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P 19 - UVAJANJE DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI  

OKVIRNI PROGRAM  

DATUM IZVEDBE  VSEBINA  OPIS VSEBINE  TRAJANJE  

28 maj 2019, 

15.00–19.00   

Uvod (2 uri)  Zakonske podlage – pogoji za opravljanje dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji  

 Vrste dopolnilnih dejavnost na kmetiji  

 Vloga kmetijske svetovalne službe pri izvajanju dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji  

 Obdavčitve  

Tatjana Kmetič 

Škof, KGZS - 
Zavod Novo 

mesto  

 

Organizacija  časa 

(3 ure) 

 Obvladovanje časa—kako se ga lotiti 

 Izzivi  

 Kje imamo problem 

 Kaj deluje? 

Ksenija Lorber, 

RIC Novo mesto  

30. maj 2019,  

15.00–19.00    

Pravno formalni 

postopki za 
vzpostavitev 

dopolnilne 

dejavnosti (2 uri ) 

 Dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na UE  

 Vloga za dovoljenje  

 Pogoji za posamezno dopolnilno dejavnost  

 Priloge k vlogi za dovoljenje  

 Registracija dopolnilne dejavnosti  

Andreja Absec,  

KGZS - Zavod 
Novo mesto  

 

Izbira prave vsebine 

za dopolnilno 
dejavnost (3 ure ) 

 Iz dobre ideje v poslovno priložnost, ki bo kmetiji prinesla 
dodaten zaslužek.  

 Kako preveriti idejo  

 Kako začeti  

 Kaj potrebujete za uspešen začetek  

 Kakšne so možnosti za najcenejši vstop na trg  

 Za uspešno dopolnilno dejavnost so pomembne spletne 
strani, spletne vizitke in spletne trgovine  

Natalija Pelko in 

Slavica 
Grobelnik, KGZS 

- Zavod Novo 

mesto  

 

4. junij 2019,  

15.00–19.00  

Osnove IKT (5 ur ) Osnovna IKT znanja potrebna za opravljanje dopolnilne 

dejavnosti na kmetiji ( e-vloge, evidence, trženje,..)  

Simona Pavlin, 

RIC Novo mesto  
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DATUM IZVEDBE  VSEBINA  OPIS VSEBINE  TRAJANJE  

6. junij 2019,  

15.00–19.00  

Turizem na kmetiji  

(5 ur ) 

 Gostinska dejavnost: turistična kmetija z namestitvijo, 
izletniška kmetija, vinotoč  

 Negostinska dejavnost: oddajanje površin za piknike, 
muzeji in tematske zbirke, apiturizem, tradicionalna znanja 
na kmetiji  

 Pogoji za izvajanje posamezne turistične dopolnilne 
dejavnosti  

 Zagotavljanje kakovosti dopolnilne dejavnosti turizma – 4 
jabolka  

Slavica Grobelnik in 

Cvetka Lavrič, KGZS - 
Zavod  Novo mesto 

 

11. junij 2019 

13. junij 2019  

Dnevna 

razporeditev:  

15.00–19.00  
10 ur ) 

 Ekonomika kmetijskega gospodarstva in dopolnilne 
dejavnosti specifičnost delovanja, upravljanje, stroški in 
kalkulacije)  

 Investicija in poslovno načrtovanje na kmetiji  

 Preveritev ideje: SWOT analiza, finančni del izvedbe (lastna 
sredstva, krediti, razpisi z nepovratnimi sredstvi 4.2 iz 
Programa razvoja podeželja), odločitev, projekt  

 Izdelava poslovnega načrta in ekonomski kazalniki  

spec. Helena Gramc 

in  
mag. Zdenka Kramar, 

KGZS - Zavod Novo 

mesto  

 

18. junij 2019 

20. junij 2019 

Razvoj poslovnega 

načrta (7ur)  

Izdelava seminarske naloge (izdela udeleženec sam), pregled 
in predstavitev.  

spec. Helena Gramc,  

KGZS - Zavod Novo 
mesto  

21. junij 2019 Zdravstveno 

zavarovanje in 
varnost pri delu (3 

ure) 

 Zdravstveno zavarovanje na kmetijah  

 Varnost in zdravje pri delu na kmetijah, ki opravljajo 
dopolnilno dejavnost  

Mojca Šenica  

Več informacij:  

Marjeta Gašperšič , 07 393 45 65, 041 555 870    Tatjana Kmetič Škof, 07 373 05 96, 031 306 183,  

marjeta.gaspersic@ric-nm.si    tatjana.kmetic-skof@kgzs-zavodnm.si  
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