
Seznam proizvodov iz tretjega odstavka 2. člena tega zakona 
 

Tarifna oznaka Poimenovanje po Kombinirani nomenklaturi 
0201 30 00 Meso, goveje, sveže ali ohlajeno, brez kosti 
0202 30 90 Meso goveje, zamrznjeno, brez kosti, drugo 
0204 30 00 Meso, ovčje ali kozje, sveže, ohlajeno ali zmrznjeno, trupi in polovice, jagnječji, zamrznjeni 
0204 43 10 Meso, ovčje ali kozje, sveže, ohlajeno ali zmrznjeno, brez kosti, ovčje 
0206 29 91 Užitni klavnični odpadki goved, prašičev, ovac, koz, konj, oslov, mul ali mezgov, sveži, ohlajeni ali 

zamrznjeni, od goved, zamrznjeni, drugi, mišični del (stebriček) in rebrni del trebušne prepone 
0207 12 10 Meso in užitni odpadki perutnine iz tar. št. 0105, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno, od kokoši in 

petelinov vrste Gallus domesticus, nerazrezane na kose, zamrznjene, oskubljene in očiščene, 
brez glav in nog, vendar z vratovi, srčki in želodčki, znane kot »70% piščanci« 

0207 12 90 Meso in užitni odpadki perutnine iz tar. št. 0105, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno, od kokoši in 
petelinov vrste Gallus domesticus, nerazrezane na kose, zamrznjene, oskubljene in očiščene, 
brez glav, nog ter vratov, src, jeter in želodčkov, znane kot »65% piščanci« ali pod drugim 
nazivom 

0207 14 10 Meso in užitni odpadki perutnine iz tar. št. 0105, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno, od kokoši in 
petelinov vrste Gallus domesticus, kosi in odpadki, zamrznjeni, kosi, brez kosti 

0207 14 60 Meso in užitni odpadki perutnine iz tar. št. 0105, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno, od kokoši in 
petelinov vrste Gallus domesticus, kosi in odpadki, zamrznjeni, noge in kosi nog 

0207 14 70 Meso in užitni odpadki perutnine iz tar. št. 0105, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno, od kokoši in 
petelinov vrste Gallus domesticus, kosi in odpadki, zamrznjeni, drugo 

0408 11 80 Ptičja jajca brez lupine ter jajčni rumenjaki, sveža, sušena, kuhana v vodi ali sopari, oblikovana, 
zamrznjena ali kako drugače konzervirana, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih, 
rumenjaki, sušeni, drugi 

0408 91 80 Ptičja jajca brez lupine ter jajčni rumenjaki, sveža, sušena, kuhana v vodi ali sopari, oblikovana, 
zamrznjena ali kako drugače konzervirana, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih, 
drugo, sušeno, drugo 

0703 20 00 Česen 
0711 51 00 Vrtnine, začasno konzervirane (npr. z žveplovim dioksidom, v slanici, žveplani vodi ali drugih 

raztopinah za konzerviranje), vendar kot takšne neprimerne za takojšnjo porabo, Gobe in 
gomoljike, gobe iz rodu Agaricus 

1001  Pšenica in soržica 
1002 Rž 
1003 Ječmen 
1004 Oves 
1005 Koruza 
1006 10 Riž, neoluščen riž (riž v luski ali surov) 
1006 20 Riž, oluščen nebrušen (rjav) riž 
1006 30 Riž, manj brušen ali dobro brušen, tudi poliran ali glaziran, manj brušen riž, predkuhan (parboiled) 
1006 40 Riž, Lomljen riž 
1007 Sirek v zrnu 
1008 Ajda, proso, kanarska čužka; druga žita 
1101 Pšenična moka ali moka iz soržice 
1102 Žitna moka, razen pšenične ali moke iz soržice 
1103 Žitni drobljenci, zdrob in pelati 
1104 Žitna zrnja, drugače obdelana (npr.: z odstranjeno opno, valjana, v kosmičih, perlirana, rezana ali 

