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Uredba o dopolnilnih dejavnostih na 

kmetiji  

• Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji 
Uradni list 57/2015 z dne 31. 7. 2015  

 

• Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe 
o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji  

     Uradni list 36/2018 z dne 24. 5. 2018 

 

 



 Stanje na področju dopolnilnih dejavnosti 

• V RS ima 4.271 (3325 na območju OMD) kmetij priglašeno dopolnilno 

dejavnost, teh je 18.914, v povprečju so na kmetijo 4,4 vrste dopolnilnih 

dejavnosti; v letu 2018 so te prinesle kar 16,8 milj.€ prihodka. 

 

     Ena kmetija v SLO ima prijavljenih kar 56 različnih dejavnosti, ena  

     kmetija 51, ena kmetija 38,….. 

 

• Po Uredbi  je možno priglasiti kar 133 različnih dopolnilnih dejavnosti. 
 



 Pravna podlaga 

• Zakon o kmetijstvu (Ur. list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – 

ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15 – Zkme-1). 

 

 

• Uredba o dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Ur. list RS, 

št.57/15), velja od 15. 8. 2015. 

• Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ….. 

     (Uradni list RS, št. 36/18) velja od 24. maja 2018 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1769


Določbe Zakona o kmetijstvu 

• Posamezna vrsta dopolnilne dejavnosti se ne sme 

opravljati, če je nosilec ali član kmetije samostojni 

podjetnik posameznik, registriran za istovrstno dejavnost 

ali, da ima večinski delež v pravni osebi, registrirani za 

istovrstno dejavnost.  
 

 
 

• Letni dohodek iz dopolnilnih dejavnosti ne sme presegati  

    3-eh povprečnih letnih plač (5 na OMD) na zaposlenega 

    v   RS  v preteklem letu.  

Izračun: 1.650,84 X12 = 19.810,08 EUR 

3 povp. letne plače: 59.430,24 EUR 

5 povp. letnih plač: 99.050,04 EUR 

Če ima s.p. za prodajo kmetijskih pridelkov, ne more imeti dopolnilne dejavnosti prodaja 

kmetijskih pridelkov in izdelkov. 



 Določbe Zakona o kmetijstvu  

• Ločena evidenca prihodkov iz dopolnilne dejavnosti se 

mora voditi od 1. 1. 2015 dalje. Nosilec dopolnilne 

dejavnosti mora podatke vsako leto sporočiti na UE do 

30. junija, prvič v letu 2019. 

 

• Dohodek dopolnilne dejavnosti je kot razlika med davčno priznanimi 

prihodki in odhodki, v primeru normiranih odhodkov, je ugotovljen na 

podlagi podatkov obračuna dohodnine iz dohodka iz dejavnosti 

• Če se na kmetiji opravljajo tudi druge dejavnosti, se kot dohodek 

dopolnilne dejavnosti šteje delež dohodka, ki pripada dopolnilni 

dejavnosti 



 Določbe Zakona o kmetijstvu 

 

 

• Na kmetiji se lahko opravlja več dopolnilnih dejavnosti, za 

isto vrsto dopolnilne dejavnosti se določi samo en nosilec. 

 

• Nosilec dopolnilne dejavnosti je lahko nosilec kmetije ali 

član kmetije, ki ima soglasje nosilca. En član kmetije ima 

lahko več dopolnilnih dejavnosti. 



Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji 

• Lastni izdelek – izdelek izdelan iz lastne surovine, pridelane na kmetiji ali iz 
surovine, ki se lahko dokupi in predelane na tej kmetiji ali drugem 
registriranem obratu 

• Izdelek iz druge kmetije je lastni izdelek druge kmetije 

• Tehnološke surovine so surovine, ki so uporabljene v skladu z recepturo in 
so kmetijski pridelki, ki se ne pridelujejo na lokalnem trgu (sol, sladkor, riž, 
začimbe…) 

• Koeficient GVŽ je enota za primerjavo med vrstami in kategorijami živali (1 
GVŽ je 500 kg) 

 



  Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji  

• Določa skupine in vrste dopolnilnih dejavnosti (po SKD), njihove značilnosti 

in obseg 

 

• Vsebino vloge za pridobitev dovoljenja 

 

• Vpis izdanega dovoljenja v register kmetijskih gospodarstev (RKG) 

 

• Podrobnejše pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti  

 

• Nadzor in sankcije za kršitve 

 

• Nova Uredba prinaša „pomembne administrativne poenostavitve“ za kmete.  

 

 



Skupine  in vrste dopolnilnih dejavnosti 

• Skupine 
 Predelava primarnih kmetijskih pridelkov 

 Predelava gozdnih lesnih sortimentov 

 Prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij 

 Vzreja in predelava vodnih organizmov 

 Turizem na kmetiji 

  Dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki 

 Predelava rastlinskih odpadkov ter proizvodnja in prodaja energije iz obnovljivih 
virov 

 Storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo in ročna dela 

 Svetovanje in usposabljanje  v zvezi s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno 
dejavnostjo 

 Socialno – varstvene storitve  

 



   Dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti  

• Nosilec dopolnilne dejavnosti mora pred začetkom opravljanja dejavnosti 

pridobiti dovoljenje UE 

 

• Dovoljenje za opravljanje dejavnosti je povezano s priznavanjem stroška naložbe 

na dopolnilni dejavnosti.  

 

• Uredba ne določa obrazca za vlogo  

 

• Priloge: soglasje nosilca kmetije, če je vlagatelj član kmetije,  

- vpis v register obratov ter  

- izjava o številu živali za dejavnosti prevoza potnikov z vprežnimi vozili ali ježa 

živali iz 17. člena uredbe. 

 

 

V vlogi za vpis obratov na Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo 

rastlin (UVHVVR) se navede predvideni rok pričetka opravljanja dejavnosti - v 

primeru gradnje npr. po pridobitvi uporabnega dovoljenja. 



