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Seznam pridelkov in storitev, za katere je mogoče uveljaviti pavšalno 
nadomestilo  
 

Pavšalno nadomestilo je mogoče uveljaviti za naslednje kmetijske in gozdarske 
pridelke ter kmetijske in gozdarske storitve, če so rezultat osnovne kmetijske in 
osnovne gozdarske dejavnosti, za katero se dohodek ugotavlja na podlagi 
katastrskega dohodka: 
 
I. Kmetijski in gozdarski pridelki: 
 
Skupina 1 – pridelki živinoreje: 
 
1. Žive živali pod tarifnimi oznakami: od 0101 do 0104; 
 
2. Mleko in smetana pod tarifno oznako 0401; 
 
3. Gnojila živalskega ali rastlinskega izvora pod tarifno oznako 3101 00 00; 
 
Skupina 2 – pridelki čebelarstva: 
 
1. Med, naravni: pod tarifno oznako 0409 00 00; 

 

2. Cvetni prah, vosek, matični mleček in propolis: pod tarifno oznako 0410 00 00;  

 
Skupina 3 – poljščine, krmne rastline in drugi pridelki 
 
1. Žita: pod tarifnimi oznakami: od 1001 do 1005; 1007 00 in 1008; 
 
2. Žitna slama in žitne pleve: pod tarifno oznako 1213 00 00; 
 
3. Oljna semena in plodovi: pod tarifnimi oznakami: 1201 00, od 1204 00 do 1207; 
 
4. Druga semena: pod tarifnimi oznakami 1209, razen 1209 30 00, 1209 99 10 in 
1209 99 91; 
 
5. Sladkorna pesa: pod tarifno oznako 1212 91 80; 
 
6. Krmne rastline: tarifna oznaka 1214; 
 
7. Užitne vrtnine, koreni in gomolji: pod tarifnimi oznakami: od 0701 do 0709, razen: 
0709 51 00, 0709 52 00, 0709 90 31 in 0709 90 39; 
 
8. Jagode, sveže: pod tarifno oznako 0810 10 00; 
 
9. Gojena zdravilna zelišča in začimbe: pod tarifnima oznakama: 0909, 0910 in 1211; 
 
Skupina 4 – hmelj: 
 
1. Hmelj pod tarifno oznako 1210 00. 
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Skupina 5 – sveže sadje, oreški in oljčno olje: 
 
1. Užitno gojeno domače sadje in oreški pod tarifnimi oznakami: 0802, razen 0802 
90; 0804 20 10; 0807 razen 0807 20 00; od 0808 do 0810 razen 0810 10 00 in 0810 
90; 0709 90 31 in 0709 90 39; 
 
2. Oljčno olje pod tarifno oznako: 1509. 
 
Skupina 6 – grozdje in vino 
 
1. Sveže grozdje pod tarifno oznako 0806 10; 
 
2. Vino in grozdni mošt pod tarifno oznako 2204. 
 
Skupina 7 – gozdarski pridelki 
 
1. Les za ogrevanje pod tarifno oznako 4401 10 00; 
 
2. Neobdelan ali grobo obdelan les domačih lesnih vrst pod tarifno oznako: 4403 10 
00, 4403 20 in od 4403 91 do 4403 99. 
 
 
II. Kmetijske in gozdarske storitve 
 
Skupina 8 – storitve v rastlinski pridelavi 
 
1. Storitve za rastlinsko pridelavo pod oznako standardne klasifikacije dejavnosti 
A/01.412. 
 
Skupina 9 – storitve v živinoreji 
 
1. Storitve za živinorejo pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti A/01.42, razen 
nege, čuvanja in oskrbe hišnih živali ter storitev zatočišč za živali.  
 
Skupina 10 – gozdarske storitve  
 
1. Gozdarske storitve pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti A/02.02; dela pri 
vzdrževanju gozdnih cest in vlak ter dela pri gojenju, varstvu in izkoriščanju gozda. 
 


