
PRILOGA 2 
 
DOPOLNITEV SEZNAMOV IZ DODATKA D1 IZ PRILOGE 9 UREDBE 2016/341/EU S 
SEZNAMI NACIONALNIH OZNAK, KI SE UPORABLJAJO PRI IZPOLNJEVANJU POLJ 
CARINSKE DEKLARACIJE ZA IZVOZ, PONOVNI IZVOZ, PASIVNO OPLEMENITENJE, 
TRANZIT, IN DOKAZILO O CARINSKEM STATUSU UNIJSKEGA BLAGA OZIROMA 
DRUGIH OBRAZCEV, OBVESTIL IN ZAHTEVKOV  

 
Polje 2: Pošiljatelj/izvoznik 

Kadar se zahteva identifikacijska številka pošiljatelja/izvoznika ob izvozu, se uporabi številka 
EORI. Za edinstveno identifikacijsko oznako osebe s sedežem v Republiki Sloveniji se 
uporabi njena davčna številka iz registra davčnih zavezancev Republike Slovenije. Na 
podlagi te številke FURS osebam s sedežem v Republiki Sloveniji dodeli številko EORI. 
Pogoji in pravila za dodelitev številke EORI ter njena struktura so objavljeni na spletni strani 
FURS. 

Če pošiljatelju/izvozniku številka EORI ni bila dodeljena, se vpiše identifikacijska številka z 
naslednjo strukturo: 

oznaka države (a2); oznaka UN/EDIFACT 3055 (an..3); identifikacijska oznaka izvoznika 
(an..12) 

Oznaka UN/EDIFACT 3055: glede na označevanje podjetij v tretjih državah, 
navedenih v poljih 2 in 8, države članice uporabljajo seznam, ki ga izdaja in dopolnjuje 
agencija ali druga institucija, ki določa oznake zainteresiranih strank. Izbrana agencija bo 
navedena na seznamu agencij, ki ga izda Organizacija združenih narodov pod naslovom 
UN/EDIFACT 3055 (Elektronska izmenjava podatkov za administracijo, trgovino in promet) in 
ki zajema agencije, odgovorne za take sezname gospodarskih subjektov. 

Primer: JP1511234567890 za japonskega izvoznika (oznaka države: JP), 
katerega identifikacijska številka pri japonski carini (oznaka agencije 151 iz šifranta 
UN/EDIFACT, podatkovni element 3055) je 1234567890. 

Številko EORI osebi iz države nečlanice (tj. osebi iz tretje države oziroma tretjim osebam) 
lahko dodeli FURS na podlagi predhodne registracije, ki jo opravi isti organ. Pogoji in pravila 
za registracijo tretje osebe ter struktura dodeljene edinstvene identifikacijske oznake tretje 
osebe, ki skupaj s predpono SI tvori številko EORI za zadevno tretjo osebo, so objavljeni na 
spletni strani FURS http://www.fu.gov.si/carina/poslovanje_z_nami/registracija_eori/. 
 
NACIONALNI ŠIFRANT ZA DOLOČENE SKUPINE OSEB  

Oznaka Opis oznake 

SIA1111111 fizične osebe z običajnim prebivališčem v tretji državi 

SIA2222222 fizične osebe z običajnim prebivališčem v drugi državi članici 

SIA3333333 gospodarski subjekti s sedežem v tretji državi 

SIA4444444 tuja diplomatska predstavništva 

SIA5555555 drugo 

 
Polje 8: Prejemnik 

Ob izvozu ima identifikacijska številka naslednjo strukturo: 

oznaka države (a2); oznaka UN/EDIFACT 3055 (an..3); identifikacijska oznaka uvoznika 
(an..12) 
 

http://www.fu.gov.si/carina/poslovanje_z_nami/registracija_eori/


Polje 14: Deklarant/zastopnik 

Uporabi se nacionalni šifrant za določene skupine oseb iz polja 2. 
 
