
PRILOGA 
PRIJAVA PROIZVEDENIH, VNESENIH IN IZNESENIH KOLIČIN NAFTNIH DERIVATOV V LETU _________________ZA MESEC _________________ 
 

            IME IN SEDEŽ PODJETJA: 
 

          
      1 2 3 4 5 6 7 

  
Naftni derivati Merska enota Nadomestilo na 

mersko enoto 
(EUR)* 

Proizvedene 
količine 

Vnesene količine** Iznesene količine** Oskrba 
mednarodnih 

pomorskih skladišč 
("international 

marine bunkers") 

Količina za 
obračun 

obračun 
nadomestila v EUR 

  
iz držav članic 

EU 
iz držav izven 

EU 
v države 

članice EU 
v države 
izven EU Tarifna št. Ime   (2 + 3 – 4 – 5) (1 x 6) 

MOTORNI BENCINI 
    

                  

2710 12 31 Letalski motorni bencin liter                   

2710 12 41 
Motorni bencin z oktanskim številom (RON) 
manj kot 95 (do vključno 0,013 g svinca/liter)  

liter                   

2710 12 45 
Motorni bencin z oktanskim številom (RON) 
od 95 ali več in do manj kot 98 
(do vključno 0,013 g svinca/liter) 

liter                   

2710 12 49 
Motorni bencin z oktanskim številom (RON) 
98 ali več (do vključno 0,013 g svinca/liter) 

liter                   

2710 12 51 
Motorni bencin z oktanskim številom (RON) 
do manj kot 98 (nad 0,013 g svinca/liter) 

liter                   

2710 12 59 
Motorni bencin z oktanskim številom (RON) 
98 ali več (nad 0,013 g svinca/liter) 

liter                   

2710 12 70 Bencinska reaktivna goriva liter                   

2710 20 90 
Druga lahka olja (ki vsebujejo 70 mas. % ali 
več mineralnih olj z dodatkom bio 
komponente) 

liter                   

KEROZINI 
  

                    

2710 19 21 Reaktivno letalsko gorivo na osnovi kerozina liter                   

2710 19 25 Drugi kerozini liter                   

PLINSKA OLJA IN EL KURILNA OLJA 
  

                    

2710 19 43 
Plinsko olje z vsebnostjo žvepla do vključno 
0,001 mas. % 

liter                   

2710 19 46 
Plinsko olje z vsebnostjo žvepla od več kot 
0,001 mas. % do vključno 0,002 mas. % 

liter                   

2710 19 47  
Plinsko olje z vsebnostjo žvepla od več kot 
0,002 mas. % do vključno 0,1 mas. % 

liter                   

2710 19 48 
Plinsko olje z vsebnostjo žvepla več kot 0,1 
mas. % 

liter                     

2710 20 11 
Plinsko olje z vsebnostjo žvepla do vključno 
0,001 mas. % (ki vsebujejo 70 mas. % ali več 
mineralnih olj z dodatkom bio komponente) 

liter         

          



2710 20 15 

Plinsko olje z vsebnostjo žvepla od več kot 
0,001 mas. % do vključno 0,002 mas. % 
(ki vsebujejo 70 mas. % ali več mineralnih olj 
z dodatkom bio komponente) 

liter         

          

2710 20 17 

Plinsko olje z vsebnostjo žvepla od več kot 
0,002 mas. % do vključno 0,1 mas. % 
(ki vsebujejo 70 mas. % ali več mineralnih olj 
z dodatkom bio komponente) 

liter   

                

2710 20 19 
Plinsko olje z vsebnostjo žvepla več kot 0,1 
mas. % (ki vsebujejo 70 mas. % ali več 
mineralnih olj z dodatkom bio komponente) 

liter   

                

RAZNI KEMIČNI PROIZVODI 
  

        

3826 00 10 
Biodizel in njegove zmesi (ki ne vsebujejo ali 
vsebujejo manj kot 70 mas. % olj iz nafte ali 
olj, dobljenih iz bitumnovih mineralov) 

liter  
        

KURILNA OLJA 
  

    
                

2710 19 51 Kurilna olja za uporabo v specifičnih procesih kg                   

2710 19 55 Kurilna olja za uporabo v kemični predelavi kg                   

2710 19 62 
Kurilna olja z vsebnostjo žvepla do vključno 
0,1 mas. %  

kg                   

2710 19 64 
Kurilna olja z vsebnostjo žvepla od več kot 
0,1 mas. % do vključno 1 mas. % 

kg                   

2710 19 68 
Kurilna olja z vsebnostjo žvepla več kot 1 
mas. % 

kg                   

2710 19 99 Druga olja (npr. mazut) kg                   

2710 20 31 
Kurilna olja z vsebnostjo žvepla do vključno 
0,1 mas. % (ki vsebujejo 70 mas. % ali več 
mineralnih olj z dodatkom bio komponente) 

kg   

                

2710 20 35 

Kurilna olja z vsebnostjo žvepla od več kot 
0,1 mas. % do vključno 1 mas. % 
(ki vsebujejo 70 mas. % ali več mineralnih olj 
z dodatkom bio komponente) 

kg   

                

2710 20 39 
Kurilna olja z vsebnostjo žvepla več kot 1 
mas. % (ki vsebujejo 70 mas. % ali več 
mineralnih olj z dodatkom bio komponente) 

kg   

                

2710 20 90 
Druga kurilna olja (ki vsebujejo 70 mas. % ali 
več mineralnih olj z dodatkom bio 
komponente) 

kg   

                

       
SKUPAJ NADOMESTILO (EUR):   

*OPOMBA: V primeru spremembe višine nadomestila v skladu s spremembo Uredbe o določitvi in načinu obračunavanja posebnega 
nadomestila za izvrševanje gospodarske javne službe oblikovanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov (Uradni list RS, št. 96/99, 
29/00, 102/00, 85/01, 39/03, 55/04, 26/06, 41/08, 34/09, 22/10, 39/15 in 39/19) je potrebno spremeniti višino nadomestila v stolpcu 1. 

 

      
**OPOMBA: Pri vnosu v državo/iznosu iz države je mišljena 
država, v katero/iz katere gre pošiljka (tovorni list).          

PODJETJE S PODPISOM ODGOVORNE OSEBE JAMČI ZA 
TOČNOST PODATKOV. 

         

 
 

Ime in podpis odgovorne osebe: 
 
Datum: 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-1394
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-4331
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2001-01-4410
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-1899
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-2641
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1099
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1740
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-1629
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0904
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1614
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-1887

