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1.0 UPRAVIČENCI 
 

Na podlagi 94. člena Zakona o trošarinah in Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se 

porabijo za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo so do vračila dela trošarine za energente, ki jih 

dokazljivo porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije, upravičeni kupci, ki: 

 so v registru kmetijskih gospodarstev pri ministrstvu, pristojnem za kmetijstvo, evidentirani kot 

nosilci kmetijskega gospodarstva in  

 so imeli na dan 30. junija leta, za katero se uveljavlja vračilo, v Republiki Sloveniji v uporabi toliko 

kmetijskih in gozdnih zemljišč po posameznih vrstah dejanske rabe, da njihova normativna poraba 

goriva znaša vsaj 540 litrov za kmetijsko zemljišče in gozd oziroma vsaj 150 litrov za gozd. 

 

 

2.0 NORMATIVNA PORABA ENERGENTOV  
 

Vračilo trošarine se prizna za dejansko porabljene količine energentov, vendar največ do višine 

normativne porabe. 

 

Normativna poraba je določena za koledarsko leto glede na površino in dejansko rabo kmetijskih in 

gozdnih zemljišč v Republiki Sloveniji, kakor ju izkazujejo grafične enote rabe kmetijskega gospodarstva 

(GERK) oziroma zemljiški kataster.  

 

Normativna poraba znaša:  

 200 litrov na hektar njive, njive za rejo polžev, jagod na njivi, trajnih rastlin na njivskih površinah, 

rastlinjaka, rastlinjaka s sadnimi rastlinami, matičnjaka, trajnega travnika, hmeljišča v premeni, 

ekstenzivnega sadovnjaka, travinj z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi, začasnih travinj in 

kmetijskega zemljišča v pripravi (skupina 1); 

 420 litrov na hektar vinograda, intenzivnega sadovnjaka, hmeljišča, oljčnika ali ostalih trajnih 

nasadov (skupina 2);  

 50 litrov na hektar plantaže gozdnega drevja (skupina 3);  

 15 litrov na hektar gozda (skupina 4). 

 

Kot površina kmetijskih zemljišč v uporabi se za kmetijsko zemljišče iz 1. in 2. skupine upošteva največja 

upravičena površina, za kmetijsko zemljišče iz 3. skupine pa površina, kot jo izkazujejo grafične enote 

rabe zemljišč kmetijskega gospodarstva (GERK) pod posamezno vrsto dejanske rabe, kakor je za 

posamezno kmetijsko gospodarstvo, na dan 30. junija leta za katero se uveljavlja vračilo, evidentirana 

v registru kmetijskih gospodarstev pri ministrstvu, pristojnem za kmetijstvo. 

 

Kot površina gozdnih zemljišč v uporabi se upošteva površina zemljišč, ki je po dejanski rabi v 

zemljiškem katastru opredeljena kot gozd in je na dan 30. junija leta za katero se uveljavlja vračilo:  

 v uporabi kmetijskega gospodarstva, ki je pravna oseba, agrarna skupnost ali samostojni podjetnik 

posameznik, oziroma v uporabi nosilca in članov kmetijskega gospodarstva – kmetije; 

 v uporabi osebe, ki ni kmetijsko gospodarstvo in je pravna oseba, agrarna skupnost, samostojni 

podjetnik posameznik ali fizična oseba. 

Normativna poraba goriva za gozdne površine, kjer se izvajajo dela za odpravo posledic škode zaradi 

prenamnožitve populacij podlubnikov znaša 60 litrov na hektar gozda. 

Za izvajanje del za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacij podlubnikov se štejeta 

dejanski posek in spravilo lubadark v letu 2018, pri čemer mora biti posek enak ali večji od 35 kubičnih 

metrov na hektar gozda. Obseg poseka na hektar gozda se določi iz podatkov odločbe o sanitarni sečnji 

in izvedbi varstvenih del in zemljiškega katastra, ki jo izda Zavod za gozdove Slovenije in sicer kot 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7128
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13250
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13250
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količnik med količino lubadark za posek v kubičnih metrih in skupno površino gozda parcele po odločbi 

v hektarjih. 

