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ZADEVA: Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji – predlog za obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi sedmega odstavka 99. člena in osmega odstavka 101. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni 
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 in 26/14 –ZdZPVHVVR) je Vlada Republike Slovenije na … seji dne 
… pod točko … sprejela naslednji sklep:

Vlada Republike Slovenije izdaja Uredbo o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji in jo objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Sklep prejmeta:

- Služba Vlade RS za zakonodajo;

- Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
Tadeja Kvas Majer, generalna direktorica
Alenka Šesek, vodja Sektorja za podeželje
Darko Simončič, Sektor za podeželje
Maja Močilar, Služba za pravne zadeve
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
Zakon o kmetijstvu določa, da vlada predpiše vrste dejavnosti, ki se lahko opravljajo kot dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji, njihove značilnosti, obseg in podrobnejše pogoje. Dopolnilne dejavnosti 
omogočajo izboljšanje gospodarjenja na kmetijah. V predlogu uredbe so določene oblike povezave 
med osnovno kmetijsko pridelavo in dopolnilno dejavnostjo. Iz ločenega knjigovodstva se ugotavlja 
uspešnost gospodarjenja dopolnilne dejavnosti. Zahtevajo se minimalni deleži domačih pridelkov ali 
izdelkov pri predelavi ali porabi v turizmu na kmetiji, kar se izkazuje z evidencami iz priloge k uredbi. 
Poenostavljen je obrazec vloge za dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti. Poudarek je na 
preglednosti predelave in prodaje kmetijskih pridelkov in izdelkov. Uredba o dopolnilnih dejavnostih 



na kmetiji se sprejema v okviru opravljanja tekočih poslov vlade po 115. členu ustave.
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih

NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij DA

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA
e) socialno področje DA
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja

 razvojne politike na ravni programov po strukturi 
razvojne klasifikacije programskega proračuna

 r a z v o j n e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  
mednarodnih organizacij

DA

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)



I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,

 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani pri ukrepih oziroma projektih sprejetih 



proračunov,

 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana pri ukrepih 
oziroma projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun

Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov 
se navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,

 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 

 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče 
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 
sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 
prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)

8. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)
(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: 23. 5. 2014
V razpravo so bili vključeni: 
 nevladne organizacije, 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, Društvo 
lastnikov gozdov, Čebelarska zveza Slovenije



 predstavniki zainteresirane javnosti,

 predstavniki strokovne javnosti, 

 občine in združenja občin ali pa navedite, da se gradivo ne nanaša nanje.

Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso 
poslovni subjekti, ne navajajte):

Upoštevani so bili:
 v celoti,

Prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij končnemu potrošniku.

 večinoma,

Dokup izdelkov v prosti prodaji.

 delno,

Delež domačih pridelkov in izdelkov.

Delež dokupa surovin v primeru turizma na kmetiji v prosti prodaji.

Površine gozda v lasti, ki jih morajo imeti v lasti člani kmetije v primeru predelave gozdno lesnih 
proizvodov. 

 niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano ……………..

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu 
predpisa.)

9. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA

10. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                  Mag. Dejan Židan
                                           minister



PREDLOG
EVA 2012-2330-0107

Na podlagi sedmega odstavka 99. člena in osmega odstavka 101. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni 
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

Ta uredba določa skupine in vrste dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (v nadaljnjem besedilu: dopolnilna 
dejavnost), dovoljenje in podrobnejše pogoje za opravljanje dopolnilnih dejavnostih.

2. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. Lastni izdelek je izdelek, ki je izdelan iz lastne surovine, pridelane na kmetiji, in predelane na tej ali 

drugi kmetiji, ki ima registriran obrat v skladu s predpisi, ki urejajo predelavo v obratih. 
2. Izdelek z druge kmetije je lastni izdelek druge kmetije. 
3. Tehnološke surovine so surovine, uporabljene v skladu z recepturo in sicer kmetijski pridelki, ki se 

na lokalnem trgu ne pridelujejo, in izdelki, ki se ne pridelujejo na kmetijah na lokalnem trgu, zlasti 
sladkor, riž, začimbe, sol.   

3. člen
(skupine dopolnilnih dejavnosti)

(1) Na kmetiji se lahko opravljajo naslednje skupine dopolnilnih dejavnosti:
1. predelava primarnih kmetijskih pridelkov, gozdnih sadežev, zelišč in vodnih organizmov;
2. predelava gozdno lesnih sortimentov;
3. prodaja pridelkov in izdelkov s kmetij;
4. turizem na kmetiji; 
5. dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki;
6. predelava rastlinskih odpadkov ter proizvodnja in prodaja energije iz obnovljivih virov; 
7. storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo, zakol živali ter ročna dela; 
8. svetovanje in usposabljanje v zvezi s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji.

(2) Vrste dopolnilnih dejavnosti so določene v skladu s predpisom, ki ureja standardno klasifikacijo 
dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: SKD).

4. člen
(splošno)

(1) Na kmetiji se lahko opravlja več vrst dopolnilnih dejavnosti.



(2) Na kmetiji se lahko za isto vrsto dopolnilne dejavnosti določi samo en nosilec dopolnilne 
dejavnosti.

(3) Na kmetiji lahko dopolnilno dejavnost poleg nosilca dopolnilne dejavnosti opravljajo tudi člani 
kmetije in zaposleni na kmetiji, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: 
RKG). 

(4) Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne opravljati po pravnomočnosti dovoljenja za 
opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje) in ko so izpolnjeni vsi 
pogoji, ki jih določajo področni predpisi za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti.

II. DOVOLJENJE ZA OPRAVLJANJE DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI

5. člen
(pogoji za pridobitev dovoljenja)

(1) Kmetija, na kateri se opravlja dopolnilna dejavnost, mora imeti v uporabi najmanj en hektar 
primerljivih kmetijskih površin. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek mora imeti pri dejavnostih, povezanih s čebelarstvom, predelavo 
medu in čebeljih pridelkov ter apiturizmom, kmetija vpisanih najmanj 10 čebeljih družin v register 
čebelnjakov v skladu s predpisom, ki ureja register čebelnjakov.  

(3) Za izračun primerljivih kmetijskih površin se upoštevajo prijavljene grafične enote rabe zemljišča 
kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: GERK) v RKG. Glede na različne vrste dejanske 
rabe GERK se za en hektar primerljivih kmetijskih površin šteje: 
- 1 ha njiv (raba 1100 in 1180); 
- 2 ha travnikov ali ekstenzivnih ali travniških sadovnjakov (raba 1222 in 1300); 
- 0,3 ha intenzivnih sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov, matičnjakov, hmeljišč ali rastlinjakov (raba 

1221, 1211, 1230, 1212, 1240, 1160 in 1190) ali  
- 6 ha drugih površin (raba 1800, 1430, 1420 in 1600).

(4) Za opravljanje dopolnilne dejavnosti predelava primarnih kmetijskih pridelkov in zelišč, prodaja 
pridelkov in izdelkov s kmetij oziroma turizem na kmetiji mora nosilec kmetije, na kateri se bo 
opravljala dopolnilna dejavnost, pred oddajo vloge za izdajo dovoljenja v predpisanem roku vložiti 
zbirno vlogo po predpisih, ki urejajo izvedbo letnih ukrepov kmetijske politike (v nadaljnjem besedilu; 
zbirna vloga). Zbirno vlogo mora kmetija vložiti v letu oddaje vloge za izdajo dovoljenja oziroma če je 
vloga vložena pred časom zbiranja zbirnih vlog, v letu pred oddajo vloge za izdajo dovoljenja.

(5) Ne glede na prejšnji odstavek za kmetijo brez kmetijskih površin oddaja zbirne vloge ni obvezna v 
primeru opravljanja dopolnilne dejavnosti povezane s čebelarstvom, predelave medu in čebeljih 
pridelkov ter apiturizma, mora pa biti nosilec dopolnilne dejavnosti vpisan v register čebelnjakov in 
mora sporočati podatke v skladu s predpisom, ki ureja označevanje čebelnjakov. 

(6) Za opravljanje dopolnilne dejavnosti predelava gozdnih sadežev iz 10. člena, predelava gozdnih 
lesnih sortimentov iz 11. člena in proizvodnja in prodaja energije iz lesne biomase iz 18. člena te 
uredbe morajo imeti člani kmetije poleg površin iz prvega oziroma tretjega odstavka tega člena v lasti 
še najmanj 6,0 ha gozda. V primeru dopolnilne dejavnosti domača suhorobarska galanterija in 
nadaljevanje stare suhorobarske dediščine iz 17. člena te uredbe morajo imeti člani kmetije v lasti 
najmanj 2,0 ha gozda. 



(7) Za opravljanje dopolnilne dejavnosti predelava vodnih organizmov iz 10. člena te uredbe, morajo 
imeti člani kmetije v uporabi vodno zemljišče, ki je vpisano v centralni register objektov akvakulture in 
komercialnih ribnikov.