Polje 29: Urad izstopa/vstopa 
 
NACIONALNI ŠIFRANT SLOVENSKIH CARINSKIH ORGANOV 

Naziv  Oznaka 

GENERALNI FINANČNI URAD SI000010  

FINANČNI URAD CELJE  SI002006  

Oddelek za carinjenje Celje  SI002022 

Oddelek za trošarine Celje  SI002800 

FINANČNI URAD KOPER  SI006001 

Oddelek za carinjenje Koper  SI006036 

Oddelek za mejno kontrolo Luka Koper  SI006044 

Oddelek za carinjenje Sežana  SI009043 

Carinska pisarna obmorski mejni prehod 
Piran  

SI006090 

Carinska pisarna mejni prehod Letališče 
Portorož 

SI006170 

Oddelek za trošarine Koper  SI006800 

FINANČNI URAD KRANJ SI005001 

Oddelek za carinjenje Kranj  SI001026 

Carinska pisarna Jesenice  SI005080 

Oddelek za trošarine in okoljske dajatve 
Jesenice 

SI005800 

FINANČNI URAD LJUBLJANA SI001000 

Oddelek za carinjenje Letališče Brnik  SI001034 

Oddelek za carinjenje Ljubljana  SI001913 

Oddelek za trošarine Ljubljana SI001800 

FINANČNI URAD MARIBOR  SI007008 

Oddelek za carinjenje Maribor SI007067 

Carinska pisarna mejni prehod Letališče 
Maribor  

SI007040 

Carinska pisarna Gruškovje SI007075 

Carinska pisarna Dravograd SI003053 

Oddelek za trošarine Maribor  SI007800 

FINANČNI URAD MURSKA SOBOTA  SI004009 

Oddelek za carinjenje Murska Sobota SI004017 

Oddelek za trošarine Murska Sobota  SI004800 

FINANČNI URAD NOVA GORICA  SI008004 

Oddelek za carinjenje Vrtojba SI008128 

Carinska pisarna Idrija SI008071 

Oddelek za tranzit in zavarovanje SI008005 

Oddelek za trošarine Nova Gorica  SI008800 

FINANČNI URAD NOVO MESTO SI003001 

Oddelek za carinjenje Novo mesto SI001050 

Oddelek za carinjenje Obrežje SI001123 

Carinska pisarna Metlika SI001115 

Oddelek za trošarine Novo mesto SI001850 

Oddelek za trošarine Obrežje SI003850 

 



Polje 31: Tovorki in opis blaga; oznake in številke – številke zabojnikov – število in 
vrsta 
 
NACIONALNI ŠIFRANT POSEBNIH OZNAK 

Oznake za količine, ki omogočajo uporabo izjem, predpisanih z zakonodajo, in/ali 
vplivajo na izračun dajatev: 

Oznaka Opis oznake 

E0 Evropa; 100 m 

E1 Evropa; kg mlečne snovi 

E2 Evropa; kg suhe mlečne snovi 

E3 Evropa; 100 kg bruto mase 

E4 Evropa; 100 kg neto odcejene substance 

E5 Evropa; odstotek saharoze 

E6 Evropa; 100 kg neto mase preračunano na suho snov 

E7 Evropa; hektoliter 

E8 Evropa; odstotek alkohola 

E9 Evropa; kg skupnega alkohola 

EB Evropa; kilogram monoalkilnih estrov maščobnih kislin in/ali parafinskega 
plinskega olja, nefosilnega izvora, pridobljen s sintezo in/ali hidrotretiranjem 
(t. i. biodizel), vsebovanega v izdelku 

EC Evropa; tona kalijevega klorida 

ED Evropa; donos surovega sladkorja v odstotkih – v skladu s točko B priloge III 
Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 
decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in 
razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 
1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671) 

EE Evropa; vsebnost bioetanola v kilogramih (masni delež) v mešanici, 
proizvedenega iz kmetijskih proizvodov 

EF Evropa; kilogram neto kalijevega acesulfama 

EG Evropa; kilogram goriva v svečah, svečkah in podobnem, vključno s stenjem 

EJ Evropa; carinska stopnja na podlagi javnega razpisa za uvoz sladkorja z 
oznako KN 1701 in referenčno številko 

EK Evropa; kos 

EP Evropa; polarizacija, polarimetrični odčitek uvoženega surovega sladkorja 

ES Evropa; cena CIF, pretvorjena v ceno proizvoda iz sladkornega sektorja 
standardne kakovosti 

