
 

PRILOGA III 

IZDELKI ZA KATERE NI OBVEZNO OZNAČEVANJE 

1. Zapolnilni, podporni trakovi za rokavni šiv, 

2. Tekstilni pasovi za zapestne ure, 

3. Etikete in oznake, našitki dekorativnega pomena na oblekah, 

4. Tekstilne prijemalke s polnilom za delo v kuhinji, 

5. Ogrevače (grelne kape) za kavne posode, 

6. Ogrevače (grelne kape) za čajnike, 

7. Ščitniki za rokave pri pisanju, 

8. Mufi, ki niso iz plišastega materiala, 

9. Umetno cvetje, 

10. Blazinice za igle / šivanke, 

11. Poslikana platna, 

12. Dodatki za povečanje trdnosti in ojačanje, medvloge in platnene podlage, 

13. Klobučevina, 

14. Stari konfekcionirani izdelki, ki so kot taki tudi označeni, 

15. Gamaše, 

16. Ovojnina (embalaža), ki ni nova, a se kot takšna prodaja, 

17. Klobučni tulci, 

18. Škatle mehke brez trdega dna in sedlarske potrebščine iz tekstilnega materiala, 

19. Izdelki iz tekstilnega materiala namenjeni potovanjem, 

20. Ročno izdelane ali neizdelane vezene tapiserije ter material za njeno izdelavo, vključno s 
prejami za vezenje, ki se prodajajo ločeno od platna vendar pa so namenjene le za izdelavo 
ročno izdelanih tapiserij, 

21. Patentne zadrge, 

22. Gumbi in zaponke prevlečeni s tekstilnim materialom ali usnja, 

23. Knjižni ovitki (tudi platnice) iz tekstila, 

24. Igrače iz tekstilnih materialov, 



 

25. Tekstilni deli obuval razen toplih vložkov, 

26. Namizni pogrinjki sestavljeni iz več komponent in površine < 500 cm2, 

27. Prijemalke in rokavice za prijemanje vročih loncev, 

28. Ogrevače (grelne kape) za jajca, 

29. Torbice za ličila, 

30. Mošnje za tobak iz tekstilnega blaga, 

31. Toki za očala, cigarete, cigare, vžigalnike in glavnike iz tekstilnega blaga, 

32. Zaščitna sredstva za šport npr. komolčniki, kolenčniki, razen rokavic, 

33. Toaletne torbice, 

34. Torbice za shranjevanje potrebščin za čiščenje čevljev, 

35. Pogrebni predmeti, 

36. Izdelki za enkratno uporabo razen vate, 

med izdelke za enkratno uporabo se za potrebe tega pravilnika štejejo tisti izdelki, ki so 
namenjeni le enkratni uporabi ali uporabi v omejenem času in katerih običajna uporaba 
onemogoča ponovno uporabo za enak ali podoben namen, 

37. Medicinske in ortopedske obveze ki niso namenjene enkratni uporabi ter ortopedski 
tekstilni izdelki na splošno, 

38. Vrvice (motvoz), tekstilne vrvi (nad 4 mm premera) in ostale vrvi nad 10 mm premera, ki 
se ponavadi uporabljajo kot 
- sestavni del opreme v proizvodnji in predelavi blaga, 
- vključek v strojih, napeljavah (npr. ogrevanje, klimatizacija ali osvetlitev), gospodinjskih 

ali drugih aparatih, vozilih in drugih prevoznih sredstvih, ali kot vključek za njihovo 
delovanje, vzdrževanje ali opremo, razen nepremočljivih prekrival in dodatne opreme iz 
tekstila za motorna vozila, ki se ne prodajajo skupaj z vozilom, 

39. Tekstilni izdelki namenjeni zaščiti in varnosti kot npr. varnostni pasovi, padala, rešilni 
jopiči, drsalnice za spust v sili, oprema za gašenje požara, neprebojni jopiči in posebna 
zaščitna oblačila (npr. zaščita pred ognjem, kemičnimi snovmi in drugimi nevarnostmi), 

40. Zračne strukture na prostem (npr. športne dvorane, razstavne stojnice in prostori za 
skladiščenje), v primeru, da ustrezajo lastnostim in tehničnim zahtevam, katere se od njih 
pričakuje, 

41. Jadra, 

42. Oblačila za živali, 

43. Zastave in praporji. 


