdelovanju, analiziranju, posredovanju in izkazovanju
podatkov po teritorialnih enotah.
Uredba uvaja na ravni SKTE-2 dve statistični enoti: Ljubljanska
urbana regija, ki vključuje glavno mesto Ljubljana z zaledjem, in
Preostala Slovenija, ki obsega preostali del države.
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• V podporo policentrični zasnovi razvoja je bil leta 1971 sprejet Zakon o
ukrepih za pospeševanje razvoja manj razvitih območij v SRS, leta 1973 pa
še
Resolucija o poglavitnih smotrih urejanja prostora v SRS.
7
Zakon o ukrepih za pospeševanje razvoja manj razvitih območij v SR
Sloveniji, UL SRS 16-4/71, Zakon o pospeševanju skladnejšega regionalnega
razvoja, UL SRS 29-1442/75 in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SRS, 24-1100/76; 301466/80; 33-1372/85; 16-775/86; 28-151/88).
' Potrebno je poudariti, da je v LUR najbolj razvidna razlika med stalnim
prebivališčem in začasnim prebivališčem, saj se podatki o prebivalstvu
vodijo po stalnem prebivališču. Tako je v Ljubljani precej prebivalcev, ki živijo
v Ljubljanski urbani regiji in imajo stalno prebivališče drugje. Torej so že tako
ugodni kazalci človeškega faktorja v regiji v resnici še bolj ugodni, kar
pomeni, da je razvojni potencial regije še večji kot kažejo kazalci, ki so že
tako najbolj ugodni med slovenskimi regijami.
50

9. julij 2001

Preostala Slovenija po večini socio-ekonomskih kazalcih kaže
slabše rezultate, kot veljajo za povprečje Slovenije, vendar kljub
temu ne gre za enotno regijo. Je bistveno bolj heterogena regija z
velikimi regionalnimi razlikami na ravni SKTE-3, ki se kažejo tako
v različnih demografskih, ekonomskih, infrastrukturnih, človeških
(človeški viri) pogojih, kakor tudi v različnem socialnem kapitalu.
Tudi ekonomsko - geografsko vrednotenje Slovenije, ki sicer
opredeljuje tri tipe strukture regionalnega razvoja" je pokazalo,
da na območju Preostale Slovenije zasledimo podeželsko-agrarni
tip strukture regionalnega razvoja, urbano-industrijski in mešani
tip, ki predstavlja prehod med enim in drugim tipom regionalne
strukture. Podeželsko-agrarni tip označuje še vedno podeželsko
agrarna struktura in minimalno število delovnih mest. Hkrati gre
za razvojno problematična območja občin, kjer je opazen
primanjkljaj delovnih mest in nizka izobrazbena raven prebivalstva,
ki sta trikrat nižja od urbano industrijskega. Zanj je še vedno
značilna prevlada delovnih mest v industriji in pospešeno upadanje
števila delovnih mest. Praviloma gre za sklenjena območja z
izrazitim in dolgotrajnim izseljevanjem prebivalstva. V to skupino
sodijo predvsem občine v obmejnih območjih. Kmetijstvo na
podeželju že nekaj časa nima več odločujoče vloge v
gospodarskem razvoju. Podeželje in njegov razvoj je bolj in bolj
odvisen od bližnjega urbanega - zaposlitvenega jedra. Spremembe
v gospodarski zgradbi podeželja (ki jim sledimo že desetletja) so
vendarle posledica delovanja številnih, kompleksnih in
nasprotujočih si procesov (urbanizacija, deagrarizacija,
depopulacija, intenzifikacija, diverzifikacija podeželja, pomanjkanje
Inovativnosti, razvojnih spodbud, zemljiško-posestne razmere
...) ter so na regionalnih in lokalnih ravneh zelo raznoliki. Prav
podeželsko agrarni tip regionalnega razvoja, ki je v nekaterih
območjih Preostale Slovenje zelo izrazit, se pretežno pokriva tudi
z območji s posebni razvojni problemi v skladu z opredelitvijo v
ZSRR, ki so ena od prednostnih območij pospeševanja
skladnejšega regionalnega razvoja.

