
PRILOGA 1: Seznam proizvodov in višina podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in 

živil za zunanji trg  

 

 

Tarifna  Poimenovanje       Podpora v 

oznaka          SIT/enoto 

 

 1 2  3 

 

0102*                Živo govedo 

0102 10       - Čistih pasem, plemenske: 

0102 10 10    -- telice (samice goveda, ki še niso telile)     70.000,00/kos 

------------------ 

* Podpora se uveljavlja le za živali, ki so slovenskega porekla, kar upravičenec potrjuje s 

podpisom na vlogi. 

 
0106 Druge žive živali 

0106 19 10 - - - domači kunci   30,00 SIT/kom 

     

0201                Meso, goveje, sveže ali ohlajeno      

0201 20       - Drugi kosi s kostmi: 

0201 20 20     -- "kompenzirane četrti"       140,00/kg* 

0201 20 30 -- nerazkosane ali razkosane sprednje četrti       75,00/kg* 

0201 20 50 -- nerazkosane ali razkosane zadnje četrti 155,00 /kg* 

0201 20 90     -- drugo   155,00/kg* 

0201 30 00 - Brez kosti                                                     200,00/kg* 

----- 

* Podpora velja izključno za goveje meso slovenskega porekla oziroma za meso govedi, ki je bilo pred zakolom 

najmanj tri mesece pitano v Republiki Sloveniji. Zahtevku mora biti priložena kopija računa za odkup govedi, 

kopija ocenjevalnega zapisnika z linije klanja in kopija veterinarskega spričevala. 

 

0206                Drugi užitni klavnični izdelki iz govejega,  

 svinjskega, ovčjega, kozjega in konjskega 

 mesa ter mesa oslov ali mesa mul in  

 mezgov;  sveži, ohlajeni ali zamrznjeni     10,60/kg 

 

0210                Meso in drugi užitni mesni klavnični izdelki, 

 nasoljeni, v slanici, sušeni ali  

 dimljeni; užitna moka ali zdrob iz mesa ali iz 

 drugih klavničnih izdelkov 

  - Meso prašičje: 

0210 11       -- šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi: 

 --- domačih prašičev: 

 ---- sušena ali dimljena: 

0210 11 31 ----- šunke in njihovi kosi          120,00/kg 

0210 11 39 ----- plečeta in njihovi kosi                       51,00/kg 

0210 12 -- prsi s potrebušino in njihovi kosi: 

 --- domačih prašičev: 

0210 12 19 ---- sušene ali dimljene          26,60/kg 

0210 19 -- drugo: 

 --- domačih prašičev: 

 ---- sušeno ali dimljeno: 

 ----- drugo: 

0210 19 81 ------ brez kosti     100,00/kg 
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0210 20 - Meso, goveje     162,50/kg 

 

0302 Ribe, sveže ali ohlajene, razen ribjih filetov 

 in drugega ribjega mesa iz tar. št. 0304 

 - Druge ribe, razen jeter in iker: 

0302 61  -- sardele (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), 

 velike sardele (Sardinella spp.), papaline (Sprattus Sprattus)     12,00/kg  

 

0401* Mleko in smetana, nekoncentrirana in brez    

              dodatnega sladkorja ali drugih sladil    
0401 10      - Z največ 1 mas.% maščobe:    

0401 10 10 -- v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno                

 dveh litrov                 6,00         

0401 10 90  -- drugo                6,00      

0401 20      - Z več kot 1 mas.% do vključno 6 mas.% maščobe:                         

              -- do vključno 3 mas.%:                          

0401 20 11 --- v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno                           

 dveh litrov:                         

 ---- z vsebnostjo maščobe do vljučno 1,5 mas. %                6,00      

 ---- z vsebnostjo maščobe več kot 1,5 mas.%              9,30      

0401 20 19  --- drugo:                         

 ---- z vsebnostjo maščobe do vljučno 1,5 mas. %               6,00      

 ---- z vsebnostjo maščobe več kot 1,5 mas. %               9,30      

              -- nad 3 mas.%:                         

0401 20 91  --- v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno                          

 dveh litrov:                          

 ---- z vsebnostjo maščobe do vljučno 4 mas. %               11,90      

 ---- z vsebnostjo maščobe več kot 4 mas. %               11,90      

0401 20 99 --- drugo:                          

 ---- z vsebnostjo maščobe do vljučno 4 mas. %               11,90      

 ---- z vsebnostjo maščobe več kot 4 mas. %               11,90      

0401 30      - Z več kot 6 mas.% maščobe:                          

              -- do vključno 21 mas.%:                          

0401 30 11 --- v izvirnem pakiranju z neto vsebino do                          

              vključno dveh litrov:                           

 ---- vsebnost maščobe:                          

 ----- z več kot 10 mas.% do vključno 17 mas.%               27,30      

 ----- z več kot 17 mas.%              40,90      

0401 30 19  --- drugo:                          

 ----- z vsebnostjo maščobe več kot 17 mas.%              40,90      

              -- nad 21 mas.% pa do vključno 45 mas.%:                          

0401 30 31  --- v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno                           

 dveh litrov:                           

