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Projekt: Odpiranje sistemov izobraževanja in usposabljanja v širše okolje – 
PARTNERSTVA: Vseživljenjsko učenje za razvoj podeželja 
 
Št. pogodbe: 3311-08-9870016 

 
DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI 

 

Dopolnilna dejavnost na kmetiji je s kmetijstvom oz. gozdarstvom povezana dejavnost, ki se opravlja 
na kmetiji in omogoča kmetiji boljšo rabo njenih proizvodnih zmogljivosti ter delovne sile družinskih 
članov (za družinske člane se štejejo vsi člani družine, ki prebivajo in delajo na kmetiji in niso najeta 
delovna sila). Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji je fizi čna oseba, ki je lastnik, zakupnik ali 
drugačen uporabnik kmetije in se za svoj račun ukvarja s kmetijsko dejavnostjo ter je za to ustrezno 
usposobljen. Ni potrebno, da je pokojninsko-invalidsko zavarovan na kmetiji. 
 
Dohodek iz dopolnilne dejavnosti (ne: katastrski dohodek) na polnoletnega družinskega člana ne sme 
presegati 1,5 povprečne plače na zaposlenega v RS v preteklem letu) oz. 3,0 povprečne plače na 
zaposlenega v RS v preteklem letu na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. Ne 
glede na to omejitev je za nekatere dopolnilne dejavnosti določen največji dovoljeni fizični obseg 
(glej 8.točko v nadaljevanju). 

 

 
1. ZAKONODAJA o Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) 
 o Uredba o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih 

dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 46/01) 
 o Pravilnik o vsebini vloge za izdajo dovoljenja za opravljanje 

dopolnilne dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 71/01, 88/01) 
 o Pravilnik o usposobljenosti za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na 

kmetiji (Uradni list RS, št.17/04) 
 o Pravilnik o sanitarno-zdravstvenih pogojih za predelavo živil 

rastlinskega izvora kot dopolnilno dejavnost na kmetiji (Uradni list 
RS, št. 93/01) 

 o Pravilnik o veterinarsko-sanitarnih pogojih za predelavo živil 
živalskega izvora kot dopolnilno dejavnost na kmetiji (Uradni list 
RS, št. 93/01, 86/03) 

 o Zakon o gostinstvu (Uradni list RS, št. 1/95, 40/99) 
 o Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in minimalnem obsegu 

storitev za opravljanje gostinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 
88/00) 

 o Pravilnik o merilih in načinu kategorizacije nastanitvenih obratov in 
marin (Uradni list RS, št. 29/97, 51/98) 

 o Navodilo za določitev kategorije nastanitvenih obratov na podlagi 
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ocene (Uradni list RS, št. 86/98) 
 o Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih 

obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost 
(Uradni list RS, št. 78/99, 107/00) 

 o Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki 
prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00) 

 o Pravilnik o posebni delovni obleki in obutvi oseb, ki prihajajo pri 
opravljanju svojih del in nalog v proizvodnji ali prometu v 
neposreden dotik z živili (Uradni list SRS, št. 35/82) 

 o Pravilnik o tečajih in izpitih za pridobitev osnovnega znanja o 
higieni živil in o osebni higieni za osebe, zaposlene v proizvodnji 
ali prometu z živili (Uradni list SRS, št. 17/85, 8/89) 

 o Zakon o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) 
 o Pravilnik o veterinarsko-sanitarnih pogojih za proizvodnjo živil 

živalskega izvora ter oddajo v promet za javno potrošnjo (Uradni 
list RS, št. 91/99, 38/00, 33/01) 

 o Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za opravljanje 
obrtnih in obrti podobnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 14/96) 

 o Pravilnik o minimalnih sanitarno-zdravstvenih pogojih poslovnih 
prostorov, funkcionalnega zemljišča, drugih zunanjih površin, 
opreme, naprav in delavcev v obrtni obratovalnici (Uradni list RS, 
št. 17/96) 

o Pravilnik o veterinarsko-sanitarnih pogojih za proizvodnjo in 
predelavo živil živalskega izvora kot dopolnilno dejavnost na 
kmetiji (Uradni list RS, št. 86/2003) 

  
2. POGOJI  
o Prostor o Minimalni tehnični in drugi pogoji, ki se nanašajo na poslovni 

prostor, funkcionalno zemljišče in druge zunanje površine, opremo 
in naprave - za obrtne dejavnosti (gl. Pravilnik o minimalnih 
tehničnih in drugih pogojih za opravljanje obrtnih in obrti podobnih 
dejavnosti). 

