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TRENUTKI ODDIHA IN SPROSTITVE

Spomladanski pohod na Mirno goro
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Uvodnik

»nI KRIZE, DOKLER SO »GMajnE« ZaRaŠČEnE!«?
Spominjam se, da sem kot deklica gledala televizijsko 
reportažo iz nekega od vojne porušenega in obubožanega 
območja. Najbrž niti takrat nisem vedela, za kateri del sveta 
je šlo. V spominu so mi ostale pretresljive izpovedi, še bolj pa 
jok žensk, ki so tarnale, da nimajo ničesar, kar bi dale jesti 
svojim otrokom. Pri tem pa me je že takrat šokiralo dejstvo, 
da so bile njive za hišami polne pridelkov, ženske pa so 
tarnale, da jim je može pobrala vojna in da pridelkov nima 
kdo pobrati. Ženskam samim, očitno vzgojenim v  skrajno 
ortodoksnih razmerah,  niti na misel ni prišlo, da bi lahko 
pridelke pobrale same in nahranile otroke.

Marsikje niti danes ni bistveno 
drugače… Vera, vzgoja, ponos, … 
in kup drugih, po pravilu neumnih 
razlogov, nam velikokrat preprečuje, 
da bi se sami potegnili naprej.

Starejši ljudje v naši vasi, ki so 
okusili grenkobo kriz pred desetletji, 
še danes večkrat pripomnijo: »Vi ne 
veste, kaj je prava kriza. Ni krize, 
dokler so njive zaraščene!« To so 
ljudje, ki še danes prečešejo pobrano 
njivo krompirja ter poberejo tisto, 
ki so pobiralci pred dnevi morda 
spregledali. To so ljudje, ki še v 
življenju niso vrgli v smeti skorjice 
kruha. Ki poberejo sleherno jabolko 
in slivo ter naredijo marmelado… 
Pa ne zato, ker so lačni in ker nimajo 
dovolj hrane, temveč iz spoštovanja 
do zemlje, do dela, do narave in 
sočloveka…

Miselnosti naše generacije ni okužila ortodoksna vera, 
temveč nič manj nesmiselna religija sodobnega kapitalizma. 
Sodobni bog je denar. Svoja prepričanja, svoj čas, svoj ponos 
in sami sebe polagamo na njegov oltar. In kot vsak bog tudi 
naš dobro plačuje in hudo kaznuje. In ni ga hujšega greha 
proti bogu sodobnega kapitalizma kot početi nekaj, kar se ne 
splača…

In zato:

Ne posadimo njive krompirja, ker se ne splača.

Ne pečemo domačega kruha, ker se ne splača.

Naši otroci mislijo, da so krave vijoličaste, ker se imeti lastno 
živino ne splača.

Nimamo lastne solate, saj je v trgovini cenejša.

Študentje ne študirajo, ker se ne splača, saj menijo, da službe 
tako ne bodo dobili…

Delavci ne delajo, ker se ne splača, saj jim, če delajo ali ne,  
pripada minimalna plača…

Le nekateri »izbrani« lahko z veliko žlico počno tisto, kar se 
edino splača – pa pustimo to, to ni tema mojega današnjega 
razmišljanja…

In zato so njive zaraščene, zato gostilne odvečno hrano 
mečejo v smeti in zato na drugi strani družine ne morejo 
plačati šolske malice svojim otrokom.

Pa veste, da naši otroci v šolah jedo industrijske sendviče in 
hamburgerje?  Zakaj jim raje ne damo jabolka in kosa kruha, 
malice, ki bi jo pridelali in pripravili  sami? Morda zato, ker 
bi s tem priznali, da počnemo nekaj, kar se ne splača?

Zelo velikokrat so vzroki največjih kriz v nas samih in v 
neumnih religijah, ki jim verjamemo in h katerim molimo. 
In tudi zato je v državi revščina in so »Gmajne« zaraščene!

Tokratno številko časopisa v celoti posvečamo primarni 
gospodarski dejavnosti – kmetijstvu. Z novim letom bo 
del kmetijskih gospodinjstev pri nas pričel voditi poslovne 
knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva. S prispevki 
v časopisu jim želimo pomagati pri nekaterih odločitvah 
in predvsem odgnati nekatere strahove. V prvem delu zato 
predstavljamo dve naši stranki, ki sta že pred leti osnovno 
kmetijsko dejavnost nadgradili in poleg kmetije ustanovili 
tudi gospodarsko družbo, kjer so že do sedaj vodili dvostavno 
knjigovodstvo.

Marija 

Spomladanski pohod na Mirno goro

http://wallpaperscraft.com/download/child_blue_apple_eating_eye_
girl_54562
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DRuŽInSKO PODjETjE GORIČaR
Na obronkih Gorjancev in na bregovih reke Krke sto-
ji kmetija Goričarjevih. Že pred leti so svojo kmetijsko 
dejavnost razširili na številna področja, od gojenja rib, 
vzreje divjadi, do vinogradništva.
Vodenje kmetije in družbe z omejeno odgovornostjo je 
zanje način življenja, ki ga uspešno združujejo že več 
generacij.
Ribogojstvo Goričar ima svoje začetke v letu 1978. 
Osnovna dejavnost so vzreja,  predelava in prodaja rib 
in ribjih izdelkov (postrvi in sladkovodnih rib).

V pogovoru povejo: »Naša osnovna ideja je trgu ponu-
diti kakovostne ribje izdelke ter izpolnjevati zahteve in 
želje kupcev. Naša predelava rib je okolju prijazna, za 
kar skrbimo z rastlinsko čistilno napravo.«
Velik poudarek dajejo kvaliteti in izpolnjevanju stan-
dardov: »Da bi zagotovili zahtevan in pričakovan nivo 
kakovosti, smo za uskladitev sistema kakovosti s svetov-
no prakso izbrali mednarodni standard kakovosti ISO 
9001:2000.
Vzpostavljen imamo sistem HACCP ter stalni vete-
rinarsko-sanitarni in zdravstveni nadzor nad živili, ki 
ga opravlja Veterinarska uprava Republike Slovenije 
(VURS), s čimer skupaj zagotavljamo varstvo zdravja 
potrošnikov.
Vse naše vzrejne kvalitete izhajajo iz maksimalno na-
ravnega in neokrnjenega okolja čistih voda, zato smo 
jih označili z lastno ribogojno znamko "natur".

V neokrnjenih dolenjskih vodah reke Krke, potokov 
Studene in Kolarice vzrejajo najkvalitetnejše sladkovo-
dne ribe, ki jih tudi sami predelujejo in ob tem povedo: 
»Držimo se najvišjih ekoloških in živilskih standardov 
ter maksimalnega odnosa do rib in ekosistema. Naše 
sveže ribe so zdrava hrana in pomemben člen tudi naj-
večjim kuharskim mojstrom, zato v svoji trgovini poi-
ščite izdelke Goričar.«
Toda njihova dejavnost se ne ustavi samo na ribah: »Ker 
nismo pozabili na povabilo pristne narave, ohranjamo 
poseben odnos tudi do vina in tradicije dolenjskega vi-
nogradništva. Držimo se rekla, da mora riba trikrat pla-
vati. Če je tako, potem naj plava v dobrem vinu z obron-
kov pod Gorjanci.«
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Družina Jarkovič že več generacij pridobiva kvalitetna 
vina, znani so predvsem po kvalitetnem cvičku. Dejavnost 
vinarstva so uspešno nadgradili v gospodarski družbi z 
omejeno odgovornostjo, katere glavna dejavnost je trsni-
čarstvo.

O svojih začetkih pripovedujejo: »Vinotrs d.o.o. Jarkovič 
je družinsko podjetje z Broda pri Podbočju, ki se ukvarja s 
trsničarsko-vinarsko dejavnostjo. Združuje tri prideloval-
ce cvička, očeta Antona Jarkovič, začetnika dejavnosti, in 
sinova Roberta in Tonija. Vsi trije skrbimo za kakovost in 
prepoznavnost dolenjskega posebneža.«

Robert Jarkovič nadaljuje. »Naša vinska klet Gadova Peč 
leži v središču vinske gorice Gadove Peči, kjer pridelujemo 
dolenjski cviček in ostala vina. Obdelujemo sedem hektar-
jev vinogradov na južnih legah gorjanskih gričev Gadova 
Peč, Stari Grad, Zavode, Lapte in Gradnje.«

Kralj cvička za leto 2013 s ponosom predstavi svoje vino: 
»Cviček ptp vinske kleti Gadova Peč Jarkovič je nežne kisli-
ne in sadnega okusa, malo bolj temnordeče rubinaste bar-
ve, zvrst je sestavljena iz več sort dolenjskega vinorodnega 
okoliša: rdeče sorte (žametovka in modra frankinja), bele 
sorte (kraljevina, laški rizling, ranfol, rumeni plavec).«

Pridelujejo pa tudi druga vina. Nudijo vam tudi modro 
frankinjo, modro frankinjo barique, chardonnay in modri 
pinot vrhunskih kakovosti. Ponujajo tudi možnost ogleda 
in degustacije v vinski kleti in degustacijski sobi v Gadovi 
Peči.

KRaLj CVIČKa PRIHaja IZ PODjETja VInOTRS D.O.O.

PREDSTAVLJAMO VAM
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AKTUALNO

Sestava začetne bilance stanja na dan 1. 1. 2014 je 
izjemo pomemben temelj za vodenje računovodstva 
na kmečkih gospodinjstvih, ki mu velja posvetiti 
dovolj pozornosti. Nekatere odločitve, ki jih boste 
sprejeli sedaj, bodo še več let vplivale na vaše 
poslovne rezultate in ne nazadnje tudi na obdav-
čitev. Hkrati pa so te odločitve pomembne tudi z 
vidika varovanja vašega osebnega premoženja.

