
Predstavitev vračila trošarine za leto 2022 in nakup goriva za 
kmetijstvo po 1.1.2023

Marjan Dolenšek, svetovalec za kmetijsko tehniko 
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Delna zaposlitev Gozdarski inštitut Slovenije, www.gozdis.si

Znižanje trošarine za gorivo v kmetijstvu, 
gozdarstvu in čebelarstvu

– gorivo za kmetijstvo po 1.1.2023

Viri: predpisi o trošarinah, FURS, viri slik: avtor, splet

Dobrodošli! 

Uvod in vsebina

2

E-vlaganje zahtevkov za vračilo trošarine za leto 2022

Gorivo za kmetijstvo po 1.1.2023

Kaj je gorivo za kmetijstvo, kakovost in standardi

Točilna mesta

Upravičenci 

Kmetijska in gozdarska mehanizacija ter prevoz čebel

Odprta vprašanja, razprava
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Dostop do eCarine (preko eDavkov) in vnos e-zahtevka

eCarina
ETROD

eDavki
(vstopna točka)

Dosedanji uporabnikiNovi uporabniki

Porabljeno gorivo v 2021

Vnos zahtevka

Dostop do eCarine (preko eDavkov) in vnos e-zahtevka v primeru pooblastitve 

eCarina
ETROD

eDavki
(vstopna točka)

Dosedanji uporabnikiNovi uporabniki

Porabljeno gorivo v 2021

Podatki vlagatelja: količina 
goriva, št. računov, TRR, 
pooblastilo gozd

Vnos zahtevka

Pooblastilo
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Postopek vnosa zahtevka (v treh korakih)

1. KORAK: Prijava v eDavke (digitalno potrdilo ali 

uporabniško ime  in geslo)

2. KORAK: vstop na portal eCarina iz eDavkov

3. KORAK: Vnos zahtevka v portalu eCarina

4. KORAK: Prejem potrdila o vnosu na e-naslov
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Gorivo za kmetijstvo – uvod v 2023

„Nič ni tako zanesljivo kot spremembe“ 
(stara ljudska modrost)

ELKO – GK 1,151 
€/l (z ddv)*

dizel gorivo 1,529 
€/l (z ddv)*

eCarina
ETROD

Vnos zahtevka

Od 1.1.2023
Gorivo za 

kmetijstvo (GK)
znižana trošarina 

že ob nakupu
*cene 31.1.2023
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Gorivo za kmetijstvo – uvod v 2023

Koliko € zgubim, če še vedno uporabljam 
dizelsko gorivo?

ELKO – GK 1,151 
€/l (z ddv)*

Dizel gorivo 1,529 
€/l (z ddv)*

eCarina
ETROD

Vnos zahtevka

Razlika:
0,38 €/l (končni potrošniki)
0,31 €/l (zavezanci za DDV)

*cene 31.1.2023
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Kaj je gorivo za kmetijstvo?

Je plinsko olje iz tarifne oznake 2710 19 43

dizelsko gorivo

- neoznačeno

- do 7 % biodizla

kurilno olje ekstra lahko –

gorivo za kmetijstvo (po 1.1.2023), 

- znižana trošarina (-76% od dizel.gor.),

- davčno (rdeče) označeno

- brez biodizla

- ni (staro) kurilno olje za ogrevanje; 100-kratna razlika v vsebnosti žvepla 

(do 1 g/kg <–> do 10 mg/kg)

- nizkotemperaturne lastnosti po letnih obdobjih

- za kakovost je odgovoren ponudnik goriva

1,529 €/l* 1,151 €/l*

*cene 31.1.2023 z DDV
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Kaj pa bencin in motorni petrolej

- do sedaj povrnitev trošarine za vsa goriva

- po 1.1.2023 samo za gorivo za dizelske motorje (gorivo za kmetijstvo)

- nič več za bencin, motorni petrolej
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Standard SIST 1011 – lastnosti in oznake

SIST 1011: »Tekoči naftni proizvodi – Plinsko olje za ogrevanje (kurilno olje ekstra 

lahko) in gorivo za kmetijstvo (kurilno olje ekstra lahko – GK) – Zahteve in preskusne 

metode« (datum objave 1.2.2023).

Gorivo za kmetijstvo (kurilno olje ekstra lahko – GK):

- vsebnost žvepla do 10 mg/kg (enako kot dizelsko gorivo)

- ne sme imeti dodanega FAME (biodizla)

- enake mazalne sposobnosti kot dizelsko gorivo

- mora izpolnjevati zahteve standarda EN 590 (SIST EN 590); izpolnjevanje tega 

zahtevajo vsi proizvajalci dizelskih motorje

- predpisane označbe točilnih mest
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Točilna mesta za gorivo za kmetijstvo (GK)

- obvezna oznaka: „Kurilno olje ekstra lahko – GK“ ali „KOEL – GK“ 

- isto točilno mesto za KOEL in KOEL – GK (isto gorivo)

- enaka cena KOEL in KOEL – GK (https://goriva.si/)

- vračilo ddv za zavezance enako kot pri dizelskem gorivu 

- 262 bencinskih servisih (od skupaj 558)

- seznam na spletu, npr. na: https://s-k.si/novice/abc-goriva-za-kmetijstvo
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Upravičenci za uporabo goriva za kmetijstvo

- poenostavljeno “vsi, ki so imeli do sedaj pravico za vračilo trošarine“

- fizične osebe, s.p. in pravne osebe;

- nosilci kmetijskega gospodarstva, člani agrarnih skupnosti in uporabniki 

kmetijskih in gozdnih zemljišč;

