Dopolnilne dejavnosti
na kmetiji
Peka kruha, potic in izdelava testenin
V današnjem času se pogosto sprašujemo česa se lotiti in kje najti možnosti za dodatno delo
in zaslužek. Iščite jih v svojem vsakdanjem življenju ter opravilih, ki ste jih vešči in jih opravljate
za svoje domače. Zakaj ne bi okusnega kruha iz krušne peči, odličnih rezancev, potice in
peciva ponudili tudi v prodajo. Obstajajo kupci, ki znajo, kljub polnim policam v trgovinah, ceniti
domače, na tradicionalen način pripravljene izdelke brez industrijskih dodatkov.
Peka in izdelava testenin je lahko kot dopolnilna dejavnost na kmetiji priglašena na dva načina:
kot predelava primarnih kmetijskih pridelkov (žit) ali kot dejavnost povezana s tradicionalnimi
znanji na kmetiji.

a. predelava primarnih kmetijskih pridelkov
V tem primeru morate zagotavljati lastne
surovine, to pomeni, da pridelujete žito in
zagotavljate druge surovine, ki jih
potrebujete pri peki oziroma izdelavi
testenin.
Predpisano je, da morate zagotoviti najmanj
50 odstotkov količin lastnih surovin, do 50
odstotkov pa lahko dokupite z drugih kmetij.
Zahtevani
delež
se
zagotavlja
v
koledarskem letu. Surovine lahko dokupite
na lokalnem trgu (območje Slovenije) in
sicer od kmetij, ki v tekočem letu vložijo zbirno vlogo. Izven kmetij je dovoljen nakup
tehnoloških surovin v skladu s proizvodno specifikacijo ali recepturo in nakup embalaže.
Količine in poreklo surovin dokazujete s prejetimi računi in z evidencami o lastnih količinah
predelanih surovin ali z drugimi dokazili, ki vsebujejo podatke o količinah in poreklu surovin, ki
jih je treba hraniti deset let od poslovnega dogodka. Zagotoviti morate oštevilčenje po
časovnem zaporedju vseh prejetih računov oziroma dokazil, ločeno za surovine s kmetije in z
drugih kmetij.
Pri priglasitvi dejavnosti izberete predvideno dejavnost z ustrezno oznako SKD:
 peka kruha in potic ter peciva in slaščic (SKD 10.710 Proizvodnja kruha, svežega
peciva in slaščic);
 proizvodnja testenin (SKD 10.730 Proizvodnja testenin);
 peka sadnega kruha (kruha z dodatki sadja ipd.), trajnega peciva, kolačev z dodatki
(SKD 10.720 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic).

b. dejavnost povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji
V tem primeru za dejavnost ni predpisan
delež lastnih surovin, določeni pa so pogoji
glede opreme in omejitve glede letne količine
izdelkov.
Za peko kruha in potic na tradicionalni način
je predpisana krušna peč in kurjenje z drvmi.
Za peko kruha, potic, peciva in slaščic na
tradicionalni način je dovoljen dokup moke iz
mlinov na lokalnem trgu, kar pomeni na
območju Slovenije.
Omejene so količine končnih izdelkov, pri čemer je lahko:
 količina pečenega kruha največ 13.500 kg letno,
 količina testenin največ 2.500 kg letno in
 količina pekovskega peciva največ 2.500 kg letno.
Pri priglasitvi dejavnosti izberete predvideno
dejavnost z ustrezno oznako SKD:

peka kruha in potic na tradicionalni način
(SKD 10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva
in slaščic);

proizvodnja testenin na tradicionalni način
(SKD 10.730 Proizvodnja testenin);

peka peciva in slaščic na tradicionalni
način (SKD 10.710 Proizvodnja kruha, svežega
peciva in slaščic).
p

Priglasitev dejavnosti
Dopolnilno dejavnost peka kruha, potic, peciva in izdelava testenin priglasimo kot eno prej
navedenih dejavnosti in sicer na podlagi vloge na Upravni enoti.
Obrat, v katerem poteka predelava živil (prostor), na podlagi predpisane vloge registriramo pri
Območnem uradu Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Republike Slovenije
najmanj 15 dni pred predvidenim pričetkom oddaje živil na trg.
Obrazec je objavljen na spletni strani https://www.gov.si/zbirke/storitve/vloga-za-registracijozivilskega-obrata/).
Pošljemo ga na naslov UVHVVR OU Celje, Ljubljanska 1a, 3000 Celje.
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