posledica priseljevanja iz drugih delov Slovenije, v 80-ih letih pa
tudi iz nekdanjih jugoslovanskih republik. V glavnem je šlo za
priseljevanje relativno mladega, delovno aktivnega prebivalstva,
zato tudi ne preseneča, da je še sedaj indeks staranja v regiji
podpovprečen, medtem ko v Preostali Sloveniji nekoliko presega
slovensko povprečje. Prav tako je regija nadpovprečna tudi glede
na ekonomski potencial in uspešnost podjetniškega sektorja. Po
višini bruto domačega proizvoda na prebivalca je Ljubljanska
urbana regija nadpovprečna in skoraj za tretjino presega
povprečje Slovenije. Prostala Slovenija dosega 90% slovenskega
povprečja po tem kazalcu. Prav tako izkazuje Ljubljanska urbana
regija napovprečno visoko dohodninsko osnovo na prebivalca,
ki pa od slovenskega povprečja odstopa nekoliko manj kot bruto
domači proizvod na prebivalca. Nadpovprečne rezultate
poslovanja izkazujejo tudi gospodarske družbe, ki delujejo na
območju Ljubljanske urbane regije. Za to regijo je namreč značilna
visoka produktivnost gospodarstva in visoka dobičkonosnost.
Regija ima tudi boljšo infrastrukturno opremljenosti kot Preostala
Slovenija. Razvit je šolski sistem z možnostmi nadaljnjega
izobraževanja, znanstveno-raziskovalne organizacije z dolgo
tradicijo in sodobno infrastrukturno opremo. Regija ima odlično
geostrateško lego z dokaj dobrimi povezavami s Preostalo
Slovenijo. Zelo pomemben je tudi človeški kapital, ki daje dobro
osnovo za nadaljnji razvoj regije. Prebivalstvo v Ljubljanski urbani
regiji je namreč nadpovprečno izobraženo z visokim delež visoko
izobraženih med zaposlenimi, prav tako pa je v regiji tudi visok
delež študentov na 1000 prebivalcev. Stopnja registrirane
brezposelnosti je podpovprečna in za skoraj 5 odstotnih točk
nižja kot v Preostali Sloveniji, kjer presega slovensko povprečje.
Med brezposelnimi ima nadpovprečen delež brezposelnih starih
nad 50 let, kar je posledica prestrukturiranja gospodarstva, ki je
prav Ljubljansko urbano regijo zajelo med prvimi. Prednosti regije
so še v socialnem kapitalu, ki se kaže v živahni podjetniški
aktivnosti, formalnih in neformalnih mrežah. Poleg tega ima
Ljubljanska regija lokacijske prednosti za razvoj gospodarskih
dejavnosti in je že dosegla višjo stopnjo razvitosti. V bodoče je
pričakovati zaostrovanje predvsem prometno-komunikacijskih
problemov in problemov povezanih s sanacijo okoljevarstvenih
žarišč. Obremenitve okolja bodo predvidoma naraščale skupaj z
naraščanjem prometa.

V kolikor bi se Slovenija danes vključila v EU, bi bila Preostala
Slovenija upravičena do pomoči strukturnih skladov v okviru
Cilja 1, saj je BDP na prebivalca po kupni moči manjši od 75%
povprečja EU.

' Urbano • industrijski, podeželsko-agrarni in mešani tip, ki predstavlja
prehodno stopnjo med urbanim in podeželskim tipom in je sicer najbolj
razprostranjen.
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Tabela 1: Nekateri soci-ekonomski kazalci na ravni SKTE 2
Kazalec

Površina
Prebivalci, 30.6.2000 (%)
Rast prebivalstva, 1981 -2000 (stopnic rasti v %)
Gostota, 30.6.2000 (Tcm2)
10. Indeks staranja prebivalstva, 30.6.2000
BDP/preb., 1995-97 (Slo = 100)
Stopnja brezposlnosti, (%)
Stopnja zaposlenost, 1999 (%)
Delež mladih med brezposlenimi, 1999 (%)
Delež brezposelnih s L JL stopnjo izobrazbe med brezp.
1999(%)
Delež žensk med brezposelnimi, 1999 (%)
Delež starih nad 40 let med brezposelnimi, 1999 (%)
Osnova za dohodnino na prebivalca, 1999
Rast števila podjetij. 1998-1999 (stopnia rasti v %)
Rast zaposlenih 1999 (%)
Sl zaposlenih na podjetje, 1999
Deltt čistih prih. od prodaje na tujem v prih. skupaj 1999
(%)
Delež čiste izgube v prih. skupaj, 1999 (%)
Plače na zaposlenega, 1999 (1000 Sit)
Neto dobiček (izguba) na zaposlenega, 1999 ( 1000 Sit)
Ekonomičnost poslovanja, 1999
Donosnost prihodkov, 1999
Produkti vnost, 1999
Kapitalna intenzivnost, 1999
Investicijska intenzivnost, 1999
Finančna struktura. 1999
Območja s posebnimi razvojnimi problemi 2000-06
\r;-.
cttoc APP,
a m RZZ, preračuni ARR
Vir: SURS,

Preostala
Slovenija

Slovenija

87,4
75,4
3,3
85
89
90
14.7

100
100
52
98
88
100
13,6

24,0
43,3

26 2
48,5

25,8
47,5

49,4
51.7
123
1.4
0.5
9
14,0

50,9
47,7
93
-U
U
15
29,3

50,6
7
48,5
100
-0,1
1,0
12
22,8

1,6
170
405
1,02
0,02
20823
25296
12,7
50,4
6,0

1.9
146
188
1,01
0,01
13584
17794
12.5
49.0
62,6

1,8
154
258
1,01
0,02
15911
20205
12.6
49,5
48,7

gostoti prebivalstva, ki je najvišja v Osrednjeslovenski, Podravski
in Zasavski regiji, ter najnižja v Notranjsko-kraški regiji.

9.3.2. Regionalne razlike na SKTE - 3 ravni
Regionalne razlike na ravni SKTE-3, ki so se po osamosvojitvi
povečale, so velike in imajo trend nadaljnjega povečevanja.

Razlike med regijami so vidne tudi glede na ekonomski potencial
In uspešnost podjetniškega sektorja. Bruto domači proizvod
na prebivalca merjen v PPS (purchasing power standards) evropsko primerljivi enoti, je znašal za povprečje 1995-1997 za
vso Slovenijo 13.029, kar pomeni 66% povprečja EU. Spodnja
tabela kaže, da sta od slovenskega povprečja odstopali le dve
regiji - Osrednjeslovenska, ki je obenem dosegala tudi 87%
povprečja držav EU ter Obalno-kraška z 68% povprečja držav
petnajsterice. Tabela v nadaljevanju tudi kaže, da je od
slovenskega povprečja bistveno odstopala le ena regija Osrednjeslovenska, medtem ko so razlike med ostalimi regijami
majhne, saj je v najslabši - Pomurski regiji bruto domači proizvod
na prebivalca dosegal 78% slovenskega povprečja. Razlika med
najbolj in najmanj uspešno regijo po tem kazalcu je torej znašala
1:1,7. Poleg tega obstajajo tudi občutne razlike med regijama na
SKTE 2 ravni. Ljubljanska urbana regija namreč presega slovensko
povprečje za skoraj tretjino, medtem ko dosega Preostala
Slovenija le 90% slovenskega povprečja.