- na dan 30. 6. preteklega leta izpolnjevali vstopni normativ = normativna 

poraba 540 l za kmetijske in gozdne površine ali 150 l samo za gozd; 

- čebelarji z najmanj 41 panji čebel;

- na dan 30.6. preteklega leta evidentirane premike čebeljih panjev na oddaljena 

stojišča v oddaljenosti vsaj 10 km zračne linije. 
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Kmet/gozd dejavnost in s.p. ali d.o.o. za drugo dejavnost (iste osebe na kmetiji)

- kmetijska in gozdarska dejavnost fizične osebe (obdavčeno po KD ali knjige)

- s.p. (d.o.o.) iste osebe za dejavnosti pri kateri uporablja kmet/gozd 

mehanizacijo

ALI ZA POGON TE MEHANIZACIJE SME UPORABLJATI GORIVO ZA KMETIJSTVO?

- samo, če je tudi kmet/gozd dejavnost zajeta v s.p. (d.o.o.) in je tako 

upravičenec za gorivo za kmetijstvo

- prenos kmet/gozd dejavnosti na s.p. (d.o.o.) je kar zahteven postopek 

(sredstva, RKG, MID, kataster) in mora biti zaključen do 30.6. tekočega leta za 

pravico v naslednje letu

DA PRI DOPOLNILNI DEJAVNOSTI NA KMETIJI
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Kdo lahko (fizično) kupuje gorivo za kmetijstvo?

FIZČNE OSEBE

- nosilec kmetijskega gospodarstva, namestnik in član oz. člani kmetijskega 

gospodarstva ter člani agrarnih skupnosti

- enolična identifikacijska oznaka (EIO): davčna št. + zadnje tri št. EMŠO

- davčni organ vnese v sistem do 1.1. tekočega leta

- preveritev odprti del portala eDavki, vpis v iskalnik, mogoč natis QR kode

PRAVNE OSEBE in S.P.

- vnos pooblaščenih oseb v zaprtem delu portala eDavki

- vpogled „NF-KmetDizel

- EIO: davčna št. pravne osebe/s.p. + zadnje tri št. EMŠO

PRIMER PREVERITVE UPRAVIČENOSTI ZA NAKUP
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Postopek nakupa na bencinskem servisu

- kupec: identifikacija (EIO: na pamet, QR koda + osebni dokument)

- prodajalec: preveritev v sistemu, odklepanje točilnega mesta

- točenje, plačilo, račun (za končne potrošnike ali za zavezance za ddv)

- prodajalec: podatki o prodaji davčnemu organu do 31.1. za preteklo 

leto

V zalogovnik za gorivo ali v prenosne posode
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Prenosne posode – točenje in prevoz

- certificirane posode,

- brez posebnih pogojev do največ 60 l goriva na posodo in 240 l na vozilo,

- nad tem oz. do  največ do 1.000 l (KOEL – GK, dizelsko gorivo) ali 333 (bencin): v 

vozilu gasilnik min 2 kg prahu, UN št. nevarnega blaga (UN 1202 ali UN 1203) , 

nalepka nevarnosti št. 3 (plamen) in nalepka okolju nevarno (drevo, riba)

- nad tem pogoji po predpisih ADR

- praviloma oznake na točilnih mestih
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Za pogon katerih strojev in vozil se sme uporabljati gorivo za kmetijstvo?

UPRAVIČENEC SME GORIVO ZA KMETIJSTVO UPORABLJATI ZA POGON:

- kmetijske in gozdarske mehanizacije, ki je navedena v »Pravilniku o seznamu 

kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov kmetijske in 

gozdarske mehanizacije«; vir: PisRS ali s-k.si/izvajanje storitev

- za vsa dela s to mehanizacijo, kmetijska, gozdarska, komunalna itn.

- na svojih površinah in za izvajanje storitev

- ne za vozila, ki jih ni v seznamu (pick up, kombi, štirikolesnik itn.)







 

18

Prevoz čebeljih panjev

- čebelarji z najmanj 41 panji čebel;

- na dan 30.6. preteklega leta evidentirane premike čebeljih panjev na oddaljena 

stojišča v oddaljenosti vsaj 10 km zračne linije

- tovorna vozila prirejena in homologirana za prevoz čebel

17

18

https://s-k.si/assets/images/content/Pravilnik-katalog-mehanizacije-stanje-oktober-2021.pdf
http://www.pisrs.si/Pis.web/
https://s-k.si/dav%C4%8Dna-ureditev-opravljanja-storitev
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Povzetek GORIVO ZA KMETIJSTVO (KOEL – GK)

- znižana trošarina ob nakupu (-76 %) od trošarine za dizelsko gorivo

- cena enaka kot za kurilno olje ekstra lahko (KOEL – GK)

- vračilo ddv kot do sedaj

- je plinsko olje davčno (rdeče) označeno

- lastnosti enake kot pri dizelskem gorivu, a brez dodanega biodizla

- upravičenci – vstopni pogoj normativa poraba 540 oz. 150 l/leto

- za storitve tudi dopolnilna dejavnost, s.p. ali d.o.o. pa le, če ima 

uporabi tudi zemljišča

- poraba navzgor ni omejena, niti ne za katera dela

- uporaba v kmetijski in gozdarski mehanizaciji (seznam) in za prevoz 

čebel

Vprašanja, razprava

• Predstavitev in posnetek predavanja sta objavljena 
na spletni strani: 

• https://www.s-k.si/

• https://s-k.si/novice/abc-goriva-za-kmetijstvo

Hvala za pozornost!
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