 ---- vsebnost maščobe:                          

 ----- do vključno 35 mas. %            99,40     

 ----- z več kot 35 mas.% do vključno 39 mas.%             155,30      

 ----- z več kot 39 mas.%             171,30      

0401 30 39  --- drugo:                          

 ---- vsebnost maščobe:                          

 ----- do vključno 35 mas. %            99,40      

 ----- z več kot 35 mas.% do vključno 39 mas.%             155,30      

 ----- z več kot 39 mas.%             171,30      

              -- nad 45 mas.%:                          

0401 30 91  --- v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno                           

 dveh litrov:                          

 ---- vsebnost maščobe:                          
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 ----- do vključno 68 mas. %            195,20      

 ----- z več kot 68 mas.%             286,80      

0401 30 99  --- drugo:                          

 ---- vsebnost maščobe:                          

 ----- do vključno 68 mas. %            195,20      

 ----- z več kot 68 mas.%             286,80      

                          

0402*  Mleko in smetana, koncentrirana ali z dodatkom                        

               sladkorja ali drugih sladil                         
iz 0402 10      - V prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah, z manj kot                           

  1,5 mas.% maščobe:                          

               -- brez dodanega sladkorja ali drugih sladil:                           

0402 10 11  --- v izvirnem pakiranju z neto vsebino do                          

   vključno 2,5 kg            177,60      

0402 10 19  --- drugo           435,00**      

               -- drugo:                          

0402 10 91  --- v izvirnem pakiranju z neto vsebino do                           

  vključno 2,5 kg              177,60      

0402 10 99  --- drugo              177,60      

               - V prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah, z več kot                           

  1,5 mas.% maščobe:                          

0402 21       -- brez dodatnega sladkorja ali drugih sladil:                          

               --- z vsebnostjo maščob do vključno 27 mas.%:                          

0402 21 11  ---- v izvirnem pakiranju z neto vsebino do                          

  vključno 2,5 kg:                          

  ----- vsebnost maščobe:                          

  ------ do vključno 11 mas.%             177,60           

  ------ z več kot 11 mas.% do vključno 17 mas.%           244,60      

  ------ z več kot 17 mas.% do vključno 25 mas.%             258,20     

  ------ z več kot 25 mas.%             278,00      

               ---- drugo:                         

0402 21 17  ----- z vsebnostjo maščob do vključno 11 mas.%             177,60      

0402 21 19  ----- z vsebnostjo maščob več kot 11 mas.% pa do                           

  vključno 27 mas. %:                          

   ------ do vključno 17 mas.%            489,20**      

  ------ z več kot 17 mas.% do vključno 25 mas.%            516,40**      

  ------ z več kot 25 mas.%           556,00**      

               ----- z vsebnostjo maščob nad 27 mas.%:                          

0402 21 91  ---- v izvirnem pakiranju z neto vsebino do                         

   vključno 2,5 kg:                          

  ----- vsebnost maščobe:                          

  ------ do vključno 28 mas.%             279,80      

  ------ z več kot 28 mas.% do vključno 29 mas.%            282,10      

  ------ z več kot 29 mas.% do vključno 45 mas.%            284,80      

  ------ z več kot 45 mas.%             348,30      

0402 21 99  ---- drugo:                          

  ----- vsebnost maščobe:                          

  ------ do vključno 28 mas.%            279,80      

  ------ z več kot 28 mas.% do vključno 29 mas.%             282,10      

  ------ z več kot 29 mas.% do vključno 41 mas.%             284,80      

  ------ z več kot 41 mas.% do vključno 45 mas.%             304,40      

  ------ z več kot 45 mas.% do vključno 59 mas.%             311,70      

  ------ z več kot 59 mas.% do vključno 69 mas.%             338,10      

  ------ z več kot 69 mas.% do vključno 79 mas.%             352,70      

  ------ z več kot 79 mas.%             370,00 
iz 0402 29      -- drugo:                         



 4 

               --- z vsebnostjo maščob do vključno 27 mas.%:                          

0402 29 11  ---- posebno mleko za dojenčke, v hermetično                          

               zaprti embalaži z neto vsebino do 500 g, z                          

               vsebnostjo maščob več kot 10 mas.%                           

               ---- drugo:                          

0402 29 15 ----- v izvirnem pakiranju z neto vsebino do                            

  vključno 2,5 kg:                        

 ------ vsebnost maščobe:                          

 ------- do vključno 11 mas.%               48,40      

 ------- z več kot 11 mas.% do vključno 17 mas.%             187,10      

 ------- z več kot 17 mas.% do vključno 25 mas.%             197,50      

 ------- z več kot 25 mas.%           212,60      

0402 29 19  ----- drugo:                         

 ------ vsebnost maščobe:                          

 ------- z več kot 11 mas.% do vključno 17 mas.%             187,10      

 ------- z več kot 17 mas.% do vključno 25 mas.%             197,50      

 ------- z več kot 25 mas.%             212,60      

              --- z vsebnostjo maščob več kot 27 mas.%:                         

