
oktober 2017

že to ved  že evt  Z 1e t1sv e 7a l dmi o 1900 - 2017

VABILO

VABIMO VAS NA OTVORITEV 
ODKUPNO PRODAJNEGA CENTRA GORIŠNICA 

IN SREČANJE ČLANOV IN ZAPOSLENIH 
KMETIJSKE ZADRUGE PTUJ, KI BO

V GORIŠNICI,

V TOREK, 7. NOVEMBRA 2017, S PRIČETKOM OB  12.00 URI.

PO OTVORITVENEM IN KULTURNEM PROGRAMU SLEDI 
POPOLDANSKO DRUŽENJE OB PRLEŠKO - LUKARSKI KULINARIKI.

Glavna in odgovorna urednica je ANA RAMŠAK, člani uredniškega odbora pa so 
BRANKO VALENKO, MARINKA ŠTALCER, ROMAN BELŠAK in VALERIJA KODRIČ MAJCEN.

     Predsednik NO KZ Ptuj                     Direktor KZ Ptuj                     Predsednik UO KZ Ptuj 
     Ivan Svržnjak                                          Marjan Janžekovič                    Marjan Kramberger

KORUZA –TRNOVSKA VAS  

»S prevzemnim mestom v Trnovski vasi smo okoliški 
kmetje zadovoljni, saj  s krajšo potjo in hitrim prevzemom 
prihranimo precej časa.« 
Tako meni g. Majerič  iz 
Bukovcev in pridelovalci, 
ki so nam do sedaj dostavili 
koruzo v Trnovsko vas.  

	

	

	

TRGOVINA

Odprodaja zalog iz polic 

KMETIJSKIH  PRODAJALN  KZ  PTUJ 
v  mesecu  NOVEMBRU

- 10%



	

	

TRG ATEV  2017

V začetku oktobra smo v  KZ Ptuj končali  s trgatvijo  grozdja 
letnika 2017. To leto vinogradnikom ni bilo naklonjeno, saj smo 
doživeli vse možne vremenske tegobe. Pridelovalno leto se je 
namreč  začelo z močno spomladansko pozebo, nadaljevalo pa z 
večkratno točo in neurji.

Kazalo je na vsaj 30% zmanjšanje pridelka, vendar se je izkazalo, 
da so sorte, ki so manj pomrznile,  imele zelo lepe pridelke. Tudi s 
kvaliteto pridelanega grozdja smo lahko zelo zadovoljni, tako s 
sladkornimi stopnjami  kot tudi z zdravstvenim stanjem grozdja. 
Nekoliko so nam zagodle le močnejše padavine proti koncu 
trgatve, ko je bilo grozdje že tehnološko zelo zrelo in se je zato 
začela pojavljati gniloba.

V primerjavi z letnikom 2016 je letošnji letnik prehiteval za 7 – 
10 dni, tako da smo s trgatvijo pričeli že 23. avgusta z muškat 
otonelom, končali pa 2. oktobra z modro frankinjo in šiponom.
V KZ Ptuj smo letos odkupili 1.547 ton grozdja za klet P&F 
Ormož. Zastopanost sort je sledeča: laški rizling - 486 t, šipon - 
307 t, sauvignon - 211 t, chardonnay -  173 t, renski rizling - 83 t, 
muškat otonel - 78 t, beli pinot - 71 t, sivi pinot - 60 t, rumeni 
muškat   -34 t, traminec - 18 t, mešano - 16 t, modra frankinja  - 5 
t, rizvanec  - 3 t, modri pinot - 2 t. Odkupili smo  tudi 43 ton 
grozdja za Klet Ptuj.

Seveda pa se večina naših vinogradnikov ukvarja tudi z 
kletarjenjem, če ne z večjimi, pa vsaj s količinami za lastno 
porabo. V trgovinah KZ Ptuj smo za vas pripravili široko paleto 
enoloških sredstev, ki so vam v pomoč pri pridelavi vina 
(kvasovke, hrano za kvasovke, razna bistrila, čistila, bentonite, 
tekoče žveplo, žveplo v trakovih…). Seveda je potrebno ta 
sredstva pravilno uporabiti, zato se držite navodil, ki so 
odtisnjena na embalaži. V naših trgovinah lahko prav tako dobite 
tudi merilne naprave in reagente za merjenje sladkorjev, 
alkohola, kislin ter vsebnosti žvepla, ki so nujni za spremljanje 
razvoja in kontrolo vina.

Ivo  Orešnik

	

HERBICIDI ŽITA – JESEN 

Že v prejšnji številki smo vas opozorili na prednosti 
uporabe herbicidov v žitih v jesenskem času. Glede 
na to, da se še nekaj časa napoveduje lepo in suho 
vreme, vas želimo spomniti,  da imamo v 
prodajalnah KZ PTUJ na zalogi vse herbicide in 
herbicidne kombinacije za jesensko  škropljenje 
proti plevelom v žitih. 

SPREMEMBE IN NOVOSTI ZA KMETE

Dovoljenje za uveljavljanje pavšalnega nadomestila
S 16. 9. 2017 je začel veljati spremenjeni Pravilnik o izvajanju 
Zakona o davku na dodano vrednost. Nekatere spremembe tega 
pravilnika se nanašajo tudi na uveljavljanje pavšalnega 
nadomestila za kmete.