Vloga 

• V vlogi se navedejo naslednji podatki: 

 Ime in priimek nosilca, rojstni datum in naslov 

 Kontaktni podatki 

 Lokacija DD in KMG-MID kmetije 

 Vrsta ali vrste DD 

 Časovno obdobje opravljanja dejavnosti (predvsem pri 
sezonskem delu) 



Vloga 

• Soglasje nosilca, če je ta član kmetije in ne nosilec 

 

• Potrdilo o zahtevani izobrazbi pri svetovanju o kmetovanju (21.člen, 1. 
alinea),  

 pri organizaciji delavnic  in tečajev (21. člen, 1. alinea),  

 usposabljanju na kmetiji (21. člen, 3. alinea), 

 svetovanje uporabnikom čebeljih pridelkov in uporabnikom eteričnih olj 

     ( 21. člen, 6. alinea) 

           Za te dejavnosti je potrebna vsaj srednja strokovna izobrazba, mojstrski     
izpit  ali pridobljena NPK. 

 



Vpis v RKG 

• Vpis se opravi na UE. Na KMG-MID se vpišejo nosilec dejavnosti, vrsta 
dejavnosti, lokacija, začetek opravljanja dejavnosti, datum izdaje in 
dokončnosti dovoljenja, matična številka dejavnosti in obdobje opravljanja 
dejavnosti.  

• Vpiše se tudi letni dohodek, ki ga nosilec sporoči v skladu z Zakonom o 
kmetijstvu (četrti odstavek 101.člen) 

• (4) Upravna enota vsako leto do 30. junija preverja izpolnjevanje pogojev iz drugega odstavka 99. člena tega zakona za preteklo 
koledarsko leto. Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji mora najkasneje do roka iz tega odstavka upravni enoti sporočiti podatek o 
letnem dohodku iz tretjega in četrtega odstavka 99. člena tega zakona. Če se letni dohodek ugotavlja kot dohodek, dosežen od malega 
obsega prve stopnje predelave lastnih kmetijskih in gozdarskih pridelkov, v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, podatka o letnem 
dohodku ni treba sporočati. Ministrstvo pridobi od davčnega organa podatke o članih kmečkega gospodinjstva, ki so pri davčnem 
organu priglasili obravnavo dohodka iz malega obsega prve stopnje predelave kot dohodka v zvezi z osnovno kmetijsko in osnovno 
gozdarsko dejavnostjo. 

• Za dejavnost prodaje iz drugih kmetij se vpišejo vrste pridelkov. 

      UE o izdanem dovoljenju obvesti tudi FURS in AKTRP. 
 



Razveljavitev dovoljenja 

 

• Po uradni dolžnosti ali na predlog inšpektorja, če niso izpolnjeni pogoji po 
tej Uredbi, Zakona o kmetijstvu oziroma področnih predpisov. Dovoljenje 
se zbriše z datumom dokončnosti odločbe. 

• Na zahtevo nosilca dopolnilne dejavnosti ali če nosilec kmetije prekliče 
soglasje za opravljanje dejavnosti. 

• Upravna enota o razveljavitvi obvesti FURS in Agencijo RS za javnopravne 
evidence in storitve. 



Povezava s primarno dejavnostjo 

• Delež lastnih surovin – kjer je predpisan z uredbo – 
se ugotavlja na podlagi: 

 obsega površin iz RKG 

 Staleža živali v registrih živali 

 Vpisa v centralni register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov 

 Obsega gozdnih zemljišč 

 Vpisa v register pridelovalcev grozdja in vina 

 Vodenja računov, evidenc o lastnih količinah pridelanih surovin 

 

    



  Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji  

• Lastni izdelek – izdelek izdelan iz lastne surovine, pridelane na kmetiji 
ali iz surovine, ki se lahko dokupi in predelane na tej kmetiji ali drugem 
registriranem obratu 

 
 
 

 
 
 

• Opravljanje dopolnilne dejavnosti - Poleg nosilca jo lahko izvajajo 
tudi člani, zaposleni in druge osebe (upokojenci, študentje…). Novost je 
širitev možnosti zaposlitve na osebe, ki opravljajo delo, ki ni 
opredeljeno kot zaposlovanje na črno v skladu s predpisom, ki ureja 
preprečevanje dela in zaposlovanja na črno.  

 
 

 

Če se postopek predelave izvede na drugem registriranem obratu, se končni izdelek lahko 

deklarira kot lastni, mora pa kmetija imeti dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti 

– predelava. S tem se omogoča predelavo v obratih, ki niso na kmetiji, kot na primer 

stiskanje olja v obratu, ki je registriran kot s.p. ali predelava v skupnih obratovalnicah 



 Dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti  

 

Če se predelava izvaja v drugem registriranem obratu,  

• pri vlogi predložite izjavo, da nimate registriranega obrata in 

navedete podatke o drugem registriranem obratu v katerem se bo 

izvajala predelava 

 

Sezonsko opravljanje dopolnilne dejavnosti 

• Dopolnilna dejavnost na kmetiji se opravlja za nedoločen čas; v 

primeru opravljanja sezonske dopolnilne dejavnosti se lahko 

opravlja največ šest mesecev neprekinjeno.  

 



Sezonsko opravljanje dopolnilne dejavnosti 

• je na primer pluženje snega.  

 Prispevki za varstvo pri delu in socialno zavarovanje   se 
poravnajo le za mesece dejanskega opravljanja. Lahko se 
opravlja le v mesecih, navedenih v dovoljenju.  

• prodaja izdelkov se lahko izvaja le v tem obdobju. 