Kar zadeva demografske pogoje so se le-ti poslabšali
vsepovsod po Sloveniji. Število prebivalstva v Sloveniji v zadnjih
desetih letih skoraj stagnira, po regijah pa je stanje naslednje: v
štirih regijah je število prebivalstva rahlo poraslo - v desetih letih
za 2,5% ali malo več (Osrednjeslovenska, Obalno-kraška in
Gorenjska regija ter Jugovzhodna Slovenija), v štirih regijah
stagnira (Goriška, Savinjska, Notranjsko-kraška, Koroška), v
štirih regijah pa se je zmanjšalo (Pomurska, Podravska,
Spodnjeposavska, Zasavska).V zadnjih letih se je rodnost
zmanjševala, življenjska doba pa zviševala, kar je povzročilo
močno staranje populacije. Indeks staranja prebivalstva je leta
1999 v Sloveniji 84 (v primerjavi s 50 leta 1981), značilne pa so
zelo velike razlike med regijami, saj vrednosti segajo od 70 za
Jugovzhodno Slovenijo in Koroško do 104 za Obalno-kraško
regijo. Na občinski ravni so razlike še večje in znašajo od pičlih 50
v nekaterih novih industrijskih občinah pa do več kot 150 v
nekaterih podeželskih občinah. Obstajajo tudi velike razlike v
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Ljubljanska
urbana
regija
12,6
24,6
11.3
192
85
132
10.1
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ekonomskim potencialom prav tiste regije, kjer je prebivalstvo
nadpovprečno izobraženo (povprečno število let šolanja) in kjer
je med zaposlenimi nadpovprečen odstotek zaposlenih z visoko
stopnjo izobrazbe in imajo največje število študentov na 1000
prebivalcev. Osrednjeslovenska, Obalno-kraška in Gorenjska
so denimo regije, ki imajo z vidika človeškega kapitala najboljše
razvojne možnosti, medtem ko so Pomurska, Spodnjeposavska
in Zasavska regija z vidika človeškega kapitala v najslabšem
položaju.

Podobne razlike so bile zabeležene tudi pri osnovi za dohodnino
na prebivalca. V letu 1999 je bila spet na vrhu Osrednjeslovenska
regija (indeks 123), na dnu pa Pomurska, Podravska, Savinjska,
Koroška regija in Spodnjeposavska (vse indeks pod 90). Če
primerjamo te podatke s podatki o bruto domačem proizvodu
vidimo, da so razlike po dohodninski osnovi med regijami manjše,
saj zanaša razlika med najbolj in najmanj uspešno regijo po tem
kazalcu 1: 1,5. Osrednjeslovenska regija namreč nekoliko manj
odstopa od slovenskega povprečja (za 23%), kar štiri regije
(Obalno-kraška, Goriška, Gorenjska in Notranjsko-kraška) se
gibljejo okoli slovenskega povprečja, ostale so pod povprečjem,
vendar ne slabše od 80% slovenskega povprečja. Prav tako je
nekolika manjša tudi razlika med Ljubljansko urbano regijo in
Preostalo Slovenijo.

Po osamosvojitvi smo bili v Sloveniji priča hitre rasti registrirane
stopnje brezposelnosti. Čeprav so vse regije v obdobju 19901999 izgubile številna delovna mesta, pa so največje izgube
delovnih mest beležile naslenje štiri regije: Podravska, Zasavska,
Notranjsko-kraška in Gorenjska. Največje izgube so bile v
proizvodnji, kmetijstvu, gozdarstvu in gradbeništvu, v nekaterih
regijah pa celo v storitvenem sektorju. Iz tabele 2 je razvidno, da
je stopnja registrirane brezposelnosti nad slovenskim povprečjem
v Podravski, Pomurski, Zasavski, Spodnjeposavski in Savinjski
regiji, znatno pod tem povprečjem pa v Goriški, Osrednjeslovenski
in Obalno-kraški regiji. Stopnja brezposelnosti bi bila v nekaterih
regijah še višja, če se ne bi del prebivalstva izselil bodisi v tujino
ali pa v druge slovenske regije, del prebivalstva pa se je tudi
umaknil s trga delovne sile (predvsem v regijah, ki so izgubile
največje število delovnih mest).

Bruto dodana vrednost'0 na prebivalca, kot merilo ekonomske
moči in uspešnosti gospodarstva posamezne regije, kaže na
veliko večje razlike med regijami. Leta 1999 je bila v Sloveniji le
ena sama regija, katere bruto dodana vrednost na prebivalca je
bila skoraj 60 odstotkov nad slovenskim poprečjem
(Osrednjeslovenska regija). Štiri regije so bile nekako na ravni
državnega povprečja - med 95 in 104 (Obalno-kraška, Goriška,
Jugovzhodna Slovenija in Gorenjska regija), medtem ko je
preostalih sedem ostalo precej pod to ravnijo - med 50 in 87%
(Pomurska, Spodnjeposavska, Notranjsko-kraška, Koroška,
Podravska, Zasavska in Savinjska regija). Razlika med najbolj in
najmanj uspešno regijo po tem kazalcu je znašala 1: 1.3,1 in se
zadnja leta povečuje, saj je npr. leta 1997 znašala 1: 2,5. Prav ta
kazalec kaže tudi največje razlike med Ljubljansko urbano regijo
in Preostalo Slovenijo. Obenem so te razlike tudi bistveno večje
od razlik v dohodninski osnovi na prebivalca kot merilu ekonomske
moči prebivalstva. To je mogoče razložiti z močnimi dnevnimi
migracijami, ki na eni strani povečujejo bruto dodano vrednost
regij, kjer so migranti zaposleni, na drugi strani pa povečujejo
dohodninsko osnovo regij, kjer živijo.