 o Minimalni sanitarno-zdravstveni pogoji, ki se nanašajo na poslovni 
prostor, funkcionalno zemljišče in druge zunanje površine, opremo, 
naprave in zaposlene osebe - za obrtne dejavnosti (gl. Pravilnik o 
minimalnih sanitarno-zdravstvenih pogojih poslovnih prostorov, 
funkcionalnega zemljišča, drugih zunanjih površin, opreme, naprav 
in delavcev v obrtni obratovalnici). 

 o Veterinarsko-sanitarni pogoji za predelavo živil živalskega izvora 
kot dopolnilno dejavnost na kmetiji (gl. Pravilnik o veterinarsko-
sanitarnih pogojih za proizvodnjo živil živalskega izvora ter oddajo 
v promet za javno potrošnjo - določbe, ki se nanašajo na kmetijske 
obrate ter Pravilnik o veterinarsko-sanitarnih pogojih za 
proizvodnjo in predelavo živil živalskega izvora kot dopolnilno 
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dejavnost na kmetiji). 
 o Sanitarno-zdravstveni pogoji za predelavo živil rastlinskega izvora, 

ki morajo biti izpolnjeni glede prostorov, opreme, naprav, higiene, 
načina dela in osebja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na 
kmetiji. Prostore in opremo za predelavo živil rastlinskega izvora se 
sme uporabljati izključno za obdelavo, predelavo in skladiščenje 
surovin in živil. Pri tem je treba izpolnjevati tudi splošne pogoje o 
zdravstveni neoporečnosti živil (glej Pravilnik o sanitarno-
zdravstvenih pogojih za predelavo živil rastlinskega izvora kot 
dopolnilno dejavnost na kmetiji). 

 o Obstoječe kmetije, ki proizvajajo živila rastlinskega izvora kot 
dopolnilno dejavnost na kmetiji, morajo minimalne tehnične 
pogoje, za katere je potrebna gradbeno tehnična preureditev, 
uskladiti z določbami  Pravilnika o sanitarno-zdravstvenih pogojih 
za predelavo živil rastlinskega izvora kot dopolnilno dejavnost na 
kmetiji v 2 letih od njegove uveljavitve, t.j. do 24.11.2003. 

  
o Usposobljenost o Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji je usposobljen za 

opravljanje posamezne vrste dopolnilne dejavnosti, če:  
     1. ima najmanj srednjo poklicno izobrazbo ustrezne smeri ali 
     2. ima potrdilo o usposobljenosti: 

– ustrezen certifikat ali 
– potrdilo o opravljenem usposabljanju ali preizkusu znanja za 

posamezno področje po programu, ki ga potrdi Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in se izvaja v okviru 
Kmetijsko gozdarske zbornice, Obrtne zbornice Republike 
Slovenije, šolskih ustanov ali stanovske zveze za posamezno 
dejavnost. 

o Za izobrazbo ustrezne smeri se šteje pri: 
– predelavi mleka: najmanj III. stopnja izobrazbe živilske smeri 
mlekarstvo; 
– predelavi mesa: najmanj III. stopnja izobrazbe živilske smeri 
mesarstvo; 
– peki kruha, peki potic, izdelavi peciva ter testenin: najmanj 
III. stopnja izobrazbe kmetijske, živilske ali gostinske smeri; 
– predelavi sadja in zelenjave: najmanj III. stopnja izobrazbe 
živilske, kmetijske ali gostinske smeri; 
– zahtevnejši predelavi lesa: najmanj III. stopnja izobrazbe 
gozdarske ali lesarske smeri; 
– turizmu na kmetiji: najmanj III. stopnja izobrazbe gostinske, 
turistične ali kmetijske smeri; 
– storitve s kmetijsko ter gozdarsko mehanizacijo in opremo: 
najmanj III. stopnja izobrazbe kmetijske ali gozdarske smeri; 
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Kot zahtevnejša predelava lesa iz pete alinee prejšnjega 
odstavka se ne šteje izdelava lesnih palet in žaganje lesa. 

 
o Za ustrezen certifikat ali potrdilo se šteje pri: 

– predelavi mleka: državni certifikat – predelovalec-ka mleka ali 
potrdilo o opravljenem usposabljanju ali preizkusu znanja za 
posamezno področje po programu, ki ga potrdi Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in se izvaja v okviru Kmetijsko 
gozdarske zbornice, Obrtne zbornice Republike Slovenije, šolskih 
ustanov ali stanovske zveze za posamezno dejavnost; 
 
– predelavi mesa: državni certifikat – predelovalec-ka mesa ali 
potrdilo o opravljenem usposabljanju ali preizkusu znanja za 
posamezno področje po programu, ki ga potrdi Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in se izvaja v okviru Kmetijsko 
gozdarske zbornice, Obrtne zbornice Republike Slovenije, šolskih 
ustanov ali stanovske zveze za posamezno dejavnost; 
 
– predelavi sadja: državni certifikat – predelovalec-ka sadja 
potrdilo o opravljenem usposabljanju ali preizkusu znanja za 
posamezno področje po programu, ki ga potrdi Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in se izvaja v okviru Kmetijsko 
gozdarske zbornice, Obrtne zbornice Republike Slovenije, šolskih 
ustanov ali stanovske zveze za posamezno dejavnost. 
 