 Pogoji za pridobitev dovoljenja za opravljanje   

dopolnilnih dejavnosti 

- Kmetija mora imeti v uporabi vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih površin 

(za dejavnosti vezano na čebelarstvo je pogoj samo najmanj 10 

čebeljih družin, ki morajo biti vpisane v register čebelnjakov)  

    Pogoj 1 ha PKP ne velja za:  

 Prodajo kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij  (12 člen) 

 Muzejske in tematske zbirke; tematske parke; apiturizem (4. 5. 6. točka 17 člena) 

  Medičarstvo in lectarstvo; svečarstvo; ročno poslikavanje; izdelki iz čebeljega  

      voska; predelava zelišč in dišavnic; izdelava mila in pralnih in čistilnih sredstev 

      na tradicionalni način; nega telesa in sproščanje s panjskim zrakom; nabiranje 

      smole (9. 10. 33. 39. 47. 48. 50. in 51. točke 18. člena) 

 Pakiranje pridelkov in izdelkov; nadomeščanje na kmetijah (19. 21. točka 20. člena) 

 Svetovanje in usposabljanje v zvezi s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno 

dejavnostjo (prvi odstavek 21. člena)       



Pogoji za pridobitev dovoljenja za opravljanje 
dopolnilnih dejavnosti 

 

- Za predelavo gozdnih lesnih sortimentov, proizvodnjo energije iz 

lesne biomase ter predelavo gozdnih sadežev mora imeti KGM 

dodatno 6 ha gozda, za domačo suhorobarsko galanterijo pa 2 ha 

gozda (5.člen, 7.alinea) 

 

- Za predelavo primarnih kmetijskih pridelkov in zelišč, prodaja 

pridelkov in izdelkov s kmetij oz. turizem na kmetiji mora nosilec 

pred oddajo vloge za izdajo dovoljenja v predpisanem roku vložiti 

zbirno vlogo. V primeru, da je ni vložil, izpolni obrazec s podatki o 

vrstah kmetijskih rastlin v pridelavi in ga odda ob vlogi na UE.  

 



Predelava primarnih kmetijskih pridelkov 

• Kmetija mora pridelati najmanj 50 % količin lastnih surovin v izdelku,  

      do 50 % količin surovin lahko dokupi iz drugih kmetij, 

      izven kmetij je dovoljen nakup embalaže in tehnoloških surovin v skladu z 

recepturo 

• V tekočem letu je potrebno vložiti zbirno vlogo oz. mora biti vpisan v register 

čebelnjakov  

• Izjemi: pri predelavi zelišč, proizvodnji eteričnih olj (v uporabi najmanj 0,02 ha 

zelišč) in predelavi gozdnih sadežev ni potrebno zagotoviti 50 % lastnih surovin  

 

• Dejavnost se opravlja na naslovu kmetije ali na naslovu nosilca kmetije ali v 

drugem registriranem obratu.  

     Pečenje kostanja, koruze, semen, oreškov in prodaja tega na stojnicah se lahko 

opravlja na lokalnih prireditvah, povezanih s predstavitvijo podeželja in tradicionalnimi 

običaji na lokalnem trgu. 

 



Predelava primarnih kmetijskih pridelkov- dokazovanje porekla 
in deležev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dejanskih 

prihodkov in 

dejanskih 

odhodkov 

normiranih 

odhodkov 

zavezanec je v 

DDV 

na podlagi računov 

 

vsi prejeti računi morajo biti oštevilčeni po časovnem 

zaporedju ločeno za surovine s kmetije in z drugih kmetij 

 

 

ali 

normiranih 

odhodkov 

 

zavezanec ni v 

DDV 

na podlagi: 

- računov, če je prodajalec dolžan izdati račun 

- drugih dokazil - evidenc, ki se že vodijo; kot npr. 

sledljivost živil, prevzemni bloki, dobavnice, podatki o 

poreklu itd. 

ugotavljanje davčne osnove na podlagi: dokazovanje porekla in deležev 

zavezanec je ali ni 

v DDV 

S prejetimi računi se poreklo surovin dokazuje za surovine, ki so predelane na drugih kmetijah, ki imajo dopolnilno dejavnost 

predelava in iz proste prodaje (trgovina). Upošteva se oštevilčenje po časovnem zaporedju vseh prejetih računov ločeno za 

surovine, ki so predelane na drugih kmetijah, ki imajo dopolnilna dejavnost predelava in iz proste prodaje.  

Zagotoviti se mora po časovnem zaporedju oštevilčenje vseh drugih dokazil ločeno za surovine s kmetije in z drugih kmetij z 

lokalnega trga. 



 



Nadzor 

• Nadzor nad izvajanjem določb Uredbe o dopolnilnih 
dejavnostih izvajajo pristojni inšpektorji v skladu z Zakonom o 

kmetijstvu, 

• Nadzor nad področnimi predpisi za opravljanje posamezne 
dopolnilne dejavnosti pa pristojni inšpektorji v skladu s svojimi 
pooblastili. 



Sankcije 

Posameznik, ki opravlja dopolnilno dejavnost se  oglobi 

 če ne hrani računov in dokazil o količinah, poreklu in 
vrednostih za ugotavljanje deleža količin, porekla ali vrednosti 
surovin (10.,11.,12.,13.,14.,15.,16.,18.,20. člen te uredbe), 

 če v dokazilih navaja neresnične podatke 
(10.,11.,12.,13.,14.,15.,16.,18.,20. člen te uredbe), 

 Ne označi pridelkov, izdelkov in porekla (10.,11.,12.,13.,14., 
člen te uredbe), 

 



Mali obsegi prve stopnje predelave 

Začetek veljavnosti 1. 1. 2017 

Med male obsege prve stopnje predelave spadajo 

       - nerazkosane in razkosane klavne živali 

       - moka in drugi mlevski izdelki brez dodatkov 

       - maslo, kisla in sladka smetana, kislo mleko, pinjenec, sirotka, jogurt, kefir, skuta in siri 

           -  vse brez dodatkov 

       -  kisano, sušeno, vloženo in drugače konzervirano sadje in zelenjava 

       -  sadni in zelenjavni sok in sirup 

       -  vinski in sadni mošt 

       -  sadno vino 

       -  vinski in sadni kis 

       -  jedilna olja, razen oljčnega  

        - ter smola in oglje 

 



Mali obsegi prve stopnje predelave 

Prihodki od prodaje vseh teh izdelkov ne smejo presegati 3.500€ letno na kmetijo. Ti 

prihodki ne bodo povečali davčne osnove, ta bo še vedno ostala v obsegu osnovnega 

KD. 

