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OBVESTILO  NOSILCEM DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI NA KMETIJAH 

 

 

Nova Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji z veljavnostjo od 15. avgusta 

2015, določa skupine in vrste dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, njihove 

značilnosti in obseg, vsebino vloge za pridobitev dovoljenja za opravljanje 

dopolnilne dejavnosti, vpis v register kmetijskih gospodarstev, podrobnejše 

pogoje za opravljanje dopolnilnih dejavnosti ter nadzor in sankcije za kršitve. 

  

Na kmetiji se po veljavni uredbi lahko opravlja več vrst dopolnilnih dejavnosti. 

Za isto vrsto dopolnilne dejavnosti pa se  določi samo en nosilec dopolnilne 

dejavnosti. Poleg nosilca dopolnilne dejavnosti lahko dopolnilno dejavnost 

izvajajo tudi nosilec kmetije, člani kmetije, zaposleni na kmetiji, ki so vpisani v 

register kmetijskih gospodarstev in osebe, ki opravljajo delo, ki ni opredeljeno 

kot zaposlovanje na črno v skladu s predpisom, ki ureja preprečevanje dela in 

zaposlovanja na črno. Za opravljanje dopolnilne dejavnosti v primeru, kadar 

nosilec kmetije in nosilec dejavnosti nista ena in ista oseba, mora nosilec 

dopolnilne dejavnosti  pridobiti tudi soglasje nosilca kmetije.  

 

Posebej je potrebno poudariti, da uredba določa, da morajo vsi nosilci, ki 

dopolnilno dejavnost na kmetiji že opravljajo na podlagi veljavnih odločb, 

opravljanje dejavnosti uskladiti z določbami nove uredbe, najkasneje do 1. 

januarja 2016. Uskladitev opravijo tako, da pri upravni enoti čim prej vložijo 

novo vlogo za opravljanje dejavnosti. V primeru, da nosilci dopolnilnih 

dejavnosti na kmetiji za opravljanje obstoječih dejavnosti, do 31. decembra ne 

boste pridobili nove odločbe, s katero bo izvedena uskladitev z določbami nove 

uredbe, od 1. januarja 2016 ne boste imeli več zakonite podlage za nadaljevanje 

opravljanja dopolnilnih dejavnosti, ki jih sedaj opravljate. 

 

Pri posameznih vrstah dopolnilnih dejavnosti se bo v postopku pridobitve 

dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti določila šifra dejavnosti v 

skladu s predpisom, ki ureja standardno klasifikacijo oziroma t.i. SKD. 

Izjema je določena le za nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki so prejeli 

sredstva iz naslova ukrepov razvoja podeželja in se jim do 1. januarja 2016 še ne 

bo iztekla petletna obveznost iz odločbe o pravici do sredstev, ki so jo prejeli s  

http://www.kmetzav-mb.si/


 

 

strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Ti nosilci morajo 

opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji uskladiti z določbami te uredbe v 

šestdesetih dneh po izteku petletne obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev. 

 

Za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji mora tako nosilec dejavnosti 

pridobiti novo dovoljenje, ki ga na njegovo zahtevo izda krajevno pristojna 

upravna enota. Dopolnilna dejavnost se lahko začne izvajati po dokončnosti 

dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in so izpolnjeni vsi 

pogoji, ki jih za opravljanje posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni 

predpisi. 

 

 

Pripravila: Breda  Friškovec, dipl. ing. agr 

 

 

 
 