Skupaj s strokovnjaki boste morali odgovoriti na kar 
nekaj vprašanj, med drugim, katera so tista sred-
stva, ki so del kmečkega gospodinjstva, kaj pa je 
del vašega osebnega premoženja kot fizične osebe, 
katera sredstva naj bodo torej del začetne bilance 
in po katerih vrednostih… Odločiti se boste morali 
tudi ali boste dali vsa sredstva oceniti pooblaščenim 
osebam?

Kaj pomeni sestava začetne bilance stanja kmeč-
kega gospodinjstva?
Preprosto povedano to pomeni, da boste popisali 
vsa sredstva na vaši kmetiji, ki jih lahko ovredno-
tite. Kaj so sredstva vaše kmetije? Enostavno – to 
je odgovor na vprašanje, kaj imate. Nepremičnine, 
kmetijske stroje, vinograde, njive, kmetijsko me-
hanizacijo, zaloge… V računovodstvu velja, da v 
bilanci prikazujemo sredstva, ki jih lahko ovrednoti-
mo v denarju.

Na drugi strani imamo obveznosti. To je odgovor 
na drugo vprašanje - od kod imate vaše premoženje. 
Morda imate kakšen kredit, morda še kakšne dolgo-
ve do dobaviteljev. 

Vaša začetna bilanca stanja bo tako sestavljena iz 
aktive, kjer bodo razvrščena sredstva: osnovna sred-
stva, neopredmetena dolgoročna sredstva, v kolikor 
jih imate, predvsem pa osnovna sredstva (mehaniza-
cija…), osnovna čreda, dolgoletni nasadi, zaloge… 
Na drugi strani je pasiva, kjer boste prikazali vaše 
dolgove, razlika pa je vaš kapital, grobo rečeno 
vsota vložka vaših zasebnih sredstev v kmetijo in 
dobičkov, ki ste jih prigospodarili do sedaj.

Razlika med tem, kar imate, torej med sredstvi, ter 
tem, kar ste dolžni, je torej vaše premoženje, raču-
novodsko povedano je to kapital vašega kmečkega 

gospodinjstva. 
Dobički ga 
povečujejo, 
izgube 
zmanjšu-
jejo…

V začetni 
bilanci nas 
bodo torej 
zanimali dve 
veliki vprašanji:
- popis premoženja in 

obveznosti v fizični 
obliki in

- vrednotenje popisanega premoženja v denarni 
obliki.

Kako bo potekal popis?
Popis bo fizično potekal na kmetiji. Fizično boste 
morali popisati kmetijsko mehanizacijo, zaloge, 
nepremičnine, osnovno čredo… V redkih prime-
rih bo potreben razmislek in odločitev – ali naj bo 
nepremičnina del začetne bilance ali pa je to nepre-
mičnina, ki jo obvladujete in imate od nje koristi kot 
fizična oseba (na primer stanovanjska hiša) V kom-
pleksnejših primerih lahko pride do mešanja upora-
be in takrat bodo potrebne argumentirane odločitve. 
Na primer – v stanovanjski hiši imate tudi shrambo, 
lokal za kmečki turizem, klet…

Kako določiti vrednost?
Ko boste sredstva in obveznosti popisali, jim bo 
potrebno določiti vrednost. To je morda še težji del 
naloge, ki bo imel dolgoročne posledice. Vrednosti 
določimo na več načinov:

• za nekatera sredstva morda še imate izvirne listine 
(račune), ki bodo podlaga za določitev vrednosti. 
Vendar ne pozabite na dosedanjo obrabo in obra-
čun dosedanje amortizacije, ki je ne boste knjižili, 
vam pa bo zmanjšala nabavno vrednost.

• V nekaterih primerih se lahko poslužujete nekate-
rih javno objavljenih cenitvenih poročil in vredno-
tenj - na primer:

• Ocenite lahko, da zadnja objavljena  vrednost  
   nepremičnine, ki je vpisana v register, odraža 

SESTaVO ZaČETnE bILanCE  STanja PREPuSTITE 
STROKOVnjaKOM

Marija Tomc Muc
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AKTUALNO

sredstva

BILANCA STANJA

obveznosti

pošteno vrednost nepremičnine in nepremičnino 
lahko ovrednotite na podlagi te cenitve. Želimo pa 
opozoriti, da to ni nujno.

• Vrednost kmetijske mehanizacije lahko pridobite  
iz najnovejšega kataloga kmetijske in gozdarske    
mehanizacije, če ocenite, da odražajo pošteno 
vrednost vaše mehanizacije.

• Vrednost nekaterih bioloških sredstev lahko prido 
 bite na podlagi Kataloga kalkulacij za načrtova-
nje gospodarjenja na kmetijah v Sloveniji…

• Za sredstva večjih vrednosti lahko najamete poo-
blaščenega cenilca.

• Sredstva manjših vrednosti boste najbrž ocenili 
sami.

Ob koncu naj še enkrat opozorimo – vrednost sred-
stev na dan 1.1.2014 bo osnova za obračun amorti-
zacije še nekaj naslednjih let, zato predlagamo, da se 
vrednotenju posveti dovolj pozornosti!

kredit

Kapital kmeta
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AKTUALNO

Biološka sredstva - osnovna čreda 

Med biološka sredstva − osnovno čredo podjetje razvrsti 
živali, ki se uporabljajo pri ustvarjanju proizvodov ali 
opravljanju storitev oziroma dajanju v najem ter se bodo 
po pričakovanju uporabljale v več kot enem obračunskem 
obdobju (na primer govedo za pridobivanje mleka, ovce 
za pridobivanje volne, plemenske živali, konje za tečaje 
jahanja, pse čuvaje in podobno). Biološka sredstva, ki se 
uporabljajo v kmetijski dejavnosti, se merijo po pošteni 
vrednosti, zmanjšani za ocenjene stroške v trenutku pro-
daje. Če se poštena vrednost ne more zanesljivo določiti 
na dan začetnega pripoznanja, se sredstvo izkaže po 
nabavni vrednosti, zmanjšani za nabrane amortizacijo in 
oslabitve. Če se kasneje poštena vrednost zanesljivo do-
loči, se meri po pošteni vrednosti, zmanjšani za ocenjene 
stroške v trenutku prodaje.

Biološka sredstva – večletni nasadi 

Med biološka sredstva − večletne nasade podjetje razvrsti 
rastline, ki se uporabljajo pri ustvarjanju proizvodov ali 
opravljanju storitev oziroma dajanju v najem ter se bodo 
po pričakovanju uporabljale v več kot enem obračunskem 
obdobju (na primer nasadi vinske trte za pridobivanje 
grozdja, nasadi sadnega drevja, nasadi oljk in podob-
no). Biološka sredstva se merijo po pošteni vrednosti, 
zmanjšani za ocenjene stroške v trenutku prodaje. Če 
se poštena vrednost ne more zanesljivo določiti na dan 
začetnega pripoznanja, se sredstvo izkaže po nabavni 
vrednosti, zmanjšani za nabrane amortizacijo in oslabitve. 
Če se kasneje poštena vrednost zanesljivo določi, se meri 
po pošteni vrednosti, zmanjšani za ocenjene stroške v 
trenutku prodaje. 

ZALOGE POSPRAVLJENIH KMETIJSKIH IZDELKOV

Posebne vrste zalog so pospravljeni kmetijski pridelki 
iz bioloških sredstev, ki se ob začetnem pripoznanju 
ovrednotijo po pošteni vrednosti, zmanjšani za stroške 
prodaje v trenutku pospravitve. 

Ta vrednost je izvirna ob začetnem pripoznanju zalog 
proizvodov. Le v izjemnih primerih, ko poštene vrednosti 
pospravljenih kmetijskih pridelkov iz bioloških sredstev 
organizacije ni mogoče zanesljivo izmeriti, se pospra-
vljeni kmetijski pridelek lahko  ovrednoti po metodah 
vrednotenja , kot se sicer ovrednoti začetna vrednost 
nedokončane proizvodnje in gotovih proizvodov.

Biološka sredstva, ki so zaloge (na primer pitana živina 
za zakol, perutnina za zakol in drugo), je treba takoj ob 
začetnem pripoznanju in ob vsakem koncu poročevalske-
ga obdobja ovrednotiti po pošteni vrednosti, zmanjšani 
za stroške prodaje, razen v izjemnih primerih, ko poštene 
vrednosti ni mogoče zanesljivo izmeriti.

VODEnjE bIOLOŠKIH SREDSTEV 
PO nOVEM 

Sanja Radovičevič:

Biološka sredstva so:

• osnovna čreda (vsa živina, razen tiste, ki se pita; sestavljata jo 
plemenska in delovna živina) in

• večletni nasadi (biološko dobo trajanja imajo daljšo od enega 
leta, ter zajemajo sadovnjake, hmeljnike in druge večletne nasade).

Biološka sredstva Kmetijski pridelki

Proizvodi, ki 
so posledica 
predelovanja po 
spravitvi

Ovce Volna Preja, preproga
Drevesa v gozdnem 
nasadu Hlodi Stavbni les

Sadike Bombaž
Požeto trsje

Preja, oblačila
Sladkor

Mlečno govedo Mleko Sir

Svinje Svinjsko meso Klobase, prekajena 
gnjat

Grmi Listi (čaj, tobačni) Čaj, posušeni tobak

Trta Grozdje Vino

Sadna drevesa Obrano sadje Predelano sadje
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Opredmetena osnovna sredstva so sredstva, ki jih ima 
organizacija v lasti ali finančnem najemu ter jih uporablja 
pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev in jih bo 
po pričakovanjih uporabljala v te namene v več kot enem 
obračunskem obdobju.

Razvrščanje opredmetenih osnovnih sredstev

Opredmetena osnovna sredstva so zemljišča, zgradbe, 
oprema, biološka sredstva (večletni nasadi in osnovna čreda).

Kmečko gospodinjstvo vodi v poslovnih knjigah tudi 
podatek, kateri člani kmečkega gospodinjstva imajo v lasti ali 
najemu sredstva, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti.