– predelavi zelenjave: državni certifikat – predelovalec-ka 
Zelenjave ali potrdilo o opravljenem usposabljanju ali preizkusu 
znanja za posamezno področje po programu, ki ga potrdi 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in se izvaja v 
okviru Kmetijsko gozdarske zbornice, Obrtne zbornice Republike 
Slovenije, šolskih ustanov ali stanovske zveze za posamezno 
dejavnost; 
 
– peki kruha: državni certifikat – izdelovalec-ka kruha iz krušne 
peči ali potrdilo o opravljenem usposabljanju ali preizkusu znanja 
za posamezno področje po programu, ki ga potrdi Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in se izvaja v okviru Kmetijsko 
gozdarske zbornice, Obrtne zbornice Republike Slovenije, šolskih 
ustanov ali stanovske zveze za posamezno dejavnost; 
 
– peki potic: državni certifikat – izdelovalec-ka potic iz krušne peči 
ali potrdilo o opravljenem usposabljanju ali preizkusu znanja za 
posamezno področje po programu, ki ga potrdi Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in se izvaja v okviru Kmetijsko 
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gozdarske zbornice, Obrtne zbornice Republike Slovenije, šolskih 
ustanov ali stanovske zveze za posamezno dejavnost; 
 
– izdelavi testenin: državni certifikat – izdelovalec-ka testenin ali 
potrdilo o opravljenem usposabljanju ali preizkusu znanja za 
posamezno področje po programu, ki ga potrdi Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in se izvaja v okviru Kmetijsko 
gozdarske zbornice, Obrtne zbornice Republike Slovenije, šolskih 
ustanov ali stanovske zveze za posamezno dejavnost; 
 
– izdelavi peciva: državni certifikat – izdelovalec-ka peciva ali 
potrdilo o opravljenem usposabljanju ali preizkusu znanja za 
posamezno področje po programu, ki ga potrdi Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in se izvaja v okviru Kmetijsko 
gozdarske zbornice, Obrtne zbornice Republike Slovenije, šolskih 
ustanov ali stanovske zveze za posamezno dejavnost; 
 
– turizmu na kmetiji pri gostinski ponudbi potrdilo o opravljenem 
70-urnem tečaju po programu kmetijske svetovalne službe; 
 
– zahtevnejši predelavi lesa: državni certifikat – predelovalec-ka 
lesa ali potrdilo o opravljenem usposabljanju ali preizkusu znanja 
za posamezno področje po programu, ki ga potrdi Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in se izvaja v okviru Kmetijsko 
gozdarske zbornice, Obrtne zbornice Republike Slovenije, šolskih 
ustanov ali stanovske zveze za posamezno dejavnost; 
 
– pridobivanju in prodaji energije iz vodnih, veternih in drugih 
virov: potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu; 
 
– čebelarstvu: državni certifikat – čebelar-ka ali potrdilo o 
opravljenem usposabljanju ali preizkusu znanja za posamezno 
področje po programu, ki ga potrdi Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano in se izvaja v okviru Kmetijsko gozdarske 
zbornice, Obrtne zbornice Republike Slovenije, šolskih ustanov ali 
stanovske zveze za posamezno dejavnost; 
 
– storitvah s kmetijsko ter gozdarsko mehanizacijo in opremo: 
potrdilo o opravljenem preizkusu znanja o varnem delu s 
kmetijsko ali gozdarsko mehanizacijo in opremo. 

 
o Za opravljanje posamezne vrste dopolnilne dejavnosti na kmetiji, 
za katero ni predpisana usposobljenost, mora 
nosilec izpolnjevati pogoje ustrezne usposobljenosti za 
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kmetijsko dejavnost, v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo. 
 
o Ne glede na omenjene pogoje, se šteje, da je 
nosilec ustrezno usposobljen za opravljanje te dejavnosti, če 
dejavnost, ki jo želi opravljati kot dopolnilno dejavnost na 
kmetiji, že opravlja na podlagi veljavnega dovoljenja za 
opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji. 
 
 

  
o Ostalo o Državne certifikate  o usposobljenosti za opravljanje dopolnilne 

dejavnosti na kmetiji naj bi podeljevalo Ministrstvo za delo, družino 
in socialne zadeve. 

 o Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji in družinski člani, ki 
skupaj z nosilcem sodelujejo pri predelavi živil rastlinskega izvora 
kot dopolnilni dejavnosti na kmetiji, morajo imeti tudi dokazilo o 
znanju s področja higiene živil in osebne higiene ter dokazilo o 
izpolnjevanju zdravstvenih zahtev za delo v proizvodnji živil. 

 o Izvajalci tečajev in izpitov za pridobitev osnovnega znanja o higieni 
živil in o osebni higieni za osebe, zaposlene v proizvodnji ali v 
prometu z živili, so Zavodi za zdravstveno varstvo. Izvajalci 
obnovitvenega tečaja in izpita pa so lahko tudi pravne osebe, ki 
izvajajo vzgojnoizobraževalno dejavnost. 