0402 29 91 ---- v izvirnem pakiranju z neto vsebino                          

 do vključno 2,5 kg:             214,00      

0402 29 99  ---- drugo:                          

 ----- vsebnost maščobe:                          

 ------ do vključno 41 mas.% maščobe            214,00      

 ------ z več kot 41 mas.% maščobe            232,80      

              - Drugo:                         

0402 91      -- brez dodatnega sladkorja ali drugih sladil:                          

              --- z vsebnostjo maščob do vključno 8 mas.%:                          

0402 91 11  ---- v izvirnem pakiranju z neto vsebino                           

 do vključno 2,5 kg:                           

 ----- z vsebnostjo suhe snovi mleka brez maščobe                          

 15 in več % in vsebnostjo maščobe več kot 7,4 mas.%              27,40      

0402 91 19  ---- drugo:                       

 ----- z vsebnostjo suhe snovi mleka brez maščobe                          

 15 in več % in vsebnostjo maščobe več kot 7,4 mas.%              27,40      

              --- z vsebnostjo maščob več kot 8 mas.% pa                        

 do vključno 10 mas.%:                          

0402 91 31  ---- v izvirnem pakiranju z neto vsebino                           

 do vključno 2,5 kg:                          

              ----- z vsebnostjo suhe snovi mleka brez maščobe                          

 15 in več %              32,30      

0402 91 39  ---- drugo:                       

              ----- z vsebnostjo suhe snovi mleka brez maščobe                          

 15 in več %              32,30      

              --- z vsebnostjo maščob več kot 10 mas.% pa                       

 do vključno 45 mas. %:                         

0402 91 51  ---- v izvirnem pakiranju z neto vsebino                           

 do vključno 2,5 kg                         

0402 91 59  ---- drugo                         

              --- z vsebnostjo maščob več kot 45 mas.%:                         

0402 91 91  ---- v izvirnem pakiranju z neto vsebino                          

 do vključno 2,5 kg      121,00  

0402 91 99 ---- drugo            121,00      

0402 99      -- drugo:                         

              --- z vsebnostjo maščob do vključno 9,5 mas.%:                          

0402 99 11  ---- v izvirnem pakiranju z neto vsebino                          

 do vključno 2,5 kg:                          
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 ----- z vsebnostjo saharoze 40 in več mas. %, vsebnostjo                           

  suhe snovi mleka brez maščobe 15 ali več % in                            

 vsebnostjo maščobe več kot 6,9 mas.%              54,10      

0402 99 19  ---- drugo                       

 ----- z vsebnostjo saharoze 40 in več mas. %, vsebnostjo                           

  suhe snovi mleka brez maščobe 15 ali več % in                            

 vsebnostjo maščobe več kot 6,9 mas.%              54,20      

              --- z vsebnostjo maščob več kot 9,5 mas.% pa                         

 do vključno 45 mas.%:                          

0402 99 31  ---- v izvirnem pakiranju z neto vsebino                           

 do vključno 2,5 kg:                           

 ----- z vsebnostjo maščobe do vključno 21 mas.%:                          

 ----- z vsebnostjo saharoze 40 in več mas. % in vsebnostjo                           

  suhe snovi mleka brez maščobe 15 ali več %              56,80      

 ----- z vsebnostjo maščobe od 21 do vključno 39 mas.%              63,90      

 ----- z vsebnostjo maščobe nad 39 mas.%            111,30      

0402 99 39  ---- drugo:                         

 ----- z vsebnostjo maščobe do vključno 21 mas.%:                          

 ----- z vsebnostjo saharoze 40 in več mas. % in vsebnostjo                           

  suhe snovi mleka brez maščobe 15 ali več %               56,80      

              --- z vsebnostjo maščob nadt 45 mas.%:                       

0402 99 91  ---- v izvirnem pakiranju z neto vsebino                           

 do vključno 2,5 kg                           

0402 99 99  ---- drugo                          

 

iz 0403* Pinjenec, kislo mleko, kisla smetana, jogurt, 

              kefir in drugo fermentirano ali kislo mleko in  

                          smetana, koncentrirano ali ne, z dodatkom   

                          sladkorja ali drugih sladil, aromatizirano ali   

              z dodanim sadjem, lupinastim sadjem ali kakavom    
0403 10      - Jogurt:    

              -- nearomatiziran ali brez dodanega sadja,     

 lešnikov ali kakava:    

              --- brez dodanega sladkorja ali drugih sladil,     

 z  vsebnostjo maščob:    

0403 10 11 ---- do vključno 3 mas.%:     

 ----- do vključno 1,5 mas.%:     

 ------ drugo, razen v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah     6,00      

 ----- z več kot 1,5 mas. %:                       

 ------ drugo, razen v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah          9,40      

0403 10 13  ---- več kot 3 mas.% pa do vključno 6 mas.%:                        

 ------ drugo, razen v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah          11,90      

0403 10 19  ---- več kot 6 mas.%:                       

 ----- drugo, razen v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah          21,30      

              --- drugo, z vsebnostjo maščob:                     

0403 10 31 ---- do vključno 3 mas.%:                 

 ----- do vključno 1,5 mas.%:                       