☑ Nepremičnine

Nepremičnine so zemljišča (stavbna, kmetijska, gozdna in 
druga) in zgradbe (objekti visoke gradnje, nizke gradnje, 
vodne gradnje in druga gradbena dela). Zemljišča in zgradbe 
so ločljiva sredstva in se obravnavajo posebej, celo če so 
pridobljena skupaj. Objekti so pomožni kmetijsko‐gozdarski 
objekti, na primer kozolec, kmečka lopa, rastlinjak, silos, 
skedenj, senik, čebelnjak.

☑ Oprema in nadomestni deli

Oprema so stroji, postroji in naprave, sredstva za transport in 
zveze, inventar in pohištvo ter drugo. Oprema je pomembno 
sredstvo v kmetijski dejavnosti. Kmetijska oprema so traktorji 
in prikolice, oprema za obdelavo tal (plugi, brane, ...), oprema 
za gojenje in namakanje (trosilniki, bobenski namakalniki,...), 
oprema za setev in sajenje (sejalnice, sadilniki, ...), oprema za 
nego in varstvo (okopalniki,škropilnice, ...), stroji za spravilo 
krme s travinja (kosilnice, obračalniki, ...), stroji za spravilo žit/
koruze (kombajni, obiralniki, ...), stroji za spravilo krompirja 
(spravljalniki, ...), posebni hmeljarski stroji (obiralni stroji, 
prekopalniki, rezalniki, ...), mehanizacija v kleti (stiskalnice, 
črpalke, ...), dvoriščna mehanizacija (sortirniki, ličkalniki, 
...). 

Kot opredmetena 
osnovna sredstva 
se praviloma 
o b r a v n a v a j o 
n a d o m e s t n i 
deli večjih 
vrednosti. Drugi 
n a d o m e s t n i 
deli se vodijo 
kot material za 
vzdrževanje.

☑ Drobni inventar

Opredmeteno osnovno sredstvo, katerega posamična 
nabavna vrednost po obračunih dobaviteljev ne presega 500 
evrov, se lahko izkazuje skupinsko kot drobni inventar. Stvari 
drobnega inventarja, katerih posamične nabavne vrednosti 
po obračunih dobaviteljev ne presegajo 500 evrov, se lahko 
razporedijo med material.

Če je med kmetijsko opremo tudi takšna z nabavno 
vrednostjo do 500 evrov, se obravnava kot drobni inventar 
(na primer travniške brane), lahko med opredmetenimi 
osnovnim sredstvi, lahko pa kot material, čeprav je doba 
njene uporabe daljša od enega leta.

☑ Biološka sredstva

Biološka sredstva so žive živali ali rastline. Razvrščajo se 
glede na trajanje in namen uporabe.

Dolgoročna biološka sredstva imajo biološko dobo trajanja 
daljšo od enega leta in so predvsem:

– večletni nasadi, brez vrednosti zemljišč, povezanih z njimi 
(na primer sadovnjaki, vinogradi) in

– osnovna čreda:

‐ živali, ki so namenjene za delo (na primer konji, voli, mule 
in ostale živali),

‐ živali za priplod (pripust) ali za pleme ter

‐ živali, ki so namenjene za pridobivanje kmetijskih pridelkov 
(mleka, volne, medu in jajc).

OPREDMETEna OSnOVna SREDSTVa V 
KMETIjSKI DEjaVnOSTI

Darja Radonič

RAČUNOVODSTVO
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DAVKI

DaVČnI ObRaČun KMETa PO 
DEjanSKIH PRIHODKIH In ODHODKIH

ObDaVČITEV PO SISTEMu nORMIRanIH 
ODHODKOV 

Kmetija, ki mora voditi poslovne knjige, je dolžna poleg 
bilance stanja in izkaza poslovnega izida, do 31.03. za 
preteklo leto predložiti davčni upravi obračun davka od 
dohodka iz dejavnosti, ali če rečemo bolj preprosto davčni 
obračun. Predložitev omenjenega obračuna nalaga Zakon 
o dohodnini.

V davčnem obračunu se izkažejo vsi prihodki poslovne-
ga leta, ki se ustrezno povečajo ali zmanjšajo za davčno 
priznane ali nepriznane prihodke. Ravno tako izkažemo 
odhodke poslovnega leta in jih ustrezno povečamo ali 
zmanjšamo za davčno priznane ali nepriznane odhodke.

Ko davčno priznane prihodke zmanjšamo za nastale davč-
no priznane odhodke, dobimo davčni dobiček ali davčno 
izgubo. Če nastane davčna izguba, potem se obračun za-
ključi, ker ni davčne osnove in je posledično znesek davka 
ena 0,00 €.
Če pa nastane davčni dobiček lahko dobljeno davčno osno-
vo zmanjšujemo z davčnimi olajšavami, kamor sodijo:

- Olajšave za investiranje,
- Pokrivanje davčne izgube preteklih let,
- Olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj,

- Splošna olajšava po 
Zakonu o dohodnini
- Posebna olajšava za 
vzdrževane družinske 
člane

Z upoštevanjem olajšav 
lahko davčno osnovo pripe-
ljemo do vrednosti 0,00 € 
in ne manj. Nekaj olajšav 
je takšnih, ki se lahko prenesejo tudi v naslednja leta (ne-
izkoriščena olajšava za investiranje in pokrivanje izgube 
preteklih leto). V kolikor je osnova za izračun akontacije 
dohodnine višja od 0,00 €, pa se dohodnina izračuna po 
lestvici za odmero dohodnine, ki velja za obračunsko leto.

Zavezanci morajo že med letom plačevati akontacije dav-
ka iz dejavnosti, ki pa se upoštevajo pri končnem obra-
čunu. Kot posledica letnega izračuna davka in med letom 
plačanih akontacij, pa mora zavezanec davek doplačati, 
morebitno preplačilo pa DURS vrne po uradni dolžnosti.

Od leta 2013 je možna obdavčitev dohodkov po siste-
mu normiranih odhodkov tudi za podjetja, samostojne 
podjetnike in kmete. Prej je ta možnost veljala samo pod 
strogimi pogoji.
Pogoj za to možnost so letni prihodki do 50.000 €.  Pri 
kmečkih gospodinjstvih se  šteje ta meja za nosilca in 
za vsakega drugega člana kmečkega gospodinjstva, ki je 
vključen v  obvezno pokojninsko in invalidsko zavarova-
nje kot kmet oziroma kot član kmečkega gospodinjstva.  
Torej če so člani trije, je meja prihodkov 150.000€. Ko 
imamo to možnost že  izbrano, pa v dveh zaporednih letih 
ne smemo preseči mejnega  praga dohodkov. 
Pri običajni obdavčitvi se davčna osnova ugotavlja tako, 
da se od vseh prihodkov odštejejo dejanski  stroški.  Pri 
obdavčitvi na podlagi normiranih odhodkov pa se davčna 
osnova določi tako, da se od vseh prihodkov odšteje 
70% le teh, razlika je osnova za obdavčitev. Ta davčna 
osnova se pomnoži z 20%, kolikor znaša davek. Ta davek 
je dokončen (cedularna obdavčitev) in se dohodek ne 
upošteva več pri osebni dohodnini. Tudi v davčni stopnji 
se ta način obdavčitve razlikuje od obdavčitve po dejan-
skih stroških.  Pomembno je vedeti, da pri tej obdavčitvi 
ni možno uveljavljanje nobenih drugih olajšav, kot so na 
primer olajšava za investiranje, splošna olajšava, olajšava 
za vzdrževane družinske člane ter morebitne druge, ki so 
sicer možne pri obdavčitvi po dejanskih stroških.
Prednost tega načina izbire obdavčenja je tudi ta, da se 

zmanjša administra-
cija, saj ni potrebno 
vodenje vseh po-
slovnih knjig. Voditi 
se mora  evidenca 
izdanih računov,  
evidenca osnovnih 
sredstev, evidenco o članih 
kmečkega gospo-
dinjstva, ki imajo v 
lasti ali najemu sred-
stva potrebna za opravljanje te dejavnosti, ter morebitne 
druge evidence povezane z dejavnostjo, ni pa potrebne 
nobene evidence glede stroškov.  Letnih poročil za AJPES 
ni potrebno sestavljati, zato s tem povezano vodenje po-
slovnih  knjig ni potrebno.  Če je kmet zavezanec za DDV 
(tudi tu je prag 50.000€) mora seveda voditi  evidenco za 
obračun DDV-ja.

Odločitev, kakšen način obdavčitve bo kdo izbral, je 
odvisna od posameznega primera. Nekomu, ki ima veliko 
materialnih in drugih stroškov ter možnih olajšav, se ta 
način obdavčitve verjetno ne bo izplačal, saj bo z dejan-
skimi stroški in upoštevanimi olajšavami po vsej verje-
tnosti prišel na nižjo davčno osnovo in nižji davek, kot če 
bi upošteval normirane odhodke v pavšalu. 

Katja Petkovič

Kristina Janževič
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AKTUALNO

Morda boste zaradi sprememb tudi kmetje razmišljali, da bi del svoje dejavnosti or-
ganizirali kot samostojni podjetnik ali gospodarska družba (d.o.o.). Podajamo vam 
nekaj informacij v pomoč.

Ko se odločate  za odprtje podjetja, v večini primerov razmišljate ali je bolje poslo-
vati kot:
- samostojni podjetnik (s.p.) - to je fizična oseba, ki opravlja dejavnost, 
- družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) – to je pravna oseba, ki opravlja eno ali 
več dejavnosti
- ali se splača upoštevati normirane odhodke.

Pri s.p. lahko vodimo enostavno ali dvostavno knjigovodstvo, obstaja pa še oblika s.p. z 
normiranimi dohodki. Pri d.o.o. je potrebno obvezno voditi dvostavno računovodstvo

PREDnOSTI In SLabOSTI 
REGISTRaCIjE D.O.O. aLI S.P.

