
 

 

 

 

Številka 4  Ljubljana, 21. aprila 2010 
 
 
 

VSEBINA 
 
 
 

I. Splošni pogoji in tarifa SŢ 
 

   
12 0800.02 Določila za računanje prevozne cene in cenik ţelezniških storitev (RAP) 
   
13 0800.03 Imenik sluţbenih mest SŢ, ki so odprta za tovorni promet, daljinar in kaţipot 

za prevoz blaga po progah SŢ (IDK) 
   

   
   
   
 

II. Mednarodne tarife 
 

   
14 0883.09 Priročnik za uporabo tovornega lista CIM/SMGS (GLV-CIM/SMGS) 
   
15 0883.09 Priročnik za uporabo tovornega lista CIM/SMGS (GLV-CIM/SMGS) 
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I. Splošni pogoji in tarifa SŢ 
 
 
 
 
12 – 4/2010 0800.02 DOLOČILA ZA RAČUNANJE PREVOZNE CENE IN 

CENIK ŢELEZNIŠKIH STORITEV (RAP) 
  (Velja od 01.01.2009) 
 

                           Obvestilo št.: 8 
 
Spremembe in dopolnitve. 
 
V tarifi se zamenjajo naslednji listi z novimi: 
 
 
-  list 3 /4   Tabela sprememb, Kazalo 
 
-  list 5 /6   Pregled kratic in pojmov 
  Doda se nov pojem neskupnostno blago. 
 
-  list 37/38 3. odsek  Cenik za dodatne storitve in drugi stroški 

  Pri obrobni številki 46 spodaj se doda novo pojasnilo, kdaj se ne računajo 
  nadomestila obr. št.  46.1 do 46.6. 

 
46 Nadomestila obr. št. 46.1 do 46.6 se ne računajo za: 

- pošiljke praznih uporabljenih ITE; 
- prazne vagone, ki se prevaţajo  z vagonskim listom 

CUV; 
- pošiljke neskupnostnega blaga, ki se carinijo v 

poenostavljenem  carinskem postopku v odpravni ali 
namembni postaji – hišno carinjenje pri izvozu/uvozu 
(pooblaščeni pošiljatelj/prejemnik). 

 

 
 
Navedene spremembe in dopolnitve veljajo od 01.05.2010 dalje in so označene s 
pokončno rdečo črto ob strani. 
 
 
Spremenjena tarifa 0800.02 (RAP) bo objavljena na spletnih straneh SŢ – PE Tovorni 
promet www.sz-tovornipromet.si , in to predvidoma od 21.04.2010 dalje. 
 
 
 
  (SŢ - 3.1 -  688 / 2010 od 14.04.2010) 
 
 

http://www.sz-tovornipromet.si/
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13 – 4/2010 0800.03 IMENIK SLUŢBENIH MEST SŢ, KI SO ODPRTA ZA 

TOVORNI PROMET, DALJINAR IN KAŢIPOT ZA 
PREVOZ BLAGA PO PROGAH SŢ (IDK) 

  (Velja od 13.12.2009) 
 
 
 

            Obvestilo št.: 4 
 
 
Spremembe in dopolnitve. 
 
V tarifi se zamenjajo naslednji listi z novimi: 
 

- list  3 /4 Tabela sprememb; 
 
 
19 – Pregled poslovnega časa po sluţbenih mestih za poslovanje s strankami 
  

- list 37/38 pri sluţbenem mestu 43102-3 Šentjur se popravi poslovni čas od 
ponedeljka do petka z nepravilne navedbe ure 8 – 14  na pravilno 6 – 14. 

 
1.13 – Seznam krajev izročitve/prevzema – brez tirne povezave (odvoz/dovoz s 
           kamioni) 
 

- list 69/70  pri sluţbenem mestu 43303-7 Hoče pri zadnjem kraju izročitve oz. 
prevzema Hoče – Primat se popravi šifra kraja izročitve oz. prevzema iz napačne 
05178-7 na pravilno 05179-7. 

  
 
 
Spremembe velja od 01.05.2010 dalje. 
 
Predpis 0800.03 (IDK) s spremembami bo objavljen na spletnih straneh Slovenskih 
ţeleznic – Tovornih promet  www.sz-tovornipromet.si , in to predvidoma od 21.04.2010. 

 
 
 
  (SŢ – 3.1 - 689 / 2010 od 13.04.2010) 

 

http://www.sz-tovornipromet.si/
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II. Mednarodne tarife 
 
 
14 – 4/2010 0883.09 PRIROČNIK ZA UPORABO TOVORNEGA LISTA 

CIM/SMGS  (GLV-CIM/SMGS) 
  (Velja od 01.06.2006) 
Spremembe in dopolnitve                           Obvestilo št.: 7 
. 
V tarifi se zamenjajo naslednji listi z novimi: 
 
-  v osnovnem delu  listi  3 – 6 in  9 – 20, 
-  Priloga 1  v celoti (listi 1 – 4), 
-  Priloga 2  listi 3/4, 9 – 16, 
-  Priloga 3  v celoti  (listi 1 – 4), 
-  Priloga 4  listi 1/2, 5 – 10, 
-  Priloga 8  list 1/2, 
-  Priloga 9  nova 

  

Navedene spremembe in dopolnitve veljajo od 01.01.2010 dalje in so označene s 
pokončno rdečo črto ob strani. 
 
Spremenjena tarifa 0800.02 (RAP) bo objavljena na spletnih straneh SŢ – PE Tovorni 
promet www.sz-tovornipromet.si , in to predvidoma od 21.04.2010 dalje. 

 
  (SŢ - 3.1 -  690 / 2010 od 14.04.2010) 
 

--- 
 
15 – 4/2010 0883.09 PRIROČNIK ZA UPORABO TOVORNEGA LISTA 

CIM/SMGS  (GLV-CIM/SMGS) 
  (Velja od 01.06.2006) 
Spremembe in dopolnitve.        Obvestilo št.: 8 

                            
V tarifi se zamenjajo naslednji listi z novimi: 
 
-  v osnovnem delu  list 3 / 4  Popravki, 
-  v Prilogi 4  list 1 / 2, 
- v Prilogi 9  list 3 / 4. 

  

Navedene spremembe in dopolnitve veljajo od 09.02.2010 dalje in so označene s 
pokončno rdečo črto ob strani. 
 
Spremenjena tarifa 0800.02 (RAP) bo objavljena na spletnih straneh SŢ – PE Tovorni 
promet www.sz-tovornipromet.si , in to predvidoma od 21.04.2010 dalje. 

 
  (SŢ - 3.1 -  691 / 2010 od 14.04.2010) 
 

--- 
 
TTO za tovorni promet izdajajo: Slovenske ţeleznice d.o.o., Ljubljana, Kolodvorska 11 ▪ Uredništvo: Kolodvorska 11, 1506 
Ljubljana, p.p. 361 ▪ Uredniški odbor: Ljubo Bobič – predsednik, Janez Vertačnik – namestnik predsednika, člani: Olga 
Mojškerc, Darja Klemenčič, Darinka Vrečič, Slavko Ţan, Janez Brezovar, Joţe Kvasnik, Franc Vresovnik, Jadran Moţina ▪ 
Odgovorni urednik: Ljubo Bobič ▪  Izhajajo praviloma enkrat mesečno (predvidoma po 20. v mesecu) in se objavljajo na 
spletnih straneh SŢ: 

www.sz-tovornipromet.si 

http://www.sz-tovornipromet.si/
http://www.sz-tovornipromet.si/
http://www.sz-tovornipromet.si/
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