
Obrazec: Zahtevek OU                  

 
Navodilo za izpolnjevanje obrazca  

 

Davčna številka Vpiše se davčna številka oproščenega uporabnika. 

Matična številka Vpiše se matična številka oproščenega uporabnika. 

Naziv Vpiše se naziv oproščenega uporabnika. 

Sedež oziroma naslov Vpiše se sedež oziroma naslov oproščenega uporabnika. 

Številka dovoljenja OU Vpiše se številka dovoljenja oproščenega uporabnika. 

V skladu s petim odstavkom 48. 
člena Zakona o trošarinah prosimo 
za: 

• odobritev nabave količin 

za določeno obdobje  

• spremembo nabave 

količin za določeno 

obdobje 

Vložnik zahtevka označi ali vlaga zahtevek za odobritev ali za spremembo 
nabave količin za obdobje, ki ga določi. Obdobje ne sme biti daljše od 12 
mesecev v okviru koledarskega leta. 
 

Vrsta trošarinskih izdelkov 

V preglednici se navedejo vrsta trošarinskih izdelkov, tarifna oznaka, količina 
trošarinskih izdelkov z ustrezno mersko enoto in namen uporabe trošarinskih 
izdelkov, za katere se zahteva odobritev nabave brez plačila trošarine.  
 
V  stolpec Vrsta trošarinskih izdelkov se vpiše ustrezna vrsta trošarinskega 
izdelka: 
- pivo; 
- mirna vina, peneča vina, vmesne pijače, druge fermentirane pijače, drug etilni 
alkohol;  
- letalski bencin, osvinčeni bencin, neosvinčeni bencin z okt. št. manj kot 98, 
neosvinčeni bencin z okt. št. 98 ali več, plinsko olje za pogonski namen, plinsko 
olje za gorivo za ogrevanje, utekočinjeni naftni plin za pogonski namen, 
utekočinjeni naftni plin za gorivo za ogrevanje, zemeljski plin za pogonski 
namen, zemeljski plin za gorivo za ogrevanje, kerozin za pogonski namen, 
kerozin za gorivo za ogrevanje, električna energija ipd. 
 
Količina pri drugem etilnem alkoholu se preračuna na 100% prostorninske 
vsebnosti alkohola na en hektoliter etilnega alkohola. V primeru, da imamo 30 
litrov 20% etilnega alkohola, se količina izračuna na sledeči način: 
(30l/100)*0,2= 0,06 hl alk. 
 
Pri namenu uporabe se navede ustrezna zakonska podlaga za oproščeno rabo 
iz dovoljenja oproščenega uporabnika (1. tč. prvega odstavka 72. čl. ZTro-1, 2. 
tč. prvega odstavka 72. čl. ZTro-1, 3. tč. prvega odstavka 72. čl. ZTro-1, 4. tč. 
prvega odstavka 72. čl. ZTro-1, 5. tč. prvega odstavka 72. čl. ZTro-1, drugi 
odstavek 72. čl. ZTro-1, tretji odstavek 72. čl. ZTro-1, deseti odstavek 72. čl. 
ZTro-1, 1. tč. prvega odstavka 97. čl. ZTro-1, 2. tč. prvega odstavka 97. čl. ZTro-
1, 3. tč. prvega odstavka 97. čl. ZTro-1, 4. tč. prvega odstavka 97. čl. ZTro-1, 5. 
tč. prvega odstavka 97. čl. ZTro-1, 6. tč. prvega odstavka 97. čl. ZTro-1, 7. tč. 
prvega odstavka 97. čl. ZTro-1, 1. tč. drugega odstavka 97. čl. ZTro-1, 2. tč. 
drugega odstavka 97. čl. ZTro-1, 3. tč. drugega odstavka 97. čl. ZTro-1, 4. tč. 
drugega odstavka 97. čl. ZTro-1). 

Na koncu zahtevka se vpiše datum vložitve zahtevka ter vpiše ime in priimek odgovorne osebe, ki zahtevek tudi 
lastnoročno podpiše.  

 