Razlike so tudi v zaposlovanju mladih. Delež mladih brezposelnih
po letu 1996 konstantno pada v vseh regijah, kar je povezano
tudi z demografskimi gibanji, vendar v regijah, ki beležijo najmanjše
deleže, pomeni približno četrtino vseh brezposelnih. Stanje je
najbolj zaskrbljujoče v Pomurski regiji, kjer je ustrezni delež znašal
33 odstotkov v letu 1999.
Z vidika strukturne brezposelnosti je stanje najbolj neugodno v
regiji Jugovzhodna Slovenija in Pomurski regiji, kjer ima skoraj 60
odstotkov vseh brezposelnih le nižjo stopnjo izobrazbe, zaradi
česar imajo slabše možnosti za zaposlitev. Ustrezni delež za
Osrednjeslovensko, Notranjsko-kraško, Obalno-kraško in
Goriško regijo je bil pod 45 odstotki. Posebno pa izstopajo razlike
med Ljubljansko urbano regijo in Preostalo Slovenijo.

Razlike v moči in uspešnosti podjetniških sektorjev po posameznih
slovenskih regijah se pojavljajo skupaj z znatnimi razlikami v
njihovi Infrastrukturi. Med regijami so velike razlike v opremljenosti
s cestno infrastrukturo. V Sloveniji večina potniškega kot
tovornega prometa v Sloveniji poteka po cestah. Manj razvite in v
splošnem bolj periferne slovenske regije imajo največkrat manj
razvejano cestno omrežje. Gradnja vzhodno-zahodne in severnojužne avtoceste bo sicer okrepila slovensko cestno omrežje, a
njune takojšnje pozitivne učinke bodo čutile zlasti tiste regije, ki
so vzdolž 5. in 10. evropskega koridorja. Obstojijo tudi razlike
med regijami v prisotnosti višje - in visokošolskih organizacij, ki
so skoncentrirane v Osrednjeslovenski, Podravski in tudi v
Obalno-kraški regiji, kakor tudi v prisotnosti znanstveno
raziskovalnih organizacij, ki so večinoma locirane v
Osrednjeslovenski regiji (Ljubljana). Glede osnovne komunalne
infrastrukture (opremljenost stanovanj z vodo in elektriko) pa ni
znatnih medregionalnih razlik, kar je razvidno iz Tabele 1.

Kar zadeva socialni kapital, t.j., povezavo med podjetji na
regionalni ravni, zanesljivih statističnih podatkov nimamo na voljo".
Vendar pa na podlagi delnih podatkov in informacij, ki smo jih
dobili, lahko ocenimo, daje stanje občutno boljše v urbanih regijah,
ki so tudi v ekonomskem pogledu bolje razvite, kot pa v
oddaljenejših podeželskih regijah, ki imajo običajno tudi nižji
ekonomski potencial (podjetniška aktivnost regije, R&R osebje in
R&R izdatki na 1000 prebivalcev).
Analiza regionalnih razlik na ravni SKTE-3 kaže torej naslednje
značilnosti:
Demografske razmere:
V vseh regijah prihaja do poslabševanja demografskih razmer:
število prebivalstva v Sloveniji v zadnjih desetih letih skoraj
stagnira, po regijah pa je stanje naslednje: v štirih regijah je
število prebivalstva rahlo poraslo - v desetih letih za 2,5% ali
malo več (Osrednjeslovenska, Obalno-kraška in Gorenjska
regija ter Jugovzhodna Slovenija), v štirih regijah stagnira
(Goriška, Savinjska, Notranjsko-kraška, Koroška), v štirih

2 vidika razvoja človeškega kapitala Slovenija zaostaja za
državami EU, zlasti v segmentu visokega izobraževanja. Oba
pomembna indeksa na tem področju, stopnja udeležbe na
univerzitetnem izobraževanju in odstotek odraslega prebivalstva,
ki je dosegel univerzitetno diplomo, sta neugodna. Znotraj takšnega
splošnega konteksta pa se ponovno pojavljajo razlike med
posameznimi regijami. Iz tabele je razvidno, da so regije z močnim

\

Izračunana iz Zaključnih računov gospodarskih družb po metodologiji
ZMAR. BDV po tej metodologiji predstavlja le okoli 50% BDP.
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"V tabeli 5 so različni podatki, ki bi lahko podali vsaj grobo sliko o stanju
socialnega kapitala v posameznih slovenskih regijah.
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regijah pa se je zmanjšalo '(Pomurska, Podravska,
Spodnjeposavska, Zasavska).
V vseh regijah se prebivalstvo hitro stara, zmanjšuje se delež
mladih do 15 let in povečuje delež starejših od 65 let. V dveh
regijah (Obalno-kraška in Goriška) je starejšega prebivalstva
že več kot mladega.
Za notranje priselitve so zanimive Osrednjeslovenska,
Obalno-kraška, Gorenjska in Notranjsko-kraška regija ter
Jugovzhodna Slovenija; iz drugih regij pa je selitveni saldo
negativen.