Potrebna je  

-     priglasitev na UE 

- priglasitev na FURS do 31. marca  za tekoče leto ali kadarkoli ob začetku izvajanja 

malega obsega 

- do 31. marca naslednjega leta mora izvajalec predložiti zbirne podatke iz seznama 

       izdanih računov v preteklem letu (potrjena vezana knjiga računov, ki jih čez leto 

       kmet  ne oddaja in služijo za evidentiranje prihodkov!) 

 



Posebne kulture 

• Poleg vina in oljčnega olja se z letom 2017 določi kot 
dodatni KD tudi za kulture kot so: 

  jagode 

 Semena in sadike poljščin, zelenjadnic in zelišč, pridelanih v 
tleh ali v tunelih 

  reja polžev na njivi  

 

      KD se določi kot dodatni KD v višini 1,3 kratnika KD 
intenzivnega sadovnjaka 



Zaposlitev na kmetiji  

 

Zaposlitev je pri fizični osebi pri enem od članov kmetije.  

Če ga zaposli nosilec kmetije, lahko poleg dela v osnovni dejavnosti 

opravlja delo tudi na dopolnilni dejavnosti. To mora biti določeno v 

pogodbi.  

Če ga zaposli nosilec dopolnilne dejavnosti, lahko dela le na 

dopolnilni dejavnosti (če nosilec dopolnilne dejavnosti ni hkrati 

nosilec kmetije) 

Razmejevanje je potrebno zaradi opredelitve stroška dela. 

Lahko ga zaposlita oba kot delno zaposlitev.  



Oblike zaposlitve oziroma najema delovne sile na 
kmetiji 

 Sklenitev delovnega razmerja po postopku zaposlovanja 

 Pogodba o delu, delavec ni vključen v redni delovni proces, gre za 
izpolnitev enkratnega posla 

 Začasno in občasno delo upokojencev, opravljajo se lahko vse oblike dela  

     ( ne smejo ga opravljati prejemniki delne starostne in delne predčasne  

     pokojnine), upokojenec lahko opravi 60 ur mesečno 

 Osebno dopolnilno delo 

 Delo dijakov in študentov (starost od 15 do 26 let) – delo se plačuje preko 
študentskih servisov 



Dejavnosti in dela, ki ne štejejo za delo ali zaposlovanje 
na črno 

 Sosedska pomoč, med sosedi,  brez plačila 

 Sorodstvena pomoč, brezplačna pomoč v sorodstvu   

 Nujno delo, brezplačna pomoč ob naravnih nesrečah 

 Humanitarno delo, delo za invalidske organizacije, prostovoljsko delo ter 
dobrodelno delo, brezplačno  opravljanje del organizacij 

 Osebno dopolnilno delo, pomoč v gospodinjstvu, nabiranje gozdnih 

sadežev, ročno izdelovanje (prihodek ne sme presegati 3 povprečne neto plače 

v posameznem polletju) 

 Brezplačna pomoč na kmetijah, planinah ali skupnih pašnikih ob 
sezonskih konicah 



Hvala za pozornost 

                                                           Marija Kovačec 





Predelava mesa, 
izdelava testenin in 
peka kruha in peciva 
 

Pripravila:  

Marija Kovačec, KSS Maribor 

 



   Predelava primarnih kmetijskih pridelkov 

• Kmetija mora pridelati najmanj 50 % količin lastnih surovin v izdelku,  

      do 50 % količin surovin lahko dokupi iz drugih kmetij, 

      izven kmetij je dovoljen nakup embalaže in tehnoloških surovin v skladu z recepturo 

• V tekočem letu je potrebno vložiti zbirno vlogo oz. mora biti vpisan v register 

čebelnjakov  

• Izjemi: pri predelavi zelišč, proizvodnji eteričnih olj (v uporabi najmanj 0,02 ha zelišč) in 

predelavi gozdnih sadežev ni potrebno zagotoviti 50 % lastnih surovin  

 

• Dejavnost se opravlja na naslovu kmetije ali na naslovu nosilca kmetije ali v drugem 

registriranem obratu.  

     Pečenje kostanja, koruze, semen, oreškov in prodaja tega na stojnicah se lahko opravlja  

     na lokalnih prireditvah, povezanih s predstavitvijo podeželja in tradicionalnimi običaji  

     na lokalnem trgu. 



Predelava primarnih kmetijskih pridelkov 

• 10. člen Uredbe o dopolnilnih dejavnostih daje po SKD 

(standardna klasifikacija dejavnosti)  možnost za 25 različnih 
dejavnosti predelave primarnih kmetijskih pridelkov. 

• V 12. alineji so podrobno opisane možnosti za zakol in 
predelavo mesa: 

 Proizvodnja mesa, razen perutninskega (SKD 10.110) 

 Proizvodnja perutninskega mesa (SKD 10.120) 

 Proizvodnja mesnih izdelkov (SKD 10.130) 

 



12. alineja 

• V to skupino spadajo 
 Klanje in razsek živali 

 Priprava mesnih izdelkov, klobas, salam 

 Peka celih živali, razen goveda in kopitarjev 

 Sušenje mesa 

 Dimljenje 

 Priprava paštet 

 

 

 

 

 



     Predelava primarnih kmetijskih pridelkov 

- Živali so v reji na kmetiji od rojstva ali najmanj tri mesece, razen 
polžev;  

- perutnina, kunci, jagnjeta, kozlički in prašički do 20 kg žive teže pa 
od rojstva ali najmanj en mesec.  

