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Za davčno leto 2013 se bodo začele uporabljati nekatere vinogradov izven Slovenije se upošteva povprečni 
novosti, ki jih prinaša Zakon o spremembah in katastrski dohodek vinogradov v katastrski občini, ki je 
dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2L, Ur. l. RS, št. krajevno najbližje vinogradom izven Slovenije, tako 
94/2012, z dne 10. december 2012), obvezno ugotavljanje ugotovljen katastrski dohodek pa se pripiše članom 
davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in kmečkega gospodinjstva, ki imajo pravico uporabljati 
odhodkov ali z uveljavljanjem normiranih odhodkov pa vinograd.
zakon prestavlja na 1. januar 2014. Skupni dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini gozdarske dejavnosti po novem vključuje dejanske zneske 
(ZDoh-2H, Ur. l. RS, št. 106/2010), je s 1. januarjem 2013 drugih dohodkov, ki so prejeti v povezavi z opravljanjem 
predvidel obvezen prehod na ugotavljanje davčne osnove osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti. To 
na podlagi računovodskih podatkov oziroma evidenc za pomeni, da drugi dohodki osnovne kmetijske in osnovne 
davčne namene (v nadaljevanju vodenje računovodstva), gozdarske dejavnosti niso več obdavčeni pavšalno kot 
če skupni obdavčljivi dohodki članov kmečkega povprečni zneski subvencij. Davčna osnova je katastrski 
gospodinjstva iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dohodek in obdavčljive subvencije (v letu 2013 vse 
dejavnosti v predhodnem koledarskem (ki je enako dejansko prejete obdavčljive subvencije).
davčnemu) letu presežejo 7.500 evrov. Kot kriterij za Vodenje evidenc v primeru obdavčitve na podlagi 
določitev praga 7.500 evrov dohodkov se ne upošteva katastrskega dohodka ni predpisano.
zgolj eno koledarsko leto, pač pa povprečje dveh 
zaporednih koledarskih let. b) Ugotavljanje davčne osnove na podlagi dejanskih 

prihodkov in normiranih odhodkov
Možni načini obdavčitve dohodkov iz osnovne kmetijske Če se nosilec kmetijske dejavnosti odloči za ugotavljanje 
in osnovne gozdarske dejavnosti so za leto 2013 naslednji: davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, se 
   - davčna osnova je katastrski dohodek, dohodek ugotovi tako, da se od ustvarjenih prihodkov 
   - na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odštejejo odhodki v višini 70% ustvarjenih prihodkov. Ne 
odhodkov, glede na višino tako ugotovljenega dohodka je akontacija 
   - na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov. dohodnine med letom 25-odstotna (25% od davčne 
Od izbranega načina ugotavljanja davčne osnove je osnove, torej 7,5% od ustvarjenih prihodkov), za davčno 
odvisno tudi vodenje evidenc. leto pa se ti dohodki dokončno obdavčijo z dohodnino. Od 

ugotovljene dohodninske obveznosti (ki je letna davčna 
a) Davčna osnova je katastrski dohodek (t.i. pavšalna obveznost), se odštejejo med letom plačane akontacije 
obdavčitev) davka od dohodkov. 
Davčna osnova od tržnih dohodkov za pridelavo na V skladu z Zakonom o dohodnini lahko davčni zavezanec 
zemljiščih je katastrski dohodek, kot je ugotovljen po pri ugotavljanju davčne osnove zahteva upoštevanje 
predpisih o ugotavljanju katastrskega dohodka na dan 30. normiranih odhodkov, če izpolnjuje naslednje pogoje:
junija leta, za katero se dohodek ugotavlja. Katastrski - zanj ne obstaja obveznost vodenja poslovnih knjig in 
dohodek od proizvodnje vina iz lastnega pridelka grozdja evidenc po drugih predpisih,
je dvakratnik katastrskega dohodka vinograda, katerega - njegovi prihodki iz dejavnosti v zadnjih zaporednih 12 
pridelek grozdja se porabi za proizvodnjo vina. Če mesecih, z vključno z mesecem oktobrom tekočega leta, 
zemljišče ni evidentirano kot vinograd v zemljiškem ne presegajo 50.000 evrov
katastru, se kot katastrski dohodek od proizvodnje vina iz - ne zaposluje delavcev.
lastnega pridelka upošteva dvakratnik povprečnega V primeru ugotavljanja davčne osnove na podlagi 
katastrskega dohodka vinograda v katastrski občini, v dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov se vsa 
kateri se zemljišče nahaja. Za določitev katastrskega prejeta neposredna in izravnalna plačila (t.i. subvencije) 
dohodka od proizvodnje vina iz pridelka grozdja upoštevajo kot prihodek.