Prednost s.p. pred d.o.o. je  v tem, da zanj ni potreben osnovni ozi-
roma ustanovni kapital, slabost pa je, da  ste absolutno odgovorni 
in odgovarjate z vsem svojim premoženjem, medtem ko odgovar-
jate v gospodarski družbi le z vloženim kapitalom.
Eden izmed pomembnih dejavnikov  odločitve je višina dobička, 
ki ga pričakujete. Kajti stopnje obdavčitve dobička med s.p. in go-
spodarsko družbo  so zelo različne.
Če ste s.p. bo vaš dobiček obdavčen po dohodninski lestvici (naj-
nižja stopnja je 16%, 27% in najvišja 41%, obstaja pa še krizni 
davek 50%).  Lestvica je progresivna, kar pomeni, da se s pove-
čevanjem davčne osnove povečuje  obdavčitev zneska, ki preseže 
določeno stopnjo.  
Kar pri visokem dobičku pomeni tudi veliko višji davek kot pri 
gospodarski družbi.
Dobiček  gospodarske družbe pa je vedno obdavčen po isti stopnji,  
ne glede na njegovo višino. Ta stopnja je v letu 2013 17%. 
Denarna sredstva na računu samostojnega podjetnika so njegova 
last, z njimi lahko prosto razpolaga, kar v praksi pomeni, da se lah-
ko denarna sredstva pri s.p. prelivajo iz dejavnosti v gospodinjstvo in 
obratno.
Denarna sredstva na računu d.o.o. so last družbe in ne družbenikov. 
Družbeniki s temi sredstvi ne morejo prosto razpolagati, delovati mo-
rajo v dobro družbe, poslovati je potrebno prek poslovnega računa
Zato je, v kolikor si  kot družbenik podjetja želite dobiček izplačati, le 
ta dvakrat obdavčen. Prvič po davčnem obračunu kot dobiček (17%), 
nato pa še kot dobiček, ki je izplačan lastniku (dividenda 25%).
Dobiček samostojnega podjetnika je hkrati tudi njegova plača, kar 
pomeni, da svoje plače ne more uveljavljati kot strošek. Podjetnik 
mora plačevati prispevke za socialno varnost od bruto osnove, ki 
je določena glede na ustvarjen dobiček ter plačane prispevke te-
kočega leta.
Na drugi strani d.o.o. svojo plačo sam sebi izplačuje, zato mu le ta 
predstavlja strošek.

Vodenje kmetije ...

S 1. januarjem 2014 bodo morala nekatera kmečka gospodinjstva, 
ki so bila do konca leta 2013 obdavčena na podlagi katastrskega do-
hodka, voditi ustrezno računovodstvo in iz računovodskih evidenc 
sestavljati predpisane računovodske izkaze in davčne obračune.

To velja za kmečka gospodinjstva, katerih povprečni skupni do-
hodek dveh zaporednih predhodnih davčnih let članov kmečkega 
gospodinjstva iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejav-
nosti preseže 7.500 EUR. Ti so dolžni določiti nosilca dejavnosti in 
pri DURS do 31. oktobra 2013 vložiti priglasitev ter s 1. januarjem 
2014 ugotavljati davčno osnovo od dohodka iz osnovne kmetijske 

in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov 
in odhodkov oziroma normiranih odhodkov. 
V primeru, da se kmetija odloči za ugotavljanje dohodka na osnovi 
dejanskih prihodkov in odhodkov, lahko izbira med enostavnim 
in dvostavnim knjigovodstvom. Po dvostavnem knjigovodstvu 
lahko vodi poslovne knjige kot samostojni podjetnik ali d.o.o., ter 
uporablja enotni kontni okvir za kmečka gospodinjstva, ki ga je 
sprejel Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo in velja od 
1.1.2013
Po priglasitvi pristojnemu davčnemu uradu, bo potrebno popisati 
sredstva in obveznosti do virov sredstev, sestaviti začetne bilance 
stanja kmečkega gospodinjstva ,  odpreti poslovni račun in vzpo-
staviti vodenje računovodstva, ki bo sledeče:
 
-V začetno bilanco je potrebno zajeti vsa sredstva in obveznosti 
kmečkega gospodinjstva na dan 1.1.2014. Poseben poudarek je 
na pravilnem vrednotenju osnovnih sredstev, predvsem bioloških 
sredstev, ter zalog. 
-Ustrezna računovodska obravnava bioloških osnovnih sredstev, 
osnovne črede in dolgoletnih nasadov. V skladu s Slovenskimi ra-
čunovodskimi standardi je biološka sredstva potrebno voditi po 
pošteni vrednosti, zmanjšani za stroške prodaje, če pa  le-ta ni zna-
na pa po nabavni vrednosti.   
-Ustrezna računovodska obravnava zalog v povezavi s sistemom 
FADN, če je  kmetija dolžna voditi evidence tudi po tem sistemu. 
-Ustrezna računovodska obravnava prihodkov in odhodkov. 
-Ustrezna računovodska obravnava vseh oblik nepovratnih sred-
stev, pogojenih in nepogojenih državnih pomoči, subvencij… 
-Izdelava davčnih in drugih obračunov. 

Danica Grčar

Biološka sredstva Kmetijski pridelki Proizvodi, ki so posledica 
predelovanja po spravitvi

Osebna odgovornosti DA (odgovarjate z vsem 
svojim premoženjem)

NE (odgovarjate le z 
vloženim kapitalom oz. 
kapitalom podjetja)

Osnovni kapital Ni potreben 7.500 EUR (lahko v 
denarju ali v sredstvih)

Ustanovitveni stroški Brezplačno Brezplačno

Obdavčitev dobička
Po dohodninski lestvici:
16 %, 27 %, 41 %, 50%
ali »normiranci« pavšalisti (20%)

17 % 

Vodenje poslovnih knjig
- normirani odhodki (70 %) ali
- enostavno knjigovodstvo ali
- dvostavno knjigovodstvo

dvostavno 
knjigovodstvo

PRIMERJALNA TABELA:
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REGISTRaCIja KMETOV Za DDV

KMETjE S PRaVICO DO PaVŠaLnEGa naDOMESTILa

Zlatka Ilešič

Sistem obdavčevanja dobav blaga in storitev z davkom na doda-
no vrednost (DDV) je bil uveden 1.julija 1999. To področje ureja 
Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1).

Po ZDDV-1 je davčni zavezanec vsaka domača ali tuja pravna oz. 
fizična oseba, ki samostojno opravlja ekonomsko dejavnost, ne 
glede na to, ali ustvarja dobiček ali izgubo. 

Kmeta, oproščenega obračunavanja DDV, imenujemo mali zaveza-
nec. Status malih zavezancev ureja ZDDV-1 v  94. členu.  Skladno s 
tem členom je davčni zavezanec  oproščen obračunavanja DDV, če 
v obdobju zadnjih 12 mesecev ni presegel oziroma ni verjetno, da 
bo presegel znesek 50.000 eur obdavčljivega prometa. S spremembo 
ZDDV-1G se je 1.4.2013 prag dvignil iz 25.000 eur na 50.000 eur.

V primeru, da bo mali davčni zavezanec - kmet presegel znesek 
obdavčljivega prometa v višini 50.000 EUR, mora pridobiti ID 
številko že za mesec, v katerem bo presegel prag. V kolikor kmet 
opravlja poleg osnovne dejavnosti še druge neodvisne samostojne 
dejavnosti, se prometi seštevajo. Zahtevek za izdajo ID številke za 
DDV odda po elektronski poti prek sistema eDavki.

Mali davčni zavezanec - kmet, se lahko odloči za prostovoljno 
identifikacijo za DDV tudi če ne dosega predpisanega praga 50.000 
EUR. Pred sprejetjem odločitve o prostovoljni registraciji se je po-
membno vprašati, s kakšnimi partnerji poslujete – ali so zavezanci 
za DDV ali ne; s kakšnim blagom poslujete; kakšno stopnjo DDV 
imate ob nabavi in kakšno stopnjo DDV zaračunate ob prodaji. 
Prostovoljna registracija bi bila primerna tudi v primeru večjih 
investicij na kmetiji, kar pomeni, da bo prejel kmet več računov z 
vstopnim DDV. V kolikor se kmet registrira za DDV, bo obraču-
naval izstopni DDV na izdanih računih, z registracijo pa pridobi 
pravico do odbitka vstopnega DDV skladno z ZDDV-1. Račune 
mora izdajati v obliki in s podatki, tako kot vsi drugi zavezanci 
za DDV. Ob registraciji je nujno, da se tega zavedate – če si boste 
odbili vstopni DDV, bo država na nek način pričakovala, da ji ga 
sčasoma vrnete preko izdanih računov!

Z identifikacijo za namene DDV mora kmet v svojem 
knjigovodstvu zagotavljati dovolj podrobne podatke, ki bodo 
omogočili pravilno in pravočasno obračunavanje DDV in 
nadzor davčnega organa nad obračunavanjem in plačevanjem 
DDV. V sistemu DDV je potrebno po prostovoljni registraciji 

ostati najmanj 60 mesecev.  
Ravno tako nima pravice 
do uveljavljanja pavšalnega 
nadomestila.
Po drugem odstavku 94. člena 
ZDDV-1 je davčni zavezanec, 
ki dobavlja blago in storitve v 
okviru osnovne kmetijske in 
osnovne gozdarske dejavnosti, 
kot ju določajo predpisi o do-
hodnini, oproščen obračunavanja 
DDV, če se zanju dohodek ne ugo-
tavlja na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali  dejanskih 
prihodkov in normiranih odhodkov ter, če katastrski dohodek 
vseh članov kmečkega gospodinjstva za zadnje koledarsko leto ne 
presega 7.500 EUR.