 ------ drugo, razen v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah            6,00      

 ----- z več kot 1,5 mas. %:                      

 ------ drugo, razen v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah          9,40      

0403 10 33  ---- več kot 3 mas.% pa do vključno 6 mas.%:                       

 ----- drugo, razen v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah          11,90      

0403 10 39  ---- več kot 6 mas.%:          

 ----- drugo, razen v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah          21,30      

             -- aromatiziran ali z dodatkom sadja,            

  lešnikov ali kakava:    
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              --- v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah,     

 z vsebnostjo mlečnih maščob:         

0403 10 51  ---- do vključno 1,5 mas.%     

0403 10 53  ---- več kot 1,5 mas.% pa do vključno 27 mas.%    

0403 10 59  ---- več kot 27 mas.%     

 --- drugo, z vsebnostjo mlečnih maščob: 

0403 10 91  ---- do vključno 3 mas.%             7,80      

0403 10 93  ---- več kot 3 mas.% pa do vključno 6 mas.%           11,90      

0403 10 99  ---- več kot 6 mas.%           21,30      

iz 0403 90      - Drugo:    

              -- nearomatizirano ali brez dodanega sadja,     

 lešnikov ali kakava:    

              --- v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah:    

              ---- brez dodanega sladkorja ali drugih sladil,    

  z vsebnostjo maščob:    

0403 90 11 ----- do vključno 1,5 mas.%           148,70      

0403 90 13 ----- več kot 1,5 mas.% pa do vključno 27 mas.%:                     

 ------ do vključno 11 mas. %          148,70      

 ------ več kot 11 mas. % do vključno 17 mas. %        209,20      

 ------ več kot 17 mas. % do vključno 25 mas. %        220,00      

 ------ več kot 25 mas. % 237,00             

0403 90 19 ----- več kot 27 mas.% 238,30        

              ---- drugo, z vsebnostjo maščob:    

0403 90 31  ----- do vključno 1,5 mas.%:     

0403 90 33  ----- več kot 1,5 mas.% do vključno 27 mas.%:     

 ------ več kot 11 mas. % do vključno 25 mas. %        186,00      

 ------ več kot 25 mas. %        210,70      

              --- drugo:   

              ---- brez dodanega sladkorja ali drugih sladil,    

 z vsebnostjo maščob:   

0403 90 51  ----- do vključno 3 mas.%:    

 ------ do vključno 1,5 mas. %            6,00      

0403 90 53 ----- več kot 3 mas.% do vključno 6 mas.%  11,90 

0403 90 59  ----- več kot 6 mas.%:    

 ------ več kot 17 mas.% do vključno 21 mas. %          40,90      

 ------ več kot 21 mas.% do vključno 35 mas. %        99,40      

 ------ več kot 35 mas.% do vključno 39 mas. %        153,60      

 ------ več kot 39 mas.% do vključno 45 mas. %        153,60      

 ------ več kot 45 mas. %   

              ---- drugo, z vsebnostjo maščob:   

0403 90 61  ----- do vključno 3 mas.%:    

0403 90 63  ----- več kot 3 mas.% pa do vključno 6 mas.%     

0403 90 69  ----- več kot 6 mas.%     

              -- aromatizirano ali z dodatki sadja, lešnikov ali kakava:    

              --- v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah,     

 z vsebnostjo mlečnih maščob:    

0403 90 71  ---- do vključno 1,5 mas.%     

0403 90 73 ---- več kot 1,5 mas.% pa do vključno 27 mas.%     

0403 90 79  ---- več kot 27 mas.%     

              --- drugo, z vsebnostjo mlečnih maščob:    

0403 90 91  ---- do vključno 3 mas.%     

0403 90 93  ---- več kot 3 mas.% pa do vključno 6 mas.%     

0403 90 99  ---- več kot 6 mas.%  21,30 

   

 

iz 0404* Sirotka, koncentrirana ali ne ali z dodatkom                         
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              sladkorja ali drugih sladil; izdelki iz naravnih                         

              mlečnih sestavin z dodatkom sladkorja ali drugih                          

              sladil ali brez njih, ki niso navedeni in ne                          

              zajeti na drugem mestu                          
0404 90      - Drugo:                          

              -- brez dodanega sladkorja ali drugih sladil,                           

 z vsebnostjo maščob:                          

0404 90 21  --- do vključno 1,5 mas.%:                           

 ---- v prahu ali zrnih    41,30     

0404 90 23  --- več kot 1,5 mas.% pa do vključno 27 mas.%:                           

 ---- v prahu ali zrnih                          

 ----- Drugo, z vsebnostjo maščob:                          

 ------ do vključno 11 mas. %             48,40     

 ------ več kot 11 mas.% do vključno 17 mas. %               187,10  

 ------ več kot 17 mas.% do vključno 25 mas. %           197,50 

 ------ več kot 25 mas. %           212,60      

iz 0404 90 29 --- več kot 27 mas.%:                           

 ---- v prahu ali zrnih, z vsebnostjo maščobe:                         