NG nacionalni; gigajoule 

NJ nacionalni; megajoule 

NL nacionalni; liter 

NM nacionalni; standardni m3 

NO nacionalni; kilogram 

NV nacionalni; kilogram – homologacijski masi odšteta masa voznika, tj. 75 kg 

NE nacionalni; stopnja izpusta v Euro 

NC nacionalni; količina izpusta CO2 v g/km – postopek NEDC 

NK nacionalni; moč motorja v kW 

NW količina izpusta CO2 v g/km – postopek WLTP 

Oznake za količine, v višini katerih se zaprosi za kvote, ki se delijo v skladu z 49. do 54. 
členom Uredbe 2015/2447/EU:  

K0 kvota; kilogram 

K1 kvota; evro 

K2 kvota; 1000 kosov 

K3 kvota; 1000 parov 

K4 kvota; tona 



K5 kvota; kvadratni meter 

K6 kvota; hektoliter 

K7 kvota; glava 

K8 kvota; kubični meter 

K9 kvota; kos 

KA kvota; liter 

KB kvota; par 

KC kvota; liter čistega alkohola 

KD kvota; tona – bruto masa 

KE kvota; tona – odcejena masa 

KF kvota; kilogram – bruto masa 

KG kvota; kilogram – odcejena masa 

KH kvota; kilometer 

Oznake za vpis vsebnosti snovi za določitev dodatne oznake za potrebe določitve 
višine kmetijske komponente, dodatne dajatve za sladkor ali dodatne dajatve za moko: 

MM mas. % mlečnih maščob 

MP mas. % mlečnih proteinov 

SG mas. % škroba/glukoze 

SI mas. % saharoze/invertnega sladkorja/izoglukoze 

 
Polje 33: Oznaka blaga 
 
Peto podpolje  
 
V podpolje se vpiše štirimestna nacionalna dodatna oznaka, ki jo je treba vpisati zaradi 
natančnejše uvrstitve blaga za potrebe nacionalne zakonodaje. Navedba nacionalnih 
dodatnih oznak se zahteva le v primerih, ko to zahteva sistem TARIC. Nacionalne dodatne 
oznake so navedene v nacionalnem šifrantu dodatnih oznak.  
 
NACIONALNI ŠIFRANT DODATNIH OZNAK  

Oznaka Opis oznake 

S011 mamila in psihotropne substance (MIPS) 

S021 dinitronaftalen (DNT), nitrobenzen 

S022 nitroglicerin in drugi estri solitrne kisline 

S023 tulci z netilkami in netilke ter strelivo, ki vsebuje netilke ali tulce z netilkami 

S031 bojna jadralna letala in pilotirani zmaji 

S032 bojna letala brez pogona 

S033 bojni helikopterji 

S034 bojna letala in drugi zrakoplovi 

S035 simulatorji za zračne bitke za vojaško rabo 

S036 naprave za treniranje letenja na tleh za vojaško rabo 

S041 cevi, zaklepi in strelni mehanizmi za revolverje, samokrese, pištole, puške, 
bobnice za revolverje, menjalne in vložne cevi 

S042 puške za podvodni ribolov; dekorativno orožje; imitacija orožja; orožje, ki je 
trajno onesposobljeno za uporabo; orožje za signaliziranje, alarm; orožje za 
humano ubijanje živali; kratkocevno orožje za izstreljevanje pirotehničnih 
izdelkov 

S043 zračno orožje, orožje s tetivo, električni paralizatorji in razpršilci, kadar jih 
uvažajo ali izvažajo polnoletni posamezniki 

S999 drugo 

 



Polje 40: Skupna deklaracija/predhodni dokument 
 

Primeri vpisa v polje 40: 
 

1. Blago je bilo 1. aprila 2021 vpisano v evidence imetnika dovoljenja za vpis v 
evidence deklaranta pri izvozu pod zaporedno številko 225. V dopolnilni deklaraciji 
se v polje 40 vpiše: 
Y-CLE-20210401-225-02. 
Razlaga: 
Y (poenostavljena deklaracija ali vpis v evidence deklaranta) 
CLE (sklic/datum vpisa v evidence deklaranta) 
20210401-225-02 (identifikacijski podatek) 