  
3. VLOGA o Predpisani obrazec (Priloga 2) 
 o Za turistično kmetijo z nastanitvijo še: Prijavni list (predpisani 

obrazec - Priloga 3) in Kategorizacijski list (predpisani obrazec - 
Priloga 7) - oba na voljo v DZS. 

  
4. OBVEZNE PRILOGE K 

VLOGI 
o Dokazilo o razpolaganju s kmetijo: dokazilo o lastništvu ali 

solastništvu (zemljiškoknjižni izpisek) oz. zakupu (overjena 
zakupna pogodba) oz. drugačen uporabnik (družinski član, 
zakonec). 

 o Pozitivno mnenje inšpektorja o izpolnjevanju veterinarsko-
sanitarnih pogojev (za predelavo živil živalskega izvora). 

 o Pozitivno mnenje inšpektorja o izpolnjevanju sanitarno-
zdravstvenih pogojev (za predelavo živil živalskega izvora). 

 o Mnenje Obrtne zbornice Slovenije (za dejavnost oz. izdelek domače 
ali umetnostne obrti, navedene v Prilogi 4) - glej 8.točko v 
nadaljevanju. 

 o Ocenitev ocenjevalca z licenco (za kmetijo z nastanitvijo višje 
kakovosti, t.j. s 3 ali 4 jabolki). 

  
5. OSTALA DOKAZILA o Dokazilo o usposobljenosti za opravljanje dopolnilne dejavnosti na 
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kmetiji. 
  
6. UPRAVNA TAKSA IN 

STROŠKI 
o Upravna taksa (200 točk, po tar.št. 1 in 26c Zakona o upravnih 

taksah - ZUT). 
 o Morebitni stroški ogleda izvedencev oz. uradne osebe. 
 o Stroški tečaja in izpita za pridobitev osnovnega znanja o higieni 

živil in o osebni higieni 
  
7. PRISTOJNI ORGAN ZA 

IZDAJO DOVOLJENJA 
o Pristojna upravna enota. 

  
8. OSTALO Osebe, ki so na dan uveljavitve Pravilnika o spremembah in 

dopolnitvah pravilnika o vsebini vloge za izdajo dovoljenja za  
 opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, t.j. 10.11.2001, že 

opravljale dopolnilno dejavnost skladno z veljavnimi predpisi, morajo 
vložiti vlogo v skladu z Zakonom o kmetijstvu in podzakonskimi 
predpisi v roku 6 mesecev po uveljavitvi tega pravilnika, t.j. do 
10.05.2002. Pri tem jim ni treba priložiti dokazil k vlogi, razen potrdila 
oz. dovoljenja za opravljanje dejavnosti. 

  
 Posebnosti za posamezne vrste dopolnilnih dejavnosti: 
  
Čebelarstvo o Prostor mora biti v skladu s Pravilnikom o veterinarsko-sanitarnih 

pogojih za proizvodnjo živil živalskega izvora ter oddajo v promet 
za javno potrošnjo. Določbe tega pravilnika pa se ne uporabljajo za 
med, ki ga pridelovalci neposredno oddajajo v promet končnemu 
potrošniku. 

 o Usposobljenost: državni certifikat - čebelar-ka. 
  
Dejavnost domače ali umetne 
obrti 

o Mnenje o tem, ali je določen izdelek oz. dejavnost, povezano s 
tradicionalnimi znanji na kmetiji šteti za predmet oz. dejavnost  

 domače ali umetne obrti daje Obrtna zbornica Slovenije (OZS) na 
podlagi mnenja strokovne komisije, sestavljene iz etnografov, 
likovnih umetnikov in zgodovinarjev. Obrazcu vloge, ki ni 
predpisan in ki se lahko dobi na območnih obrtnih zbornicah 
(Priloga 5), je potrebno priložiti izdelek domače ali umetne obrti. 
Stroški pridobitve certifikata so po internem ceniku OZS določeni v 
znesku 12.000 SIT. Oseba mora pridobiti obrtno dovoljenje, ki ji 
dovoljuje osebno opravljanje takšnega poklica (ne more zaposliti 
delavcev, ampak izključno sama opravlja to dejavnost). Pri tem ji ni 
potrebno izpolnjevati ne izobrazbenih ne vseh drugih minimalnih 
pogojev za opravljanje te dejavnosti. 

