
 

December 2012, verzija 1.0 

 
 

DOMAČA IN UMETNOSTNA OBRT 
 

 
 
 
Dokument je nastal v sklopu izvajanja projektnih aktivnosti projekta  »KROG« – Vzpodbujanje kmetijstva, rokodelstva in domače obrti ter 
gastronomije ob Smaragdni poti,  ki se izvaja v okviru programa LEADER, LAS za razvoj, NIP 2011. Projekt je sofinanciran je s pomočjo  
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Organ upravljanja za Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo 
za kmetijstvo in okolje. 
Partnerji v projektu so Kmetijski-gozdarski zavod Nova Gorica,Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija, Posoški razvojni center, JZ 
Triglavski narodni park, Ustanova Fundacija BiT Planota, Občina Bovec, Občina Cerkno,Občina Idrija, Občina Kanal ob Soči, Občina 
Kobarid,Občina Tolmin, Mestna občina Nova Gorica. 
Za vsebino dokumenta sta odgovorna Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica in Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija 



 

December 2012, verzija 1.0 

Domače obrti so že v oddaljeni preteklosti omogočale ljudem zaslužek in s tem preživetje družine. 

Med take je sodilo izdelovanje najrazličnejših lesenih predmetov za vsakdanjo rabo in različne 

gospodarske dejavnosti. V Sloveniji so se že dolgo nazaj razvila razna lončarska središča, znani so bili 

naši tkalci, pa kovaška oziroma žebljarska središča na Gorenjskem, klekljarska središča itd.  Danes 

večina sveta posveča vedno več pozornosti ohranjanju teh številnih žlahtnosti, ki so plod 

ustvarjalnega iskanja. S skupnim izrazom jim pravimo domače in umetnostne obrti – gre za številne 

spretnosti in znanja, mojstrstva in vrhunska unikatna ustvarjanja izjemnosti, ki s svojim gradivom, 

idejo oziroma ustvarjalnim sporočilom sooblikujejo pojem kakovosti našega bivanja in življenja na 

sploh (povzeto po www.rokodelstvo.si/duo).  

 

Marsikatera obrtna in tradicionalna znanja so se ohranila vse do danes in nekaterim posameznikom 

omogočajo dodatni zaslužek, spet nekaterim pa pomenijo celo glavni vir dohodka za preživetje.  

 

Načinov, kako se lahko posameznik registrira za opravljanje tovrstne dejavnosti, je več:  

- ustanovi s.p. ali d.o.o., pridobi obrtno dovoljenje in se vpiše v obrtni register,  

- lahko registrira dopolnilno dejavnost na kmetiji,  

- lahko pa registrira osebno dopolnilno delo. 

  

OBRTNO DOVOLJENJE, VPIS V OBRTNI REGISTER TER VPIS V POSLOVNI REGISTER 

 

Po obrtnem zakonu je dejavnost domače in umetnostne obrti dejavnost, za katero je značilen 

enostaven način dela s pretežnim ročnim delom ter umetniško in oblikovalsko ustvarjanje.  

 

REGISTRACIJA DEJAVNOSTI 

Pogoj za pridobitev pravice do opravljanja obrtne dejavnosti je, da izdelovalec pridobi strokovno 

mnenje s strani strokovne komisije pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije o tem, ali se predlagani 

izdelek lahko šteje za predmet domače in umetnostne obrti. Komisija je sestavljena iz etnografov, 

likovnih umetnikov in zgodovinarjev.  Izdelovalec lahko v oceno predloži več različnih izdelkov. Ko 

izdelovalec pridobi s strani komisije pozitivno mnenje, lahko šele pridobi obrtno dovoljenje in se 

vpiše v obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Merila za ocenjevanje izdelkov 

umetnostnih obrti in izdelkov domače obrti so natančno določena in si jih lahko ogledamo na spletni 

strani obrtne zbornice (http://www.ozs.si).  