6. člen
(vloga)

(1) Vlagatelj mora v vlogi za izdajo dovoljenja navesti:  
- osebno ime nosilca dopolnilne dejavnosti, EMŠO in kontaktne podatke (telefon oziroma elektronska 
pošta);
- lokacijo ali naslov kmetije, na kateri se bo opravljala dopolnilna dejavnost;
- vrsto ali vrste dopolnilnih  dejavnosti;
- časovno obdobje opravljanja dopolnilne dejavnosti (v mesecih) v primeru opravljanja sezonske
dopolnilne dejavnosti.

(2) Če vlagatelj ni nosilec kmetije, na kateri se bo opravljala dopolnilna dejavnost, mora vlogi priložiti 
soglasje nosilca kmetije, da vlagatelj lahko na kmetiji opravlja na vlogi navedene dopolnilne 
dejavnosti. 

(3) Če gre za opravljanje dopolnilne dejavnosti domače ali umetne obrti, je treba vlogi priložiti 
strokovno mnenje iz tretjega odstavka 17. člena te uredbe.

7. člen
(vpis v RKG)

(1) Upravna enota podatke o izdanem dovoljenju vpiše v RKG. Vpišejo se nosilec dopolnilne 
dejavnosti, vrste dopolnilnih dejavnosti in posebni pogoji za opravljanje posamezne vrste dopolnilne 
dejavnosti, določeni s to uredbo.

(2) V RKG se vpiše tudi letni dohodek iz dopolnilnih dejavnosti, ki ga nosilec dopolnilne dejavnosti 
sporoči v skladu s šestim odstavkom 101. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 
90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1). 

8. člen
(prenehanje veljavnosti dovoljenja)

(1) Upravna enota po uradni dolžnosti ali na predlog pristojnega inšpektorja razveljavi dovoljenje, če 
niso več izpolnjeni pogoji iz te uredbe, ZKme-1 oziroma področnih predpisov in dovoljenje izbriše iz 
RKG.  

(2) Če upravna enota razveljavi dovoljenje za določeno vrsto dopolnilne dejavnosti v skladu s 
prejšnjim odstavkom, se dovoljenje za to vrsto dopolnilne dejavnosti ne sme izdati še eno leto po 
dokončnosti odločbe o razveljavitvi dovoljenja.

(3) Dovoljenje se razveljavi in izbriše iz RKG tudi na zahtevo nosilca dopolnilne dejavnosti ali če 
nosilec kmetije prekliče soglasje za opravljanje dopolnilne dejavnosti. 

(4) Upravna enota o razveljavitvi ali prenehanju veljavnosti dovoljenja obvesti Davčni urad Republike 
Slovenije  in Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. 



III. OPRAVLJANJE
DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI 

9. člen
 (povezava s primarno dejavnostjo)

(1) Če je s to uredbo za opravljanje dopolnilne dejavnosti predpisan določen delež lastnih surovin, 
oziroma povezava s primarno kmetijsko oziroma primarno gozdarsko dejavnostjo, se ta delež 
ugotavlja na podlagi: 
- obsega površin v RKG;
- staleža živali v registrih živali, ki se vodijo v skladu s predpisi, ki urejajo živinorejo; 
- prijavljenih površin in vrst kmetijskih rastlin na teh površinah oziroma staleža živali v zbirni vlogi, ki jo 

mora nosilec kmetije vsako leto vložiti v predpisanem roku;
- vpisa v centralni register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov;
- obsega gozdnih zemljišč na podlagi zemljiškega katastra oziroma
- vodenja evidenc, določenih v tej uredbi. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek za kmetijo brez kmetijskih površin oddaja zbirne vloge ni obvezna v 
primeru opravljanja dopolnilne dejavnosti povezane s čebelarstvom, predelave medu in čebeljih 
pridelkov ter apiturizma, mora pa biti nosilec dopolnilne dejavnosti vpisan v register čebelnjakov in 
mora sporočati podatke v skladu s predpisom, ki ureja označevanje čebelnjakov. 

10. člen
(opravljanje dopolnilne dejavnosti 

predelava primarnih kmetijskih pridelkov, gozdnih sadežev, zelišč in vodnih organizmov) 

(1) Med dopolnilne dejavnosti predelava primarnih kmetijskih pridelkov, gozdnih sadežev, zelišč in 
vodnih organizmov (v nadaljnjem besedilu: predelava) spadajo naslednje dejavnosti z naslednjimi 
dodatnimi pogoji:
1. proizvodnja moke in drugih mlevskih izdelkov (kosmiči, kaše zdrob,…) (SKD 10.610 Mlinarstvo);
2. peka kruha in potic (SKD 10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic); 
3. proizvodnja testenin (SKD 10.730 Proizvodnja testenin); 
4. peka peciva in slaščic (SKD 10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic);
5. 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);   
6. proizvodnja rastlinskega olja (SKD 10.410 Proizvodnja olja in maščob): v to skupino spada 

proizvodnja oljčnega, sojinega, orehovega, sončničnega olja, olja ogrščice, gorčičnega, lanenega 
olja, bučnega olja idr.; 

7. predelava in konzerviranje krompirja (SKD  10.310 Predelava in konzerviranje krompirja);
8. proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov (SKD 10.320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov);
9. predelava in konzerviranje sadja in zelenjave (SKD 10.390 Druga predelava in konzerviranje sadja 

in zelenjave): v to skupino spada predelava zelenjave, sadja, grozdja (ne za vino); zlasti proizvodnja 
marmelade, kompotov, namazov, konzerviranja surovin, sušenje surovin; 

10. proizvodnja kisa (SKD 10.840 Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkov);
11. predelava mesa (SKD 10.130 Proizvodnja mesnih izdelkov);
12. predelava mleka (SKD 10.510 Mlekarstvo in sirarstvo);
13. predelava medu, cvetnega prahu, matičnega mlečka, propolisa, in voska (SKD 10.890 Proizvodnja 

drugih prehrambenih izdelkov, drugje nerazvrščenih);
14. predelava zelišč (SKD 10.830 Predelava čaja in kave, SKD 10.840 Proizvodnja začimb, dišav in 

drugih dodatkov in SKD 10.390 Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave): kmetija mora 



imeti v uporabi najmanj 0,1 ha površin z zelišči. Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena 
ni treba zagotavljati 50 odstotkov lastne surovine;

15. predelava gozdnih sadežev (SKD 10.390 Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave): v 
to skupino spada predelava samoniklih gliv, kostanja, žira, želoda, borovnic in drugih sadežev. Ne 
glede na določbe drugega odstavka tega člena ni treba zagotavljati 50 odstotkov lastne surovine; 

16. proizvodnja žganih pijač (SKD 11.010 Proizvodnja žganih pijač); 
17. proizvodnja piva in medenega piva (SKD 11.050 Proizvodnja piva); 
18. proizvodnja drugih fermentiranih pijač, sadnih vin, medice in peneče medice (SKD 11.030 

Proizvodnja sadnih vin in podobnih fermentiranih pijač); 
19. proizvodnja medenih likerjev in tinkture iz propolisa (SKD 11.010 Proizvodnja žganih pijač): za 

predelavo teh izdelkov ne veljajo določbe drugega odstavka tega člena o zagotovitvi deleža lastnih 
surovin. Zagotovljen mora biti lasten primarni čebelji pridelek. Žganje se lahko kupi na drugih 
kmetijah, ki imajo dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti proizvodnja žganih pijač;

20. predelava vodnih organizmov - filetiranje, dimljenje, prekajevanje, mariniranje (SKD 10.200 
Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev): predelava sladkovodnih organizmov je 
omejena na letno količino do 15.000 kg. Člani kmetije morajo imeti v uporabi vodno zemljišče, ki je 
vpisano v centralni register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov.

(2) Za opravljanje dopolnilne dejavnosti predelava mora kmetija pridelati najmanj 50 odstotkov količin 
lastnih surovin v izdelku, do 50 odstotkov količin surovin v izdelku pa lahko dokupi z drugih kmetij. 

(3) Kot lastne surovine iz prejšnjega odstavka se štejejo zlasti: jajca, sadje, zelenjava, poljščine, žive 
živali, meso, mleko, med, cvetni prah, matični mleček. Voda se po tej uredbi ne šteje kot surovina. 
  
(4) Nosilec dopolnilne dejavnosti lahko dokupuje surovine na lokalnem trgu od drugih kmetij, ki v 
tekočem letu vložijo zbirno vlogo ali so vpisani v registru čebelnjakov v skladu z drugim odstavkom 5. 
člena te uredbe.

(5) Izven kmetij je dovoljen nakup tehnoloških surovin v skladu s proizvodno specifikacijo ali recepturo 
in embalaže.

(6) Nosilec dopolnilne dejavnosti mora voditi evidenci A in B iz priloge I. Evidence je treba hraniti deset 
let od poslovnega dogodka. 

(7) Dopolnilna dejavnost predelava se opravlja na naslovu kmetije ali na naslovu nosilca kmetije.  