Sprememba se nanaša na veljavnost pavšalnega dovoljenja in 
sicer se pavšalno dovoljenje kmetom ne bo več izdajalo za vsako 
posamezno leto, ampak bo pridobljeno dovoljenje veljalo do 
preklica davčnega organa. Davčni organ namreč s 1. januarjem 
naslednjega leta podaljša veljavnost dovoljenja za naslednje 
koledarsko leto po uradni dolžnosti. Davčni organ pred 
podaljšanjem dovoljenja na podlagi uradnih evidenc preveri 
izpolnjevanje pogojev za izdajo dovoljenja. Osnovni pogoji za 
pridobitev dovoljenja so:

- opravljanje osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti,
- katastrski dohodek kmečkega gospodinjstva znaša vsaj 

200 EUR in največ 7.500 EUR,
- ima v uporabi kmetijsko zemljišče oz. čebelji panj 

(pogoji za uveljavljanje pavšalnega nadomestila za 
pridelke in storitve iz posameznih skupin niso več 
vezani na velikost kmetijskih zemljišč oziroma število 
čebelj ih panjev v uporabi).  Kot dokazilo o 
izpolnjevanju pogojev glede zemljišč in čebeljih 
panjev v uporabi članov kmečkega gospodinjstva se 
upošteva podatek davčnega organa o površini zemljišč 
po posameznih vrstah dejanske rabe oziroma številu 
čeb el j ih  panje v  v  up orabi  č lanov kme čkeg a 
gospodinjstva, s katerimi razpolaga davčni organ za 
potrebe odmere dohodnine. Površine zemljišč v 
uporabi se torej več ne more dokazovati z veljavnimi 
pogodbami in drugo dokumentacijo.

Skupine za pridelke in storitve ostajajo nespremenjene. 
Dodatno so narejene  le ustrezne dopolnitve 
pridelkov in storitev v okviru teh skupin, ki se lahko 
opravljajo v okviru osnovne kmetijske in osnovne 
gozdarske dejavnosti.

Kot pogoj za podaljšanje pavšalnega dovoljenja še vedno velja tudi 
to, da mora imetnik dovoljenja sestaviti obračun pavšalnega 
nadomestila za obdobje veljavnosti dovoljenja v posameznem 
letu in ga predložiti davčnemu organu v elektronski obliki do 
31. januarja naslednjega leta. Obračun predloži prek sistema 
eDavki na obrazcu DDV-OPN in sicer ne glede na to, ali je 
opravil kako dobavo na podlagi dovoljenja ali ne.

Novosti pri plačilu socialnih prispevkov
Z januarjem 2018 bo Finančna uprava tudi kmetom vročala 

predizpolnjene obračune prispevkov za socialno varnost. 

Vročeni jim bodo elektronsko, preko portala eDavki, in ne več 
po pošti. Takšni obračuni bodo vloženi do 10. v mesecu za 
pretekli mesec, rok plačila pa bo 20. v mesecu.

Kmeti si morajo tako urediti dostop do portala eDavki in sicer si 
morajo najprej urediti digitalno potrdilo in se predhodno 
registrirati. Podrobnejša navodila najdete na spletni strani FURS-a.

Spremembe pri davčni ureditvi normirancev
Ministrstvo za finance je čez poletje pripravljalo predlog 
sprememb davčnih zakonov, ki urejajo obdavčitev t.i. 
normirancev, torej davčnih zavezancev, ki svojo davčno osnovo 
za izračun davka od dejavnosti oz. od dohodkov pravnih oseb 
ugotavljajo z upoštevanjem normiranih odhodkov. 

Veliko se je govorilo o tem, da bodo s spremembo zakonodaje 
normirance umestili v dohodninsko lestvico in zmanjšali 
odstotek normiranih odhodkov (iz 80% na 60%).
Kljub prvotnemu predlogu, da naj bi bili normiranci obdavčeni 
po dohodninski lestvici, je ministrstvo od tega predloga 
odstopilo in tako bodo normiranci tudi v prihodnje obdavčeni 
po dokončni stopnji 20% (davčna osnova je 20% prihodkov), 
kar pomeni, da bo njihov dohodek še naprej obdavčen z 
efektivno davčno stopnjo 4%. Tako za normirance odpade tudi 
možnost uveljavljanja davčnih olajšav.
Ministrstvo je v prvotnem predlogu sprememb zakonodaje 
predstavilo tudi novo pravilo, ki se nanaša na prihodkovni prag 
glede vstopa in obstoja kmetov v sistemu normiranstva:

- Dve leti zapored ne več kot 150.000 EUR prihodkov 
letno oz. ne več kot 300.000 EUR prihodkov v dveh 
zaporednih letih

Veljavna zakonodaja določa, da mora normiranec izstopiti iz 
sistema normiranstva in pričeti uporabljati dejanske odhodke pri 
ugotavljanju davčne osnove, če dve leti zapored preseže 
prihodkovni prag 100.000 EUR.

Mateja Letnik 

OZIMNICA 

Pred nami je čas toplih oblačil, jedi na žlico in čas za 
nabavo ozimnice. 
Na policah izbranih prodajaln KZ PTUJ 
najdete krompir, čebulo in zelje, seveda pa tudi 
drugo sezonsko domačo zelenjavo in jabolka.

Pridite in preverite pestro ponudbo. 