 

KDO SE LAHKO REGISTRIRA IN POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI 

 

Dejavnost lahko opravlja fizična oseba samo na podlagi obrtnega dovoljenja za opravljanje domače in 

umetnostne obrti ter pozitivnega mnenja komisije. Ne zahteva se dokazil o izobrazbi. Prav tako 

izdelovalcem ni potrebno registrirati poslovni prostor. Izdelki morajo biti v prodaji označeni s 

posebno nalepko oziroma obešanko Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Izdelovalec lahko 

izdeluje samo tiste izdelke, za katere je pridobil pozitivno mnenje. Komisija redno preverja kakovost 

http://www.rokodelstvo.si/duo
http://www.ozs.si/
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izdelkov umetne in domače obrti, ki so v prodaji, in v primeru dvoma o izpolnjevanju meril lahko 

ponovno uvede postopek za oceno izdelka. 

 

SEZNAM DEJAVNOSTI 

 

Domača in umetnostna obrt obsega 46 različnih dejavnosti:  

 Apneničarstvo 
 Coklarstvo 
 Dekorativno oblikovanje iz testa in drugih novih gradiv 
 Domača suhorobarska galanterija in nadaljevanje stare suhorobarske dediščine 
 Domače mizarstvo 
 Domače tesarstvo 
 Izdelovanje bičev 
 Izdelovanje dekorativnih in okrasnih predmetov, sestavljenih iz več različnih gradiv, pri     

        katerih so lahko tudi elementi iz zlata, raznih kamnov in drugih kovin 
 Izdelovanje intarzij 
 Izdelovanje klekljanih čipk 
 Izdelovanje krpank 
 Izdelovanje kvačkanih vezenin 
 Izdelovanje maskot 
 Izdelovanje umetnega cvetja 
 Izdelovanje vezenin 
 Kolarstvo 
 Kotlarstvo 
 Lončarstvo 
 Medičarstvo 
 Oblikovanje keramike 
 Oglarstvo 
 Ostali unikatni izdelki 
 Piparstvo 
 Pletarstvo 
 Replike avtorskih izdelkov naših umetnikov, oblikovalcev, arhitektov po enakih tehnologijah            

kot originali ali kot njihove interpretacije v drugih, sodobnih, cenovno sprejemljivih gradivih 
 Replike izdelkov naše dediščine, pogosto tudi sestavljene v zaključene skupine, kjer je npr. v 

eni embalaži več različnih ali oblikovno in še kako drugače sorodnih izdelkov 
 Rezbarstvo 
 Ročno izdelane igrače in lutke s posebnim poudarkom na dediščini 
 Ročno pletenje 
 Ročno poslikavanje najrazličnejših predmetov 
 Sedlarstvo in jermenarstvo 
 Slamnikarstvo 
 Sodarstvo 
 Sodobno interpretirani izdelki naše dediščine kot preoblikovanje 
 Sodobno oblikovani, pogosto tudi sestavljeni, izdelki iz različnih gradiv 
 Sodobno unikatno oblikovanje (design) iz usnja in usnjenih delov 
 Svečarstvo 
 Tkalstvo 
 Umetniško brušeni steklarski izdelki 