(8) Če ima nosilec dopolnilne dejavnosti dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti predelava in 
prodaja izdelke iz te dopolnilne dejavnosti, dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti iz 12. člena 
te uredbe za te izdelke ni potrebno, prodaja teh izdelkov pa se lahko opravlja na naslovu kmetije ali na 
naslovu nosilca kmetije. Na vidnem mestu prodaje mora biti označeno, da so izdelki s kmetije nosilca 
dopolnilne dejavnosti predelava. 

11. člen
(opravljanje dopolnilne dejavnosti

predelava gozdnih lesnih sortimentov)

(1) Med dopolnilne dejavnosti predelava gozdnih lesnih sortimentov spadajo naslednje dejavnosti:
1. izdelava lesnih briketov in pelet (SKD 16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in 
protja);
2. izdelava lesene embalaže (SKD 16.240 Proizvodnja lesene embalaže);



3. izdelava žaganega, skobljanega in impregniranega (deske, tramovi), izdelava drogov, kolov, 
železniških pragov (SKD 16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa); 

4. izdelava enostavnih izdelkov iz lesa (SKD 16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame 
in protja): v to skupino spada zlasti izdelava kompostnikov, vrtnih klopi in miz, ptičnice, valilnice, 
okvirji za satnice, struženi izdelki, ograje iz brun; 

5. izdelava drv iz kupljenih gozdnih lesnih sortimentov in izdelava lesnih sekancev za proizvodnjo 
energije iz kupljenih gozdnih lesnih sortimentov (SKD 02.200 Sečnja).

(2) Lastne surovine morajo obsegati najmanj 20 odstotkov količine potrebnih surovin do 80 odstotkov 
količin surovin v izdelku pa se lahko dokupi z drugih kmetij. Izven kmetije je dovoljen nakup dodatnega 
pritrdilnega materiala, ki je potreben za predelavo gozdnih lesnih sortimentov, zlasti lepilo, vijaki, 
sponke. 

(3) Dopolnilna dejavnost predelava gozdnih lesnih sortimentov se opravlja na naslovu kmetije ali na 
naslovu nosilca kmetije.

(4) Nosilec dopolnilne dejavnosti mora voditi evidenci A in B iz priloge I. Podatki iz evidence A morajo 
izkazovati količine lastnih surovin, količine surovin z drugih kmetij in pritrdilni material. Evidence je 
treba hraniti deset let od poslovnega dogodka.

12. člen
(opravljanje dopolnilne dejavnosti 

prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij)

(1) Med dopolnilne dejavnosti prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij (v nadaljnjem besedilu: 
prodaja) spadajo naslednje dejavnosti:
1. prodaja na kmetiji (SKD 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic): v to 

skupino spada prodaja končnemu potrošniku lastnih pridelkov in izdelkov in pridelkov z drugih kmetij 
ter izdelkov z drugih kmetij, če ima druga kmetija dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti 
predelava; 

2. prodaja na lokalnem trgu (SKD 47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami 
in tobačnimi izdelki): v to skupino spada prodaja končnemu potrošniku na tržnicah, prodaja na 
premičnih prodajnih objektih, prodaja od vrat do vrat in prodaja na sejmih in prireditvah. Prodajajo se 
lastni pridelki in izdelki ter pridelki z drugih kmetij in izdelki z drugih kmetij, če ima druga kmetija 
dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti predelava; 

3. prodaja fizičnim in pravnim osebam za končno potrošnjo (SKD 47.990 Druga trgovina na drobno 
zunaj prodajaln, stojnic in tržnic). 

(2) Za opravljanje dopolnilne dejavnosti prodaja mora delež prodanih lastnih kmetijskih pridelkov in 
izdelkov znašati najmanj 30 odstotkov količine celotne prodaje v okviru dopolnilne dejavnosti prodaja, 
do 70 odstotkov količine pa je lahko z drugih kmetij. Razen v primeru prodaje iz tretje točke prejšnjega 
odstavka, kjer se lahko prodajajo izključno lastni pridelki in izdelki. 

(3) Zahtevani delež lastnih kmetijskih pridelkov in izdelkov iz prejšnjega odstavka se zagotavlja v 
koledarskem letu. 

(4) Pri prodaji kmetijskih pridelkov in izdelkov je treba voditi evidenco C-1 iz priloge I o lastnih in 
kupljenih pridelkih in izdelkih na letni ravni, ki je sestavni del te uredbe. V evidenco C-2 iz priloge I, ki 
je sestavni del te uredbe, se dnevno po končani prodaji vpišejo prodane količine. Evidenci morajo biti 
priloženi vsi računi. Evidence je treba hraniti deset let od poslovnega dogodka.



(5) Pri opravljanju dopolnilne dejavnosti prodaja mora biti na vidnem mestu jasno označeno, kateri 
pridelki in izdelki so z lastne kmetije in kateri z druge kmetije (naziv in naslov kmetije). 

13. člen
(opravljanje dopolnilne dejavnosti turizem na kmetiji)

(1) Med dopolnilne dejavnosti turizem na kmetiji, ki je gostinska dejavnost, spadajo naslednje 
dejavnosti:
1. turistična kmetija z nastanitvijo (SKD 55.202 Turistične kmetije s sobami);
2. izletniška kmetija (SKD 56.105 Turistične kmetije brez sob);
3. kampiranje (SKD 55.300 Dejavnost avtokampov, taborov);
4. vinotoč (SKD 56.105 Turistične kmetije brez sob);
5. osmica (SKD 56.105 Turistične kmetije brez sob).

(2) Za opravljanje dopolnilne dejavnosti turizem na kmetiji mora kmetija, ki nudi hrano, zagotoviti 
najmanj 50 odstotkov vrednosti lastnih surovin, ki so predmet ponudbe. Do 25 odstotkov vrednosti 
ponudbe lahko kmetija zagotovi z dokupom osnovnih surovin, ki so pridelane na drugih kmetijah z 
lokalnega trga ali z drugih kmetij, ki imajo dopolnilno dejavnost predelava. Če ni neposrednega 
nakupa na kmetiji, mora biti iz računa ali prevzema razviden izvor surovine. Do 25 odstotkov vrednosti 
ponudbe lahko kmetija dokupi surovine in izdelke v prosti prodaji. 

(3) Ne glede na prejšnji odstavek morajo gorsko višinske kmetije zagotoviti najmanj 40 odstotkov 
vrednosti lastnih surovin, ki so predmet ponudbe. Do 35 odstotkov vrednosti ponudbe lahko kmetija 
zagotovi z dokupom osnovnih surovin, ki so pridelane na drugih kmetijah z lokalnega trga ali z drugih 
kmetij, ki imajo dopolnilno dejavnost predelava. Če ni neposrednega nakupa na kmetiji, mora biti iz 
računa ali prevzema razviden izvor surovine. Do 25 odstotkov vrednosti ponudbe lahko kmetija dokupi 
surovine v prosti prodaji. 

(4) Na vidnem mestu mora biti označen, izvor surovin (lastna kmetija,  druga kmetija iz 4. odstavka 
tega člena oziroma surovine v prosti prodaji). 

(5) Nosilec dopolnilne dejavnosti mora voditi evidenco D iz priloge I, ki je sestavni del te uredbe. 
Podatki iz evidence D morajo izkazovati delež vrednosti lastnih surovin, delež vrednosti surovin iz 
drugih kmetij in delež vrednosti surovin v prosti prodaji. Evidence je treba hraniti deset let od 
poslovnega dogodka. 

(6) V okviru dopolnilne dejavnosti turizem na kmetiji se lahko nudijo sok, vino, jabolčnik in žgane 
pijače s kmetije ali drugih kmetij. Nudijo se lahko tudi pivo, ustekleničena voda, mineralna voda, 
kakav, čaj in kava, za katere se ne upoštevajo omejitve deleža v prosti prodaji in določila drugega 
oziroma tretjega odstavka tega člena.  

14. člen
(opravljanje dopolnilne dejavnosti 
turistične kmetije z nastanitvijo)

(1) Prostori namenjeni opravljanju turistične kmetije z nastanitvijo morajo biti urejeni v objektih, ki jih 
ima v lasti nosilec kmetije ali člani kmetije, na kateri se opravlja kmetijska dejavnost. Kot last vlagatelja 
se šteje tudi deset- ali večletni najem ali vpisana stavbna pravica za obdobje najmanj deset let. 

(2) Turistična kmetija z nastanitvijo lahko gostu nudi nočitev v obliki urejenih sob, apartmajev ali 
prostora za kampiranje.



(3) Na turističnih kmetijah z nastanitvijo je lahko v sobah in apartmajih največ 30 ležišč.

(4) Nastanitvene zmogljivosti so lahko oddaljene največ 6 kilometrov zračne črte od naslova kmetije. 

(5) Na turistični kmetiji z nastanitvijo s prostorom za kampiranje je dovoljeno kampiranje za največ 30 
oseb.

(6) Nosilec dopolnilne dejavnosti izkaže evidenco gostov z izpisom iz knjige gostov, s katero 
stanodajalec posameznika, ki se nastani v turističnem ali gostinskem objektu, prijavi oziroma odjavi 
pristojni policijski postaji. Evidence je treba hraniti deset let od poslovnega dogodka.  