Kot katastrski dohodek za namene DDV se skladno z 160. členom 
PZDDV-1 štejejo vsi dohodki v zvezi z osnovno kmetijsko in 
osnovno gozdarsko dejavnostjo na kmečkem gospodinjstvu, kot 
jih določa ZDoh-2

V kolikor v zadnjem koledarskem letu v okviru kmečkega gospo-
dinjstva kmet preseže 7.500 EUR katastrskega dohodka, mu ID 
številko za DDV po uradni dolžnosti izda davčni organ in ne more 
dobiti dovoljenja za pavšalno nadomestilo. ID številko izda osebi, 
ki ima izmed članov kmečkega gospodinjstva najvišji katastrski 
dohodek. 

Tudi če katastrski dohodek vseh članov kmečkega gospodinjstva za 
zadnje koledarsko leto ne presega 7.500 eur, se lahko kmet odloči 
za prostovoljni vstop v sistem DDV. Vendar mora v sistemu ostati 
najmanj 60 mesecev.

Kmet, ki je identificiran za namene DDV iz naslova osnovne 
kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (ne glede na to kako 
ugotavlja dohodek), je identificiran za namene DDV za vse dejav-
nosti, tudi dopolnilne oz. nekmetijske dejavnosti.

V kolikor je kmet identificiran za DDV iz naslova opravljanja 
dopolnilne oz. nekmetijske dejavnosti, in za zadnje leto niso pre-
segli 7.500 eur katastrskega dohodka, je identificiran za DDV le iz 
naslova dopolnilne oz. nekmetijske dejavnosti.

Kdo ima pravico do pavšalnega nadomestila?

Kmet ali mali davčni zavezanec, ki ni postal redni zavezanec 
za DDV ter ne ugotavlja davčne osnove na podlagi dejanskih 
prihodkov in dejanskih ali nominiranih odhodkov, ima ob dobavi 
kmetijskih, gozdarskih pridelkih ali storitev, ki so rezultat osnovne 
kmetijske ali gozdarske dejavnosti, pravico do pavšalnega nadome-
stila DDV.
Pravico do pavšalnega nadomestila imajo le tisti, ki dobavljajo 
kmetijske ali gozdarske pridelke ali storitve davčnim zavezancem, 
identificiranim za DDV. Slednji so dolžni plačilu za dobavo, ki 
jim jo opravi kmet imetnik dovoljenja za uveljavljanje pavšalnega 
nadomestila, prišteti znesek pavšalnega nadomestila v višini 8 % 
od odkupne vrednosti ter imajo pravico obračunano in tudi pla-
čano pavšalno nadomestilo odbiti kot DDV (če dobavitelja ni na 
seznamu upravičencev, ki imajo dovoljenje za uveljavljanje pavšal-

nega nadomestila, 
potem te pravice 
nima).
Kmetje imajo pra-
vico do pavšalne-
ga nadomestila, če 
prej pridobijo do-
voljenje davčnega 
organa (kmetje, 
pavšalisti). Kmet 
lahko uveljavlja 
pravico do pavšal-
nega nadomestila 
le za dobavo:

Urška Bajuk

DAVKI
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VRaČILO TROŠaRIn V KMETIjSTVu
VRAČILO DELA TROŠARINE ZA ENERGENTE – KMETIJ-
SKO GOZDARSKA MEHANIZACIJA

Na podlagi 54. člena 9. odstavka Zakona o trošarinah in  Pravilni-
ka o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za po-
gon kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni list RS 10/06, 
12/07 in 3/09) so upravičenci do vračila trošarine osebe, ki:
-so v registru kmetijskih gospodarstev pri Ministrstvu za kmetij-
stvo in okolje evidentirane kot nosilke kmetijskega gospodarstva in 
-imajo na dan 30. junija v Sloveniji v uporabi toliko gozda in kme-
tijskih zemljišč po posameznih vrstah dejanske rabe, da njihova 
skupna normativna poraba goriv znaša vsaj 540 litrov za kmetijsko 
zemljišče in gozd oziroma vsaj 150 litrov za gozd. 

Do vračila trošarine so upravičene tudi fizične osebe, ki sicer nima-
jo v uporabi kmetijskih zemljišč, imajo pa na dan 30. junija v Slo-
veniji v uporabi najmanj 10 ha gozda. Ta površina je v zemljiškem 
katastru zavedena pod katastrsko kulturo gozd in je v lasti, zakupu 
ali uporabi posameznega upravičenca na podlagi drugega pravne-
ga naslova evidentirana pri davčnem organu.

Za energente, ki so dokazljivo porabljeni za pogon kmetijske in 
gozdarske mehanizacije (velja tudi za traktorje), se vrača 70% tro-
šarine, vendar največ do višine normativne porabe goriva. Norma-
tivna poraba goriva je določena za koledarsko leto glede na povr-

šino in dejansko 
rabo kmetijskih in 
gozdnih zemljišč 
v Sloveniji, ki so 
v uporabi upra-
vičenca, kakor ju 
izkazujejo grafične 
enote rabe kmetij-
skega gospodarstva 
(GERK) oz. zemlji-
ški kataster za gozd 
in znaša: 

-200 litrov na 1 hektar njive / vrta / trajnih rastlin na njivskih po-
vršinah / rastlinjaka / matičnjaka / trajnega travnika / barjanskega 
travnika / ekstenzivnega sadovnjaka;
-420 litrov na 1 hektar vinograda / intenzivnega sadovnjaka / hme-
ljišča / oljčnika ali drugega trajnega nasada;
-50 litrov na 1 hektar plantaže gozdnega drevja;
-15 litrov na 1 hektar gozda ali kmetijskega zemljišča, poraslega z 
gozdnim drevjem.

Vloga za trošarino se vloži do 31. marca tekočega leta za preteklo 
leto pri pristojnem carinskem uradu. 

- kmetijskih in gozdarskih pridelkov, ki so rezultat osnovne kme-
tijske ali gozdarske dejavnosti članov kmečkega gospodinjstva, 
katerega predstavnik je, za katero se dohodek ugotavlja na pod-
lagi katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na panj,

- kmetijskih in gozdarskih storitev, opravljenih za plačilo v okviru 
osnovne kmetijske ali gozdarske dejavnosti istega kmečkega 
gospodinjstva, ter

- kmetijskih in gozdarskih storitev, opravljenih za plačilo prek 
strojnega krožka drugemu kmečkemu gospodinjstvu, ki je iden-
tificiran za namene DDV.

Pavšalno nadomestilo je mogoče uveljaviti le za dobavo kmetijskih 
in gozdarskih pridelkov ter kmetijskih in gozdarskih storitev, ki so 
rezultat osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti, za katero se 
dohodek ugotavlja na podlagi katastrskega dohodka, navedenega v 
prilogi XIV k temu pravilniku in je njegov sestavni del. 
Za pridelke in storitve iz posameznih skupin Priloge XIV je mo-
goče uveljaviti pavšalno nadomestilo, kadar so izpolnjeni naslednji 
pogoji: 

- za kmetijske pridelke iz skupine 1, kadar imajo člani kmečkega 
gospodinjstva v uporabi vsaj 1 hektar njive, travnika, barjanske-
ga travnika in pašnika;

- za pridelke čebelarstva iz skupine 2, kadar imajo člani kmečkega 
gospodinjstva v uporabi več kot 10 čebeljih panjev;

- za kmetijske pridelke iz skupine 3, kadar imajo člani kmečke-
ga gospodinjstva v uporabi vsaj 1 hektar njive, vrta, travnika, 
barjanskega travnika in pašnika;

- za kmetijske pridelke iz skupine 4, kadar imajo člani kmečkega 
gospodinjstva v uporabi vsaj 0,3 hektara hmeljišča;

- za kmetijske pridelke iz skupine 5, kadar imajo člani kmečkega 
gospodinjstva v uporabi vsaj 0,3 hektara plantažnega in eksten-
zivnega sadovnjaka;

- za kmetijske pridelke iz skupine 6, kadar imajo člani gospodinj-
stva v uporabi vsaj 0,3 hektara vinograda;

- za gozdarske pridelke iz skupine 7, kadar imajo člani kmečkega 
gospodinjstva v uporabi vsaj 1 hektar gozdne plantaže in gozda;

- za kmetijske storitve iz skupin 8,9, in 10, kadar imajo člani 
kmečkega gospodinjstva v uporabi vsaj 2 hektara kmetijskih 
zemljišč in gozda, od katerih mora biti vsaj 1 hektar kmetijskih 
zemljišč.

Kot podatek o površini zemljišč oziroma številu čebeljih panjev 
v uporabi članov kmečkega gospodinjstva se upošteva podatek 
davčnega organa o površini zemljišč po posameznih katastrskih 
kulturah oziroma številu čebeljih panjev v uporabi članov kmeč-
kega gospodinjstva, kot so bili evidentirani za potrebe odmere 
dohodnine
Kot kmečko gospodinjstvo se šteje kmečko gospodinjstvo, kot je 
določeno za potrebe odmere dohodnine. 
Za pridobitev pravice do uveljavljanja pavšalnega nadomestila je 
treba pridobiti dovoljenje davčnega organa. 

Vloga za pridobitev dovoljenja se odda pristojnemu davčnemu 
organu na obrazcu DDV- VKP4, ki je v Prilogi XV k temu pravil-
niku in je njegov sestavni del. Krajevno pristojen za odločanje je 
davčni urad, na območju katerega je vložnik dovoljenja vpisan v 
davčni register. Za osebo, ki nima stalnega prebivališča v Sloveniji 
(nerezident), je krajevno pristojen davčni urad, ki odmerja davek 
od dohodka iz kmetijstva za zemljišča, ki jih imajo na območju 
Slovenije v uporabi člani njegovega gospodinjstva. Nerezident 
mora vlogi priložiti tudi potrdilo o članih njegovega gospodinj-
stva, ki ga izda organ države nerezidenta. V vlogi vlagatelj označi 
skupine kmetijskih pridelkov in storitev, za katere bi želel uveljaviti 
pravico do pavšalnega nadomestila.