 ----- do vključno 28 mas. %           214,10      

 ----- več kot 28 mas.% do vključno 29 mas. %           215,70      

 ----- več kot 29 mas. % do vključno 45 mas. %           217,90      

 ----- več kot 45 mas. %           238,50      

              -- drugo, z vsebnostjo maščobe:                         

0404 90 81  --- do vključno 1,5 mas.%:                           

 ---- v prahu ali zrnih             48,40      

iz 0404 90 83 --- več kot 1,5 mas.% pa do vključno 27 mas.%:                           

 ---- v prahu ali zrnih                          

 ----- vsebnost maščobe:                         

 ------ do vključno 11 mas. %             48,40      

 ------ več kot 11 mas.% do vključno 17 mas. %           187,10      

 ------ več kot 17 mas. % do vključno 25 mas. %           197,50      

 ------ več kot 25 mas. %           212,60      

 ---- drugo, razen v prahu ali zrnih                          

 ----- z vsebnostjo saharoze 40 in več mas. %, vsebnostjo                          

 suhe snovi mleka brez maščobe 15 ali več % in                            

 vsebnostjo maščobe več kot 6,9 mas.%             54,20      

                    

iz 0405* Maslo ter druge maščobe in  

 iz mleka; mlečni namazi    
0405 10      - Maslo:    

             -- z vsebnostjo maščob do vključno 85 mas.%:        

              --- naravno maslo:    

0405 10 11 ---- v izvirnem pakiranju z neto vsebino do               

 vključno 1 kg:    

 ----- z vsebnostjo maščobe:    

 ------ 80 ali več mas. % vendar manj kot 82 mas. %        457,70      

              ------ 82 ali več mas.%        469,10      

0405 10 19  ---- drugo:        

 ----- z vsebnostjo maščobe:  

  

                          ------ 80 ali več mas. % vendar manj kot 82 mas. %       557,70**      

              ------ 82 ali več mas.%        569,10**     

0405 10 30 --- rekombinirano maslo:  

 ---- v izvirnem pakiranju z neto vsebino do                  

 vključno 1 kg:                       

 ----- z vsebnostjo maščobe:                      
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 ------ 80 ali več mas. % vendar manj kot 82 mas. %        457,70      

              ------ 82 ali več mas.%        469,10      

 ---- drugo:                       

 ----- z vsebnostjo maščobe:        

              ------ 82 ali več mas.%        469,10      

0405 10 50 --- sirotkino maslo:    

 ---- v izvirnem pakiranju z neto vsebino do 

 vključno 1 kg: 

 ----- z vsebnostjo maščobe:  

  

                          ------ 82 ali več mas.%  469,10      

 ---- drugo:    

 ----- z vsebnostjo maščobe:    

 ------ 80 ali več mas. % vendar manj kot 82 mas. %        457,70      

              ------ 82 ali več mas.%        469,10      

0405 10 90  -- drugo        486,30      

iz 0405 20      - Mlečni namazi:                      

0405 20 90  -- z vsebnostjo maščob več kot 75 mas.%, vendar         

 z manj kot 80 mas.% maščobe:     

 --- z vsebnostjo maščobe:    

 ---- več kot 75 mas. % vendar manj kot 78 mas. %        429,10    

              ---- 78 ali več mas.%        446,20      

0405 90      - Drugo:                       

0405 90 10  -- z vsebnostjo maščob 99,3 mas.% ali več maščobe,         

  ter z največ 0,5 mas.% vode  596,10        

0405 90 90  -- drugo        469,10      

                 

0406* Sir in skuta 

  maks. min. vseb.                -        

  vsebnost maščobe                -        

  vode v % v SS v %                -        

0406 10      - Sveži sir (vključno sir iz sirotke), nefermentiran,  

 in skuta     

0406 10 20  -- z vsebnostjo maščob do vključno 40 mas.%:      

 --- sir iz sirotke, razen soljene Ricotta     

 --- drugo:     

 ---- z vsebnostjo vode, izračunane v nemaščobni      

 snovi, več kot 47 mas. % do vključno 72 mas. %:     

 ----- Ricotta, soljena:     

 ------ proizvoden izključno iz ovčjega mleka 55 45        96,60      

 ------ Drugo 55 39        89,80      

 ----- Skuta 60           39,40      

 ----- Drugo:     

 ------ z vsebnostjo maščobe v suhi snovi:     

 ------- manj kot 5 mas. % 60         131,00      

 ------- 5 ali več mas. % vendar manj kot 19 mas. % 60 5        132,90      

 ------- 19 ali več mas. % vendar manj kot 39 mas. % 57 19        148,30      

 ------- Drugo, z vsebnostjo vode, izračunane     

  v nemaščobni snovi:     

 -------- več kot 47 mas. % vendar ne več kot 52 mas. % 40 39        218,00      

 -------- več kot 52 mas. % vendar ne več kot 62 mas. % 40 39        181,60      

 -------- več kot 62 mas. %      

 ---- z vsebnostjo vode, izračunane v      

  nemaščobni snovi, več kot 72 mas. %:      

 ----- smetanov sir, z vsebnostjo vode, izračunane      

 v nemaščobni snovi, več kot 77 mas. % vendar ne več     
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 kot 83 mas. % in vsebnost maščobe v suhi snovi:     