15. člen
(opravljanje dopolnilne dejavnosti  
izletniška kmetija, vinotoč, osmica)

(1) Na izletniških kmetijah je lahko največ 60 sedežev pred objektom, 60 sedežev v objektu in največ 
60 gostov naenkrat. Če ima ta kmetija tudi dovoljenje za opravljanje turizma na kmetiji z nastanitvijo, 
se v te pogoje ne šteje število nastanitvenih gostov. Voditi mora evidenco F iz priloge I. Evidence je 
treba hraniti deset let od poslovnega dogodka.

(2) Na kmetiji, na kateri se opravlja dopolnilna dejavnost vinotoč, lahko ne glede na drugi in tretji 
odstavek 13. člena te uredbe nudijo hladne prigrizke, kruh in pecivo, če ima ta ali druga kmetija 
dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti predelava. Ne glede na šesti odstavek 13. člena te 
uredbe se lahko nudi le vino iz lastne pridelave, dokupi pa se lahko ustekleničena naravna in 
mineralna voda. Voditi mora evidenco E iz priloge I. Evidence je treba hraniti deset let od poslovnega 
dogodka. 

(3) V vinotočih je lahko največ 60 sedežev pred objektom, 60 sedežev v objektu in največ 60 gostov 
naenkrat.

(4) Na kmetiji, na kateri se opravlja dopolnilna dejavnost osmica, se lahko ne glede na šesti odstavek 
13. člena te uredbe nudi le vino iz lastne pridelave, dokupi pa se lahko ustekleničena naravna in 
mineralna voda. Na kmetiji, na kateri se opravlja dopolnilna dejavnost osmica, lahko ne glede na drugi 
in tretji odstavek 13. člena te uredbe nudijo hladne prigrizke, kruh in pecivo, če ima ta ali druga kmetija 
dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti predelava. Voditi se mora evidenca E iz priloge I. 
Evidence je treba hraniti deset let od poslovnega dogodka.

(5) Na kmetiji, na kateri se opravlja dopolnilna dejavnost vinotoč in osmica, se ne smejo opravljati
druge vrste dopolnilne dejavnosti turizem na kmetiji. 

(6) Na kmetiji, na kateri se opravlja dopolnilna dejavnost osmica, lahko prodajajo in strežejo hrano in 
pijačo največ dvakrat na leto do deset dni. Nosilec dopolnilne dejavnosti osmica mora najpozneje 14 
dni pred začetkom prodaje in strežbe hrane in pijače najaviti svoje odprtje inšpektoratu, pristojnemu za 
kmetijstvo, da se pregleda pripravljena količina surovin za ponudbo.

(7) Dopolnilne dejavnosti izletniška kmetija, vinotoč in osmica se opravljajo na naslovu kmetije ali na 
naslovu nosilca kmetije ali zidanice.

16. člen
(opravljanje dopolnilne dejavnosti 



negostinska turistična dejavnost)

(1) Med dopolnilne dejavnosti negostinska turistična dejavnost spadajo naslednje dejavnosti z 
naslednjimi dodatnimi pogoji:
1. prevoz potnikov z vprežnimi vozili in traktorji (SKD 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški 

promet): kmetija mora zagotoviti najmanj dve lastni živali ali traktor in vozilo za prevoz potnikov;
2. ježa živali (SKD 93.190 Druge športne dejavnosti): kmetija mora zagotoviti najmanj dve lastni živali 

za ježo; 
3. oddajanje površin za piknike (SKD 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas): kmetija 

mora zagotoviti posebna mesta za kurišča, zavarovana pred požarom, in sanitarije za goste;
4. muzeji in tematske zbirke (SKD 91.020 Dejavnost muzejev): muzeji in tematske zbirke morajo biti 

povezani z dejavnostjo kmetije; 
5. tematski parki (SKD 93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov): tematski parki morajo biti povezani z 

dejavnostjo kmetije;
6. apiturizem (SKD 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin): čebelar mora 

zagotoviti lasten čebelnjak oziroma stojišče s čebeljimi panji. Čebelar mora imeti najmanj 10 čebeljih 
družin. Čebelar mora zagotoviti sanitarije za goste;

7. športni ribolov na vodnih površinah na kmetiji (SKD 03.120 Sladkovodno ribištvo): kmetija mora 
zagotoviti sanitarije za goste.

(2) Nosilec dopolnilne dejavnosti mora voditi evidenco F iz priloge I. Evidence je treba hraniti deset let 
od poslovnega dogodka.

(3) Dopolnilna dejavnost negostinska turistična dejavnost se opravlja na lokalnem trgu.

17. člen
(opravljanje dopolnilne dejavnosti, povezane 

s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki)

(1) Med dopolnilne dejavnosti, povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki 
spadajo naslednje dejavnosti z naslednjimi dodatnimi pogoji:
1. lončarstvo (SKD 23.410 Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike);
2. izdelava in oblikovanje keramike (SKD 90.030 Umetniško ustvarjanje);
3. pletarstvo (SKD 16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja);
4. tkalstvo (SKD 13.200 Tkanje tekstilij);
5. izdelovanje krpank (SKD 13.920 Proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov, razen oblačil);
6. ročno pletenje in kvačkanje (SKD 14.390 Proizvodnja drugih pletenih in kvačkanih oblačil);
7. izdelovanje kvačkanih vezenin (SKD 13.990 Proizvodnja drugje nerazvrščenih tekstilij);
8. domača suhorobarska galanterija in nadaljevanje stare suhorobarske dediščine (SKD 16.290 

Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja); 
9. medičarstvo - lectarstvo, dražgoški kruhki, medenjaki, pecivo in slaščice (SKD 10.720 Proizvodnja 

prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic):
kmetija kupuje moko iz mlinov na lokalnem trgu;

10. svečarstvo (SKD 32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti);
11. sedlarstvo (SKD 15.120 Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov);
12. coklarstvo (SKD 16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja);
13. umetnostno kovaštvo (SKD 25.500 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna 

metalurgija);
14. domače tesarstvo - izdelovanje lesenih preš za grozdje-tradicionalnih, ne sodobnih, kozolcev, 

tesarski detajli za potrebe ohranjanja spomenikov kulturne dediščine ali t.i. tesarsko restavratorstvo, 
izdelovanje tesarskih replik (SKD 16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo);



15. domače mizarstvo - izdelovanje mizarskih replik dediščine, mizarsko restavratorstvo, izdelovanje 
raznih domačih mizarskih izdelkov (SKD 16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo);

16. rezbarstvo - izključno le ročno rezbarstvo, brez uporabe mehaničnih strojnih orodij, rezbarstvo kot 
del restavratorstva in izdelovanje rezbarskih replik (SKD 16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, 
plute, slame in protja);

17. izdelovanje intarzij - lesne, slamnate, kovinske, kamnite intarzije (SKD 16.290 Proizvodnja drugih 
izdelkov iz lesa, plute, slame in protja);

18. čebričarstvo, sodarstvo (SKD 16.240 Proizvodnja lesene embalaže);
19. kolarstvo - izdelovanje lesenih koles za vozove, delov vozov in vozov v celoti – kmečkih in kočij 

(SKD 30.990 Proizvodnja vprežnih in drugih vozil);
20. izdelovanje klekljanih čipk (SKD 13.990 Proizvodnja drugje nerazvrščenih tekstilij);
21. izdelovanje vezenin - razne veziljske tehnologije, npr. križni vbod, rišelje itd (SKD 13.990 

Proizvodnja drugje nerazvrščenih tekstilij);
22. piparstvo (SKD 32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti); 
23. slamnikarstvo - izdelki iz slamnatih kit, cekarji, klobuki in drugi izdelki (SKD 16.290 Proizvodnja 

drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja); 
24. izdelovanje narodnih noš – izdelovanje celot ali le delov narodni noš (SKD 14.1 Proizvodnja 

oblačil, razen krznenih);
25. izdelovanje umetnega cvetja (SKD 32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti):

dovoljena je uporaba naravna gradiva zlasti papir in vosek;
26. apnenčarstvo - žganje apna v klasičnih domačih, gozdnih apnenicah, največkrat tudi za potrebe 

varovanja spomenikov kulturne dediščine in zahtevne prenove (SKD 23.520 - Proizvodnja apna in 
mavca);

27. umetnostno kamnoseštvo – replike starih kamnitih posod in podobno (SKD 90.030 Umetniško 
ustvarjanje);  