drobljena), razen žita tar.št. 1006; žitni kalčki, celi valjani, v kosmičih ali zmleti 
1107 Slad, pražen ali nepražen 
1108 Škrob; inulin 
1509 Oljčno olje in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično nemodificirano 
1510 Druga olja, dobljena izključno iz oljk, in njihove frakcije, prečiščena ali neprečiščena, toda 

kemično nemodificirana, vključno mešanice teh olj ali frakcij z olji ali frakcijami iz tar.št. 1509 
1602 32 11 Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, klavničnih odpadkov in krvi, kokoši in petelinov 

vrste Gallus domesticus, ki vsebujejo 57 mas.% ali več perutninskega mesa ali klavničnih 
odpadkov, nekuhano 

1702 30 (1) Glukoza in glukozni sirup, ki ne vsebuje fruktoze ali ki v suhem stanju vsebuje manj kot 20 mas.% 
fruktoze 

1702 40 (2) Glukoza in glukozni sirup, ki v suhem stanju vsebuje vsaj 20 mas.% toda manj kot 50 mas.% 
fruktoze, razen invertnega sladkorja 

1702 90 (3) Drugo, vključno invertni sladkor in drugi sladkorji in druge mešanice sladkornih sirupov, ki v 
suhem stanju vsebujejo 50 mas.% fruktoze 

2003 10 20 Gobe in gomoljike, pripravljene ali konzervirane drugače kot v kisu ali ocetni kislini, gobe iz rodu 
Agaricus, začasno konzervirane, popolnoma termično obdelane 

2003 10 30 Gobe in gomoljike, pripravljene ali konzervirane drugače kot v kisu ali ocetni kislini, gobe iz rodu 
Agaricus, drugo 

2008 20 Sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali konzervirani, ki vsebujejo ali ne 



dodan sladkor ali druga sladila ali alkohol, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu, Ananas, ki 
vsebuje dodan alkohol v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot 1 kg 

2008 30 55 Agrumi, ki ne vsebujejo dodanega alkohola, ki vsebujejo dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z 
neto vsebino več kot 1 kg: mandarine (vključno tangerine in satsuma mandarine, klementine, 
wilking mandarine in drugi podobni hibridi agrumov  

2008 30 75 Agrumi, ki ne vsebujejo dodanega alkohola, ki vsebujejo dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z 
neto vsebino do vključno 1 kg: mandarine (vključno tangerine in satsuma mandarine, klementine, 
wilking mandarine in drugi podobni hibridi agrumov 

2009 11 Sadni sokovi (vključno grozdni mošt) in zelenjavni sokovi, nefermentirani in ki ne vsebujejo 
dodanega alkohola, ki vsebujejo ali ne dodan sladkor ali druga sladila, Pomarančni sok, 
zamrznjen, z Brix vrednostjo več kot 67 

2009 12 Sadni sokovi (vključno grozdni mošt) in zelenjavni sokovi, nefermentirani in ki ne vsebujejo 
dodanega alkohola, ki vsebujejo ali ne dodan sladkor ali druga sladila, Pomarančni sok, 
nezamrznjen, z Brix vrednostjo do vključno 20 

2009 19 Sadni sokovi (vključno grozdni mošt) in zelenjavni sokovi, nefermentirani in ki ne vsebujejo 
dodanega alkohola, ki vsebujejo ali ne dodan sladkor ali druga sladila, Pomarančni sok, drugo, z 
Brix vrednostjo več kot 67 

2009 41 Sadni sokovi (vključno grozdni mošt) in zelenjavni sokovi, nefermentirani in ki ne vsebujejo 
dodanega alkohola, ki vsebujejo ali ne dodan sladkor ali druga sladila, Ananasov sok, z Brix 
vrednostjo do vključno 20 

2106 90 98 (4) Živila, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu, drugo 
 
1 Razen za tarifno oznako 1702 30 10. 
2 Razen za tarifno oznako 1702 40 10. 
3 Omejeno na tarifne oznake 1702 90 10, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79. 
4 Samo za blago z več kot 40% vsebnosti mleka.« 

 


