
 

PRILOGA I 

 

SEZNAM DOBAV BLAGA IN STORITEV, ZA KATERE SE UPORABLJA NIŽJA STOPNJA 
DDV 

 

(1) Hrana (vključno s pijačo, razen alkoholnih pijač) za ljudi in živali; žive živali, 
semena, rastline in primesi, ki so (običajno) namenjene za pripravo hrane; izdelki, ki se 
(običajno) uporabljajo kot dodatki k hrani ali kot njen nadomestek; priprava jedi; 

(2) dobava vode; 

(3) zdravila, ki se uporabljajo za zdravljenje in preprečevanje bolezni v humani in 
veterinarski medicini, vključno z izdelki za nadzorovanje rojstev in z izdelki za higiensko 
zaščito; 

(4) medicinske oprema, pripomočki in druga sredstva, ki so namenjena za 
lajšanje ali zdravljenje okvare ali invalidnosti in so namenjena izključno za osebno uporabo, 
vključno z njihovim vzdrževanjem; 

(5) prevoz oseb in njihove osebne prtljage; 

(6) (črtan) 

(7) vstopnine za razstave, gledališča, muzeje, za ogled naravnih znamenitosti, 
kinematografske in glasbene prireditve, cirkuse, sejme, zabaviščne parke, živalske vrtove 
in podobne kulturne prireditve ter športne prireditve; 

(8) avtorske pravice književnikov in skladateljev ter storitve izvajalskih 
umetnikov; 

(9) uvoz umetniških predmetov, zbirk in starin iz 2., 3. in 4. točke prvega 
odstavka 101. člena tega zakona; 

(10) umetniški predmeti iz 2. točke prvega odstavka 101. člena tega zakona, če 
jih proda: 
- avtor ali njegovi zakoniti oziroma pravni nasledniki ali 
- davčni zavezanec, ki ni preprodajalec, če prodajo opravi priložnostno, in če je te 

predmete uvozil sam ali so mu jih prodali avtorji ali njegovi zakoniti oziroma pravni 
nasledniki, ali če je imel pri nabavi pravico do popolnega odbitka vstopnega DDV;  

(11) stanovanja, stanovanjski in drugi objekti, namenjeni za trajno bivanje, ter 
deli teh objektov, če so del socialne politike, vključno z gradnjo, obnovo in popravili le-teh; 

(11 a) obnova in popravila zasebnih stanovanj, razen materialov, ki so bistveni del 
vrednosti dobave; 

(11 b) čiščenje oken in čiščenje zasebnih gospodinjstev; 

(12) živali za pitanje, semena, sadike, gnojila, fitofarmacevtska sredstva, biotična 
sredstva za varstvo rastlin ter storitve, ki so namenjene izključno uporabi v kmetijstvu, 
gozdarstvu in ribištvu; 



 

(13) dajanje nastanitvenih zmogljivosti v najem v hotelih in podobnih 
nastanitvenih obratih, vključno z nastanitvenimi zmogljivostmi v domovih in drugih 
nastanitvenih obratih ter oddajanje prostorov za šotore, prikolice in podobne premične 
objekte; 

(14) uporaba športnih objektov; 

(15) storitve pokopa in upepelitve, skupaj s prometom blaga, ki je neposredno 
povezan s pokopom ali upepelitvijo in ga opravi izvajalec pogrebnih storitev; 

(16) storitve javne higiene; 

(17) manjša popravila koles, čevljev in usnjenih izdelkov, oblačil in gospodinjskega 
perila, (vključno s krpanjem in predelavo); 

(18) storitve domačega varstva (kot pomoč na domu in varstvo otrok, skrb za 
ostarele, obolele ali invalide); 

(19) frizerske storitve; 

(20) dobava lončnic, sadik, rezanega cvetja. 