28. vrvarstvo – lanene in konopljine vrvi (SKD 13.940 Proizvodnja vrvi, vrvic in mrež);
29. izdelovanje bičev (SKD 32.990 Druge nerazvrščene predelovalne dejavnosti);
30. izdelovanje maskot (SKD 90.030 Umetniško ustvarjanje);
31. izdelovanje replik slovenske kulturne dediščine (SKD 90.030 Umetniško ustvarjanje);
32. oglarstvo (SKD 02.200 Sečnja);
33. ročno poslikavanje najrazličnejših predmetov – replike skrinj, panjskih končnic, slik na steklu in 

drugih izdelkov naše dediščine (SKD 90.030 Umetniško ustvarjanje); 
34. dekorativno oblikovanje iz naravnih in umetnih gradiv(SKD 90.030 Umetniško ustvarjanje);
35. ročno izdelane igrače in lutke (SKD 32.400 Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo);
36. polstenje (SKD 13.990 Proizvodnja drugje nerazvrščenih tekstilij);
37. izdelava skodel, skrilj (SKD 16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo);
38. krovstvo s slamo, skodlami in skriljem  (SKD 43.910 Postavljanje ostrešij in krovska dela);
39. izdelki iz čebeljega voska (SKD 32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti);

dovoljena je uporaba naravnih gradiv;
40. podkovno kovaštvo (SKD 01.620 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih); 
41. izdelava slame za krovstvo (SKD 16.290 Proizvodnja lesene embalaže);
42. aranžiranje, izdelava in prodaja vencev, šopkov in drugih aranžmajev iz na kmetiji vzgojenega 

cvetja ter travniških in gozdnih rastlin (SKD 47.761 Trgovina na drobno v specializiranih 
prodajalnah);

43. peka kruha in potic na tradicionalni način (SKD 10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in 
slaščic): kmetija mora imeti lastno krušno peč in kurjenje z drvmi. Kmetija kupuje moko iz mlinov na 
lokalnem trgu. Količina pečenega kruha je lahko največ 7.000 kg letno;

44. proizvodnja testenin na tradicionalni način (SKD 10.730 Proizvodnja testenin): kmetija kupuje 
moko iz mlinov na lokalnem trgu. Količina testenin je lahko  največ 1.000 kg letno;

45. peka peciva in slaščic na tradicionalni način (SKD 10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in 
slaščic): kmetija kupuje moko iz mlinov na lokalnem trgu. Količina pekovskega peciva je lahko 
največ 1.000 kg letno;

46. izdelki iz suhega cvetja in dišavnic (SKD 32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti);



47. predelava zelišč in dišavnic na tradicionalni način (SKD 10.840 Proizvodnja začimb, dišav in 
drugih dodatkov): pri izdelavi se sme uporabljati samo oljčno olje, začimbe, čebelji vosek in smola.

(2) Dopolnilna dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji, se lahko opravlja, če so izdelki 
in storitve narejeni na tradicionalni način, z uporabo tradicionalnih surovin ali uporabo tradicionalnih 
pripomočkov.

(3) Tradicionalna znanja, storitve oziroma izdelki morajo izhajati iz dolgoletne tradicije okolja, v 
katerem se nahaja kmetija. O ustreznosti izdelka domače obrti od 1. do 39. točke prvega odstavka 
tega člena kriterijem nadaljevanja rokodelske tradicije kraja odloča republiška strokovna komisija za 
preverjanje domače in umetnostne obrti, na podlagi predpisa o delovanju komisije in spiska 
dejavnosti, ki sodijo v okvir domače in umetnostne obrti. 

(4) Dopolnilna dejavnost povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki se 
opravlja na naslovu kmetije ali na naslovu nosilca kmetije, razen dejavnosti oglarstvo, krovstvo s 
slamo, skodlami in skriljem, ki se opravlja na lokalnem trgu.

(5) Če ima nosilec dopolnilne dejavnosti dovoljenje za opravljanje te dopolnilne dejavnosti, dovoljenje 
za opravljanje dopolnilne dejavnosti iz 12. člena te uredbe ni potrebno, prodaja pa se lahko opravlja 
na lokalnem trgu.

(6) Nosilec dopolnilne dejavnosti mora voditi evidenco F iz priloge I. Evidence je treba hraniti deset let 
od poslovnega dogodka.

18. člen
(opravljanje dopolnilne dejavnosti predelava rastlinskih odpadkov 

ter proizvodnja in prodaja energije iz obnovljivih virov)

(1) Med dopolnilne dejavnosti predelava rastlinskih odpadkov ter proizvodnje in prodaje energije iz 
obnovljivih virov spadajo naslednje dejavnosti z naslednjimi dodatnimi pogoji:
1. zbiranje in kompostiranje odpadnih organskih snovi (SKD 38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin 

iz ostankov in odpadkov);
2. proizvodnja in prodaja energije iz lesne biomase (SKD 35.112 Proizvodnja električne energije v 

termoelektrarnah, jedrskih elektrarnah in SKD 35.140 Trgovanje z električno energijo): kmetija mora 
zagotoviti najmanj 20 odstotkov gozdno lesnih sortimentov. Ogrevanje z biomaso lahko obsega
največ 500 KW nazivne moči; 

3. proizvodnja in prodaja energije iz gnoja in gnojnice ter rastlinskega substrata (SKD 35.112 
Proizvodnja električne energije v termoelektrarnah, jedrskih elektrarnah in SKD 35.140 Trgovanje z 
električno energijo): kmetija mora imeti v reji živali, ki ustrezajo najmanj 50 glavam velike živine (v 
nadaljnjem besedilu: GVŽ) rejnih živali. Delež rastlinskega substrata je do 25 prostorninskih 
odstotkov. V substratu je največ 10 prostorninskih odstotkov glavnega pridelka njiv in največ 15 
prostorninskih odstotkov krme s travinja ali namensko sejanih dosevkov. Nazivna moč je omejena 
na največ 250 kW. Upoštevajo se pogoji iz predpisa o biološko razgradljivih odpadkih. Za pretvorbo 
števila živali v GVŽ se uporabljajo podatki iz zbirne vloge.

(2) Dopolnilna dejavnost predelava rastlinskih odpadkov ter proizvodnja in prodaja energije iz 
obnovljivih virov se opravlja na naslovu kmetije ali na naslovu nosilca kmetije.

19. člen
(opravljanje dopolnilne dejavnosti storitve

s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo, zakol živali ter ročna dela)



(1) Med dopolnilne dejavnosti storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo, zakol živali 
ter ročna dela spadajo naslednje dejavnosti z naslednjimi dodatnimi pogoji:
1. delo s traktorjem in drugo strojno opremo (SKD 01.610 Storitve za rastlinsko pridelavo);
2. vzdrževanje cest in pluženje snega (SKD 81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje);
3. vzdrževanje zelenic (SKD 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice);
4. sečnja (SKD 02.200 Sečnja): zahteva se certifikat o opravljeni nacionalni poklicni kvalifikaciji -

gozdarski sekač ali najmanj 4. raven izobrazbe s področja gozdarstva. Izvajalec storitev mora 
izkazovati usposobljenost za varno delo delavca po predpisu s področja varnosti in zdravja pri delu;

5. spravilo lesa iz gozda (SKD 02.400 Storitve za gozdarstvo): zahteva se certifikat o opravljeni 
nacionalni poklicni kvalifikaciji - gozdarski traktorist ali gozdarski žičničar (spravilo lesa z žičnicami) 
ali najmanj 4. raven izobrazbe s področja gozdarstva. V kolikor se prevoz lesa opravlja z gozdarsko 
prikolico pa 4. raven izobrazbe in tečaj za usposobitev za konkretno delo ali pridobljen ustrezni 
certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji.  Izvajalec storitev mora izkazovati usposobljenost za varno 
delo delavca po predpisu s področja varnosti in zdravja pri delu;

6. izdelava drv in lesnih sekancev iz gozdnih lesnih sortimentov za proizvodnjo energije (SKD 02.200 
Sečnja): izvajalec storitev mora izkazovati usposobljenost za varno delo delavca po predpisu s 
področja varnosti in zdravja pri delu;

7. izdelava lesnih briketov in pelet (SKD 16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa): 
izvajalec storitev mora izkazovati usposobljenost za varno delo delavca po predpisu s področja 
varnosti in zdravja pri delu;

8. gojenje in varstvo gozdov (SKD 02.100 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti): Zahteva se
certifikat o opravljeni nacionalni poklicni kvalifikaciji - gozdarski gojitelj ali najmanj 4. raven izobrazbe 
s področja gozdarstva. Izvajalec storitev mora izkazovati usposobljenost za varno delo delavca po 
predpisu s področja varnosti in zdravja pri delu;

9. žaganje in skobljanje lesa (SKD 16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa): izvajalec storitev 
mora izkazovati usposobljenost za varno delo delavca po predpisu s področja varnosti in zdravja pri 
delu; 

10. točenje medu in polnjenje čebeljih pridelkov ter izdelava satnic (SKD 10.890 Proizvodnja drugih 
prehrambenih izdelkov, drugje nerazvrščenih);

11. zakol živali (Klanje živine SKD 10.110 Proizvodnja mesa, razen perutninskega, klanje perutnine 
SKD 10.120 Proizvodnja perutninskega mesa): število zaklanih živali ne sme preseči 1.000 GVŽ;

12. predelava mesa (SKD 10.130 Proizvodnja mesnih izdelkov);
13. predelava mleka (SKD 10.510 Mlekarstvo in sirarstvo);
14. stiskanje kmetijskih pridelkov za olje (SKD 10.410 Proizvodnja olja in maščob);
15. proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov (SKD 10.320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov);
16. mletje žit (SKD 10.610 Mlinarstvo); 
17. predelava in konzerviranje sadja in zelenjave (SKD 10.390 Druga predelava in konzerviranje sadja 

in zelenjave);
18. pakiranje pridelkov in izdelkov (SKD 82.920 Pakiranje);
19. opravljanje posebnih ročnih kmetijskih del na drugih kmetijah (SKD 81.300 Urejanje in vzdrževanje 

zelenih površin in okolice in SKD 01.610 Storitve za rastlinsko pridelavo): v to skupino spadajo 
cepljenje, obrezovanje drevja in podobna dela;

20. nadomeščanje na kmetijah (SKD 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene): v to 
skupino spada nadomeščanje na kmetijah, kadar člani kmetije zagotavljajo pomoč in/ali zamenjavo 
za kmete na drugih kmetijah, jih nadomeščajo pri njihovem vsakdanjem delu, kadar je to potrebno 
zaradi razlogov, kakor so bolezen ali odsotnost.