"20210401" – datum vpisa v evidenco imetnika dovoljenja (llllmmdd) 
"-" – vezaj 
"225" – zaporedna številka iz evidence imetnika dovoljenja (n..11) 
"-" – vezaj 
"02" – lokacija vpisa v evidenco (n2) (Podatek se vpisuje, kadar podjetje vodi 
vpise v evidenco ločeno na več lokacijah in so te lokacije določene v dovoljenju. 
Če podjetje vpise v evidenco vodi na eni sami lokaciji, se vpiše 00.) 

 
2. Prejšnji dokument je tranzitni dokument T1, ki mu je carinski urad odhoda dodelil 

oznako MRN “21SI00191315043585” (za postopke v NCTS). V deklaraciji, ki uvaja 
blago v carinski postopek po koncu tranzitnega postopka, se v polje 40 vpiše: 

      Z-821-21SI00191315043585. 
              Razlaga: 
              Z (oznaka za predhodni dokument) 
              821 (oznaka za deklaracijo za zunanji tranzit Unije T1) 

21SI0191315043585 (identifikacijski podatek – oznaka MRN) 
       "21" – leto vpisa tranzitnega dokumenta v evidenco NCTS (n2) 
       "SI001913" – oznaka carinskega organa (an8) 
       "15043585" – številka iz evidence NCTS (n8) 
 

3. Deklaracija za postopek začasnega uvoza je vpisana v carinsko evidenco pod 
zaporedno številko 21SI00191340679506. V deklaraciji za ponovni izvoz se v polje 
40 vpiše: 
Z-IM-21SI00191340679506. 
Razlaga: 
Z (oznaka za predhodni dokument) 
IM (oznaka iz prvega podpolja polja 1 predhodnega dokumenta) 
21SI00191340679506 (identifikacijski podatek predhodnega dokumenta) 
       "21" – leto vpisa predhodnega dokumenta v carinsko evidenco (n2) 
       "SI001913" – oznaka carinskega organa (an8) 
       "40679506" – številka iz carinske evidence (n8) 
 

4. Pri izvozu trošarinskega blaga z odlogom plačila trošarine se v postavki, ki se 
nanaša na trošarinsko blago, v polje 40 vpiše: 

      Z-AAD-21AT00000000000000123001. 
                 Razlaga: 

      Z (oznaka za predhodni dokument) 
      AAD (oznaka za elektronski trošarinski dokument) 
      21AT00000000000000123001 (ref. številka predhodnega dokumenta) 
 "21AT00000000000000123" – ARC številka e-TD 
 "001" – zaporedna številka podatkovnega niza iz e-TD 

  
 



NACIONALNI ŠIFRANT PREDHODNIH DOKUMENTOV 

Oznaka Opis oznake 

11 tranzitna deklaracija – pomožni postopek 

DIZ izhodna dispozicija – PC Koper 

 
Polje 44: Dodatne informacije/ predloženi dokument/ potrdila in dovoljenja 
 
1.  Dodatne informacije  
 

     Nacionalne dodatne informacije se vpišejo s petmestno oznako v okroglem oklepaju, ki ji 
sledi morebitna vsebina v okroglem oklepaju. 
Primer: Pri oprostitvi plačila davka na dodano vrednost v skladu s 15. točko prvega odstavka 
51. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19 in 72/19; v nadaljnjem 
besedilu: ZDDV-1) se v polje 44 vpiše (3D050)(51/1/15). 
Pri vnosu podatkov v uradni računalniški sistem se oklepaji ne pišejo. 
 