Dovoljenje je veljavno od datuma izdaje do izteka koledarskega 
leta, za katero je bilo izstavljeno. Če kmečko gospodinjstvo ne želi 
več uveljavljati pavšalnega nadomestila, lahko imetnik dovoljenja o 
tem pisno obvesti pristojni davčni organ in vrne dovoljenje. Davč-
ni organ razveljavi dovoljenje in izbriše takega imetnika s seznama 
upravičencev do pavšalnega nadomestila.

Suzana Evdjenić

DAVKI
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FaDn – MREŽa RaČunOVODSKIH PODaTKOV S 
KMETIjSKIH GOSPODaRSTEV

Darja Sušnik

Vodenje knjigovodstva na kmetijah po metodologiji FADN je bilo uvedena 
z namenom zbiranja računovodskih podatkov o dohodkih, odhodkih in 
poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropi. V zbiranje podatkov so vklju-
čene vzorčne kmetije in pa kmetje, ki so dolžni voditi računovodstvo po 
metodologiji FADN, ker so pridobili sredstva iz posameznih ukrepov razvoja 
podeželja.

Za vsako kmetijo se pripravi popisni list, kjer so zbrani vsi podatki o kmetiji, 
zalogi, mehanizaciji, rabi zemljišč, delitvi stroškov, delovni sili,…. Popisni list 
se pripravi na začetku leta skupaj s  svetovalcem. Obračunsko obdobje je eno 
koledarsko leto, mesečna poročila pa se lahko oddajajo tudi mesečno.  Me-
sečna poročila zajemajo denarno poročilo in poročilo o pridelkih, živini in 
delovni sili. Poročila se lahko vodijo ročno ali pa s pomočjo računalniškega 
programa. Konec februarja pa je tudi zadnji rok za oddajo vseh mesečnih 
poročil in popisnih listov za preteklo leto. 

Pomembno je, da se v denarno poročilo ne beležijo prejemki in izdatki za 
gospodinjstvo. Med prihodke kmetije uvrščamo prihodke od  pridelkov, 
izdelkov, storitev in prihodke iz naslova subvencij. Med odhodke pa nakupe 
osnovnih sredstev, reprodukcijskega materiala, splošne stroške, prispevke, 
davke. 

Knjigovodstvo na kmetijah  je po-
membno zato, da spremljamo do-
hodkovni položaj na kmetiji. Zbrane 
podatke lahko primerjamo z ostalimi 
kmetijami ter jih analiziramo. 

OBRAČUN TROŠARINE OD VINA IN ŽGANJA 

Proizvajalci vina

Zavezanec (mali proizvajalec vina) za plačilo trošarine je po 45. 
Členu ZTro-UPB8 fizična oseba, ki:
-ne opravlja proizvodnje alkohola in alkoholnih pijač kot dejavnost 
ali v okviru dopolnilne dejavnosti,
-ne more pridobiti trošarinskega dovoljenja,
-ima v lasti oz. uporabi opremo in surovine za proizvodnjo vina 
(najmanj 0,05 ha in največ 20 ha vinograda), s katerimi je mogoče 
letno proizvesti količine, ki presegajo tiste, dovoljene za lastno rabo, 
in ne presegajo z zakonom določenega obsega proizvodnje (letno 
ne proizvede več kot 100.000 litrov vina). 

Mali proizvajalec vina plačuje trošarino od proizvedene količine 
vina v koledarskem letu, zmanjšane za količine, dovoljene za lastno 
rabo. Priznana lastna raba na leto znaša 10 litrov vina posebnih tr-
gatev in 230 litrov drugega vina na polnoletnega člana gospodinj-
stva zavezanca. Kot člani gospodinjstva se štejejo osebe, ki imajo 
na dan nastanka trošarinske obveznosti skupno stalno ali začasno 
prebivališče.

Obračun trošarine za vino je potrebno predložiti pristojnemu ca-
rinskemu organu do 28. februarja naslednjega leta.

V skladu s 43. Členom ZTro-UPB8 znaša trošarina za vino 0 eu-
rov. V primeru, ko trošarina za leto, na katerega se obračun nanaša, 
znaša 0 eurov, zavezancu ni potrebno oddati obračuna o trošari-
nah. 

Proizvajalci žganja

Zavezanec (mali proizvajalec žganja) za plačilo trošarine je po 45. 
Členu ZTro-UPB8 fizična oseba, ki:

-ne opravlja proizvodnje alkohola in  alkoholnih pijač kot dejav-
nost ali v okviru dopolnilne dejavnosti,
-ne more pridobiti trošarinskega dovoljenja,
-ima v lasti oz. uporabi opremo za proizvodnjo žganja (t.j. kotel za 
kuhanje žganja s prostornino 40 litrov ali več), katere zmogljivost 
presega minimalno določeno količino (več kot 500 litrov žganja). 

Za žganje se štejejo naravna žganja iz tarifne oznake 2208 kom-
binirane nomenklature carinske tarife, dobljena z destilacijo alko-
holno prevretega soka, drozge, tropin ali pikeja iz sadja, grozdja, 
gozdnih plodov ali alkoholno prevrete melase iz sladkorne pese, žit, 
krompirja in drugih kmetijskih rastlin ter brez dodanega sladkorja, 
škrobnega sirupa ali surovin na bazi škroba, surovega in rafinirane-
ga etilnega alkohola ter brez umetnih barvil in arome. 

Trošarina za vsak kotel s prostornino od 40 do vključno 100 litrov 
znaša 12,5 eurov, za vsak kotel s prostornino nad 100 litrov pa 25 
eurov. Podatek o prostornini posameznega kotla, ki ga imajo v lasti 
oz. uporabi, morajo zavezanci sporočiti carinskemu organu. 

Mali proizvajalec žganja plačuje trošarino v pavšalnem letnem zne-
sku. Trošarinsko obveznost mu odmeri carinski organ z odločbo 
do 30. aprila tekočega leta za preteklo leto. 

Zavezanec lahko tudi vloži zahtevek za zapečatenje kotla pri pri-
stojnem carinskem uradu. Kar pomeni, da v davčnih obdobjih, ko 
je kotel zapečaten, trošarinska obveznost ne nastane. Ko želi zopet 
kuhati žganje, na enak način vloži zahtevek za odpečatenje kotla.

POSLOVANJE
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ELEKTROnSKO RaČunOVODSTVO – bLIŽnjICa KaR 
DOMa

Klavdija Skubic

Ker vemo, da v današnjih časih primanjkuje prostega 
časa, saj smo vsi polno zaposleni, tako v službi kot doma, 
še posebej to velja za vas, ki se ukvarjate s kmetijstvom, 
vam predstavljamo bližnjico do obdelave vaših doku-
mentov kar od doma, oziroma vodenje računovodstva 
na daljavo.

Nekaj prednosti sistema:
- Dostop od kjerkoli in kadarkoli s povezavo interneta,
- Domače okolje,
- Pomoč pri delu v programu in delu z dokumenti,
- Vnosi v skupno bazo s strani stranke in računovodja,
- Možnost izdelave plačilnih nalogov in datoteke za 

uvoz na elektronsko banko,
- Omogoča elektronsko poročanje (FADN poročanje, 

davčne evidence, itd.),
- Sodelovanje s člani kmečkega gospodinjstva,
- Nadgradnja sistema v brezpapirno elektronsko računo-

vodstvo, ob vnosu je zraven viden tudi pripet oziroma 
skeniran dokument (npr. račun, dobavnica, bančni 
izpisek,...), s tem se odpravlja potreba po fotokopiranju 
in drugem pisarniškem materialu,

- Cenejše kot nakup lastnega programa,

- Nimate skrbi z zakonodajnimi spremembami progra-
ma,

- Program Pantheon FA se razvija v sodelovanju s Kme-
tijsko gospodarsko zbornico Slovenije in Biotehniško 
fakulteto v Ljubljani.

Slika: Program omogoča tudi Uvoz podatkov iz Registra kmetijskih gospodarstev.

Vsak začetek je težak, pri tem bi vam radi pomagali in olajšali nadaljnjo pot pri gospodarjenju na kmetiji, ker se 
zavedamo, da je vodenje računovodstva kmetijam strokovno zelo zahtevno.

POSLOVANJE
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AKTUALNO

ZaPOSLOVanjE na KMETIjI

Zaposlitev na podlagi delovnega razmerja za določen ali 
nedoločen čas
Zaposlitev na kmetiji ponuja več možnosti in sicer  možno je 
zaposliti delavca, ki ni družinski član in ki je družinski član, 
tako za določen čas ali za nedoločen čas v osnovni dejavnosti 
in dopolnilni dejavnosti. 
Zakonska podlaga pa je Zakon o delovnih razmerjih, Zakon 
o varstvu in zdravju pri delu ter ostali podzakonskih predpisi, 
ki se nanašajo na delovna razmerja.
Kot sem že napisala, zaposli se lahko družinski član ali pa 
nekdo, ki ni družinski član, pogoj za sklenitev delovnega raz-
merja je, da oseba, ki se zaposli, ni mlajša od 15 let.

V kolikor boste zaposlili družinskega člana, je potrebno naj-
prej izdelati izjavo varnosti z oceno tveganja, ravno tako mora 
le ta opraviti tudi zdravniški pregled. Naslednji korak je skle-
nitev pogodbe o zaposlitvi, ki mora vsebovati vsa  zakonska 
določila, kot so: 
- delovni čas ( polni ali krajši delovni čas),
- datum nastopa dela,
- kraj dela, 
- osnovna plača in način plačevanja
- odmera letnega dopusta
- odpovedni rok….

Sledi prijava v obvezno zdravstveno zavarovanje na območ-
nem ZZZS-ju. Ob prijavi je potrebno imeti že podpisano po-
godbo o zaposlitvi, ki jo priložimo k obrazcu M-1 (le tega 
dobite ali v DZS ali pa na spletni strani ZZZS). Polaga za zdra-
vstveno zavarovanje za družinske člane na kmetiji pa je 076. 
Za kmeta, ki je zavezanec za prispevek pa 021.