kmetijstva imajo še vedno Pomurska, Notranjsko-kraška in
Spodnjeposavska regija ter Jugovzhodna Slovenija.
Izvoz je za majhno slovensko gospodarstvo zelo pomemben:
okoli 24% od celotnega prihodka je realizirano v izvozu. Pri
tem izstopajo Jugovzhodna Slovenija, Notranjsko-kraška in
Koroška regija, ki dosegajo kar 40 do 50% celotnega prihodka
v izvozu, zelo pa zaostaja Osrednjeslovenska regija, ki v
izvozu realizira le 14% celotnega prihodka, kar pa je povezano
s strukturo gospodarstva v regiji (velik pomen storitev, ki so
večinoma namenjene domačemu trgu).
Ekonomska uspšešnost gospodarstva: v vseh treh
opazovanih letih (1995,1997 in 1999) je z dobičkom zaključilo
poslovno leto gospodarstvo v treh regijah (Osrednjeslovenska, Obalno-kraška, Jugovzhodna Slovenija), samo
v letu 1999 pa je bilo takih regij deset. Samo v Spodnjeposavski
in Zasavski regiji je v letu 1999 gospodarstvo poslovalo z
izgubo, v veliki meri zaradi velikega deleža energetskih panog.
V Sloveniji je bilo v letu 1999 na 1000 prebivalcev registriranih
28 gospodarskih družb in 33 samostojnih podjetnikov. Pri
registriranih gospodarskih družbah na 1000 prebivalcev daleč
prednjači Osrednjeslovenska regija, takoj za njo je Obalnokraška regija, medtem ko ostale regije zelo zaostajajo. Pri
registriranih samostojnih podjetnikih pa izstopata dve regiji
na meji z Italijo: Obalno-kraška in Goriška, sledita Notranjskokraška in Spodnjeposavska, Osrednjeslovenska se nahaja
nekoliko pod povprečjem, na zadnjem mestu pa sta po obeh
kazalcih Pomurska in Zasavska regija.

Človeški kapital:
Izkoriščenost človeških potencialov je v vseh regijah
nezadovoljiva.
Stopnja aktivnosti znaša le okoli 53% delovno sposobnega
prebivalstva; najnižja je v Goriški in Pomurski regiji, najvišja
pa v Osrednjeslovenski regiji.
Stopnja registrirane brezposelnosti se že vrsto let drži na
ravni 14 do 15% aktivnega prebivalstva. Precej nižja je v
Goriški, Osrednjeslovenski, Obalno-kraški in Gorenjski regiji,
znatno višja pa v Pomurski, Zasavski, Savinjski,
Spodnjeposavski in Podravski regiji.
Med brezposelnimi je delež mladih okoli 27% (v Pomurski
regiji kar 35%, v Gorenjski pa 23%). Delež žensk med
brezposelnimi znaša okoli 50% (najnižji je 43% v Pomurski,
najvišji pa 56% v Obalno-kraški regiji). Težko zaposljivih
starejših oseb je med brezposelnimi 45% (najnižji delež je v
Pomurski regiji, kjer znaša 36%, najvišji pa v Gorenjski regiji
- 54%).
- Zaposleni v povprečju nimajo srednješolske izobrazbe
(povprečno 11 let šolanja), razlike med regijami niso velike,
izstopa le Osrednja slovenska regija.
- Zaposlenih z visoko in višjo izobrazbo je le okoli 17%; v
pozitivno smer odstopa Osrednjeslovenska, v negativno pa
Spodnjeposavska, Pomurska in Zasavska regija.
- Visok delež študentov v generaciji obeta izboljšanje
izobrazbene strukture v nekaj letih (v pozitivno smer močno
odstopajo Osrednja slovenska, Obalno-kraška, Gorenjska
in Zasavska regija, v negativno pa Pomurska, Goriška in
Spodnjeposavska regija). Ugodna so tudi razmerja med
številom dijakov in študentov in številom prebivalstva. V številu
dijakov na 1000 prebivalcev razlike med regijami niso velike,
saj je srednje šolstvo regionalno dokaj razpršeno. V številu
študentov na 1000 prebivalcev pa so razlike med regijami
večje, ker je šolanje na univerzi v Ljubljani ali Mariboru za
dijake iz materialno šibkejših in bolj oddaljenih krajev predrago.

Infrastruktura:
• Obstojijo razlike v opremljenosti s fizično infrastrukturo,
predvsem pa je slaba medregijska prometna povezanost.
Med regijami so tudi razlike v opremljenosti s podjetniško
infrastrukturo.
Okoljski problemi
Med regijami so precejšne razlike v onesnaženosti okolja. V
pozitivnem smislu izstopajo Jugovzhodna Slovenija, Goriška
in Notranjsko-kraška statistična regija, medtem ko so najbolj
onesnaženi naslednji statistični regiji: Savinjska (nitrati,
pesticidi, slab zrak, slaba kakovost površinskih voda in
podtalnice) in Zasavska (zelo slaba kakovost zraka in močno
poškodovani gozdovi, slaba kakovost vodotokov).
Problemska območja:
Delež prebivalstva na problemskih območjih (v skladu z
Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja)
znaša v celotni Sloveniji 48,7%. Tri regije se kot celota uvrščajo
med problemska območja: Pomurska, Podravska in
Spodnjeposavska, ker 100% prebivalstva živi v občinah, ki
izpolnjujejo pogoje za uvrstitev med problemska območja.
Visok delež prebivalstva na problemskih območjih (od 50 do
70%) je še v Savinjski, Podravski, Notranjsko-kraški in
Zasavski regiji ter Jugovzhodni Sloveniji, medtem ko je v
ostalih štirih regijah ta delež pod 20% (v Gorenjski in Goriški
regiji okoli 18%, v Osrednjeslovenski regiji 6% in v Obalnokraški nič odstotkov).