NACIONALNI ŠIFRANT DODATNIH INFORMACIJ 

Oznaka Opis oznake Vsebina 

00600 poenostavitev izdelave carinske deklaracije za 
blago, ki spada pod različne tarifne podštevilke 

 

3E099 enotno dovoljenje za posebne postopke   

3G001 zavarovanje carinskega dolžnika ali osebe, ki 
lahko postane dolžnik 

št. GRN 

3G004 zavarovanje osebe, ki ni oseba, od katere se 
zavarovanje zahteva 

št. GRN 

3K100 vpis besedila za potrebe skupne kmetijske 
politike 

besedilo 

3O040 listino je izdala druga država ali njen urad  

3O060 vpis besedila za potrebe prepovedi oziroma 
omejitev 

 

3P010 Izdelek, za katerega se dodatna dajatev (dodatna 
carina) ne uporablja (4. člen Izvedbene uredbe 
Komisije (EU) 2018/724) 

 

3P011 Izdelek, za katerega se dodatna dajatev (dodatna 
carina – zaščitna) ne uporablja (4. člen 
Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/2013)) 

 

3S010 pooblaščeni pošiljatelj št. dov. 

3S040 pooblaščeni prejemnik št. dov. 

3S099 poenostavitve – drugo  

3CV02 fakturna vrednost blaga, namenjenega za izvoz znesek v EUR(1) 

3V071 vrednost začasno uvoženega blaga na 
oplemenitenje 

znesek v EUR(2) 

3V090 stroški, ki se odštevajo pri izračunu statistične 
vrednosti ob izvozu blaga 

znesek v EUR  

3V091 stroški, ki se prištevajo pri izračunu statistične 
vrednosti ob izvozu blaga 

znesek v EUR  

 
Opombi: 
 
1. V stolpcu "Vsebina" okrajšave pomenijo: 

št. dov.:  identifikacijska oznaka dovoljenja; 

znesek v EUR: vrednost blaga z računa oziroma stroškov, preračunana v evre, 
upoštevajoč valutni tečaj iz polja 23; 



(1) opomba: Če deklaracija vsebuje več postavk, se pri vsaki 
postavki v polje 44 vpiše fakturna vrednost blaga, namenjenega 
za izvoz. Vsota vrednosti posameznih postavk mora biti enaka 
vrednosti blaga iz polja 22, izraženi v evrih; 

(2) opomba: oznaka, s katero se ob vrnitvi blaga iz postopka 
začasnega uvoza na oplemenitenje ali začasnega izvoza na 
oplemenitenje prijavi vrednost blaga, deklariranega ob začetku 
teh postopkov; 

št. GRN: 
 

 

referenčna številka zavarovanja iz evidence predloženih 
instrumentov zavarovanja. 
 

2. Oznake 3G001, 3G004, 3S010, 3S040 in 3S099 se v polje 44 vpišejo le pri prvi 
postavki zadevne deklaracije, šteje pa se, da veljajo za celotno deklaracijo. 
 

2.  Predloženi dokumenti, potrdila in dovoljenja1 
 

Nacionalni dokumenti, potrdila in dovoljenja, ki se priložijo deklaraciji, se vpišejo v obliki 
oznake, sestavljene iz številčnega znaka, ki mu sledijo trije črkovno-številčni znaki (npr. 
2123, 34d5), kateri sledi identifikacijska številka ali drug identifikacijski podatek 
dokumenta, potrdila in dovoljenja, če ta obstaja. Prvi štirje znaki so oznake, ki temeljijo na 
lastni nomenklaturi zadevne države članice. 
Nacionalne oznake se začnejo s številko 3. 

 
NACIONALNI ŠIFRANT DOKUMENTOV, POTRDIL IN DOVOLJENJ 

Oznaka Opis oznake Vsebina 

3F20 izjava o vrednosti blaga  

3F90 deklaraciji priloženo več faktur  

3I23 izjava o sukcesivnem carinjenju št./LLLL 

3I30 izjava o namenu uporabe  

3I90 druge izjave  

3I99 drugo potrdilo, dovoljenje iz države članice  

3O26 kopija EUL referenčna oznaka 

3O99 ostali priloženi dokumenti – drugo  

3P02 potrdilo o nepreferencialnem poreklu blaga  št./LLLL 

3P06 izjava na računu ali izjava o poreklu, ki jo sestavi 
kateri koli izvoznik na računu ali drugem trgovinskem 
dokumentu, kadar skupna vrednost izdelkov s 
poreklom ne presega 6000 EUR 

št./LLLL 

3P08   potrdilo o neposrednem prevozu/neposeganju v 
  blago/nespreminjanju izdelkov 