 

 

3.0 NAČIN UVELJAVLJANJA VRAČILA ZA FIZIČNE OSEBE 
 

3.1 Obrazec  
 

Upravičenci - fizične osebe vložijo zahtevek za vračilo trošarine pri pristojnem finančnem uradu glede 

na svoje stalno prebivališče kot letni zahtevek do 30. junija tekočega leta za preteklo leto na obrazcu 

TRO-A.  

 

3.2 Sprememba nosilca kmetijskega gospodarstva  
 

V primeru spremembe nosilca kmetijskega gospodarstva – kmetije v obdobju uveljavljanja vračila 

trošarine za posamezno koledarsko leto se upravičenost do vračila  prizna novemu nosilcu.  

 

3.3 Več lastnikov ali uporabnikov gozda 
 

Pri uveljavljanju vračila trošarine za gozd mora vlagatelj za kmetijsko gospodarstvo – kmetijo z več 

lastniki ali uporabniki gozda zahtevku za vračilo trošarine priložiti pooblastilo z identifikacijskimi podatki 

vseh lastnikov ali uporabnikov gozda ter njihovim podpisom, s katerim soglašajo, da vlagatelj uveljavlja 

vračilo trošarine v imenu vseh upravičencev. 

 

3.4 Dokazila 
 

Za uveljavitev vračila trošarine fizičnim osebam se upoštevajo izvirniki računov o nabavi energenta, ki 

se predložijo na zahtevo pristojnega organa. 

 

Upravičenec lahko kot račun za energent upošteva tudi račun za strojno storitev, ki mu jo je izvajalec 

opravil na kmetijskem zemljišču ali gozdu v uporabi  upravičenca. Izvajalec storitve mora na izdanem 

računu navesti količino porabljenega energenta in dati izjavo, da sam za to količino ne bo uveljavljal 

vračila trošarine 

 

Upravičenci do vračila trošarine morajo hraniti listine (račune), na podlagi katerih jim je bila vrnjena 

trošarina, 10 let po izteku leta, na katero se listine nanašajo, in jih predložiti na zahtevo pristojnega 

organa. 

 

3.5 Višina vračila trošarine 
 

Za energente, dokazljivo porabljene za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije, se vrne 70 % 

povprečnega zneska trošarine, ki je predpisana za plinsko olje za pogonski namen v koledarskem  letu, 

za katero se zahteva vračilo trošarine. Upošteva se povprečni znesek trošarine za plinsko olje za 

pogonski namen v preteklem letu, ki ga ugotovi ministrica za finance. Če se v posameznem letu trošarina 

ne spremeni, se upošteva znesek trošarine, ki velja na prvi dan leta, na katero se zahtevek nanaša.  

 

 

 

 

http://www.fu.gov.si/kontakti/
http://www.fu.gov.si/kontakti/
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/trosarine_ztro_1/obrazci/obrazec_tro_a/
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4.0 NAČIN UVELJAVLJANJA VRAČILA ZA PRAVNE OSEBE, AGRARNE 

SKUPNOSTI IN SAMOSTOJNE PODJETNIKE POSAMEZNIKE 
 

4.1 Obrazec 
 

Upravičenci, ki so pravne osebe, agrarne skupnosti in samostojni podjetniki posamezniki, vložijo 

zahtevek za vračilo pri pristojnem finančnem uradu na obrazcu  TRO-B.  

 

4.2 Obdobje uveljavljanja vračila 
 

Zahtevek za vračilo se lahko vloži kot:  

 mesečni zahtevek do zadnjega dne tekočega meseca za pretekli mesec; 

 zahtevek za koledarsko trimesečje (januar, februar, marec; april, maj, junij; julij, avgust, september; 

oktober, november, december) v šestdesetih dneh po poteku koledarskega trimesečja; 

 letni zahtevek do 31. marca tekočega leta za preteklo leto. 
 

Upravičenec do vračila izbere mesečni, trimesečni ali letni način uveljavljanja vračila v okviru 

posameznega koledarskega leta. Mesečni, trimesečni in letni način uveljavljanja vračila trošarine v 

posameznem koledarskem letu se izključujejo.  