 ------ 60 ali več mas. % in manj kot 69 mas. % 60 60          67,40      

 ------ 69 ali več mas. % 59 69        81,70      

 ----- Drugo     

 ----Drugo     

0406 10 80  -- drugo     

0406 20      - Sir, nariban ali v prahu, vseh vrst:     

0406 20 10  -- zeliščni sir glarus (znan kot schabziger), narejen iz      

 posnetega mleka in zmešan s fino zdrobljenimi zelišči      

0406 20 90  -- drugo:     

 --- sirni izdelki iz sirotke                          

 --- Drugo:                         

 ---- z vsebnostjo maščobe več kot 20 mas. %, z      

 vsebnostjo laktoze manj kot 5 mas. % in vsebnostjo                           

 suhe snovi:                          

 ----- 60 ali več mas. % vendar manj kot 80 mas. % 40 34        150,60      

 ----- 80 ali več mas. % vendar manj kot 85 mas. % 20 30        198,80      

 ----- 85 ali več mas. % vendar manj kot 95 mas. % 15 30        211,30      

 ----- 95 ali več mas. % 5 30        236,10      

 ---- Drugo                          

0406 30      - Sir, topljen, razen naribanega, ali v prahu:                          

0406 30 10  -- za proizvodnjo katerih se uporabljajo le siri, kot so      

 ementalski sir, gruyere in appenzell in ki lahko vsebujejo                           

 dodani zeliščni sir glarus (znan kot schabziger);      

 pripravljen za prodajo na drobno, z vsebnostjo maščob v                           

 suhi snovi do vključno 56 mas.%                           

              -- drugo:                          

             --- z vsebnostjo maščob do vključno 36 mas.% in                          

 z vsebnostjo maščob v suhi snovi:                        

0406 30 31  ---- do vključno 48 mas.%:                         

 ----- z vsebnostjo suhe snovi:                          

 ------ 40 in več mas. % in manj kot 43 mas. % in                           

 vsebnostjo maščobe v suhi snovi:                          

 ------- manj kot 20 mas. % 60           19,80      

 ------- 20 in več mas. % 60 20          29,10      

 ------ 43 in več mas. %  in vsebnostjo maščobe v                           

 suhi snovi:                          

 ------- manj kot 20 mas. % 57           19,80      

 ------- 20 in več mas. % in manj kot 40 mas. % 57 20          29,10      

 ------- 40 in več mas. %  57 40          42,30      

0406 30 39 ---- več kot 48 mas.%:                           

 ----- vsebnost suhe snovi:                          

 ------ 40 in več mas. % in manj kot 43 mas. % 60 48          29,10      

 ------ 43 in več mas. % in manj kot 46 mas. % 57 48          42,30      

 ------ 46 in več mas. % in vsebnostjo maščobe v                           

 suhi snovi:                          

 ------- manj kot 55 mas. % 54 48          42,30      

 ------- 55 in več mas. %  54 55          47,90      

0406 30 90  --- z vsebnostjo maščob več kot 36 mas.%  54 79 50,20               

0406 40      - sir z modrimi ali podobnimi žlahtnimi plesnimi nastale                          

 v jedru sira:                          

0406 40 10  -- roquefort                         

0406 40 50 -- gorgonzola 53 48        230,70      

0406 40 90  -- drug 50 40        236,90      

0406 90      - Sir, drug:                          

0406 90 01  -- za predelavo                         
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              -- drugi:                          

              --- ementalec, grojer, sbrinz, bergkaese in appenzell:                          

 ---- drugo:                          

0406 90 13 ----- ementalec 40 45        390,80**      

0406 90 15  ----- grojer, sbrinz:                         

 ------ grojer, sbrinz 38 45        403,80**      

0406 90 17 ----- bergkase, appenzell:                   

 ------ bergkase 38 45        269,20      

0406 90 18  --- Fromage fribourgeois, Vacherin mont d'Or                   

  in Tete de Moine                   

0406 90 19  --- glarus zeliščni sir (znan kot schabziger), narejen iz                    

 posnetega mleka in zmešan s fino zdrobljenimi zelišči                    

0406 90 21 --- cheddar 39 48        263,80      

0406 90 23 --- edamec 47 40        347,40** 

0406 90 25 --- tilsit 47 45        345,20** 

0406 90 27 --- masleni sir (butterkaese) 52 45        208,40      

0406 90 29  --- kačkaval           

              --- feta:                   

0406 90 31  ---- iz ovčjega ali bivoljega mleka v čebričkih s  

 slanico ali drugih trdnih kontejnerjih s slanico B562    

 ali v mehovih iz ovčje ali kozje kože:                   

 ----- proizveden izključno iz ovčjega mleka:                   

              ------ z vsebnostjo vode, izračunane nemaščobni                    

 snovi, do vključno 72 mas. % 56 43        191,50      

0406 90 33 ---- drugo:                   

 ----- proizvedeno iz ovčjega oziroma kozjega mleka:                   