(2) Najvišji dovoljeni obseg pri dopolnilni dejavnosti storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in 
opremo, opravljanja specialnih ročnih kmetijskih del na drugih kmetijah ter nadomeščanje na 
kmetijah je do 1.000 ur letno na kmetijo.



(3) Nosilec dopolnilne dejavnosti mora voditi evidenco F iz Priloge I. Evidence je treba hraniti deset let 
od poslovnega dogodka.

(4) Dopolnilna dejavnost storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo, zakol živali ter 
ročna dela se opravlja na lokalnem trgu.

20. člen
(opravljanje dopolnilne dejavnosti svetovanje in usposabljanje v zvezi s

kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji)

(1) Med dopolnilne dejavnosti usposabljanja v zvezi s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo 
na kmetiji spadajo naslednje dejavnosti z naslednjimi dodatnimi pogoji: 
1. svetovanje o kmetovanju (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in 

usposabljanje);
2. organiziranje delavnic ali tečajev (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje 

in usposabljanje): organizirajo se delavnice in tečaji, ki so povezani z vsebinami, vezanimi na 
kmetijstvo in gozdarstvo;

3. usposabljanje na kmetiji (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in 
usposabljanje): organizira se usposabljanje na kmetiji, ki je povezano z vsebinami, vezanimi na 
kmetijstvo in gozdarstvo;

4. prikaz del iz kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno 
izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje);

5. svetovanje in prikazi iz kmečkih gospodinjskih opravil (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno 
izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje).

(2) Za dejavnosti iz 1. do 3. alineje prejšnjega odstavka mora imeti nosilec dopolnilne dejavnosti 
opravljeno najmanj V. stopnjo kmetijske ali gozdarske izobrazbe ali VII. stopnjo druge izobrazbe ali 
nacionalna poklicna kvalifikacija ali opravljen mojstrski izpit ustrezne smeri oziroma področja. 

(3) Na usposabljanju je lahko hkrati največ 60 oseb.

(4) Nosilec dopolnilne dejavnosti mora voditi evidenco F iz Priloge I. Evidence je treba hraniti deset let 
od poslovnega dogodka.

(5) Dopolnilna dejavnost svetovanje in usposabljanje povezano s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno 
dejavnostjo na kmetiji se opravlja na lokalnem trgu.

IV. NADZOR IN KRŠITVE

21. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem določb te uredbe izvajajo pristojni inšpektorji v skladu z ZKme-1, nadzor nad 
področnimi predpisi za opravljanje posamezne dopolnilne dejavnosti pa pristojni inšpektorji v skladu s 
svojimi pooblastili. 

22. člen
(kršitve)

Z globo od 200 do 600 evrov se za prekršek kaznuje posameznik ali posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost, če:
- ne vodi evidenc iz  10., 11., 12., 13., 15., 16., 17., 19. in 20. člena te uredbe;



- v evidencah iz 10., 11., 12., 13., 15., 16., 17., 19. in 20. člena te uredbe navaja neresnične podatke; 
- ne označi pridelkov, izdelkov, storitev in njihovega porekla v skladu z 10., 12. in 13. členom te 
uredbe.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

23. člen
(uskladitev z novimi pogoji)

(1) Nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki so do uveljavitve te uredbe dopolnilno dejavnost na 
kmetiji opravljali v skladu z Zakonom o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 –
ZdZPVHVVR in 26/14), Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilne dejavnosti na 
kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05 in 45/08 - ZKme-1) in Uredbo o vrstah, obsegu in pogojih za 
opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 12/14), morajo opravljanje te dejavnosti 
uskladiti z določbami te uredbe najpozneje do 1. januarja 2016.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek morajo nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki so prejeli sredstva 
iz naslova ukrepov razvoja podeželja in se jim do 1. januarja 2016 ne bo iztekla petletna obveznost iz 
odločbe o pravici do sredstev, opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji uskladiti z določbami te 
uredbe v roku 60 dni po izteku petletne obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev.

(3) Ločena evidenca prihodkov iz dopolnilne dejavnosti na kmetiji iz petega odstavka spremenjenega 
99. člena ZKme-1 se mora voditi od 1. januarja 2015 dalje.

(4) Postopki za izdajo dovoljenja, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se dokončajo v skladu z 
določbami Uredbe o vrstah, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni 
list RS, št. 12/14).

24. člen
(prenehanje veljavnosti predpisov)

Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati:  
- Uredba o vrstah, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 

12/14),
- Pravilnik o registraciji dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 79/05),
- Pravilnik o vsebini vloge za izdajo dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (Uradni 

list RS, št. 71/01, 88/01 in 83/05).
25. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 

Ljubljana, dne …, 2014

EVA 2012-2330-0107

Vlada Republike Slovenije

                                                                                                          mag. Alenka Bratušek
Predsednica



Priloga I.: Evidenca o opravljanju dopolnilnih dejavnosti

EVIDENCA O OPRAVLJANJU DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI

KMG-MID kmetije na kateri se opravlja dopolnilna dejavnost na kmetiji: __________________

Ime in priimek nosilca kmetije: __________________________________________________

Ime in priimek nosilca dopolnilne dejavnosti: _______________________________________

Vrsta dopolnilne dejavnosti na kmetiji: ____________________________________________

Število dovoljenj za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji: ________________________

A) Evidenca o gibanju kmetijskih pridelkov in živine za opravljanje dopolnilne dejavnosti 
predelava primarnih kmetijskih pridelkov, gozdnih sadežev, zelišč, vodnih organizmov in 
gozdnih lesnih sortimentov

Dokup na drugi kmetiji*Zap. 
št.

Datum 
vpisa

Surovina Enota Lastni 
pridelek 
(označi)

Tehnološka 
surovina 

oziroma pritrdilni 
material
(označi)

Naslov 
kmetije

KMG-
MID

Račun 
št.

Datum 
nakupa

* Nosilec dopolnilne dejavnosti mora poleg te evidence hraniti vse račune, ki se navezujejo na 
opravljanje dopolnilne dejavnosti.

B) Evidenca o predelavi primarnih kmetijskih pridelkov, gozdnih sadežev, zelišč,  vodnih 
organizmov in gozdnih lesnih sortimentov

Izdelek ________________________________________________________

Zaporedna št. Datum izdelave Enota Količina

Evidenca se vodi posebej za vsak izdelek



C) Evidence opravljanja dopolnilne dejavnosti prodaje 

C-1 Evidenca o gibanju kmetijskih pridelkov in izdelkov za opravljanje dopolnilne dejavnosti 
prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij – letna raven

Dokup na drugi kmetiji*Zap. 
št.

Datum 
vpisa

Surovina Enota Lastni 
pridelek 
(označi) Naslov 

kmetije
KMG-
MID

Račun št.
Datum nakupa

* Nosilec dopolnilne dejavnosti mora poleg te evidence hraniti vse račune, ki se navezujejo na 
opravljanje dopolnilne dejavnosti.

C-2 Evidenca o prodaji kmetijskih pridelkov in izdelkov po posameznih dnevih za opravljanje 
dopolnilne dejavnosti prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij  

Datum: __________

Zap.  
št.

Pridelek / proizvod Količ. Prodaj
a z 
lastne
kmetije

Prodaja 
dopol. 
dejav.

Prodaja s 
kmetije *
______ 

Prodaja s 
kmetije *
______

Prodaja s 
kmetije *
______

Opomba: 
V stolpcih se označi ustrezni kvadrat z X.
*) navede se kmetija s katere se prodajajo izdelki.
Nosilec dopolnilne dejavnosti mora poleg te evidence hraniti vse račune, ki se navezujejo na 
opravljanje dopolnilne dejavnosti.

D) Evidenca o gibanju kmetijskih pridelkov in živine za opravljanje dopolnilne dejavnosti 
turizem na kmetiji 



Lastne surovine* Dokup na drugi kmetiji** Dokup v prosti 
prodaji

Za
p. 
št.