  
Peka kruha o Obseg dejavnosti je največ do 250 kg tedensko in se izvaja na 
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tradicionalen način v krušni peči. 
 o Usposobljenost: najmanj IV.stopnja izobrazbe kmetijske, živilske 

ali gostinske smeri ali državni certifikat - izdelovalec-ka kruha iz 
krušne peci. 

o Posebni sanitarno-zdravstveni pogoji (glej Pravilnik o sanitarno-
zdravstvenih pogojih za predelavo živil rastlinskega izvora kot 
dopolnilno dejavnost na kmetiji ). 

  
Peka potic in peciva ter 
izdelava testenin 

o Obseg dejavnosti je največ 40 kg tedensko in se izvaja na 
tradicionalen način. 

 o Usposobljenost: najmanj IV.stopnja izobrazbe kmetijske, živilske 
ali gostinske smeri ali državni certifikat - izdelovalec-ka kruha iz 
krušne peči. 

o Posebni sanitarno-zdravstveni pogoji (glej Pravilnik o sanitarno-
zdravstvenih pogojih za predelavo živil rastlinskega izvora kot 
dopolnilno dejavnost na kmetiji ). 

  

Predelava lesa in delo z 
mehanizacijo ter motorno žago 

o Usposobljenost: najmanj IV.stopnja izobrazbe gozdarske ali 
lesarske smeri. 

  
Predelava, obdelava, 
dodelava, zamrzovanje in 
pakiranje kmetijskih pridelkov 
in gozdnih sortimentov 

o Pogoj je najmanj 50 % lastne surovine, v primeru večjega izpada 
letine pa najmanj 20 %. 

o Za proizvodnjo in oddajo v promet za javno potrošnjo vseh živil 
živalskega izvora se je treba registrirati pri Veterinarski upravi RS, 

 izpolnjevati je treba predpisane pogoje glede prostorov, opreme in 
kadrov (glej Dejavnost proizvodnje in oddaje v promet za javno 
potrošnjo živil živalskega izvora) 

o Predelava mesa o Obseg dejavnosti je največ 50 glav velike živine letno. 
o Usposobljenost: najmanj IV.stopnja izobrazbe živilske smeri 

mesarstvo ali državni certifikat - predelovalec-ka mesa.  

o Predelava mleka o Obseg dejavnosti je največ 600 litrov  na dan. 
o Usposobljenost: najmanj IV.stopnja izobrazbe živilske smeri 

mlekarstvo ali državni certifikat - predelovalec-ka mleka. 

o Predelava sadja in 
zelenjave 

o Usposobljenost: najmanj IV.stopnja izobrazbe živilske, kmetijske 
ali gostinske smeri ali državni certifikat - predelovalec-ka sadja. 

o Posebni sanitarno-zdravstveni pogoji (glej Pravilnik o sanitarno-
zdravstvenih pogojih za predelavo živil rastlinskega izvora kot 
dopolnilno dejavnost na kmetiji ). 

o Predelava gozdnih sadežev, 
začimb in zelišč 

o Posebni sanitarno-zdravstveni pogoji (glej Pravilnik o sanitarno-
zdravstvenih pogojih za predelavo živil rastlinskega izvora kot 
dopolnilno dejavnost na kmetiji ). 

  
Pridobivanje in prodaja 
energije iz biomase 

o Ogrevanje z biomaso lahko obsega največ 500 KW nazivne moči in 
najmanj 20% lastne surovine. 
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Pridobivanje in prodaja 
energije iz vodnih, veternih in 
drugih virov 

o Izkoriščanje vodnih, veternih in drugih obnovljivih virov energije 
do nazivne moči največ do 500 KW virov. 

o Usposobljenost: potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu. 

  

Prodaja predpisano označenih 
pridelkov in izdelkov okoliških 
kmetij na kmetiji 

o V to dejavnost je mogoče vključiti tudi pridelke in izdelke drugih 
kmetij do 50 % vrednosti lastnih pridelkov in izdelkov. 

  
Storitve delovne sile s kmetij, 
ki so povezane z znanji iz 
kmetijstva in gozdarstva 

o Obseg dejavnosti je največ do 600 ur letno. 

  
Storitve s kmetijsko ter 
gozdarsko mehanizacijo in 
opremo 

o Obseg dejavnosti je največ do 500 ur letno. 
o Usposobljenost: najmanj IV.stopnja izobrazbe kmetijske ali 

gozdarske smeri ali potrdilo o opravljenem preizkusu znanja o  

 varnem delu s kmetijsko ter gozdarsko mehanizacijo in opremo. 
Tečaje o varnem delu s kmetijsko mehanizacijo in opremo 
opravljajo vse kmetijske šole in gozdarska šola v Postojni, kot 
dokazilo pa velja tudi vozniško dovoljenje za F kategorijo. Potrdilo 
o opravljenem preizkusu znanja o varnem delu z gozdarsko 
mehanizacijo in opremo se pridobi pri pooblaščeni gozdarsko 
izobraževalni organizaciji. 