Pri postopku zaposlovanja osebe, ki ni družinski član, pa je 
postopek identičen z le eno razliko in sicer pred sklenitvijo 
pogodbe o zaposlitvi s tako osebo, je potrebno oddati PD 
obrazec – potreba po delavcu, na Zavod za zaposlovanje ter 
opraviti postopek izbire kandidata.

Začasno ali sezonsko delo
Za sezonsko delo je značilno, da se potrebe delodajalcev – v 
našem primeru kmetov – po dodatni delovni sili povečajo v 
določenih mesecih. In sicer je to po navadi  v sadjarstvu, vr-
tnarstvu itd…
V tem primeru se sklene podjemna pogodba, ki je primerna 
za enkratno storitev ali začasno storitev.
Za kmeta to pomeni, da je obvezen poročati Zavodu za zapo-
slovanje ( v nadaljevanju ZZS) o postopkih vezanih na pod-
jemno pogodbo. Najprej je treba ZZS-ju predložiti obvestilo 
o potrebi po sklenitvi podjemne pogodbe najkasneje v 8-ih 
dneh po nastanku potrebe po  sklenitvi le te.  In najkasneje 
do 15. januarja poročati o opravljenem delu za preteklo leto.
Sklenitev podjemne pogodbe zajema obračun naslednjih 
davkov in prispevkov:
- od osnove se obračuna 8,85% za pokojninsko in invalid-

sko zavarovanje,
- prispevki za zdravstveno zavarovanje – pavšal v višini 

4,45 EUR,

- od osnove se obračuna in plača 25% posebnega davka
Kmet, ki je izplačevalec in plačnik davka, mora obračun 
zgoraj navedenih prispevkov in davka poročati na DURS z 
obrazcem REK-2, na katerem se obračuna akontacija doho-
dnine, oba prispevka ter obračun posebnega davka v višini 
25% na določene prejemke.

Zaposleni družinski člani in družinski člani, ki delajo na 
kmetiji
Razlika med družinskimi člani, ki so zaposleni na kmetiji in 
družinskimi člani, ki niso zaposleni  in so obvezno zavarova-
ni  iz kmetijske dejavnosti in le delajo na kmetiji, je v tem, da 
slednji niso v delovnem razmerju, kar pomeni, da dohodek 
sicer ustvarjajo, ni pa to njihov lasten dohodek, ampak skupni 
dohodek na kmetiji. V primeru zaposlenih pa za delo, ki ga 
opravljajo na kmetiji, prejmejo plačo.
Razlika med družinskimi člani, ki so po pogodbi sklenili de-
lovno razmerje, in tistimi, ki niso družinski člani in delajo 
na kmetiji ter  so zavarovani kot prostovoljni (ali obvezni) 
kmečki zavarovanci, je v tem, da se v primeru, da kmetija 
vodi knjigovodstvo po dejanskih prihodkih in odhodkih tako 
v osnovni kmetijski kot v dopolnilni dejavnosti, ti stroški ne 
upoštevajo v knjigovodskih evidencah. V primeru zaposlitve 
po zakonu o delovnih razmerjih pa se upošteva stroške pri-
spevkov za zavarovanje in plače.
Vse zgoraj zapisano šteje, da je kmetija, ki zaposluje delavce 
»klasični« delodajalec, saj veljajo enake pravice in predpisi, 
kot npr: za d.o.o. ali s.p.

Samozaposlitev kmeta
So tudi kmetje, ki so nosilci dejavnosti, tako osnovne ali do-
polnilne, ki so v skladu s predpisi o pokojninskem in invalid-
skem zavarovanju zavarovani kot kmetje. Le ti pa zaposlujejo 
le družinske člane, zunanjih delavcev pa ne. To so samoza-
posleni kmetje, ki jim nova zakonodaja prinaša nekaj olajšav 
pri izvajanju zakona v obliki kot so: ne potrebujejo dokazil o 
usposabljanju, ne potrebujejo zdravniških pregledov, ne po-
trebujejo izvajanje varnosti pri delu z oceno tveganja itd…
Zato pa nosijo vso odgovornost sami za izvajanje varnosti 
pri delu in zdravju, varstvu opreme, škodljivosti in podobno. 
Sami morajo oceniti tveganje in napisati izjavo o varnosti ter 
zagotoviti ukrepe pri varnosti in zdravju pri delu.

Snežana Bjelošević
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nabIRanjE GOb In KOSTanja

KMETIJE IN PROSTI ČAS

Poglejmo najprej, kaj pravi zakonodaja:

Zakon o gozdovih
5. člen
Lastnik gozda mora dovoliti v svojem gozdu prost dostop 
in gibanje drugim osebam in mora dovoliti v svojem gozdu 
čebelarjenje ter lov in rekreativno nabiranje plodov zelnatih 
rastlin, gob in prosto živečih živali v skladu s predpisi.
25. člen
(1) V gozdovih, v katerih bi se z nabiranjem živali, plodov, 
gob in rastlin ogrožala katerakoli rastlinska ali živalska vrsta 
oziroma funkcija gozdov, se lahko nabiranje omeji ali prepo-
ve. Omejitev vrste, količine, načina, kraja in časa nabiranja ali 
prepoved nabiranja, podpiše minister, pristojen za gozdarstvo.
(2) V gozdovih, kjer lastnik goji drevje tudi zaradi plodov, se 
lahko drugim nabiranje takih plodov prepove. Prepoved na 
predlog lastnika odredi pristojni organ lokalne skupnosti.

Pravila nabiranja gob in »gobarske vinjete«
Pri rekreativnem ( 22. člen Pravilnika o varstvu gozdov ) go-
barjenju se morajo upoštevati omejitve, ki nam jih daje Ured-
ba o varstvu samoniklih gliv. Pravilnik določa, da lahko ena 
oseba dnevno nabere največ dva kilograma gob. Dovoljeno je 
nabrati tudi gobo, ki je težja od dveh kilogramov. Smisel tega 
določila je namreč v tem, da naberemo le toliko gob, kolikor 
jih lahko v enem dnevu porabimo.

Po zakonu mora imeti vsak gobar pleteno košaro ( predpisana 
z Uredbo o varstvu samoniklih gliv ), ali podobno embalažo, 
ki ima luknjice, skozi katere lahko trosi gob prosto padajo in 
nož saj je gobe treba grobo očistiti na rastišču samem. Prepo-
vedano je nabiranje zavarovanih vrst gob. Sveže gobe je pre-
povedano prenesti preko državne meje.

Z denarno kaznijo najmanj 208,65 EUR se kaznuje posame-
znik, ki ravna v nasprotju s pravili. Sicer pa segajo kazni za kr-
šitev » gobarske zakonodaje« za posameznike do 2.500 evrov 
in samostojne podjetnike do 4.000 evrov. Prav tako ni odveč 
povedati, da lahko prejmete tudi kazen v višini 400 evrov, če 
kršite režim uporabe gozdnih cest. Nadzor nad izvajanjem 
prepovedi, omejevanja in pravili nabiranja gob opravlja goz-
darska inšpekcija, inšpekcija varstva okolja in pooblaščene 
nadzorne službe za varstvo parkov in drugih zavarovanih na-
ravnih znamenitosti.

Gobarske vinjete – Slovensko ministrstvo za kmetijstvo in 
okolje že nekaj časa pripravlja sistemske spremembe zakona o 
gozdovih, v katerem se utegnejo po novem znajti tudi gobar-
ske vinjete oziroma dovolilnice za nabiranje gozdnih plodov. 
Tako predlagajo lastniki gozdov, ki jih je okoli 450.000, kateri 
bi tudi razpolagali z dovolilnicami. V Avstriji in Italiji so go-
barske vinjete že uvedli.

Pravila pri nabiranju kostanja 
Nabiranje kostanja je prav tako kot nabiranje gob omejeno in 
sicer ga ne smemo nabirati za nadaljnjo prodajo. Pomemb-
no je, da vsak nabiralec upošteva gozdni bonton. Posameznik 

lahko v enem dnevu nabere največ dva kilograma kostanja. 
Pri nabiranju ni dovoljeno uporabljati pripomočkov za učin-
kovitejše nabiranje, ki povzročajo poškodbe na rastlini nabi-
ranja ali njegovi okolici. Nabrane količine ne smejo biti pred-
met prometa.

Rešitev za vse tiste, ki nabirajo gobe in kostanj za nadaljnjo 
prodajo, je registracija dopolnilne dejavnosti ali kratkotrajno 
delo.

Ivanka Žnidaršič
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Edita Pleterski

Tik preden elektronsko računovodstvo  pospravi v arhive še zadnji 
fascikel, oziroma registrator, želim obuditi spomin na prvi fascikel, ki sem 
ga srečala v življenju.

Moja zgodba se začenja na senčni strani Gorjancev, če se lahko izrazim v 
nasprotju s Tonijem Gašperičem.

Pisala so se 70. leta, komajda sem spoznala labirinte hrama učenosti. A še 
predeno sem bila dovolj velika, da sem lahko šla v šolo, mi je stara mama 
dovolila, da sem sama začela hoditi v vaško trgovino, oddaljeno kakšna 2 
km, v sosednjo vas.

