
 

PRILOGA III 

 

UMETNIŠKI PREDMETI, ZBIRKE IN STARINE 

 

A. "Umetniški predmeti" 
1. slike, risbe in pasteli, kolaži in podobne dekorativne plošče, ki se uvrščajo v tarifno 

oznako 9701 kombinirane nomenklature carinske tarife (v nadaljnjem besedilu: tarifna 
oznaka), če so jih avtorji izdelali v celoti ročno, razen: načrti in risbe za arhitekturo, 
strojegradnjo, industrijo, topografijo ali podobne namene; ročno slikani ali okrašeni 
izdelki; gledališke kulise in podobno iz pobarvanega ali poslikanega platna; 

2. izvirna grafična dela, odtisi in litografije iz tarifne oznake 9702 00 00, če jih avtor izdela 
ročno v omejenem številu v črnobeli barviali v barvi ene ali več plošč, ne glede na 
postopek in material, ki je bil uporabljen, razen če je bil uporabljen mehanični ali 
fotomehanični postopek; 

3. izvirne plastike in kipi iz kakršnegakoli materiala iz tarifne oznake 9703 00 00, če jih 
izdela avtor ter skulpturni odlitki, katerih izdelava je omejena na osem kopij, če jo 
nadzoruje avtor ali njegov naslednik; 

4. tapiserije iz tarifne oznake 5805 00 00 in ročno izdelani tekstilni stenski predmeti iz 
tarifne oznake 6304 00 00 na podlagi izvirnega umetniškega dela pod pogojem, da ni 
več kot osem kopij vsakega; 

5. unikatni keramični predmeti, izdelani izključno s strani avtorja in z njegovim podpisom;  
6. poslikave na baker, izdelane izključno ročno, omejene na osem oštevilčenih kopij, na 

katerih je podpis avtorja ali studia, razen izdelkov draguljarjev (dragotine, nakit), 
zlatarjev in srebrarjev; 

7. umetniške fotografije, ki jih posname oziroma natisne avtor, ali so posnete pod 
njegovim nadzorstvom, če so podpisane in oštevilčene ter omejene na 30 kopij, v vseh 
velikostih. 

B. "Zbirke" 
1. poštne znamke in kolki, priložnostni pisemski ovitki prvega dne, natisnjene frankirane 

pisemske pošiljke in podobno iz tarifne oznake 9704 00 00, rabljene, ali če niso 
rabljene, take, ki niso v obtoku oziroma niso namenjene za uporabo; 

2. zbirke in zbirateljski predmeti iz tarifne oznake 9705 00 00, ki imajo zoološki, botanični, 
mineraloški, anatomski, zgodovinski, arheološki, paleontološki, etnografski ali 
numizmatični pomen. 

C. "Starine" 
Predmeti iz tarifne oznake 9706 00 00, ki so stari več kot 100 let, razen umetniških 
predmetov ali zbirk. 


