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SPLOŠNO O REGISTRACIJI 
DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI  

NA KMETIJAH 

 
 
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 
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NOSILEC DEJAVNOSTI 
 
Nosilec dejavnosti je član kmetije vpisan v Register kmetijskih dejavnosti. 
Izobrazba ni predpisana, je pa priporočena. 
Lahko se zavaruje pokojninsko in invalidsko kot kmet, ni pa nujno. 
  
USPOSOBLJENOST NOSILCA 
 
Ni zakonsko predpisana. Uspešno pa lahko dejavnost opravlja le tisti, ki je za to tudi 
strokovno usposobljen, zato se priporoča obiskovanje usposabljanj, ki so organizirana za 
ta namen. Nosilec se bo tako seznanil s tehnologijo, z ureditvijo prostorov, s trženjem, 
strokovnim delom z ljudmi. Pri nekaterih dopolnilnih dejavnostih je možno pridobiti tudi 
nacionalno poklicno kvalifikacijo, ki je formalno priznana, in jo dokažemo s certifikatom. 
 
REGISTRACIJA 
 

 DD se lahko registrira na MKO v register dopolnilnih dejavnosti pred 
izpolnjevanjem pogojev, kar opredeljuje Pravilnik o registraciji…. 

 Predčasna registracija na območnem davčnem uradu (DURS) pa je 
smiselna v primeru uveljavljanja vračila vstopnega DDV za začete 
investicije, kar dovoljuje 6.čl. Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za 
opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji 61/2005. 

 Naslednji korak je priglasitev dopolnilne dejavnosti z vlogo na UE (ko 
pridobimo vsa dovoljenja po področnih predpisih). Pri domači obrti se 
dovoljenje izda na podlagi strokovnega mnenja Obrtno-podjetniške 
zbornice Slovenije. 

 AJPES – vpis v Poslovni register Slovenije. 

 Priglasitev pristojni inšpekciji (kmetijska, zdravstvena, veterinarska,…). 
 
 
VRSTE DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI 
 
1. Predelava  
2. Prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov z drugih kmetij, drugje proizvedenih izdelkov 
iz lastnih surovin 
3. Turizem na kmetiji 
4. Dejavnosti v zvezi s tradicionalnimi znanji na kmetiji 
5. Pridobivanja in prodaja energije 
6. Storitve s kmetijsko mehanizacijo in opremo 
7. Izobraževanje na kmetijah 
8. Zbiranje in kompostiranje organskih snovi 
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9. Ribogojstvo in predelava 
10. Aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov iz lastnih rastlin 
 
OMEJITVE SO PRI DOHODKU 
 
Letni dohodek iz dopolnilne dejavnosti na člana kmetije ne sme presegati 1,5 povprečne 
letne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v preteklem letu, v območjih z 
omejenimi dejavniki pa ne sme presegati 3,0 povprečne plače na zaposlenega v 
Republiki Sloveniji v preteklem letu. 
 
 
POGOJI GLEDE VELIKOSTI KMETIJE 
 
V lasti najmanj 1 ha ali v zakupu 5 ha primerljivih površin. 
Izjema pri predelavi medu in čebeljih izdelkov. 
 
 
FIZIČNE OMEJITVE SO SPECIFIČNE 
 
Pivo do 52.000 l na leto. 
Izletniška kmetija 60 sedežev, stacionarna 10 sob (30 ležišč). 
Peka kruha 13.500 kg na leto pri tradicionalnem načinu. 
Peka potic, peciva in izdelava testenin do 2.000 kg letno pri tradicionalnem načinu. 
Pridobivanje energije do 1MW nazivne moči kotla. 
Storitve do 1.500 ur letno. 
Ribe do 3.000 kg letno. 
 
DELEŽ LASTNIH SUROVIN JE SPECIFIČEN 
 
Živila živalskega izvora predelamo iz 100% lastnih surovin (za končnega potrošnika). 

Pivo izdelamo iz vsaj ene lastne surovine. 
Predelava živil rastlinskega izvora mora imeti 50% lastnih surovin. 
Gostinska dejavnost na kmetiji mora zagotoviti 30% lastnih surovin. 
Pri prodaji pridelkov in izdelkov kmetij mora biti lastnega 30%. 
 
 

SEZONSKA DOPOLNILNA DEJAVNOST 
 
Možno registrirati. 
 
OBDAVČITEV DEJAVNOSTI 
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Obdavčitev dopolnilnih dejavnosti se izvaja po enakem sistemu kot za vse ostale 
dejavnosti, saj se obravnavajo kot katerakoli pridobitna dejavnost. Dohodki kmeta, 
nosilca dopolnilnih dejavnosti, so obdavčeni z davkom od dohodkov iz dejavnosti, na 
koncu leta pa tudi z dohodnino. 
Osnova, s katero nosilec dopolnilne dejavnosti vstopa v dohodninsko obdavčitev, se 
lahko ugotavlja na dva načina: 

 po normiranih odhodkih (70% priznanih), 

 po dejanskem dohodku (razlika med prihodki in odhodki). 
 
 
DDV 
 
Prag za obvezno vključitev dopolnilne dejavnosti v sistem DDV je enoletna višina 
obdavčljivega prometa, ki presega 25.000 €. Lahko pa se v sistem vključite tudi 
prostovoljno. Pri tem moramo vedeti, da se dopolnilna dejavnost in kmetijska dejavnost, 
obdavčena po katastru, tu obravnavata ločeno. V oba sistema pa se lahko vključimo 
prostovoljno. 
 
IZSTAVLJANJE RAČUNOV 
 
Za vsak gotovinski ali negotovinski promet je potrebno izstaviti račun. Ta mora vsebovati 
naslednje podatke: zaporedno številko, ime in naslov nosilca dejavnosti, kraj in datum 
izdaje, storitev ali izdelek s količino in ceno, obračunan davek na dodano vrednost  (če je 
v sistemu DDV), št. TRR, davčno številko, podpis. 
 
ZAVAROVANJE 
 
Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji je lahko pokojninsko in invalidsko zavarovan kot 
kmet, ni pa to pogoj za opravljanje dopolnilne dejavnosti. 
 
Pri ugotavljanju premoženjskega pogoja za obvezno vključitev v pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje in pri določanju višine zavarovalne osnove se dohodki iz 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji upoštevajo kot dohodek iz kmetijske dejavnosti in se 
prištejejo k katastrskemu dohodku. 
 
Osebe, ki ne dosegajo predpisanega katastrskega dohodka ali drugega dohodka za 
obvezno zavarovanje, se lahko prostovoljno vključijo v obvezno zavarovanje. 
  
 
OBVEZNI PRISPEVKI 
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Nosilec dopolnilne dejavnosti, ki ni obvezno zavarovan kot kmet, je na podlagi Zakona o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju dolžan plačevati prispevek za 
poškodbe pri delu in poklicne bolezni, v letu 2012 znaša ta prispevek 4,53 €. 
 
VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 
 
Načeloma mora nosilec dopolnilne dejavnosti izpolniti enake zahteve kot vsak drug 
delodajalec, ravna se po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu. Tu pa ločimo med 
kmetom, ki tudi zaposluje delavce, tistim, ki je zavarovan kot kmet in nima zaposlenih 
ter med ostalimi, ki opravljajo neko drugo dejavnost, doma pa kmetujejo v svojem 
prostem času in opravljajo dopolnilno dejavnost. 
 
 


