POGOJI ZA OPRAVLJANJE DOPOLNILNIH
DEJAVNOSTI NA KMETIJI

Več informacij pri KoordinatorjiH za
kmečko družino in dopolnilne dejavnosti:

Dopolnilne dejavnosti na kmetiji so omejene z
dohodkom. V nekaterih dopolnilnih dejavnostih,
pa tudi z načinom prodaje in deležem lastne surovine.
Dohodkovne omejitve dopolnilnih dejavnosti
na kmetiji
Za vse dopolnilne dejavnosti velja, da dohodek
iz dopolnilne dejavnosti na člana družinene sme
presegati 1,5 povprečne plače na zaposlenega v
Republiki Sloveniji v preteklem letu.
Za dopolnilne dejavnosti, ki sodijo na območja,
z omejenimi dejavniki za kmetijsko pridelavo pa
veljajo omejitve v višini dohodka na družinskea
člana do tri povprečne plače na zaposlenega v
republiki Sloveniji v preteklem letu.
Količinske omejitve dopolnilnih dejavnosti na
kmetiji
Količinske omejitve v dopolnilnih dejavnostih
določa Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Ur.list
št.61/05).
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Ribogojstvo
je ena od
možnosti
dodatnega
zaslužka na
kmetiji.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, 2012
Pripravila: mag. Jožica Vodopivec Rozman
Fotografije: Marjan Papež in arhiv KGZS
Izvedbo programa sofinancira

Celovška 135, 1000 Ljubljana
tel.: 01/51 36 600, faks: 01/51 36 650
kgzs@kgzs.si, www.kgzs.si

VRSTE DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI NA KMETIJI

KAJ SO DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI

Predelava kmetijskih pridelkov, medu in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev, gob, in
gozdnih sortimentov.

Dopolnilne dejavnosti na kmetiji so opredeljene v
Zakonu o kmetijstvu (Ur. List RS št. 45/08). Dopolnilna dejavnost na kmetiji je s kmetijstvom oz. gozdarstvom povezana dejavnost, ki omogoča kmetiji
boljšo rabo njenih proizvodnih zmogljivosti ter delovne sile članov kmetije in zaposlenih na kmetiji.

Prodaja:
a) kmetijskih pridelkov z drugih kmetij in izdelkov, ki jih druga kmetija proizvaja v skladu s
predpisi o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji,
b) drugje proizvedenih izdelkov iz lastnih surovin.

VELIKOST KMETIJE IN ČLANI KMETJE
Storitve s kmetijsko mehanizacijo je možno opravljati kot
dopolnilno dejavnost na kmetiji.

Izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko,
gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji.

Velikost kmetije, ki želi opravljati dopolnilno dejavnost, je zagotovljena z najmanj 1 ha primerljivih
površin ali 5 ha primerljivih zemljišč v zakupu. Člani kmetije so fizične osebe, ki so člani gospodinjstva po predpisih o prijavi prebivališča in so starejši od 15 let.

Zbiranje in kompostiranje organskih snovi.
Ribogojstvo in predelava sladkovodnih rib.

NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI

Aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov, ipd., iz
lastnega cvetja in drugih okrasnih rastlin.

Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji je član
kmetije, ki se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo. Za
posamezno vrsto dopolnilne dejavnosti, je lahko le
en nosilec. Posamezen nosilec dopolnilne dejavnosti, pa lahko registrira dve dopolnilni dejavnosti
le v primeru s kombinacijo z dvema dopolnilnima
dejavnostima in sicer: storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter
oddajo le the v najem in izobraževanjem povezanim s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji.

Veliko dopolnilnih dejavnosti se nanaša na predelavo
kmetijskih pridelkov.

Turizem na kmetiji:
a) gostinska dejavnost
b) negostinska dejavnost
Dejavnosti povezane s tradicionalnimi znanji
na kmetiji.
Pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih
virov.

SEZONSKO OPRAVLJANJE DOPOLNILNE
DEJAVNOSTI NA KMETIJI

Storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodij in živalmi ter oddaja le teh v
najem.

Dopolnilna dejavnost se lahko opravlja samo za
čas trajanja sezonskih del, kadar ta trajajo manj
kot šest mesecev.

Z dopolnilno dejavnostjo je možno zasesti novo tržno nišo.