 ------ z vsebnostjo vode, izračunane nemaščobni                    

 snovi, do vključno 72 mas. % 56 43        191,50      

 ----- Drugo:                   

 ------ z vsebnostjo vode, izračunane nemaščobni                    

 snovi, do vključno 72 mas. % 60 39        175,10      

 ------ z vsebnostjo vode, izračunane nemaščobni                    

 snovi, več kot 72 mas. % 59 50        176,80      

0406 90 35 --- kefalo-tyri:                   

 ---- proizveden izključno iz ovčjega oziroma  

 kozjega mleka 38 40        271,00      

 ---- Drugo 38 40        271,00      

0406 90 37  --- finlandia 40 45        260,50      

 --- Drugo:                   

 ---- Drugo:                   

 ----- vsebnost maščobe do vključno 40 mas. % in                    

 z vsebnostjo vode, izračunane v nemaščobni snovi:                   

 ------ do vključno 47 mas. %                   

0406 90 39 --- jarlsberg                          

              --- drugo:                   

0406 90 50  ---- siri iz ovčjega ali bivoljega mleka v čebričkih                    

 s slanico ali v mehovih iz ovčje ali kozje kože                    

              ---- drugo:                   

              ----- z vsebnostjo maščob do vključno 40 mas.% in                           

 vsebnostjo vode, izračunane v nemaščobni snovi:                          

              ------ do vključno 47 mas.%:                          

0406 90 61 ------- grana padano, parmigiano reggiano  35 32        287,10      

0406 90 63 ------- fiore sardo, pecorino:                           

 -------- proizveden izključno iz ovčjega mleka 35 36        285,60      

 -------- Drugo 35 36        274,50      

0406 90 69 ------- drugi:                         
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 -------- Siri proizvedeni iz sirotke                          

 -------- Drugo 38 30        274,50      

 ------ več kot 47 mas.% do vključno 72 mas.%:                          

0406 90 73 ------- provolone 45 44        239,10      

0406 90 75  ------- asiago, caciocavallo, montasio, ragusano 45 39        240,70      

0406 90 76 ------- danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti,                         

  maribo, samsoe:                           

              -------- vsebnost maščobe v suhi snovi 45 mas. %                          

  in več vendar manj kot 55 mas. %:                          

 --------- vsebnost suhe snovi 50 mas. % in več                           

 vendar manj kot 56 mas. % 50 45        217,10      

 --------- vsebnost suhe snovi 56 mas. % in več 44 45        243,10      

 -------- vsebnost maščobe v suhi snovi 55 mas. %                          

  in več  46 55        231,30      

0406 90 78 ------- gauda:                          

 -------- vsebnost maščobe v suhi snovi manj                          

  kot 48 mas. %   50 20        333,90**      

 -------- vsebnost maščobe v suhi snovi 48 mas. %                          

  in več vendar manj kot 55 mas. %                                      45             48         333,90**      

 -------- drugo 45 55        333,90**      

0406 90 79 ------- esrom, italico, kernhem, saint-nectaire,                           

 saint-paulin, taleggio 56 40        192,10      

0406 90 81  ------- cantal, cheshire, wensleydale, lancashire,                          

  double gloucester, blarney, colby, monterey  44 45        243,10      

0406 90 82  ------- camembert                          

0406 90 84  ------- brie                          

0406 90 85  ------- kefalograviera, kasseri:                           

 -------- proizveden izključno iz ovčjega oziroma  

 kozjega mleka 40 39        262,30      

 -------- Drugo:                          

 --------- vsebnost vode do vključno 40 mas. % 40 39        262,30      

 --------- vsebnost vode več kot 40 mas. %                          

  do vključno 45 mas. % 40 39        240,50      

 --------- drugo                          

              ------- drugi siri z vsebnostjo vode, izračunane                           

 nemaščobnih snovi:                          

0406 90 86  -------- več kot 47 mas.% pa do vključno 52 mas.%:                           

 --------- siri prozvedeni iz sirotke                          

 --------- drugo, vsebnost maščobe v suhi snovi:                          

 ---------- manj kot 5 mas % 52         199,60      

 ---------- 5 mas. % in več vendar manj kot 19 mas. % 51 5        202,50      

 ---------- 19 mas. % in več vendar manj kot 39 mas. % 47 19        215,10      

              ---------- 39 mas. % in več 40 39        237,30 

0406 90 87  -------- več kot 52 mas.% pa do vključno 62 mas.%:                          

 --------- siri proizvedeni iz sirotke, izvzet je Manouri                          

 --------- drugo, vsebnost maščobe v suhi snovi:                          

 ---------- manj kot 5 mas % 60         184,10      

 ---------- 5 mas. % in več vendar manj kot 19 mas. % 55 5        205,80      

 ---------- 19 mas. % in več vendar manj kot 40 mas. % 53 19        211,10      

 ---------- 40 mas. % in več:                          

 ----------- Idoazabal, Manchego and Roncal,   

  proizvedeni iz ovčjega mleka 45 45        217,60                              

 ----------- Maasdam 45 45        217,60      

 ----------- Manouri 43 53        92,70      

 ----------- Hushallsost 46 45        213,60      

              ----------- Murukoloinen 41 50        231,80      



 12 

 ----------- Drugo  48 40        337,20**      

0406 90 88  -------- več kot 62 mas.% pa do vključno 72 mas.%:                           