Datu
m 

vpisa

Suro
vina

En
ota

Cen
a na 
enot

o

Vredn
ost**

Surovi
na

KMG
-MID

Nasl
ov 

kmet
ije

Rač
un 
št.

Datu
m 

naku
pa

Vred
nost

Ra
čun 
št.

Datu
m 

naku
pa

Vredn
ost

* Za lastne surovine se upoštevajo proizvajalne ali tržne cene. 
** Nosilec dopolnilne dejavnosti mora poleg te evidence hraniti vse račune, ki se navezujejo na 
opravljanje dopolnilne dejavnosti. 

E) Evidenca o gibanju kmetijskih pridelkov in izdelkov za opravljanje dopolnilne dejavnosti 
vinotoč 

Lastne surovine Dokup na drugi kmetiji*

Zap. 
št.

Datum 
vpisa

Surovin
a

Enota Surovin
a

KMG-
MID 

Naslov 
kmetije

Račun 
št.

Datum 
nakupa

* Nosilec dopolnilne dejavnosti mora poleg te evidence hraniti vse račune, ki se navezujejo na 
opravljanje dopolnilne dejavnosti. 

F) Evidenca o opravljenih storitvah (število oseb, število opravljenih ur s kmetijsko in 
gozdarsko mehanizacijo in podatki o drugih storitvah)

Vrsta storitve__________________________________________________

Zaporedna št. Količina* Datum 

Evidenca se vodi posebej za vsako storitev
* Podatek o število opravljenih ur s kmetijsko ali gozdarsko mehanizacijo se vodi v urah. Podatki o 
številu oseb se vodijo po številu oseb na dan.



OBRAZLOŽITEV

I. UVOD

1. Pravna podlaga (besedilo, vsebina zakonske določbe, ki je podlaga za izdajo uredbe)

Na podlagi sedmega odstavka 99. člena in osmega odstavka 101. Zakona o kmetijstvu (Uradni list 
RS, št. 45/08, 57/12 in 90/12 –ZdZPVHVVR).

2. Rok za izdajo uredbe, določen z zakonom

Rok za sprejem uredbe o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji zakonsko ni določen. Predlog uredbe se je 
usklajeval v času sprejeme novega zakona o kmetijstvu, ki velja od 29. aprila 2014. Predlog uredbe je 
bil objavljen na portalu e-demokracija 23. maja 2014.

3. Splošna obrazložitev predloga uredbe, če je potrebna

Z novo uredbo se določajo pogoji za opravljanje dopolnilnih dejavnosti in evidence, ki omogočajo 
kontrolo izvajanja. Poudarek je na preglednosti prodaje kmetijskih pridelkov in izdelkov ter 
označevanju porekla surovin. 

4. Predstavitev presoje posledic za posamezna področja, če te niso mogle biti celovito predstavljene 
v predlogu zakona

Zakon o kmetijstvu velja od 29. aprila 2014. Določbe o pridobitvi dovoljenja za opravljanje dopolnilnih 
dejavnosti ter prodaje kmetijskih pridelkov in izdelkov že veljajo. Zato je smiselno čim prejšnje 
sprejetje uredbe, ki podrobneje določa izvedbo postopkov.  

II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV

Dopolnilne dejavnosti na kmetiji omogočajo boljšo rabo proizvodnih zmogljivosti in delovnih moči 
kmetije ter pridobivanje dodatnega dohodka na kmetiji. 

Pojasnilo k členom:

2. člen - pomen izrazov
Določene so tehnološke surovine. To so surovine, ki se ne pridelujejo na lokalnem trgu in izdelki, ki se 
ne pridelujejo na kmetijah na lokalnem trgu. 

3. člen - skupine dopolnilnih dejavnosti na kmetiji
Navedene so skupine dopolnilnih dejavnosti. Za vsako vrsto dopolnilnih dejavnosti je navedena 
oznaka iz standardne klasifikacije dejavnosti, kar bo olajšalo vpis dopolnilni dejavnosti v evidence. 

4. člen - splošno 
Na kmetiji se lahko opravlja več dejavnosti. Za isto vrsto dopolnilne dejavnosti je lahko imenovan 
samo en nosilec dopolnilne dejavnosti. Za opravljanje dopolnilne dejavnosti mora nosilec le-te pridobiti 
soglasje nosilca kmetije. Dopolnilno dejavnost lahko opravljajo nosilec dopolnilne dejavnosti, člani 
kmetije in zaposleni na kmetiji, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev. Dopolnilna dejavnost 
na kmetiji se lahko začne opravljati  po pravnomočnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilnih 
dejavnosti. 

5. člen - pogoji za pridobitev dovoljenja
Vstopni pogoj za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji je 1 ha primerljivih kmetijskih površin. Za 
dejavnosti povezane s čebelarstvom je pogoj najmanj 10 čebeljih družin. Nosilec kmetije, na kateri se 



bo opravljala dopolnilna dejavnost predelava primarnih kmetijskih pridelkov in zelišč, prodaja pridelkov 
in izdelkov s kmetij oziroma turizem na kmetiji, mora pred oddajo vloge za izdajo dovoljenja v 
predpisanem roku vložiti zbirno vlogo na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj 
podeželja (v nadaljnjem besedilu: AKTRP). To ne velja za čebelarske kmetije brez kmetijskih površin.
V primeru opravljanja živilske dejavnosti mora biti nosilec dopolnilne dejavnosti vpisan v register 
obratov. Poleg vstopnega pogoja (1 ha primerljivih površin) je določen dodatni pogoj površine gozda v 
lasti članov kmetije za opravljanje dopolnilne dejavnosti, povezano z gozdom oz. predelavo gozdnih 
lesnih sortimentov. 

6. člen - vloga 
Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji mora pred začetkom opravljanja dejavnosti na upravno enoto 
vložiti vlogo za opravljanje dejavnosti, v kateri se navedejo podatki o nosilcu, kmetiji, vrsto dopolnilne 
dejavnosti, meseci opravljanje dejavnosti v primeru sezonskega opravljanja dejavnosti. Predloži se 
soglasje nosilca kmetije za opravljanje dopolnilne dejavnosti, če nosilec dopolnilne dejavnosti ni hkrati 
nosilec kmetije. Če gre za opravljanje dopolnilne dejavnosti domače ali umetne obrti, je treba k vlogi 
za pridobitev dovoljenja priložiti strokovno mnenje zbornice. Upravna enota izda dovoljenje za 
opravljanje dopolnilne dejavnosti glede na vlogo, in sicer za eno dejavnost ali za več dejavnosti. Pri 
sezonskih delih, ki trajajo do vključno šest mesecev na leto, se dopolnilna dejavnost lahko opravlja le 
v mesecih, navedenih v dovoljenju. Upravna enota preveri, če vlagatelj izpolnjuje pogoje za dovoljenje 
za opravljanje dejavnosti. Nosilec dejavnosti mora za začetek opravljanja posamezne dejavnosti in pri 
opravljanju le-te upoštevati vse pogoje in zahteve, ki jih določajo področni predpisi. 

7. člen - vpis v register kmetijskih gospodarstev
Upravna enota podatke o izdanem dovoljenju vpiše v RKG register kmetijskih gospodarstev. Vpiše 
tudi letni dohodek iz dopolnilnih dejavnosti, ki ga nosilec dopolnilne dejavnosti vsako leto sporoči na 
upravno enoto do 30. junija. Ločeno evidenco prihodkov iz dopolnilne dejavnosti na kmetiji je treba 
voditi od 1. januarja 2015 dalje. Nosilec kmetije, na kateri se opravlja dopolnilna dejavnost predelava 
primarnih kmetijskih pridelkov in zelišč, prodaja pridelkov in izdelkov s kmetij oziroma turizem na 
kmetiji, mora vsako leto vložiti v predpisanem roku vložiti zbirno vlogo za kmetijske površine v uporabi 
na AKTRP.

8. člen - prenehanje veljavnosti dovoljenja
Upravna enota po uradni dolžnosti ali na predlog pristojnega inšpektorja razveljavi dovoljenje, če niso 
več izpolnjeni pogoji za opravljanje. V tem primeru se dovoljenje za vrsto dopolnilne dejavnosti ne sme 
izdati še eno leto po dokončnosti odločbe o razveljavitvi dovoljenja. Dovoljenje se razveljavi in izbriše 
iz RKG tudi na zahtevo nosilca dopolnilne dejavnosti ali če nosilec kmetije prekliče soglasje za 
opravljanje dopolnilne dejavnosti. 

9. člen - povezava s primarno dejavnostjo
Določene so evidence podatkov, ki omogočajo ugotavljanje predpisanih deležev lastnih surovin, 
oziroma povezava s primarno kmetijsko oz. primarno gozdarsko dejavnostjo. 