• Vsa predelava mesa vključno z zakolom je dopolnilna   
dejavnost 

• Novost: peka celih živali razen goveda in kopitarjev (10. člen, 12. alineja) 

 



20. Člen 
Storitve z mehanizacijo in opremo  ter ročna dela 

• Ta člen Uredbe  govori o dejavnosti storitve s kmetijsko, 
gozdarsko mehanizacijo in opremo ter ročna dela 

       12. alinea: storitev zakola živali  

       13. alinea: storitev predelave mesa 

       19. alinea: storitev pakiranja pridelkov in izdelkov 

       20. alinea: oskrba živali 

    Če se opravljajo storitve, so te omejene z obsegom delovnih  

     ur v koledarskem letu.  Opravi se lahko 1000 delovnih ur na 

     polnoletnega člana kmetije. 



10. člen  
Predelava primarnih kmetijskih pridelkov 

 

• 3. alinea: 

     Proizvodnja testenin 

       Za opravljanje dejavnosti je potrebno pridelati 50 % lastnih 

       količin surovin v izdelku za tekoče koledarsko leto. Voda se ne  

       šteje kot surovina. Količine in poreklo se dokazujejo z računi 

       oziroma evidencami, ki vsebujejo te podatke. 



18. Člen 
dejavnosti povezane s tradicionalnimi znanji 

• V tem členu so opisane dopolnilne dejavnosti povezane s 
tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki 

  44. alinea: 

 Proizvodnja testenin na tradicionalni način. Moka lahko 
kmetija dokupi iz mlinov na lokalnem trgu. 

     Kmetija je omejena z letno količino  testenin, ki je lahko največ 

      2.500 kg. 



Reja kokoši nesnic 

• Registracija na VURS kot obrat za primarno pridelavo živil 

• Registracija na VURS po Pravilniku o zaščiti rejnih živali 

• Individualno označevanje jajc s številko, ki jo kmet dobi ob registraciji po 
Pravilniku o zaščiti rejnih živali 

• Izvajanje monitoringa in nadzor salmonel – vzorčenje 

• Razvrščanje jajc po kakovosti in masi 

• Odobren pakirni center za jajca in dovoljenje za razvrščanje jajc (možno v 
drugem pakirnem centru za jajca) 

 



 

 

POSEBNOSTI PRI PRODAJI JAJC 

Zahteve za registracijo obratov, registracijo hleva, označevanje in 

razvrščanje jajc ter monitoring in nadzor salmonel: 

 



Označevanje jajc 



Označevanje velikih in malih pakiranj 



Označevanje jajc v razsutem stanju  



10. člen  
Predelava primarnih kmetijskih pridelkov 

• 2. alinea 

    Peka kruha in potic ter svežega peciva 

• 4. alinea 

    peka sadnega kruha, trajnega peciva, kolačev 

     z dodatki 

Potrebno je pridelati 50% lastnih surovin, 50% pa jih lahko kupi iz 
drugih kmetij, izven kmetije se kupujejo tehnološke surovine. 
Surovine se dokazujejo z evidencami in računi. 



18. Člen 
dejavnosti povezane s tradicionalnimi znanji 

• 43. alinea 

     Peka kruha in potic na tradicionalni način 

      - proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic 

     Kmetija mora imeti lastno krušno peč na kurjenje z drvmi.  

     Kmetija lahko dokupuje moko iz okoliških mlinov in količinsko  

     je omejena na 13.500 kg kruha letno. 

• 45. alinea 

     peka peciva in slaščic na tradicionalni način. Količina je  

     omejena na 2.500 kg letno.  

Količine in poreklo surovin se dokazuje z računi ali drugimi dokazili in jih je 
potrebno hraniti 10 let.  

      



10. člen  
Predelava primarnih kmetijskih pridelkov 

• 13. alineja 

     Predelav mleka; mlekarstvo in sirarstvo 

      Kmetija mora zagotoviti 50% lastnih surovin, 50%  

       lahko dokupijo iz drugih kmetij, na trgu pa lahko  

       dokupujejo tehnološke surovine, kot so kulture,  

       sirišča, sol 



Za proizvodnjo in predelavo živil živalskega izvora na kmetiji so 
priporočljivi naslednji osnovni tehnični pogoji:  

• 1. Velikost prostorov za predelavo vsaj 20 – 25 m². Prostori so urejeni glede 
na tehnologijo in doseganje higienskih standardov.  

• 2. Tla v proizvodnih prostorih naj bodo iz trdnega nepropustnega 
materiala. Izdelana naj bodo tako, da voda lahko zlahka odteka do pokritih 
odtokov (naklon).  

• 3. Prostori naj imajo gladke, trdne in nepropustne stene, ki omogočajo 
mokro čiščenje.  

• 4. Stiki sten in tal naj bodo zaokroženi.  

• 5. Vrata naj bodo iz materiala, ki je odporen na korozijo in gnitje. Če so 
lesena je potreben vodoodporni premaz. Tesno se morajo zapirati.  



Za proizvodnjo in predelavo živil živalskega izvora na kmetiji so 
priporočljivi naslednji osnovni tehnični pogoji:  

• 6. V prostorih mora biti zadostna naravna ali umetna osvetlitev (200lux), ki 
ne spreminja barv.  