http://www.rokodelstvo.si/dejavnost/apnenicarstvo
http://www.rokodelstvo.si/dejavnost/coklarstvo
http://www.rokodelstvo.si/dejavnost?id=48
http://www.rokodelstvo.si/dejavnost/suhorobarstvo
http://www.rokodelstvo.si/dejavnost/mizarstvo
http://www.rokodelstvo.si/dejavnost/tesarstvo
http://www.rokodelstvo.si/dejavnost/bicarstvo
http://www.rokodelstvo.si/dejavnost?id=39
http://www.rokodelstvo.si/dejavnost?id=39
http://www.rokodelstvo.si/dejavnost/intarzije
http://www.rokodelstvo.si/dejavnost/klekljanje_cipk
http://www.rokodelstvo.si/dejavnost/krpanke
http://www.rokodelstvo.si/dejavnost/kvackanje
http://www.rokodelstvo.si/dejavnost/maskote
http://www.rokodelstvo.si/dejavnost/umetno_cvetje
http://www.rokodelstvo.si/dejavnost/vezenje
http://www.rokodelstvo.si/dejavnost/kolarstvo
http://www.rokodelstvo.si/dejavnost/kotlarstvo
http://www.rokodelstvo.si/dejavnost/loncarstvo
http://www.rokodelstvo.si/dejavnost/medicarstvo
http://www.rokodelstvo.si/dejavnost/keramika
http://www.rokodelstvo.si/dejavnost/oglarstvo
http://www.rokodelstvo.si/dejavnost?id=51
http://www.rokodelstvo.si/dejavnost?id=28
http://www.rokodelstvo.si/dejavnost?id=40
http://www.rokodelstvo.si/dejavnost?id=40
http://www.rokodelstvo.si/dejavnost?id=42
http://www.rokodelstvo.si/dejavnost?id=42
http://www.rokodelstvo.si/dejavnost/rezbarstvo
http://www.rokodelstvo.si/dejavnost?id=49
http://www.rokodelstvo.si/dejavnost/pletenje
http://www.rokodelstvo.si/dejavnost/rocna_poslikava
http://www.rokodelstvo.si/dejavnost/sedlarstvo_jermenarstvo
http://www.rokodelstvo.si/dejavnost/sodarstvo
http://www.rokodelstvo.si/dejavnost?id=47
http://www.rokodelstvo.si/dejavnost?id=41
http://www.rokodelstvo.si/dejavnost?id=16
http://www.rokodelstvo.si/dejavnost/svecarstvo
http://www.rokodelstvo.si/dejavnost?id=44
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 Umetnostno kovaštvo 
 Unikatni steklarski avtorski izdelki, kot replike dediščine ali kot izdelki konkretnih oblikovalcev 
 Unikatno kamnoseštvo 
 Unikatno poslikavanje tkanin 
 Unikatno šiviljstvo in krojaštvo za posebne namene 
 Unikatno umetniško livarstvo 
 Vrvarstvo 
 

OBDAVČITEV DEJAVNOSTI, IZSTAVLJANJE RAČUNOV 

 

Dejavnost domače in umetne obrti se v okviru davčne zakonodaje obravnava kot vsaka druga 

pridobitna dejavnost. Dohodki nosilca dejavnosti so obdavčeni z davkom od dohodkov z dejavnosti, 

ta pa je eden od tistih dohodkov, ki je konec leta obdavčen tudi z dohodnino. Pri  tej dejavnosti pa je 

posebnost, da lahko nosilec ugotavlja davčno osnovo po normiranih odhodkih, kar omogoča, da ima 

nosilec pri prodaji oziroma pri prihodku 70% priznanih normiranih stroškov.  

Pri svojem poslovanju je nosilec dolžen izstavljati račune za vsak gotovinski in negotovinski promet. 

 

REGISTRACIJA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, POVEZANE                                   

S TRADICIONALNIMI ZNANJU NA KMETIJI, STORITVE OZIROMA IZDELKI 

 

Zakon o kmetijstvu opredeljuje dopolnilno dejavnost na kmetiji kot s kmetijstvom oziroma z 

gozdarstvom povezano dejavnost, ki omogoča kmetiji boljšo rabo njenih proizvodnih zmogljivosti ter 

delovne sile članov kmetije in zaposlenih na kmetiji.  

 

VRSTE DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI 

 

Med različne vrste dopolnilnih dejavnosti zakon uvršča tudi »dejavnosti, povezane s tradicionalnimi 

znanji na kmetiji, storitve oziroma izdelki«.  Te dejavnosti so naprej razdeljene na več skupin, in sicer: 

- peka kruha, 

- peka potic in peciva, 

- priprava testenin, 

- domača obrt in izdelki tradicionalnih znanj. V to skupino je uvrščenih vseh 46 različnih 

dejavnosti, ki so navedene v obrtnem zakonu, 

- tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic, 

- krovstvo s slamo, skodlami in skriljem, 

- izdelava slame za krovstvo, 

- izdelava skodel, skrilj, 

- lomljenje kamna, 

- zbirke, 

- izdelava podkev, podkovno kovaštvo. 