10. člen - opravljanje dopolnilne dejavnosti predelava primarnih kmetijskih pridelkov, gozdnih 
sadežev, zelišč in vodnih organizmov
Glavni pogoj za predelavo kmetijskih pridelkov je, da mora kmetija pridelati najmanj 50 odstotkov 
količin lastnih surovin v izdelku, drugih 50 odstotkov količin surovin v izdelku pa lahko dokupi z drugih 
kmetij. Določene so glavne lastne surovine. Dokup surovin je mogoč z drugih kmetij, ki pošljejo zbirno 
vlogo na AKTRP, dopusten pa je dokup tehnoloških surovin izven kmetij. Možna je  prodaja izdelkov iz 
te dopolnilne dejavnosti na lokalnem trgu. Navedene so vrste dopolnilnih dejavnosti predelava, kjer so 
pri nekaterih dejavnosti omejitve na površino, obseg predelave ali delež lastnih surovin. Nosilec 
dopolnilne dejavnosti mora voditi evidenci, iz katerih je razvidna pridelava surovin na kmetiji in dokup z 
drugih kmetij. Evidence je treba hraniti deset let od poslovnega dogodka.



11. člen - opravljanje dopolnilne dejavnosti predelava gozdnih lesnih sortimentov
Za opravljanje dopolnilne dejavnosti predelava gozdnih lesnih sortimentov morajo imeti člani kmetije v 
lasti najmanj 6,0 ha gozda, poleg vstopnega pogoja 1 ha primerljivih kmetijskih površin. Zahteva se 20 
% delež lastnih surovin. Izdelovanje drv in izdelava lesnih sekancev za proizvodnjo energije iz surovin 
iz lastnega gozda spada pod osnovno gozdarsko dejavnost in za to za predelavo ni treba imeti 
dovoljenja za to dopolnilno dejavnost.

12. člen - opravljanje dopolnilne dejavnosti prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij
Med dopolnilne dejavnosti prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij spadajo prodaja na kmetiji, 
prodaja na lokalnem trgu in prodaja fizičnim osebam, pravnim osebam ter zadrugam (prodajajo se 
lahko le lastni pridelki in izdelki). V primeru prodaje mora znašati delež prodanih lastnih kmetijskih 
pridelkov in izdelkov najmanj 30 odstotkov količine celotne prodaje v okviru dopolnilne dejavnosti 
prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij, do 70 odstotkov količine pa je lahko z drugih kmetij. 
Ta delež se zahteva na letni ravni. Če se istovrstne skupine kmetijskih pridelkov prodajajo končnemu 
potrošniku, se morajo prodajati v okviru dopolnilne dejavnosti prodaje kmetijskih pridelkov in izdelkov s 
kmetij. Lastni pridelki se lahko prodajajo neposredno brez računa. Prodane količine je treba voditi 
dnevno po končani prodaji. K evidenci morajo biti priloženi vsi računi. Potrebna je vidna označba 
porekla surovin ali izdelkov. Lastne pridelke in izdelke se lahko prodaja fizičnim (s.p.) in pravnim 
osebam za končno potrošnjo (npr. šole, vrtci).

13. člen - opravljanje dopolnilne dejavnosti turizem na kmetiji
Kmetija, ki nudi hrano, mora zagotoviti najmanj 50 odstotkov vrednosti lastnih surovin. Do 25 
odstotkov vrednosti ponudbe lahko kmetija zagotovi z dokupom osnovnih surovin z drugih kmetij ali z 
dokupom izdelkov drugih kmetij, ki imajo dopolnilno dejavnost predelava. Do 25 odstotkov vrednosti 
ponudbe lahko kmetija dokupi surovine in izdelke v prosti prodaji. Za kmetije, ki so na gorsko 
višinskem območju je zahtevan nižji delež lastnih surovin. Na vidnem mestu mora biti označeno, ali so 
surovine, ki sestavljajo ponudbo na kmetiji, z kmetije, z druge kmetije in naziv te kmetije ali v prosti
prodaji. Treba je voditi evidence vrednosti surovin iz različnih virov. Zaradi črtanja določb iz zakona o 
gostinstvu so navedene pijače, ki se lahko nudijo, s kmetije ali drugih kmetij. Določene so pijače, za 
katere se ne upoštevajo omejitve deleža v prosti prodaji. 

14. člen - opravljanje dopolnilne dejavnosti turistične kmetije z nastanitvijo
Na turističnih kmetijah z nastanitvijo je lahko v sobah in apartmajih največ 30 ležišč. Nastanitvene 
zmogljivosti so lahko oddaljene največ 6 kilometrov zračne črte od naslova kmetije. Na turistični kmetiji 
z nastanitvijo s prostorom za kampiranje je dovoljeno kampiranje za največ 30 oseb.

15. člen - opravljanje dopolnilne dejavnosti izletniška kmetija, vinotoč, osmica
Na izletniških kmetijah je lahko največ 60 sedežev pred objektom, 60 sedežev v objektu in največ 60 
gostov naenkrat. Na kmetiji, na kateri se opravlja dopolnilna dejavnost vinotoč, se lahko nudijo hladni 
prigrizki, kruh in pecivo. Nudi se le vino iz lastne pridelave. Enako se mora nuditi vino iz lastne 
pridelave tudi na osmicah. Nosilec dopolnilne dejavnosti osmica mora najpozneje 14 dni pred 
začetkom prodaje in strežbe hrane in pijače najaviti svoje odprtje. 

16. člen - opravljanje dopolnilne dejavnosti negostinska turistična dejavnost
Pri negostinski dejavnosti se lahko pridobi dovoljenje za opravljanje dejavnosti apiturizma. Čebelar 
mora zagotoviti lastni čebelnjak oziroma stojišče s čebeljimi panji. Čebelar mora imeti najmanj 10 
čebeljih družin. Muzeji, tematske zbirke in tematski parki morajo biti povezani z dejavnostjo kmetije.

17. člen - opravljanje dopolnilne dejavnosti, povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami 
oziroma izdelki
Dopolnilna dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji se lahko opravlja, če so izdelki in 
storitve narejeni na tradicionalni način, z uporabo tradicionalnih surovin ali uporabo tradicionalnih 



pripomočkov. Če gre za opravljanje dopolnilne dejavnosti domače ali umetne obrti, je treba k vlogi za 
pridobitev dovoljenja priložiti strokovno mnenje zbornice, ki zastopa obrtnike. 

18. člen - opravljanje dopolnilne dejavnosti predelava rastlinskih odpadkov ter proizvodnja in prodaja 
energije iz obnovljivih virov
Dopolnilna dejavnost proizvodnje in prodaje energije je povezana z uporabo obnovljivih virov na 
kmetiji; to je iz lesne biomase ter gnoja in gnojnice. Določene so omejitve nazivne moči. Kmetija mora 
imeti v reji najmanj 50 glav velike živine, kar omogoča količino gnoja in gnojnice za racionalno 
proizvodnjo energije brez nabave surovin izven kmetije. 

19. člen - opravljanje dopolnilne dejavnosti storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo, 
zakol ter ročna dela
Najvišji dovoljeni obseg je 1.000 ur letno na kmetijo. Med navedenimi dejavnostmi je izvajanje 

posebnih ročnih kmetijskih del na drugih kmetijah ter nadomeščanje na kmetijah. 

20. člen - opravljanje dopolnilne dejavnosti svetovanje in usposabljanje v zvezi s kmetijsko, gozdarsko 
in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji
Na kmetijah potekajo dejavnosti svetovanja o kmetijstvu, usposabljanja na kmetiji, prikaz del na kmetiji 
ter prikazi iz kmečkih gospodinjskih opravil in svetovanje v zvezi z njimi. Organiziranje delavnic in 
tečajev ter za usposabljanje na kmetiji je povezano z vsebinami, vezanimi na kmetijstvo in gozdarstvo.

21. člen - nadzor 
Nadzor izvajajo inšpektorji, pristojni po Zakonu o kmetijstvu, nadzor nad področnimi predpisi za 
opravljanje posamezne dopolnilne dejavnosti pa pristojni inšpektorji v skladu s svojimi pooblastili.

22. člen - kršitve
Določene so globe za prekrške v primeru, če se ne vodijo evidence, če se navajajo neresnični podatki 
ali se ne označujejo v skladu z določbami uredbe.

23. člen - uskladitev z novimi pogoji
Opravljanje dejavnosti se uskladi z določbami te uredbe najpozneje do 1. januarja 2016. Določeno je 
prehodno obdobje za nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki so prejeli sredstva iz naslova ukrepov 
razvoja podeželja in se jim do 1. januarja 2016 ne bo iztekla petletna obveznost iz odločbe o pravici do 
sredstev. Uskladitev se izvede v roku 60 dni po izteku petletne obveznosti iz odločbe o pravici do 
sredstev. Ločena evidenca prihodkov iz dopolnilne dejavnosti na kmetiji se mora voditi od 1. januarja 
2015 dalje. 

24. člen - prenehanje veljavnosti predpisov
Z uveljavitvijo nove uredbe preneha veljati Uredba o vrstah, obsegu in pogojih za opravljanje 
dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 12/14).




	6483775B56F3C252C1257D0E00337C14_0.in.doc

		2014-07-07T11:24:26+0200
	Dejan Zidan