  

Turizem na kmetiji o Obseg dejavnosti je največ do 60 sedežev na izletniških kmetijah in 
vinotočih ter 10 sob in dodatnih skupnih ležišč na kmetijah z 
nastanitvijo. V nasprotnem primeru veljajo predpisi za opravljanje 
gostinske dejavnosti (glej Gostinska dejavnost) 

 o Usposobljenost: najmanj IV.stopnja izobrazbe gostinske ali 
kmetijske smeri ali potrdilo o opravljenem 70-urnem tečaju po 
programu kmetijske svetovalne službe. 

 o Kmetije z nastanitvijo se razvrščajo v kategorije, ki se označujejo z 
jabolki, od 1 do 4. Ocenitev kategorije je lahko samoocenitev (za 
kategorijo z 1 ali 2 jabolkoma) ali ocenitev ocenjevalca z licenco, 
če gre za kmetijo z nastanitvijo s 3 ali 4 jabolki. Veljavnost 
kategorije je 3 leta. 

 o Seznam ocenjevalcev z licenco je na voljo na Ministrstvu za 
gospodarstvo.    

 o Kmet, ki opravlja gostinsko dejavnost, mora določiti svoj redni 
dnevni obratovalni čas glede na vrsto kmetije in pridobiti soglasje 
za gostinstvo pristojnega organa lokalne skupnosti za obratovanje v 
podaljšanem obratovalnem času. Upravna taksa je v višini 250 točk, 
po tar.št. 1 in 3 ZUT. 
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 o Razpored obratovalnega časa turistične kmetije je na predpisanem 
obrazcu (Priloga 6) potrebno prijaviti 15 dni pred: začetkom novega 
koledarskega leta za naslednje koledarsko leto, začetkom 
obratovanja oz. spremembo obratovalnega časa. Če ne zaproša za 
podaljšani obratovalni čas oz. ne spreminja rednega obratovalnega 
časa niti osnovnih podatkov o turistični kmetiji, mu po prvi 
potrditvi ni potrebno za vsako koledarsko leto ponovno prijavljati 
razporeda obratovalnega časa. 

  
Vrtnarstvo o Usposobljenost: najmanj IV.stopnja izobrazbe vrtnarske smeri. 
  

 
 
 
SEZNAM PRILOG:  
 
PRILOGA 1: Vrste dopolnilnih dejavnosti na kmetiji 

PRILOGA 2: Seznam dejavnosti, ki po mnenju strokovne komisije Obrtne zbornice    
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PRILOGA 1: Vrste dopolnilnih dejavnosti na kmetiji 
 
 
1. Predelava, obdelava, dodelava, zamrzovanje in pakiranje kmetijskih pridelkov in gozdnih 

sortimentov. 
 
2. Prodaja predpisano označenih pridelkov in izdelkov okoliških kmetij na kmetiji. 
 
3. Nabiranje, predelava in prodaja gozdnih sadežev in zelišč. 
 
4. Turizem na kmetiji. 
 
5. Dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji (na primer: oglarstvo, tradicionalno 

krovstvo s slamo, skodlami in skriljem, peka v kmečki peči, izdelava drobnih galanterijskih 
izdelkov iz lesa, etnološke zbirke in etnološka dejavnost). 

 
6. Pridobivanje in prodaja energije iz biomase. 
 
7. Pridobivanje in prodaja energije iz vodnih, vetrnih in drugih virov. 
 
8. Storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo (na primer: posek lesa, spravilo lesa iz 

gozda, delo s traktorjem in delo z drugo strojno opremo na kmetijah, oddajanje kmetijskih in 
gozdarskih strojev ter opreme v najem, vzdrževanje cest in pluženje snega, servis in vzdrževanje 
zelenih površin, vzdrževanje kulturne krajine, žaganje lesa, stiskanje sadja,olja, mletje, sušenje 
sadja, ter druge storitve z obstoječo opremo in živalmi s kmetije: vožnja s sanmi, vozovi, jahanje 
konj). 

 
9. Storitve delovne sile s kmetij, ki so povezane z znanji iz kmetijstva in gozdarstva. 
 
10. Drugo izobraževanje na kmetijah, povezano z dejavnostjo na kmetiji. 
 
11. Vrtnarstvo, čebelarstvo, perutninarstvo, ribogojstvo, gobarstvo, zeliščarstvo, sodelovanje v 

pridelavi in dodelavi semena in sadik, drevesničarstvo, trsničarstvo, reja divjadi. 
 