http://www.rokodelstvo.si/dejavnost/kovastvo
http://www.rokodelstvo.si/dejavnost/kamnosestvo
http://www.rokodelstvo.si/dejavnost?id=30
http://www.rokodelstvo.si/dejavnost?id=31
http://www.rokodelstvo.si/dejavnost/livarstvo
http://www.rokodelstvo.si/dejavnost/vrvarstvo
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Med dejavnostmi, povezanimi s tradicionalnimi znanji na kmetiji, spadajo tudi peka kruha, peka potic 

in peciva, priprava testenin ter priprava tradicionalnih izdelkov iz zelišč in dišavnic. Vendar pa pozor! 

– pri teh dejavnostih moramo upoštevati vse predpisane pogoje. Pri tem želimo opozoriti še na 

sledeče: nosilec dopolnilne dejavnosti peka kruha, peka potic in peciva in priprava testenin se lahko 

priglasi tudi kot predelava kmetijskih pridelkov, vendar samo v primeru, ko ima kmet več kot 50% 

svojih lastnih surovin. 

 

 

 

KDO SE LAHKO REGISTRIRA IN POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI 

 

Kot za vse vrste dopolnilnih dejavnosti velja tudi za dejavnosti domače in umetne obrti enak 

postopek priglasitve in registracije dejavnosti kot za ostale. Nosilec dejavnosti mora pridobiti 

dovoljenje, ki ga na njegovo zahtevo izda pristojna upravna enota. Več informacij o tem dobite v 

navodilih »Splošno o registraciji dopolnilnih dejavnosti na kmetijah«. 

Pri dopolnilnih dejavnostih domače in umetne obrti je potrebno upoštevati, da mora nosilec  

predhodno pridobiti pozitivno strokovno mnenje Obrtno-podjetniške zbornice Slovenija.  Nosilec 

lahko izdeluje samo izdelke, za katere je pridobil pozitivno mnenje komisije, prav tako lahko izdelke 

izdeluje le nosilec, ne pa na primer tudi drugi družinski člani. 

Za druge, prej naštete dejavnosti, povezane s tradicionalnimi znanji, posebni pogoji niso določeni.  

Prav tako nosilcu pri vložitvi vloge za pridobitev dovoljenja ni potrebno priložiti dokazila o ustrezni 

usposobljenosti.  

 

OBDAVČITEV DEJAVNOSTI, IZSTAVLJANJE RAČUNOV 

 

Obdavčitev te dopolnilne dejavnosti se izvaja po enakem sistemu kot za vse ostale dopolnilne 

dejavnosti. V okviru davčne zakonodaje se obravnavajo kot katerakoli pridobitna dejavnost, dohodki 

kmeta – nosilca dopolnilne dejavnosti – so obdavčeni z davkom od dohodkov iz dejavnosti, na koncu 

leta pa tudi z dohodnino.  

 

REGISTRACIJA OSEBNEGA DOPOLNILNEGA DELA 
 

KAJ JE OSEBNO DOPOLNILNO DELO 

 

Za osebno dopolnilno delo se šteje, kadar posameznik osebno sam opravlja: 

- dela pomoči v gospodinjstvu in njim podobna dela, 

-nabira in prodaja gozdne sadeže in zelišča, 

-opravlja druga manjša dela, pod pogojem, da posebni predpisi ne določajo drugače, 

- izdeluje izdelke domače in umetne obrti, za katere ima pridobljeno pozitivno mnenje strokovne 

komisije Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.  

Omejitve oziroma pogoji pri tem so trije: 
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- da letni prihodki iz naslova tega dela ne presegajo minimalne letne plače v Republiki Sloveniji iz 

preteklega leta,  

-da je osebno dopolnilno delo določeno v pravilniku, 

-da je posameznik vpisan v seznam zavezancev, ki opravljajo osebno dopolnilno delo, kar uredi pri 

pristojni Upravni enoti pred pričetkov opravljanja dejavnosti. Upravna enota ga vpiše v seznam 

zavezancev, ki opravljajo osebno dopolnilno delo.  