• 7. V prostoru kjer se obdeluje živila, je priporočljiv najmanj en umivalnik za 
umivanje rok in dvodelno korito z vročo vodo za pranje posode in pribora. 
8. Poskrbljeno mora biti za ustrezno zaščito pred škodljivci – zamrežena 
okna. Primer: skozi mrežo velikosti 3 mm lahko pride miš, skozi mrežo 
velikosti 4 mm pa podgana. Preventiva: okna naj bodo v prostorih za 
predelavo brez kljuk.  

• 9. Priprave in delovna oprema so iz materiala, ki se zlahka čisti in 
razkužuje.  

• 10. Zagotovljena oskrba s hladno in vročo pitno vodo, ki mora ustrezati 
predpisom o zdravstveni ustreznosti pitne vode - javni vodovod ali voda 
enake kvalitete.  



Za proizvodnjo in predelavo živil živalskega izvora na kmetiji so 
priporočljivi naslednji osnovni tehnični pogoji:  

• 11. Imeti mora omaro za mehanična in kemična čistilna sredstva – lahko 
koristi tudi kakšen drug prostor.  

• 12. Dokazila o zdravstvenem stanju in osebni higieni vseh zaposlenih – 
zdravniško spričevalo.  

• 13. Dvorišče in okolica naj bo proti prašno urejeno – tlakovci, trava,…  

• 14. Hladilnica ali ustrezno velik hladilnik za shranjevanje svežega mesa.  

• 15. Mesto za razkosavanje mesa in proizvodnjo mesnih izdelkov  

• 16. Mesto za toplotno obdelavo ali zorenje izdelkov (prekajevalnica ali 
zorilnica);  



Za proizvodnjo in predelavo živil živalskega izvora na kmetiji so 
priporočljivi naslednji osnovni tehnični pogoji:  

• 17. Mesto ali hladilnik za gotove izdelke.  

• 18. Omara za shranjevanje začimb in dodatkov.  

• 19. Pri predelavi se sme uporabljati samo sol in začimbe. Uporaba 
nitratov in nitritov je dovoljena pod pogojem, da se uporabi samo 
tovarniško vnaprej pripravljene mešanice.  

• 20. Na delovnem pultu, celoten postopek obdelave poteka obvezno od 
umazanega dela proti čistemu. Karkoli pade na tla gre v odpad.  



Živila proizvedena na kmetiji morajo biti 
označena z naslednjimi podatki 

- ime proizvoda oziroma naziv vrste živali  

-  datum proizvodnje oz. zakola  

-  rok uporabnosti  

-  morebitno vsebnost aditivov  

-  način priprave in shranjevanja, kjer je to potrebno  

-  podatki o proizvajalcu  



Hvala za pozornost 

                                                           Marija Kovačec 





Turizem na kmetiji 



  Turizem na kmetiji 

• Turizem na kmetiji, ki je gostinska dejavnost:  

- turistična kmetija z nastanitvijo 

- izletniška kmetija 

- vinotoč 

- osmica 

 

• Kmetija zagotovi: 

 -   najmanj 50 % vrednosti lastnih surovin (gorsko območje najmanj 40 %),  

 -   do 25 % vrednosti lahko z dokupom osnovnih surovin, pridelanih  

      na drugih kmetijah z lokalnega trga (gorsko območje najmanj 35 %),  

 -   do 25 % vrednosti se lahko dokupi v prosti prodaji (na primer trgovina) 

 

• Na vidnem mestu mora biti označen izvor surovin (lastna kmetija, druga kmetija) 

• Deleži se zagotavljajo v koledarskem letu. 



 Turizem na kmetiji 

• Količine, vrednost in poreklo surovin  se dokazujejo s prejetimi računi in z 

evidencami ali z drugimi dokazili, ki vsebujejo podatke o količinah in poreklu 

surovin (hrani se jih 10 let in se jih oštevilči po časovnem zaporedju), ločeno za 

surovine s kmetije, drugih kmetij z lokalnega trga in za surovine iz proste prodaje 

Če se ne nudi hrane (oddajanje apartmajev, spanje na seniku, prostoru za 

kampiranje in podobno), ni potreben vpis v register obratov. Pri vlogi se poda izjavo, 

da se ne izvaja živilske dejavnosti.  

Če ima kmetija na primer vino, izračuna tržno ceno. Za enako vrednost se lahko 

izvede nakup z drugih kmetij ali iz trgovin. 



Turizem na kmetiji 

• Nudi se lahko sok, vino, jabolčnik in žgane pijače s kmetije ali drugih kmetij. 

• Pri pivu, ustekleničeni vodi, mineralni vodi, kakavu, čaju in kavi, se ne 

upoštevajo omejitve deleža v prosti prodaji. 

• Za izdelke, ki so predelani na kmetiji in se nudijo in prodajajo le gostom, ni treba 

pridobiti dovoljenja za dejavnosti predelave.  

 
 

Niso potrebna dovoljenja npr. za predelavo mesa, predelavo sadja itd., ker je to 

zajeto v dopolnilni dejavnosti turizem na kmetiji, ki nudi hrano.  

Če pa kmetija prodaja tudi drugim kupcem, mora imeti ustrezno dovoljenja za 

dejavnost predelave.  



  Turistične kmetije z nastanitvijo in izletniške kmetije   

• Na turističnih kmetijah z nastanitvijo je lahko v sobah, apartmajih in na skupnih ležiščih največ 30 ležišč. 

Na kmetiji, ki ima urejen prostor za kampiranje ali gostom nudi druge oblike prenočevanja, je dovoljena 

nastanitev za največ 30 oseb. Prostor za kampiranje ne sme biti oddaljen od kmetije več kot 200 m.  

• Nastanitev se lahko nudi v sobah, apartmajih, na skupnih ležiščih, prostoru za kampiranje, prostoru za 

bivalna vozila lahko pa se tudi nudi druge oblike prenočevanja, na primer senik, čebelnjak in podobno. 