Gospodarska struktura in uspešnost gospodarjenja:
Izstopa Osrednjeslovenska regija, med ostalimi regijami
razlike niso tako velike.
Razlike po regijah v ekonomski moči gospodarstva (merjeno
z bruto domačim proizvodom na prebivalca) so večje kot
razlike v ekonomski moči prebivalstva (merjeno z bruto
osnovo za dohodnino). Razlogi: razlike v plačah so manjše
kot razlike v produktivnosti, zaradi dnevne delovne migracije
se del dohodka preliva v druge regije, v nekaterih regijah so
razmeroma visoki tudi dohodki iz drugih držav (Italija, Avstrija,
Nemčija).
- V sektorski strukturi bruto dodane vrednosti in zaposlenosti
prevladuje terciarni sektor (58% bruto dodane vrednosti in
55% delovno aktivnega prebivalstva), sledi sekundarni sektor
(38% BDV in 41% delovno aktivnega prebivalstva), primarni
sektor je udeležen le z okoli 4%. Izrazito terciarni značaj ima
gospodarstvo v Osrednji slovenski in Obalno-kraški regiji,
izrazito industrijski značaj pa imajo Koroška in Zasavska
regija ter Jugovzhodna Slovenija. Sorazmerno velik delež

poročevalec, št. 60

Analize kažejo, da so regionalne razlike v Sloveniji velike in se na
nekaterih področjih še povečujejo. V prihodnosti je možno
pričakovati povečanje razlik med statističnimi regijami, predvsem
z vidika gospodarske razvitosti.
Nekateri demografski kazalci po standardni klasifikaciji teritorialnih
enot na ravni SKTE 2 (NUTS 2) in SKTE 3 (NUTS 3) so prikazani
v Tabelah 2 in 3.
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9.4. Ocena razvojnih možnosti slovenskih statističnih
regij
V skladu z načelom celovitosti slovenske regionalne strukturne
politike se ta izvaja na celotnem ozemlju RS, vendar z različno
intenzivostjo.Tako so poleg regij z nižjo stopnjo razvitosti in območij
s posebnimi razvojnimi problemi (19. In 23. člen ZSRR), pomembne
tudi razlike med regijami. Te so statične, kakor tudi dinamične
(razvojni potencial in razvojne možnosti). Za oceno teh razlik je
bilo razvito orodje "Ocena razvojnih možnosti slovenskih regij"'2.
Njegova osnovna predpostavka je, da razvitost regije ni mogoče
meriti le na osnovi sedanjega stanja, temveč so pomembne tudi
razvojne možnosti, ki predvsem temeljijo na endogenih potencialih
regij, saj je razvoj v zadnjem desetletju pokazal, da so mnogi
pomembni faktorji, ki vplivajo na regionalni razvoj, nemobilni: fizična
infrastruktura, lokalna gospodarska struktura, sposobnost in
pripravljenost zaposlenih, lokalni tehnični in organizacijski knowhow, socialne in institucionalne strukture, povezave.

-

-

Ocena je bila opravljena na osnovi kazalcev (tabela 8), ki so
večinoma kvantitativni (obstojijo uradni statistični podatki) in
združeni v 6 skupin:
1.
2.
3.
4.
5.

Splošno družbeno-politično okolje in podoba regije;
Obstoječa gospodarska struktura;
Človeški faktor;
Kakovost življenja v regiji;
Dostop do informacij o tržišču in tehnologiji, organizacija in
poslovodenje;
6. Možnosti za financiranje investicij.

BDP na prebivalca, delež zaposlenih v storitvah, število
gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov na 1000
prebivalcev, izvozna usmerjenost, R&R izdatki na 1000
prebivalcev, povprečna bruto plača na zaposlenega,
uspešnost gospodarstva.
Človeškem kapitalu: človeški potencial je danes ena
najpomembnejših prednosti ali slabosti nekega območja.
Sodobne dejavnosti pritegnejo območja, ki že dalj časa
izkazujejo živahen in stabilen razvoj prebivalstva in kjer
prevladuje med prebivalstvom in zaposlenimi srednješolska
in visokošolska izobrazba. Prav v kazalcih, ki predstavljajo
kakovost človeškega potenciala v regiji (naravno in selitveno
gibanje prebivalstva, njegova starostna struktura,
brezposelnost, delež zaposlenih z višjo in visoko izobrazbo,
število študentov na 1000 prebivalcev) so razlike med regijami
največje.
Infrastrukturna opremlejnost posameznih regij: fizična
infrastruktura je izredno pomembna za razvoj posamezne
regije, saj močno vpliva na lokacijsko privlačnost posamezne
regije, kakor tudi na transportne stroške gospodarstva in
prebivalstva regije. To velja tako za prometno infrastrukturo
(cesta, železnica, letališče, pristanišče), kakor tudi za
telekomunikacijsko infrastrukturo. Na osnovi podatkov in
ekspertnih mnenj je mogoče trditi, da je v Sloveniji, vsaj z
vidika prometne infrastrukture, veliko večji problem
medregijska povezanost, kakor pa stanje infrastrukture po
regijah.