št./LLLL 

3P21 potrdilo, soglasje ali dovoljenje ministrstva, 
pristojnega za finance 

št./LLLL 

3P22 potrdilo, soglasje ali dovoljenje ministrstva, 
pristojnega za gospodarski razvoj in tehnologijo 

št./LLLL 

3P23 potrdilo, soglasje ali dovoljenje ministrstva, 
pristojnega za notranje zadeve 

št./LLLL 

3P24 potrdilo, soglasje ali dovoljenje ministrstva, 
pristojnega za zunanje zadeve 

št./LLLL 

3P25 potrdilo, soglasje ali dovoljenje ministrstva, 
pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

št./LLLL 

3P26 potrdilo, soglasje ali dovoljenje ministrstva, št./LLLL 

                                                
1 Velja tudi za dokumente, ki jih v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, ni treba priložiti deklaraciji, 

ker jih carinski organi vodijo v svojih evidencah. 



pristojnega za obrambo 

3P27 potrdilo, soglasje ali dovoljenje ministrstva, 
pristojnega za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti 

št./LLLL 

3P28 potrdilo, soglasje ali dovoljenje ministrstva, 
pristojnega za kulturo 

št./LLLL 

3P29 potrdilo, soglasje ali dovoljenje ministrstva, 
pristojnega za infrastrukturo 

št./LLLL 

3P30 potrdilo, soglasje ali dovoljenje ministrstva, 
pristojnega za okolje in prostor 

št./LLLL 

3P31 potrdilo, soglasje ali dovoljenje ministrstva, 
pristojnega za izobraževanje, znanost in šport 

št./LLLL 

3P32 potrdilo, soglasje ali dovoljenje ministrstva, 
pristojnega za zdravje 

št./LLLL 

3P33 potrdilo, soglasje ali dovoljenje ministrstva, 
pristojnega za pravosodje 

št./LLLL 

3P34 potrdilo, soglasje ali dovoljenje ministrstva, 
pristojnega za javno upravo 

št./LLLL 

3P35 potrdilo, soglasje ali dovoljenje Gospodarske oziroma 
Obrtne zbornice Slovenije 

št./LLLL 

3P36 potrdilo ali odločba Agencije za kmetijske trge in 
razvoj podeželja 

št./LLLL 

3P41 potrdilo Tržnega inšpektorata RS št./LLLL 

3P42 potrdilo inšpekcije, pristojne za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin 

št./LLLL 

3P43 potrdilo Zdravstvenega inšpektorata RS št./LLLL 

3P44 potrdilo inšpektorata, pristojnega za okolje in prostor št./LLLL 

3P99 druga potrdila  

3S12 dovoljenje za odobren kraj predložitve blaga carini št. dov. 

3S13 dovoljenje za postopek poenostavljene deklaracije  št. dov. 

3S14 dovoljenje za vpis v evidence deklaranta št. dov. 

3S15 dovoljenje za centralizirano carinjenje (CC) št. dov. 

3T01 trošarinski dokument – režim odloga plačila trošarine št./LLLL 

3X99 drugo izvozno dovoljenje  

 
Opombi: 
 
1. V stolpcu "Vsebina" okrajšave pomenijo: 

št./LLLL: identifikacijska številka/leto; 

  

referenčna oznaka: oznaka carinskega organa/oznaka iz šifranta polja 
(1/1)/identifikacijska številka deklaracije/leto ali oznaka MRN 
deklaracije; 

št. dov. identifikacijska oznaka dovoljenja za poenostavitve; npr. 
SIEIRSI00001021HU12345 (dovoljenje za vpis v evidence 
deklaranta, ki ga je izdal pristojni carinski organ, pod 
zaporedno številko 12345 leta 2021). 

2. Oznake 3I23, 3S12, 3S13, 3S14 in 3S15 iz nacionalnega šifranta in oznake Y040, 
Y041 in Y042 se v polje 44 vpišejo le v prvi postavki zadevne deklaracije, šteje pa se, da 
veljajo za celotno deklaracijo. 

 
Polje 54 – Kraj in datum, podpis in ime deklaranta ali njegovega zastopnika 

Uporabi se nacionalni šifrant za določene skupine oseb iz polja 2. 