Minimalna plača v Republiki Sloveniji je določena z Zakonom o minimalni plači in objavljenim 

Zneskom minimalne plače in prehodnim zneskom minimalne plače. Minimalna plača za delo s polnim 

delovnim časom, opravljeno od 1. januarja 2012 dalje, znaša 763,06 EUR mesečno. 
 

VRSTE DEJAVNOSTI 

 

Zakon in pravilnik delita dela, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo, na dve skupini: 

- prva skupina so dela pomoči v gospodinjstvu in njim podobna dela, nabiranje in 

prodaja gozdnih sadežev in zelišč ter druga manjša dela. V to skupino sodi tudi 

izdelovanje različnih izdelkov, ki jih je možno izdelovati na domu, pretežno ročno ali 

po pretežno tradicionalnih postopkih (spominki, dekorativni predmeti, tradicionalna 

orodja, posoda, glasbila, sveče, razni drugi galanterijski predmeti in izdelki, predmeti 

za osebno uporabo ipd.), ter prodaja teh izdelkov, 

- druga skupina je izdelovanje izdelkov domače in umetne obrti ter njihova prodaja, ki 

so izdelani iz naslednjih materialov: glina in keramika, steklo, volna, bombaž, lan, 

konoplja in druga naravna vlakna, šibje, ličje, trsje, slama, les, živila, vosek, naravno 

usnje, kovina, kamen.  Pri tej skupini del velja, da mora biti za izdelke predhodno 

pridobljeno pozitivno mnenje Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. 

 

POSTOPEK PRIDOBITVE DOVOLJENJA  

 

Posameznik, ki želi opravljati osebno dopolnilno delo, mora opravljanje le-tega pred pričetkom 

priglasiti upravni enoti, na območju katere ima stalno oziroma začasno prebivališče. 

Upravna enoto po službeni dolžnosti obvesti o priglasitvi dela in spremembah naslednje državne 

organe, ki izvajajo nadzor nad osebnimi dopolnilnim deli: tržni inšpektorat, inšpektorat za delo, 

prometni inšpektorat in davčni urad. 

 

SPOROČANJE PODATKOV O POSLOVANJU DAVČNI UPRAVI 

 

Davčni urad že med letom spremlja dosežene prihodke posameznika, ki opravlja osebno dopolnilno 

delo. Na podlagi teh podatkov ugotavlja, ali posameznik še izpolnjuje pogoj, da s prihodki iz tega dela 

ne presega minimalne letne plače. 

Zato mora posameznik do desetega dne v marcu po preteku vsakega trimesečja dostaviti davčnemu 

uradu podatke o doseženem prihodku iz preteklega trimesečja na predpisanem obrazcu. Ti podatki 

se sporočajo le zaradi ugotavljanja pogoja iz zgornjega odstavka in ne zaradi ugotavljanja davčnih 

obveznosti. 
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IZDAJANJE RAČUNOV IN OBDAVČITEV 

 

Posameznik, ki opravlja osebno dopolnilno delo, mora izdati račun za vsak posamično opravljen 

promet blaga, proizvodov oziroma storitev, v najmanj dveh izvodih, od katerih enega prejme kupec. 

Vsebina računa mora biti taka kot za druge davčne zavezance. Posameznik, ki opravlja osebno 

dopolnilno delo, mora hraniti kopije računov hraniti 10 let.  

Dohodki iz osebnega dopolnilnega dela se obravnavajo kot dohodki iz drugega pogodbenega 

razmerja. Vsak posamezni dohodek, dosežen z osebnim dopolnilnim delom, je obdavčen tako, da ga 

zmanjšamo za 10% normiranih stroškov, od te osnove pa obračunamo 25% dohodnino. Če 

primerjamo obdavčitev vseh treh predstavljenih načinov opravljanja dejavnosti, je ta zadnja najbolj 

obdavčena. 