Čeprav se vrstni red slovenskih statističnih regij med posameznimi
leti rahlo spreminja, pa je možno na osnovi analize v letih 1997,
1998 in 2000 v Sloveniji opredeliti 3 skupine regij (pravilo 5:4:3):
- prosperitetne regije z pozitivno ocenjenimi razvojnimi
potenciali: Osrednjeslovenska, Obalno-kraška, Gorenjska,
Jugovzhodna Slovenija in Goriška,
- stagnantne regije, ki imajo določene pozitivno ocenjene
razvojne potenciale: Savinjska, Podravska, Koroška in
Notranjsko-kraška,
regije s slabim socio-ekonomskimi razmerami, ki imajo
omejene razvojne potenciale: Spodnjeposavska, Pomurska,
Zasavska.

Za oceno položaja posamezne statistične regije glede na
posamezni kazalec, so bile uporabljene naslednje ocene: —+,
++ in sicer glede na aritmetično povprečje posameznega kazalca
(aritmetično povprečje slovenskih regij). Ocene so dodeljene s
pomočjo standardnega odklona. Za kazalce je osnova za oceno
statističnih regij 1 standardni odklon13, razen za R&R izdatki na
1000 prebivalcev in R&R osebje (FTE) na 1000 prebivalcev, kjer
je mera Vn standardnega odklona.
Ocena razvojnih možnosti slovenskih statističnih regij kaže, da
so ključne razlike med slovenskimi statističnimi regijami v:
Gospodarski strukturi: gospodarstvo je temeljni sistem družbe
in zato se gospodarske težave odražajo tudi v ostalih sistemih,
kar se kaže predvsem v višini življenjskega standarda
prebivalstva. Predvsem izstopajo razlike v naslednjih kazalcih:

Predvsem regije s slabim socio-ekonomskimi razmerami, ki imajo
omejene razvojne potenciale, so potrebne izdatnejše strokovne
in finančne pomoči države.

"Razvili so ga strokovnjaki Inštituta za ekonomska raziskovanja iz Ljubljanje
s pomočjo strokovnjakov Urbanističnega inštituta RS in Ekonomske fakultete
Ljubljana. Ocena razvojnih možnosti slovenskih regij na osnovi omenjenega
orodja je bila opravljena v letih 1997, 1998 in 2000. Ker je prvotno orodje
vsebovalo preveliko število kvalitativnih kazalcev, so ga strokovnjaki Inštituta
za
ekonomska raziskovanja v letu 2000 preoblikovali.
15
Standardni odklon se izračuna kot koren variance meritev določene lastnosti
opazovanih enot (y). V praksi to pomeni, ob predpostavki normalne porazdelitve
te lastnosti opazovanih enot, da 68,27% meritev (te lastnosti opazovanih
enot) pade v interval med srednjo vrednostjo (p) minus standardni odklon
d() ter srednjo vrednostjo plus standardni odklon. Definicija variance pa je,
a je to povprečje vsote kvadratov odklonov od srednje vrednosti (p).
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centri
svetovalne organizacije
vključevanje v mednarodne projekte
R&R osebje (FTE) na 1000 preb. (1997)
6. Možnosti za financiranje investicij:
Cisti dobiček oz. čista izguba (95 - 99)
čisti dobiček oz. čisla izguba (1999)
Število poslovnih bank in drugih finančnih
institucij
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5. Dostop do informacij o tržišču in
tehnologiji, organizacija in
poslovodenie
16. Možnosti za financiranje investicij
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OBRAZLOŽITEV
Strategija regionalnega razvoja Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SRRS) je temeljni strateški
dokument slovenske regionalne politike. Temelji na Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega
razvoja in njegovih podzakonskih aktih, na Beli knjigi o regionalnem razvoju v Sloveniji (PHARE
projekt: "White Paper on Regional Development in Slovenia", januar 1999), na Predhodnem
državnem razvojnem programu za obdobje 2000-2002 (november 1999) na raziskavi konzorcija
slovenskih raziskovalnih inštitutov pod vodstvom Inštituta za ekonomska raziskovanja ("Priprava
strokovnih podlag za Strategijo regionalnega razvoja Slovenije") in predvsem na Tezah za SRRS, ki
so bile pripravljene v mesecu juliju leta 2000.
SRRS sestavljata dva dela: strateški in analitični. Strateški del sestavlja osem poglavij. Po
predstavitvi SRRS v izhodiščih so predstavljeni vizija in načela slovenske regionalne politike ter
cilji SRRS. Strategija spodbujanja regionalnega razvoja in strategija razvoja institucij regionalne
politike sta predstavljeni v 4. in 5. poglavju. 6. poglavje vsebuje strategijo in politiko regionalnih
državnih pomoči in 7. poglavje strategijo vključevanja Slovenije v strukturno in kohezijsko politiko
EU. SRRS se zaključi z 8. poglavjem, ki vsebuje kratek opis spremljanja in vrednotenja regionalne
politike. Analitični del sestavljajo: socio-ekonomske in SWOT analiza regij ter druge analize
temelječe na uradnih statističnih podatkih, ki so bile podlaga za pripravo strateškega dela SRRS.
Priprava SRRS pomeni uresničitev naloge iz zakona o spodbujanju skladnega regionalnega
razvoja, hkrati pa tudi podrobnejšo usmeritev za nadaljnje izvajanje regionalne politike ter njeno
prilaganje spremenjenim okoliščinam.
Vizija regionalnega razvoja v Sloveniji so uravnoteženi gospodarski, socialni, kulturni, prostorski
okoljski vidiki razvoja v vseh slovenskih regijah, kar bo zagotovilo visoko življenjsko raven
kakovost bivalnega okolja vseh prebivalcev Slovenije. Vizija stremi k trajnostnemu razvoju
najširšem pomenu, ki optimalno izrablja vse potenciale v regiji, pri tem pa ne zmanjšuje virov
možnosti razvoja prihodnjih generacij.