12. Zbiranje in kompostiranje odpadnih organskih snovi. 
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PRILOGA 2: Seznam dejavnosti, ki po mnenju strokovne komisije Obrtne zbornice Slovenije sodijo 

v okvire domače oz. umetnostne obrti 
 
 

1. Lončarstvo (le ročno, na kolovratu ali drugih ročnih tehnikah, tradicionalno ali sodobno). 

2. Oblikovanje keramike (sodobno unikatno keramično oblikovanje v celi paleti tehnik, od raku 
do porcelana. Izdelki najrazličnejših dekorativnih namenov itd.). 

3. Pletarstvo (najrazličnejše vrste šibja, ki rastejo na Slovenskem; nadalje,  pletenje iz koruznega 
ličja, oblancev / butarice in drug okras iz oblanja in drugih, za pletarstvo primernih gradiv, 
vendar le tistih, ki so produkt domačih naravnih okolij). 

4. Tkalstvo (tradicionalno in sodobno, na ročnih lesenih vodoravnih ali navpičnih statvah, tudi 
tkanje unikatnih tkanih izdelkov s sodobnimi orodji). 

5. Izdelovanje krpank (vendar samo unikatni primerki, torej umetniške krpanke). 

6. Ročno pletenje (v poštev pridejo samo unikatni primeri, torej avtorsko unikatno pletenje in 
posamezni primeri tovrstnih domačih obrti, ki se nadaljujejo iz preteklosti, npr. ročno domače 
pletenje volnenih nogavic). 

7. Izdelovanje kvačkanih vezenin (prtiči, razni modni unikatni dodatki). 

8. Domača suhorobarska galanterija in nadaljevanje stare suhorobarske dediščine; 

9. Medičarstvo (izdelovanje unikatnih dekorativnih figuralnih medenjakov, lecta, malih in 
dražgoških kruhkov). 

10. Svečarstvo (nadaljevanje starega klasičnega svečarstva, uporaba naravnih gradiv). 

11. Sodobno unikatno oblikovanje iz usnja in usnjenih delov. 

12. Sedlarstvo (ročno izdelovanje konjskih sedel in komatov z okrasnim jermenjem). 

13. Coklarstvo (izdelovanje replik lesenih cokel, ki jih hranijo naši muzeji in zbirke). 

14. Umetnostno kovaštvo (unikatno kovani, tradicionalno in sodobno oblikovani kovaški izdelki; 
tudi replike dediščine in kovaštvo za potrebe obnavljanja spomenikov naše dediščine). 

15. 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). 

16. Domače mizarstvo (izdelovanje mizarskih replik dediščine, mizarsko restavratorstvo, 
izdelovanje raznih domačih mizarskih izdelkov). 
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17. Rezbarstvo (izključno le ročno rezbarstvo, brez uporabe mehaničnih strojnih orodij, 
rezbarstvo kot del restavratorstva in izdelovanje rezbarskih replik). 

18. Izdelovanje intarzij (lesne, slamnate, kovinske, kamnite intarzije, vendar izključno unikatne 
ali za potrebe ohranjanja dediščine – restavratorstvo). 

19. Sodarstvo (domače ročno sodarstvo, kot ena najstarejših panog domače obrti na Slovenskem). 

20. Kolarstvo (izdelovanje lesenih koles za vozove, delov vozov in vozov v celoti – kmečkih in 
kočij); 

21. Izdelovanje klekljanih čipk (gre lahko le za unikatne ročno izdelane izdelke). 

22. Izdelovanje vezenin (razne veziljske tehnologije, npr. križni vbod, rišelje, itd.). 

23. Piparstvo (npr.: pipe z Gorjuš in drugih okolij). 

24. Slamnikarstvo (kot sestavina tradicionalnega pletarstva; izdelki iz slamnatih kit, ponovitve 
dediščine in sodobno oblikovanje na tem področju, cekarji, klobuki in drugi izdelki). 

25. Unikatno poslikavanje tkanin (svilene rute, šali, drugi unikatni deli obleke, kravate, robčki 
itd.). 

26. Unikatno šiviljstvo in krojaštvo za posebne namene (npr. unikatne kreacije, izdelovanje celot 
ali le delov narodnih noš). 

27. Izdelovanje umetnega cvetja (naravna gradiva, papir, vosek, torej ohranjanje tradicionalnih 
načinov). 

28. Kotlarstvo (ročna izdelava bakrenih kotlov za sirjenje in druge posebne namene). 

29. Apneničarstvo (žganje apna v klasičnih domačih, gozdnih apnenicah, največkrat tudi za 
potrebe varovanja spomenikov kulturne dediščine in zahtevne prenove). 