 

4.3 Dokazila 
 

Za uveljavitev vračila pravnim osebam, agrarnim skupnostim in samostojnim podjetnikom 

posameznikom se upoštevajo računi oziroma kopije računov, ki se glasijo na upravičenca in se priložijo 

zahtevku. Šteje se, da se račun glasi na upravičenca, kadar so na njem navedeni ime in priimek oziroma 

naziv, naslov in davčna številka upravičenca.  
 

Upravičenec lahko kot račun za energent upošteva tudi račun za strojno storitev, ki mu jo je izvajalec 

opravil na kmetijskem zemljišču ali gozdu v uporabi  upravičenca. Izvajalec storitve mora na izdanem 

računu navesti količino porabljenega energenta in dati izjavo, da sam za to količino ne bo uveljavljal 

vračila trošarine.  
 

Upravičenci do vračila trošarine morajo hraniti listine (račune), na podlagi katerih jim je bila vrnjena 

trošarina, 10 let po izteku leta, na katero se listine nanašajo, in jih predložiti na zahtevo pristojnega 

organa.  

 

4.4 Višina vračila trošarine 

 
Za energente, dokazljivo porabljene za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije, se vrne 70 % 

povprečnega zneska trošarine, ki je predpisana za plinsko olje za pogonski namen v obdobju, za katero 

se zahteva vračilo trošarine 
 

Za vračilo trošarine se upošteva povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v 

mesecu, za katerega se vračilo uveljavlja, in ki ga ugotovi ministrica za finance, za mesec, za katerega 

se vračilo uveljavlja. Če se v posameznem mesecu trošarina ne spremeni, se upošteva znesek 

trošarine, ki velja na prvi dan meseca, na katerega se zahtevek nanaša.  

 

Višina vračila za 1000 litrov porabljenih energentov (zneski so informativne narave). 

 

 

 

http://www.fu.gov.si/kontakti/
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/trosarine_ztro_1/obrazci/obrazec_tro_b/
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Trosarine/Opis/Visina_vracila_trosarine_za_energente.xlsx
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5.0  PRIDOBIVANJE PODATKOV ZA ODLOČANJE O VRAČILU TROŠARINE 

 
Za odločanje o vračilu trošarine pridobi pristojni organ podatke o nosilcu in članih kmetijskega 

gospodarstva, o članih agrarnih skupnosti ter podatke o površinah kmetijskih zemljišč od ministrstva, 

pristojnega za kmetijstvo. 

 

 

6.0 PORABA ENERGENTA ZA NAPRAVE VGRAJENE NA VOZILIH  
 

Za vozila z vgrajenimi napravami, ki izpolnjujejo pogoje za vračilo trošarine v skladu s 94. in 95. členom 

zakona, se za celotno količino porabljenega energenta uveljavlja vračilo v skladu s 95. členom. 

 

 

7.0 VRAČILO TROŠARINE 

 
Pristojni organ vrne trošarino v 30 dneh od dneva vročitve odločbe o vračilu. Glede na določbo 85. člena 

Zakona o davčnem postopku je vročitev odločbe opravljena 15. dan od dneva njene odpreme. Datum 

odpreme odločbe je odtisnjen na kuverti. Če je odločba vročena osebno, se šteje za vročeno v skladu 

s 87. členom Zakona o splošnem upravnem postopku. Če se odločba elektronsko vroča prek 

informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: portal e-Davki) v 

skladu z določbo 85.a člena Zakona o davčnem postopku se šteje, da je vročitev opravljena z dnem, ko 

zavezanec z elektronskim podpisom vročilnice prevzame dokument s portala e-Davki. Če dokumenta 

ne prevzame v 15 dneh od dneva, ko mu je bilo obvestilo puščeno prek portala e-Davki, velja vročitev 

za opravljeno z dnem preteka tega roka. Vračilo trošarine se upravičencu oziroma vlagatelju izplača na 

transakcijski račun. 

 

 

 

 

 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4703
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1603
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4703