       Prostor za kampiranje, bivalna vozila, počitniške prikolice in druga osebna vozila ne sme biti na 

       kmetijskem zemljišču v uporabi kmetije; ni pa potrebno imeti vstopne zapornice in sprejemnega prostora. 

 

• Nastanitvene zmogljivosti so lahko na naslovu kmetije ali v objektih, ki se prostorsko in vsebinsko 

navezujejo na osnovno in dopolnilno dejavnost na kmetiji, v oddaljenosti do 3 km zračne črte od naslova 

kmetije; na lokaciji planine, če planina pripada kmetiji ali v pripadajočem objektu vinograda, če ta pripada 

kmetiji, ki opravlja dopolnilno dejavnost „turistična kmetija “ in je vpisan v RKG.  

 

• Na izletniških kmetijah je lahko največ 60 sedežev pred objektom, 60 sedežev v objektu in največ 

      60 gostov naenkrat.  



Turistične kmetije z nastanitvijo in izletniške kmetije   

. 

Pri dejavnosti turistična kmetija z nastanitvijo ni določbe o kampiranju. Kamp 

spada med gostinske dejavnosti, za kar mora biti ustrezno registriran kot 

gostinski obrat, ki ima recepcijo, sanitarije in infrastrukturo in se ne more izvajati 

kot dopolnilna dejavnost na kmetiji. 

 

Turistična kmetija lahko v okviru dopolnilne dejavnosti “Turistična kmetija z 

nastanitvijo” nudi gostom tudi nočitev na prostoru za kampiranje. Spada med 

turizem na kmetiji, ki je gostinska dejavnost. Dovoljena je nastanitev za največ 30 

oseb. 

 

Infrastruktura (elektrika, voda, sanitarije) je vezana na kmetijo.  

 

Pod nobenim pogojem se ne sme posegati na kmetijsko zemljišče, ki mora 

ohraniti svojo osnovno kmetijsko namembnost.  



 
Pogoji in dokazila 

 
• Dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji 

• Ustrezen objekt 

• Označevanje gostinskega obrata 

• Minimalen prostorski pogoji in minimalni obseg storitev za turistične kmetije z nastanitvijo 

• Minimalen obseg storitev pri nastanitvah 

• Določen obratovalni čas 

• Ustrezna objava cen 

• Omejitev prodaje in nudenja alkoholnih pijač 

• Dovoljenje za promet z neoriginalno polnjenim vinom 

• Dovoljenje za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov 

• Zagotavljanje varstva in zdravja pri delu 

• Zagotavljanje varnosti živil 

• Prijava gosta in vodenje knjige gostov 

 



 
Pravne podlage 

 
• Zakon o gostinstvu (ZGos) 

• Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov 

• Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in 
kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost 

• Pravilnik o načinu vpisa sobodajalcev v Poslovni register Slovenije 

 
 



Kategorizacija turističnih kmetij 

• Kakovost storitev na turističnih kmetijah z nastanitvijo je 
označena z jabolki, in sicer z eno, dvema, tremi ali štirimi.  

• Več jabolk zagotavlja višjo kakovost in večji obseg storitev. Z 
označitvijo kakovosti je izražena urejenost kmetije kot celote, 
največji poudarek je namenjen urejenosti prostorov, kjer se 
zadržujejo gostje, vključena pa je tudi kakovost in pestrost jedi 
in pijač ter izbira možnosti za preživljanje prostega časa.  



Kategorizacija turističnih kmetij 
 

• 1 jabolko 

    preprosto opremljene sobe s skupno 

    kopalnico in WC 

 

• 2 jabolki 

    dobra ponudba kmetije, preprosto opremljene sobe 
    (najmanj polovica jih ima lastno kopalnico in WC) 

   
1 jabolko 

preprosto opremljene sobe s skupno kopalnico in WC 



Kategorizacija turističnih kmetij 

• 3 jabolka 
    zelo dobra ponudba kmetije, dobro opremljene sobe 
   (večina z lastno kopalnico in WC) 

 

• 4 jabolka 
• Ponuja zanimivo in aktivno preživljanje počitnic tudi takrat, ko pridejo 

otroci na kmetijo brez spremstva staršev, najpogosteje s svojimi vzgojitelji. 
Nekatere kmetije varstvo in pester program aktivnosti v celoti zagotovijo 
same. Programi bivanja na kmetiji vključujejo spoznavanje narave in dela 
na kmetiji ter animirano igro pod skrbnim vodstvom vzgojiteljev ali drugih 
strokovno usposobljenih oseb. 



Specializacija turističnih kmetij 

•  V Sloveniji je vse več kmetij, ki se odločajo za razvoj 
specializirane ponudbe  

• Strokovnjaki s posameznih področij so pripravili 
obvezne in izbirne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati 
kmetije, če želijo pridobiti znak specializirane 
ponudbe. Znake od leta 2007 podeljuje Kmetijsko 
gozdarska zbornica Slovenije. 



Specializacija turističnih kmetij 

• Ekološka turistična kmetija 

 
• Ekološka turistična kmetija gostom ponuja zdravo bivalno 

okolje in ekološko hrano, za katero ima certifikat pooblaščene 
kontrolne organizacije. 

 



Specializacija turističnih kmetij 

• Družinam z otroki prijazna turistična kmetija 
 

 

• Ponuja družinske počitnice v pristnem kmečkem okolju. Veliko 
pozornost namenja animaciji otrok, prav tako se ponaša z 
otrokom prijaznim bivalnim okoljem (oprema sob, igrala, 
zdrava prehrana). V vse aktivnosti s posebno pozornostjo 
vključuje tudi starše. 