30. Unikatno kamnoseštvo (replike dediščine in unikatnosodobno kamnoseško oblikovanje). 

31. Vrvarstvo (domače izdelovanje lanenih in konopnenih vrvi). 

32. Izdelovanje bičev (pletenje bičev in lesenih viter, itd.). 

33. Izdelovanje maskot (komisija ima zelo stroge kriterije in upošteva vrhunsko estetsko 
oblikovalsko raven izdelkov). 

34. Izdelovanje dekorativnih in okrasnih predmetov, sestavljenih iz več različnih gradiv, pri 
katerih so lahko tudi elementi iz zlata, raznih kamnov in drugih kovin (ročno oblikovani 
unikatni avtorski oz. unikatni izdelki). 

35. Replike avtorskih izdelkov naših umetnikov, oblikovalcev, arhitektov po enakih tehnologijah 
kot originali ali kot njihove interpretacije v drugih, sodobnih in cenovno sprejemljivih 
gradivih. 

36. Sodobno oblikovani, pogosto tudi sestavljeni izdelki iz različnih gradiv. 

37. Replike izdelkov naše dediščine. 

38. Unikatni steklarski avtorski izdelki (kot replike dediščine ali kot izdelki konkretnih 
oblikovalcev - izdelava ročna, s pihanjem). 

39. Umetniško brušeni steklarski izdelki. 

40. Oglarstvo (domače izdelovanje oglja v ogljarskih kopah v gozdovih, kot ohranjanje te domače 
obrti) 
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41. Ročno poslikavanje najrazličnejših predmetov (npr. replike skrinj, panjskih končnic, slik na 
steklu in drugih izdelkov naše dediščine; v to skupino se uvrščajo tudi vrhunski primeri 
unikatnih sodobnih poslikav predmetov (lesenih, steklenih, kovinskih); komisija uporablja v 
tej skupini zelo stroga in selektivna merila). 

42. Sodobno interpretirani izdelki naše dediščine kot preoblikovanje (re-design) le-teh ali sodobni 
unikatni izdelki, ki imajo korenine v dediščini). 

43. Dekorativno oblikovanje iz testa in drugih novih gradiv (fimo mase ipd.). 

44. Ročno izdelane igrače in lutke s posebnim poudarkom na dediščini (replike) in kakovostnem 
sodobnem oblikovanju; komisija sodeluje s komisijo za naziv Dobra igrača. 

45. Unikatno umetno livarstvo (zlasti izdelovanje replik bronastih in drugih kovinskih predmetov, 
ki jih hranijo naši muzeji ter razne sodobne umetniške interpretacije s pomočjo ulivanja (nakit, 
sodobni dekorativni predmeti itd.). 

46. Ostali unikatni izdelki, ki nastajajo ali kot interpretacije dediščine ali pod vplivom 
spoznavanja novih, tudi tujih ustvarjalnih pristopov in tehnologij v našem kulturnem  oz. 
državnem prostoru. 

 

 

 

KAJ JE NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA? 

Nacionalna poklicna kvalifikacija je formalno priznana usposobljenost, potrebna za opravljanje 
poklica na podlagi nacionalnega poklicnega standarda. Nacionalno poklicno kvalifikacijo je v 
Sloveniji mogoče pridobiti na naslednje načine: 

• z dokončanjem programa poklicne oziroma strokovne izobrazbe ali po delih (modularno 
zgrajenega) programa in   

• s preverjanjem in potrjevanjem NPK.  

Izobraževalni programi se pripravljajo in izvajajo v skladu z Zakonom o poklicnem in strokovnem 
izobraževanju (1996), ki je v pristojnosti Ministrstva za šolstvo in šport v sodelovanju s socialnimi 
partnerji. Izobraževalni program okvirno določa pot pridobivanja NPK (predmeti, ure, razmerje 
teorija-praksa, normativi in standardi izvedbe), težišče pa se vse bolj premika proti učnim dosežkom, 
ki se preverjajo z zaključnim izpitom oziroma s poklicno maturo. Zgodovinsko uveljavljena šolska pot 
pridobivanja poklicnih kvalifikacij je namenjena mladini, pa tudi odraslim. Vendar pa šolska 
spričevala zgubljajo vlogo edinega garanta o poklicni kompetentnosti njegovega nosilca. Po vsej 
Evropi se razvijajo modeli certificiranja, predvsem kot sistemi preverjanja in potrjevanja po 
neformalnih poteh pridobljenega znanja. Ob iskanju metod za merjenje kompetentnosti se težišče vse 
bolj prenaša na zmožnost mobiliziranja znanj, spretnosti, navad, ravnanj za opravljanje delovnih nalog 
v različnih okoliščinah. 



 
 
 

  

 
Vseživljenjsko učenje za razvoj podeželja 

Motivacijska delavnica  Izzivi in možnosti v našem okolju 
 

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja 
v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in 
vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja. 
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Vir: http://www.cpi.si/dijaki_in_ucenci/npk.aspx 