              --------- sir proizveden iz sirotke    

 --------- Drugo:                          

 ---------- Gradost 42 60                        

 ---------- Drugo:                          

 ----------- vsebnost maščobe v suhi snovi:                          

 ------------ 10 mas. % ali več vendar manj kot 19 % 60 10        181,80      

0406 90 93  ------ več kot 72 mas.%     

0406 90 99  ----- drugo  

_______________ 

* Višina podpore velja za 1 kg proizvoda. V ECL, rubrika št. 31: "Tovorki in opis blaga” ali na fakturo je 

potrebno navesti ustrezen opis proizvoda, ki omogoča uvrstitev proizvoda v določeno alineo znotraj tarifne 

oznake oziroma določitev ustrezne podpore (vsebnost maščobe v proizvodu; vsebnost suhe snovi brez maščobe; 

vsebnost vode, izračunane v nemaščobni snovi; vsebnost maščobe v suhi snovi; v prahu ali zrnih idr.). 

** Podpora velja za izvoz do 30. aprila 2003. 

 

0409 00 00      Med, naravni                                           56,80/kg 

 

0701 Krompir, svež ali ohlajen    

0701 90 - Drug:  

0701 90 90 --- drug   3,00/kg 

 

1601 Klobase in podobni izdelki iz mesa, drugih 

 užitnih klavničnih proizvodov ali krvi; 

 sestavljena živila na osnovi teh proizvodov 

1601 00 10 - Iz jeter   26,80/kg 

 - Drugo: 

1601 00 91 -- klobase, suhe ali za sušenje, nekuhane   52,60/kg 

1601 00 99 -- drugo   47,00/kg 

 

1602 Drugi pripravljeni ali konzervirani 

 izdelki iz mesa, drobovja ali krvi 

1602 10 00 - Homogenizirani proizvodi   35,10/kg 

1602 20 - Iz jeter katere koli živali:   17,30/kg 

 - Prašičev: 

1602 41 -- šunka (stegno) in njeni kosi: 

1602 41 10 --- domačih prašičev   82,60/kg 

1602 42 -- plečeta in njihovi kosi: 

1602 42 10 --- domačih prašičev   52,00/kg 

1602 49 -- drugo, vključno mešanice: 

 --- domačih prašičev:   47,00kg 

1602 50 - Goved:   95,50/kg 

1602 90 - Drugo, vključno z izdelki iz krvi 

 katerih koli živali:   17,30/kg 

 

1604 Pripravljene ali konzervirane ribe, kaviar in kaviarjevi  

 nadomestki, pripravljeni iz ribjih jajčec 

 - Ribe, cele ali v kosih, toda nezmlete: 

1604 13 -- sardine, velike sardele in papaline:     * 

----- 

* Višina podpore znaša 12,00 SIT/konzervo. 

 

1901 Sladni ekstrakt; živila iz moke, drobljencev, zdroba, škroba 

 in sladnega ekstrakta brez dodatka kakava ali z 

 dodatkom kakava v prahu v količini manj kot 40 
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 mas. %, preračunano na popolnoma odmaščeno osnovo, 

 ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu; 

 živila iz izdelkov iz tar. št. 0401 do 0404 brez 

 dodatka kakavovega prahu ali z dodatkom  

 kakavovega prahu v količini manj kot 5 mas. %, 

 preračunano na popolnoma odmaščeno osnovo, ki 

 niso navedena in ne zajeta na drugem mestu 

 

1901 10 00 - Proizvodi za otroško hrano, v pakiranjih 

   za prodajo na drobno   5,80* 

1901 90 - Drugo:  

 -- drugo: 

1901 90 99 --- drugo   5,80* 

----- 

* Višina podpore velja za kilogram mleka v proizvodu po normativih, ki jih določi ministrstvo za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano. 

 

2005 Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, kot 

 v kisu ali ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov iz  

 tar. št. 2006 

2005 20 - Krompir: 

2005 20 20   --- tanke rezine, ocvrte ali pečene, osoljene ali ne ali začinjene 

 ali ne, v nepredušni embalaži, primerne za takojšnjo uporabo   25,00/kg 

     

2202 Vode, vključno mineralne vode in sodavice, z dodanim sladkorjem  

 ali drugimi sladili ali aromatiziraneter druge brezalkoholne pijače, 

 razen sadnih in zelenjavnih sokov, ki se uvrščajo v tar. št. 2009 

2202 90 - Drugo: 

 -- druge, ki vsebujejo maščobe, pridobljene iz proizvodov 

 iz tar.št. 0401do 0404: 

2202 90 91 --- do 0,2 mas. %        5,80* 

2202 90 95 --- 0,2 mas. % ali več, vendar manj kot 2 mas. %    5,80* 

2202 90 99 --- 2 mas. % ali več        5,80* 

----- 

* Višina podpore velja za kilogram mleka v proizvodu po normativih, ki jih določi ministrstvo za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano. 
 


