
 

 

 

 

Številka 5  Ljubljana, 21. maja 2010 
 
 
 

VSEBINA 
 
 
 

I. Splošni pogoji in tarifa SŢ 
 

   
16 0800.03 Imenik službenih mest SŽ, ki so odprta za tovorni promet, daljinar in kažipot 

za prevoz blaga po progah SŽ (IDK) 
   
17 0800.04 Tarifa za prevoz blaga po progah Slovenskih železnic 

Klasifikacija blaga (NHM) 
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I. Splošni pogoji in tarifa SŢ 
 
 
 
 
16 – 5/2010 0800.03 IMENIK SLUŽBENIH MEST SŽ, KI SO ODPRTA ZA 

TOVORNI PROMET, DALJINAR IN KAŽIPOT ZA 
PREVOZ BLAGA PO PROGAH SŽ (IDK) 

  (Velja od 13.12.2009) 

 
            Obvestilo št.: 5 

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

- list  3 /4 Tabela sprememb; 
 
 
1.3 – Seznam sluţbenih mest, ki so odprta za prevoz vagonskih pošiljk 
  

- list  11/12 pri službenem mestu 43854-9 Imeno se popravi v koloni 6 – kažipot iz 
3 na 03, 

- list  15/16 pri službenem mestu 43803-6 Rogaška Slatina se popravi v koloni 6 –  
kažipot iz 30 na 03. 

 
 
Spremembe veljajo od 01.06.2010 dalje. 
 
Predpis 0800.03 (IDK) s spremembami bo objavljen na spletnih straneh Slovenskih 
železnic – Tovornih promet  www.sz-tovornipromet.si , in to predvidoma od 21.05.2010. 
 
 
 
  (SŽ – 3.1 – 827 / 2010 od 14.05.2010) 

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


 

TTO - 5 / 21.5.2010 stran  18    

 
17 – 5/2010 0800.04 Tarifa za prevoz blaga po progah Slovenskih železnic 

KLASIFIKACIJA BLAGA (NHM) 
  (Velja od 01.02.2008) 
 
Spremembe in dopolnitve                           Obvestilo št.: 5 
 
Z veljavnostjo od 01.05.2010 se uveljavi nova verzija 2010 Klasifikacije blaga (NHM – 
Nomenclature harmonisée des marchandises). Zaradi vsakoletne aktualizacije carinske 
tarife EU je potrebna tudi prilagoditev NHM-kod *). 
 
Večina sprememb je izkazanih samo pri 7. in 8. mestu v NHM – Seznamu tako, da ne 
vplivajo na prikaz 6-mestnih NHM-kod, ki se vpisujejo v tovorni list.  
 
Najpomembnejša sprememba pa je nova pozicija: 
 
9924.00 Železniški vagoni v uporabi, za uporabo oz. po uporabi za posebne namene, npr. 
 kot prazni ščitni, spojni ali zaviralni vagoni. 

 
___________________________________________________________________ 

 
*) Osnova za NHM je HS (Harmonizirana nomenklatura), ki je bila odobrena s 
strani generalnega direktorata Evropske komisije in je dopolnjena z železniškimi 
specifičnimi potrebami. 
 
Klasifikacijo blaga NHM, za katere so pristojne Slovenske železnice, predstavljajo 
oddelki, poglavja (2-mestna koda), pozicije (4-mestna koda) in podpozicije (6-
mestna koda). Ostale postavke (8-mestna koda) temeljijo na EU carinski tarifi, ki se 
od NHM razlikuje pri nekaterih pozicijah poglavja 27 in pri celotnem poglavju 99, ki 
je namenjen za potrebe železnic. Pozicije med 9901 – 9959 se uporabljajo v 
mednarodnem prometu, pozicije od 9960 – 9999 pa se uporabljajo v notranjem 
prometu. 
 
Klasifikacijo blaga NHM se uporablja pri šifriranju vrst blaga, prepeljanih s tovornim 
listom CIM z izjemo pozicij 9921 in 9922, ki se uporabljajo pri prevozu praznih 
vagonov kot prevozno sredstvo z vagonskih listom CUV. 
_______________________________________________________________________ 
 
Dopolnjena Klasifikacija blaga 0800.04 je na voljo na spletnih straneh Slovenskih železnic 
– PE Tovorni promet  www.sz-tovornipromet.si  od 18.05.2010 dalje. 
 
Dopolnjena podatkovna baza NHM-a je na voljo tudi v elektronski obliki v računalniškem 
sistemu ISSŽP. 
 
(SŽ – 3.1 - 826 / 2010 od 14.05.2010) 
 

--- 
 
TTO za tovorni promet izdajajo: Slovenske železnice 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 Žan, Janez Brezovar, Jože Kvasnik, Franc Vresovnik, Jadran Možina ▪ 
Odgovorni urednik: Ljubo Bobič ▪  Izhajajo praviloma enkrat mesečno (predvidoma po 20. v mesecu) in se objavljajo na 
spletnih straneh SŽ: 

www.sz-tovornipromet.si 

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