in
in
v
in

Zmanjševanje razvojnega zaostanka Slovenije in slovenskih regij za povprečjem Evropske unije bo
dolgotrajen proces, ki ga je možno pospešiti le z dvigom konkurenčnosti Slovenije in slovenskih
regij. Dolgoročni cilj je doseganje visokega življenjskega standarda in kvalitete življenja
prebivalcev vseh slovenskih regij s pospeševanjem razvoja okolju prijaznega gospodarstva. Z
oblikovanjem vseslovenskega gospodarskega razvojnega pola z gospodarsko krepitvijo in dobro
prometno povezavo regionalnih središč drugega reda ter z dvigom kategorije najpomembnejših
slovenskih središč ter s pritegnitvijo in križanjem glavnih evropskih prometnih smeri. S tem bodo
mesta kot najpomembnejši generatoiji razvoja dobila novo vlogo v evropskem in nacionalnem
okviru.
Tako zastavljene cilje bo mogoče doseči s:
• konkurenčnim gospodarstvom (dvig bruto dodane vrednosti na zaposlenega, dvig inovativnosti
v podjetjih, povečanje R&R izdatkov (sredstva, zaposleni v R&R), povezovanje podjetij, dvig
ravni znanja v podjetjih, informatizacija podjetij, okoljski pristop, nastop na najzahtevnejših
trgih),
• izboljšanjem človeškega kapitala v slovenskih regijah (dvig izobrazbene ravni in znanja
prebivalstva in zaposlenih, izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev),
• izboljšanjem infrastrukture (lokalne in medregionalne prometne povezave, ustrezna
telekomunikacijska infrastruktura, rešitev prostorskih vprašanj obstoječih in novih podjetij,
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izgradnja regionalne razvojne infrastrukture (inkubatoiji, tehnološki parki, podjetniške cone),
izboljšanje komunalne infrastrukture),
ustrezno institucionalno organiziranostjo tako, da se bo ustvarila razvojna mreža organizacij na
nacionalni, regionalni in lokalni ravni, ki bo s kombiniranjem državnih in civilno družbenih
organizacijskih struktur sposobna: (i), celovito, dolgoročno in strateško mobilizirati in usmerjati
razvojne potenciale v regiji (kar pomeni vključevanje ključnih osebnosti, ki imajo strokovno,
politično in osebno avtoriteto in ugled), (ii). povezovati razvoj regij z nacionalnimi razvojnimi
programi ter z mednarodnimi programi in projekti na bilateralni ali multilateralni ravni (visoka
strokovnost, dobra informiranost, ustrezna finančna sredstva, ustrezni programi in projekti).

•

Cilji SRRS do leta 2006 so naslednji:
■

Zaustaviti povečevanje razlik v gospodarski razvitosti in pri življenjskih možnostih med
regijami, s poudarkom na celostnem razvoju mest, ki so nosilci regionalnega razvoja v povezavi
s podeželjem. Kvantifikacija cilja: najmanj ohranitev razlike v kupni moči BDP na prebivalca
na ravni SKTE-3 na razmerju 1,7:1 med najbolj in najmanj razvito regijo.
■ Trajnostni razvoj vseh slovenskih regij in preprečevanje nastajanja novih območij z večjimi
razvojnimi problemi. Kvantifikacija cilja: dvig absolutne ravni kupne moči BDP na prebivalca
in zmanjšanje registrirane stopnje brezposelnosti v vseh statističnih regijah na ravni SKTE-3.
■ Ohranjanje minimalne poseljenosti na celotnem ozemlju Republike Slovenije. Kvantifikacija
*pilja: neto medregijski selitveni saldo v nobeni slovenski statistični regiji na ravni SKTE-3 ne
bo večji od - 0,5 prebivalca na 1000 prebivalcev.
■ Izboljševanje relativnega položaja slovenskih regij, meijeno v BDP po kupni moči na
prebivalca, v primerjavi z obmejnimi regijami v Avstriji in Italiji. Kvantifikacija cilja: hitrejši
razvoj Osrednjeslovenske, Goriške in Obalno-kraške regije od italijanskih obmejnih regij;
dohitevanje avstrijskih manj razvitih regij s strani ostalih slovenskih statističnih regij.
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REPUBLIKA SLOVENDA
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
SVET ZA STRUKTURNO POLITIKO
Kotnikova 28,1000 Ljubljana
Tel.: (01) 478-37 50 Fax: (01) 478-37-60
Datum: 23. 05. 2001

Svet za strukturno politiko je na 4. seji z dne 16. 05. 2001 pod točko dnevnega reda
Strategija regionalnega razvoja Slovenije sprejel

SKLEPE:

1. Svet za strukturno politiko jc obravnaval Strategijo regionalnega razvoja Slovenije
za obdobje do leta 2006. Na podlagi pripomb podanih na 4. seji sveta za strukturno
politiko pripravi Ministrstv o za gospodarstv o prečiščeno besedilo Strategije za
obravnavo na Vladi RS:
2. V Strategiji jc potrebno podrobneje obdelati načelo decentralizacije in vlogo Sklada
semenskega kapitala.
3. Pripombe na Strategijo regionalnega razvoja se posreduje v pisni obliki do petka 18.
05. 2001, da bo Strategija lahko pravočasno pripravljena za obravnavo na Vladi RS;
4. Javne razpise kot tudi dodelitev sredstev za regionalne projekte posameznih
ministrstev naj v fazi priprave proračuna obravnava svet za strukturno politiko.
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