OBDAVČITEV OSNOVNE KMETIJSKE IN OSNOVNE 
GOZDARKSE DEJAVNOSTI



Ameriški škržatek je v naravi glavni prenašalec karantenske sredstva (npr. Steward, Pyrinex 25 CS) zmanjšujejo 
bolezni - zlate trsne rumenice ki jo povzroča fitoplazma populacijo ameriškega škržatka in so primerna za območja, 
Grapevine flavescence doree (FD). Prenaša jo na ki niso uradno razmejena zaradi FD.
perzistenten način (kužen ostane celo življensko dobo) s trte V vinogradih izven razmejenih območij zlate trsne 
na trto. Zlata trsna rumenica povzroča veliko gospodarsko rumenice, kjer je populacija ameriškega škržatka srednja ali 
škodo, zlasti pri pridelavi grozdja. Obolela trta ne rodi in velika, pa je potrebno opraviti najmanj eno tretiranje po 
propade. Pri belih sortah listje rumeni, pri rdečih pa zelena cvetenju, poleg tega pa še tretiranje proti grozdnim sukačem 
barva prezgodaj prehaja v rdečo, listje se uvihava, poganjki s sredstvi, ki delujejo tudi na ameriškega škržatka (npr. 
so mlahavi. Reldan 22 EC).
Ameriški škržatek živi predvsem na trti, hrani se z njenim 
rastlinskim sokom, in razvije en rod na leto. Odrasli škržatek 
meri od 4,8 do 5,5 mm. Mlajši razvojni stadiji (ličinke) 
ameriškega škržatka se najpogosteje zadržujejo na spodnji 
strani listov poganjkov, ki izraščajo iz debla. Višji razvojni 
stadiji in odrasli škržatki pa na spodnji strani listov v bolj 
zasenčenih delih trsov. Navzočnost odraslih škržatkov 
najenostavneje spremljamo z rumenimi lepljivimi ploščami. 
Število ugotovljenih škržatkov ugotavljamo zlasti v juliji in 
avgustu. Prag zatiranja so 4 osebki na ploščo na teden.  (Vir slike: pinus – TKI)
Zatiranje ameriškega škržatka je obvezno v vinogradih za Pred tretiranjem s sredstvi ki so nevarna za čebele, je 
pridelavo grozdja na razmejenih območjih zlate trsne potrebno odstraniti cvetočo podrast in izvesti druge 
rumenice, to so žarišča okužbe in pripadajoča varnostna preventivne ukrepe za varstvo čebel. Fitofarmacevtska 
območja za zlato trsno rumenico, ki zajemajo večino sredstva vedno uporabljamo v skladu z navodili za uporabo 
slovenskih vinogradov. V juniji in juliju sta obvezni najmanj in navedbami opozoril na etiketi.
2 tretiranji ličink ameriškega škržatka. Če so v začetku Natančnejše roke zatiranja za posamezna območja napove 
avgusta na teden ulovljeni 4 škržatki ali več opravimo še 3. opazovalna napovedovalna služba za varstvo rastlin.
tretiranje. Za karantenski ukrep so učinkovita Napovedi so objavljene na spletni strani: 
fitofarmacevtska sredstva kot so: http://www.fito-info.si/pr/obv/       
Actara 25 WG, Reldan 22 EC, Decis 2,5 E ter v ekološki 
pridelavi sredstva na podlagi piretrina. Ostala registrirana Rudi Meško ing. agr.

VARSTVO OLJNIH BUČ STRNIŠČE PO ŽETVI
Vremenske razmere pospešujejo razvoj oljnih buč, prav tako Setev strniščnih posevkov ima v njivskem kolobarju več 
pa tudi razvoj bolezni in škodljivcev na bučah. Kot prednosti. Z vključevanjem strniščnih dosevkov razširimo 
pomembni škodljivci se pojavljajo listne uši, škodo preozki kolobar, v poletnem času pa se izognemo propadanju 
povzročajo predvsem z prenašanjem virusov kumarnega strukture tal zaradi vročine in poletnih neviht, pridelamo 
mozaika na bučah. V primeru prerazmnožitve listnih uši je dodatno krmo za živino in preprečujemo razmnoževanje 
mogoče uporabiti Mospilan, Pirimor, Teppeki ali Actaro. Na bolezni in škodljivcev. Na poljedelsko živinorejskih 
splošno se na bučah najpogosteje pojavlja pepelasta plesen, kmetijah, kjer se kaže večja potreba po krmi, imajo prednost 
ki lahko v primeru neprimerne zaščite povzroči močno krmni dosevki. Ti so izredno dobre ugodilke v kolobarju, saj 
propadanje listja. Pepelovka povzroča slabo polnjenje semen nadzemni del posevka dobro varuje tla pred vremenskimi 
pri plodovih. V obdobju pred začetkom intenzivne rasti vrež vplivi, gost koreninski splet pa bogati tla s humosom in 
tretiramo z pripravki na podlagi Azoksistrobina (Quadris) ali ustvarjajo bogato grudičasto strukturo tal. Posevki za 
AL- fosetila (Aliette). pridelavo krme so predvsem: mnogocvetna ljulka, 