 



Specializacija turističnih kmetij 

• Turistična kmetija s ponudbo za zdravo 
življenje 
 

 

• Ponuja počitnice ljubiteljem zdravega načina življenja. 
Omogoča aktivno preživljanje prostega časa v neokrnjeni 
naravi, ki ga odlično združuje z zdravim prehranjevanjem. 

 



Specializacija turističnih kmetij 

• Otrokom brez spremstva staršev prijazna 
turistična kmetija 
 

• Ponuja zanimivo in aktivno preživljanje počitnic tudi takrat, ko 
pridejo otroci na kmetijo brez spremstva staršev, najpogosteje 
s svojimi vzgojitelji. Nekatere kmetije varstvo in pester 
program aktivnosti v celoti zagotovijo same. Programi bivanja 
na kmetiji vključujejo spoznavanje narave in dela na kmetiji 
ter animirano igro pod skrbnim vodstvom vzgojiteljev ali 
drugih strokovno usposobljenih oseb. 

 



Specializacija turističnih kmetij 

• Kolesarjem prijazna turistična kmetija 
 

 

• Ponuja številne možnosti kolesarjenja v okolici, informacije o 
kolesarskih poteh in njihovih značilnostih ter informacije o 
zanimivostih, ki so dosegljive s kolesom. Na kmetiji se lahko 
kolesa shranijo ali se, če jih gostje ne pripeljejo s seboj, tudi 
sposodijo. 

 



Specializacija turističnih kmetij 

• Vinogradniška turistična kmetija 
 

 

• Vinogradniške turistične kmetije, ki ležijo večinoma ob vinskih 
turističnih cestah, so prijazne domačije, ki svoje goste 
razvajajo z odličnimi vini in okusnimi kulinaričnimi dobrotami. 
Gostje lahko spoznajo dela v vinogradu in v kleti. Te kmetije 
niso privlačne le za poznavalce vin, ampak s svojo 
gostoljubnostjo in domačnostjo očarajo prav vsakogar. 

 



Specializacija turističnih kmetij 

• Invalidom prijazna turistična kmetija 
 

 

• Gostom omogoča, da se lahko z invalidskim vozičkom 
samostojno gibljejo okoli kmetije in v prostorih, ki so jim 
namenjeni in katerih oprema je v največji meri prilagojena 
njihovim potrebam. 

 



Specializacija turističnih kmetij 

• Ljubiteljem konj in jahanja prijazna turistična 
kmetija 
 

 

• Ponuja številne možnosti  jahanja na kmetiji in v okolici ter 
informacije o učenju jahanja, vodenih terenskih izletih, 
izposoji konjev, jahalnih urah, o jahalnih poteh in terenih. V 
času počitnic na kmetiji lahko gostje vzdržujejo in negujejo 
konje. 

 



 Vinotoč in osmica 

 

•   

 

• Na vinotočih se lahko nudi le vino in druge pijače s kmetije le iz lastne 

pridelave, dokupi pa se lahko ustekleničena naravna, mineralna voda ter kava. 

Nudijo se hladni prigrizki, kruh in pecivo te kmetije ali druge kmetije. Lahko je 

največ 60 sedežev pred objektom, 60 sedežev v objektu in največ 60 gostov 

naenkrat 

 

• Na osmici se lahko nudi vino in sokovi le iz lastne pridelave, dokupi pa se 

lahko ustekleničena naravna, mineralna voda, jabolčni sok, žganje, likerji in 

kava. Nudijo se lahko dnevno tri krajevno značilne tople jedi, hladni prigrizki, 

kruh in pecivo te kmetije ali druge kmetije 

 

• Dopolnilne dejavnosti vinotoč in osmica se opravljajo na naslovu  kmetije ali v 

pripadajočem objektu vinograd, izletniška kmetija pa lahko svojo dejavnost 

opravlja največ 3 km od naslova kmetije 

 
Ni več potrebna predhodna najava odprtja osmice. 





Negostinska turistična dejavnost 

• Dejavnosti: prevoz potnikov z vprežnimi vozili in traktorji, ježa živali, 

oddajanje površin za piknike, muzeji in tematske zbirke, tematski parki, 

apiturizem ter športni ribolov na vodnih površinah na kmetiji  

• Pri negostinski dejavnosti se lahko pridobi dovoljenje za opravljanje 

dejavnosti apiturizma - čebelar mora zagotoviti lastni čebelnjak 

oziroma stojišče s čebeljimi panji 

 

• Muzeji, tematske zbirke in tematski parki morajo biti povezani z 

dejavnostjo kmetije 

 

Pri vlogi za dovoljenje se poda izjavo o številu živali za dejavnosti 

prevoza potnikov z vprežnimi vozili, ter ježa živali 



Zakon o gostinstvu 
6. člen 

• Gostinska dejavnost se lahko opravlja zunaj gostinskega obrata na javnih 
prireditvah, sejmih in podobno med njihovim trajanjem, vendar vsakokrat največ 30 dni. 

• Gostinska dejavnost se lahko opravlja zunaj gostinskega obrata med turistično 
sezono v mestnih jedrih, na kopališčih, na smučiščih in podobno, na predlog pristojnega 
organa samoupravne lokalne skupnosti pa lahko tudi izven turistične sezone ali za 
obdobje, daljše od enega leta. 

• Za opravljanje dejavnosti iz prvega in drugega odstavka tega člena morajo biti 
izpolnjeni pogoji, določeni s tem zakonom in drugimi predpisi. 

• Samoupravna lokalna skupnost lahko sprejme akt, s katerim opredeli obdobje 
dneva, v okviru katerega se sme opravljati gostinska dejavnost iz drugega odstavka tega 
člena. 

• Gostinska dejavnost iz drugega odstavka tega člena se sme opravljati le v skladu z 
aktom iz prejšnjega odstavka. 

 



Hvala za pozornost 

                                                           Marija Kovačec 