V  vasici, stisnjeni ob potoček,  je bila vse od povojnih ča-
sov majhna trgovina z mešanim blagom. Domačinom  in 
prebivalcem velikega dela Gorjancev, celo iz hrvaške strani, 
je nudila vse od živil do orodja. Vodila sta jo zakonca v svoji 
zasebni hiši. Danes si nihče ne predstavlja, da bi pred trgovino 
dve uri čakal na kruh, toda tako je bilo pred nekaj desetletji, 
ko v Sloveniji ni bilo supermarketov. Trgovina je bila osrednji 
družabni prostor, kjer so se zbirali in zadrževali ljudje, seveda 
niso samo opravljali nakupov, tudi pretok informacij je bil na 
višku.  Skladiščni prostor je bil obenem tudi prostor za kupce. 
Moški so posedali na  vrečah in kartonih, se pogovarjali, pili 
pivo in kadili. Zame je bil pravi dogodek, če sta me mama ali 
stara mami napotili v trgovino.  Kupiti sem vedno šla gospo-
dinjske artikle, ne sladkarij zase, za te ni bilo denarja. Naučili 
sta me tudi posebej spoštljivega odnosa do lastnikov trgovine; 
dejali sta mi, da sta to, gospod in gospa (v šoli smo takrat imeli 
tovariše in tovarišice), na vasi pa strice in tete.
 V trgovini  sem opazovala blago zloženo na police. Vedno vse 
na istem mestu. Na levi strani trgovine je bilo tehnično bla-
go. Tako velika sem bila, da sem videla preko lesenega pulta 
na drugo spodnjo polico, kjer je vedno ležala velika, debela , 

črno-zelena mapa z luknjo, ki je imela okovan rob in vogalč-
ke….  Gledala sem, medtem ko sem čakala, da bom na vrsti, 
umikala se odraslim, da sem jim dala prednost in pridobila 
na času, da sem lahko gledala veliko črno mapo z luknjo in 
razmišljala, kaj je v njej…. Mapo sem poznala. Majhno, rde-
čo tanko, za v šolo. Veliko, črno pa je mama imela v miznem 
predalu, v njej je hranila nove pisemske ovojnice, dopisnice, 
knjižico s poštnimi številkami, pa kakšen garancijski list in 
račun…Toda, kaj je v tisti mapi z luknjo, če sploh je mapa??? 
Zakaj je  na njej luknja??   Ali je morda za prst? Prihajala sem v 
trgovino,  nekajkrat na leto, a mape  ni kupil nihče!!!
 Nekega dne sem vstopila v trgovino  popoldan, ko je bil gne-
ča z nakupi pri kraju. Bila sem edini kupec, gospa pa mi je 
prišla na proti. Opravila sem skromen  nakup in zbrala ves 
pogum, ki sem ga premogla. Vprašala sem: »Kaj pa je v tisti 
veliki mapi?« Pokazala sem na fascikel,  ki je ležal brez ovitka 
na dveh ročnih kosah, poleg brusov.
»Tist vzame oče, ko gre v Kršk?«´(beri Krško). Več si nisem 
upala vprašat, porabila sem vso energijo, ki sem jo imela. Za-
hvalila sem se, pozdravila in odšla s sklonjeno glavo….
 Premišljevala sem, kaj je v njej, ob robu se je videlo, da so 
njej neki listi.  Zakaj jo gospod vzame s seboj, ko gre v Krško? 
Srečo sem imela, da sem bila doma na  gričku na robu Gorjan-
cev, točno nasproti Krškega.  Krško sem poznala na daljavo, 
kakšnih 15 km daleč, preko krškega polja, je pod vinorodnem 
Sremičem stala velika tovarna z dvema ogromnima dimniko-
ma, iz katerih se je noč in dan vil bel dim…
Življenjska pot je me je popeljala kot pripravnico prav v  to to-
varno, kjer sem na glavni knjigi knjižila stroške dolgih sedem 
let in imela v rokah mnogo fasciklov, kakšne dokumente pa 
vodi maloprodajna trgovina, pa še vedno nisem vedela, pri-
znam pa, da sem se si  takrat  že nehala razbijati glavo, kaj je 
bilo črno-zelenem fasciklu v trgovini. Tovarna je šla leta 1993 
v stečaj in jaz sem izgubila delo. Čez nekaj mesecev sem se za-
poslila v enem od prvih majhnih računovodskih servisov, kjer 
me je po drugi porodniški pričakalo vodenje »enostavnega 
knjigovodstva« za  majhno trgovinico  z vasi, pa ne tisto, tista 
je imela že davno zazidana vrata in lastnika sta bila pokojna…

MOjE PRVO SREČanjE S FaSCIKLOM

https://www.google.si/search?hl=en&site=imghp&tbm=isch&source
=hp&biw=1366&bih=667&q=fadn+kmetija&oq=fadn+kmetija&gs_l=i
mg.3...949.4028.0.4443.12.5.0.7.7.0.440.2004.3-3j2.5.0....0...1ac.1.29.img..11.1.363.
tc2b9ZqUqgo#hl=en&q=otroci+v+ra%C4%8Dunovodstvu&tbm=isch&facrc=_&imgdi
i=_&imgrc=aEZ2zkYHJFt91M%3A%3BGWKgUOugXroNKM%3Bhttp%253A%252F%25
2Fwww.ro.si%252Fslike%252Fra%2525C4%25258Dunovodstvo-za-male-podjetnike.
jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.ro.si%252Fracunovodstvo-za-male-podjetnike.
html%3B507%3B338
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Skrivnost je bila razkrita; v fasciklu so bile dobavnice s prevze-
mnimi kalkulacijami in računi, »oče« (lastnik trgovine), pa je 
nosil dokumente v Krško, da so v računovodstvu Mercatorja, 
katerega franšiza je ta trgovina bila, dokumente poknjižili.
 Danes  res ne vem zakaj je tisti  turobni, na pol prazen fascikel 
pritegnil večjo pozornost kot lizike v okrogli  škatli, menda mi 
je bila že takrat usoda začrtana in danes imam možnost, da 
odprem vsak dan kakšnih 100 fasciklov in »pogledam«, kaj 
je v njih. 
 Za konec  le še iskreno opravičilo, dragi bralci, za uporabljen 
pogovorni izraz »fascikel«, ki je kar preveč udomačen, spada 
pa v naš poklicni žargon. V knjižni slovenščini ga imenujemo  
registrator. Slovar slovenskega knjižnega jezika, dr. Frana Ra-
movša  pojasnjuje izraz registrator tako:

3. adm. kartonaste platnice s širokim hrbtom in mehanizmom 
za vpenjanje, shranjevanje listin, dopisov: vložiti spis v registra-
tor // med takima platnicama vložene, shranjene listine, dopisi: 
prelistati registrator / prebrati registrator 

Vir: 
1.Citirano (21.10.2013, najdeno na: http://bos.zrc-sazu.si/cgi/
a03.exe?name=sskj_testa&expression=registrator&hs=1)

Neki kmet je kupil nov avtomodil VW passat. Pri tem so ga še 
posebej razjezila številna doplačila za različno dodatno opremo, ki 
so, seveda, dokaj podražila želeni avto. Z velikim negodovanjem, je 

kmet avto vseeno kupil.

Ne dolgo zatem, pa si je zaželel član nadzornega odbora podjetja 
Porsche, ki si je na podeželju zgradil novo kmetijo, kupiti kravo. 

Seveda se je spomnil na kmeta, ki je dolgo negodoval zaradi raznih 
doplačil pri nakupu avta, a ga je vseeno poklical in se pozanimal za 

nakup krave. Kmet mu je,

seveda z veseljem, napisal naslednji predračun:

GORENJSKA KRAVA - predračun

Krava - osnovna cena za standardno izvedbo - 2.400 EUR

Doplačilo za dvobarvno izvedbo (črno - bela) - 150 EUR

Prevleka iz govejega usnja - 100 EUR

Odtočne pipe - 15 EUR / kos - 60 EUR

Odbijača - goveja roževina - 20 EUR / kos - 40 EUR

Polsamodejni odganjalec muh - 30 EUR

Naprava za gnojenje - BIO izvedba - 60 EUR

Dvokrožni zavorni sistem (sprednje in zadnje noge) - 400 EUR

Večtonska signalna naprava - 140 EUR

Halogenska očesa s samodejnimi pokrovi - 150 EUR

Izgorevalni agregat s štirimi komorami in samodejnim 

prilagajanjem na različne vrste goriv, ter z integriranim 

izpušnim sistemom - 1.250 EUR

KOMPLETNA KRAVA - v zahtevani izvedbi - 4.930 EUR + DDV

Prevoz: Ni vključen v ceno.

Rok dobave: Takoj.

AKCIJSKA PONUDBA: Če kravo naročite še danes, dobite za isto 
ceno še poln rezervoar mleka!



Pridružite se nam v računovodskem podjetju Biro BONUS, 
kjer vas pričakuje paleta visoko usposobljenih in izkušenih strokovnjakov  
s široko ponudbo računovodskih, podjetniških in davčnih storitev.

Naša ponudba zajema:

1. RAČUNOVODSTVO 

Računovodstvo je osnovna dejavnost podjetja Biro BONUS, ki ga izvajamo na način:
• elektronskega računovodstva,
• brezpapirnega elektronskega računovodstva,
• klasičnega računovodstva.

2. DAVČno VARsTVo

V računovodskem podjetju Biro BONUS smo razvili sistem davčnega varstva svojih strank, kar 
pomeni, da bdimo nad vašimi odločitvami in skrbimo za to, da zaradi nepoznavanja zakonodaje  
ne bi sprejeli odločitve, ki bi bila za vas davčno neugodna ali bi pomenila kršitve zakonskih 
obveznosti.

3.KADRoVsKo sVEToVAnJE

Svetujemo in obračunavamo vse vrste prejemkov iz delovnega razmerja ter pogodbenih razmerij.

4. AnALIZIRAnJE PosLoVAnJA In PoDJETnIŠKo sVEToVAnJE

Sodobni podjetniki potrebujemo več - za nas analize, ki jih predpisujejo državni in statistični 
organi, že zdavnaj niso več dovolj. Podjetje Biro Bonus vam nudi ažurne analize vašega poslovanja, 
prilagojene vašim zahtevam, zunanjim in notranjim uporabnikom ter specifičnosti poslovanja.

5. IZoBRAŽEVAnJE

Izobraževanje in osebnostna rast sta naša stalna naloga in skrb. Poleg skrbi za lastno izobraževanje 
in pridobivanje novih znanj nudimo različne oblike izobraževanj  
tudi našim strankam.