inkarnatka, aleksandrijska in perzijska detelja, grašljinka, 
VARSTVO SADOVNAJKOV IN VINOGRADOV sudanska trava in enoletne travno-deteljne mešanice. 
Ob dobrem spremljanju pred jablanovim škrlupom in Za zeleni podor sejemo rastline, ki v kratkem času naredijo 
pepelovko je potrebno opazovati tudi morebitno veliko nadzemne in podzemne mase in v naslednjem letu ne 
prerazmnožitev rdeče sadne in navadne pršice. V primeru predstavljajo problema v naslednji kulturi kot plevel. Razen 
preseženega praga škodljivosti uporabimo Masai, obogatitve tal s humosom so nekatere vrste zelo primerne, 
Milbeknock, Vertimec ali Ortus. Prav tako je potrebno ker preprečujejo pojav nematod. Za podor so primerne 
pregledovati nasade jablan, predvsem mlade nasade na pojav rastline: oljna redkev, bela gorjušica, krmna repica, krmna 
hruševega ožiga (simptomi: sušenje in venenje poganjkov ter ogrščica, facelija.
mladih plodičev, ter pojav simptomov na tistih drevesih, kjer Prav tako je kot strniščni posevek ali pa po spravilu 
se je ožig pojavil že v preteklih letih). zgodnjega krompirja možno posejati ajdo.  Ajda je 
Pri vinski trti je potrebno pozorno spremljati napovedi za tradicionalna poljščina, zrnje je bogato z ogljikovimi hidrati, 
okužbe z peronosporo in oidijem.  Prav tako je treba paziti na beljakovinami in minerali, zato ima svoje mesto predvsem v 
razmik med škropljenji, ki naj bo prilagojen predvsem ljudski prehrani. Ima pa ajda velike potrebe po vlagi, zato je 
količini padavin in prirastu vinske trte. Razmik naj ne bo zgodnejša setev za ajdo bolj primerna, ker je pri poznih 
daljši od 10 dni, v primeru velike količine padavin (nad 30 setvah pridelek vprašljiv, predvsem zaradi nižjih temperatur 
mm) pa krajši od 8 dni. v septembru in začetku oktobra.

Alenka Rožman univ.dipl.ing.kmet.

c) Ugotavljanje davčne osnove na podlagi dejanskih marsičem drugem, kar vse vpliva tako na prihodke kot 
prihodkov in dejanskih odhodkov tudi na odhodke. Le na podlagi vseh teh natančnih 
Davčna osnova se lahko ugotavlja tudi na podlagi podatkov se lahko, na vse tri načine ugotavljanja davčne 
dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov (ugotavlja se osnove, izračuna in primerja med seboj ostanek dohodka, 
dobiček). Pri tem ima zavezanec možnost evidentirati ki gre v obdavčitev. Vedeti pa je potrebno, da ima vsak 
poslovne dogodke po sistemu enostavnega ali način tako pozitivne kot negativne plati. Vsekakor pomeni 
dvostavnega knjigovodstva, ki je predpisan s Pravilnikom določanje dejanske davčne osnove večjo obremenitev 
o vodenju poslovnih knjig in sestavljanju letnega kmetije z dokumentacijo, ki je potrebna za vodenje 
poročila. Enostavno knjigovodstvo lahko vodi pod knjigovodstva. Ker Davčna uprava RS takšne kmetije 
pogojem, da v zadnjem poslovnem letu ni prekoračil dveh obravnava kot fizične osebe z dejavnostjo, se večina 
od teh meril: komunikacije odvije preko e-davkov (elektronsko preko 
- povprečno število delavcev ne presega tri, spleta). Za to je potrebno imeti ustrezen računalnik in 
- letni prihodki so nižji od 50.000 evrov, internetno povezavo, vključno z elektronskim podpisom. 
- povprečna vrednost aktive, izračunana kot polovica Ker pa je vodenje knjigovodstva in priprava letnih poročil 
seštevka vrednosti aktive na prvi in zadnji dan poslovnega ter obračunov za ta namen nekoliko zahtevnejše, je 
leta, ne presega 25.000 evrov. običajno to bolje prepustiti računovodski pisarni, kar je za 
- V primeru ugotavljanja davčne osnove na podlagi kmetijo lahko kar precejšen strošek. Na kakšni kmetiji pa 
dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov se vsa prejeta se bo končna davčna obremenitev mogoče celo 
neposredna in izravnalna plačila (t.i. subvencije) zmanjšala.
upoštevajo kot prihodek.

(Vir: - Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, 
Ali je obdavčitev po dejanskih dohodkih za kmetije bolj Obdavčitev osnovne kmetijske in osnovne gozdarske 
ugodna od obdavčitve po katastrskem dohodku, je na dejavnosti, oktober 2011 in http://www.durs.gov.si.)
splošno težko reči. Kmetije se med seboj ločijo po vrsti in 
tehnologiji kmetijske proizvodnje, po opremljenosti z Vodja FRS, Alenka Ivančič, dipl. ekon.
osnovnimi sredstvi, vrsti razpoložljive delovne sile in še 

ZATIRANJE AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA, 
PRENAŠALCA ZLATE TRSNE RUMENICE

KMETIJSKO-STROKOVNI NASVETI
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