
NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA ZA PRIGLASITEV ZAČETKA OBRAVNAVE 

DOHODKA IZ MALEGA OBSEGA PRVE STOPNJE PREDELAVE LASTNIH PRIDELKOV KOT 

DOHODKA V ZVEZI Z OSNOVNO KMETIJSKO IN OSNOVNO GOZDARSKO DEJAVNOSTJO 

 

Kot dohodek v zvezi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost se v skladu z osmim 
odstavkom 69. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – 
odl. US, 50/14, 23/15, 55/15 in 63/16) šteje tudi dohodek od malega obsega prve stopnje predelave 
lastnih kmetijskih in gozdarskih pridelkov, ki se štejejo za pridelke osnovne kmetijske in osnovne 
gozdarske dejavnosti, če se člani kmečkega gospodinjstva tako odločijo in pri davčnem organu vložijo 
obrazec za priglasitev začetka obravnave dohodka iz malega obsega prve stopnje predelave lastnih 
pridelkov kot dohodka v zvezi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo. 

 

Obrazec priglasitve začetka pri davčnem organu vloži član kmečkega gospodinjstva, ki je nosilec 

kmetijskega gospodarstva v skladu s predpisi o kmetijstvu. V primeru, da nobeden od članov 

kmečkega gospodinjstva ni nosilec kmetijskega gospodarstva, obrazec za priglasitev vloži član 

kmečkega gospodinjstva, ki ima izkazan najvišji dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske 

dejavnosti. 

 

Obrazec za priglasitev začetka se vloži do 31. marca tekočega leta za tekoče leto in velja za celo leto, 

za katero se priglasitev opravi. V primeru, da član kmečkega gospodinjstva do 31. marca tekočega 

leta za tekoče leto ne priglasi prenehanja, se šteje, da kmečko gospodinjstvo nadaljuje z opravljanjem 

predelave iz II. točke te priglasitve kot prve stopnje predelave malega obsega v povezavi z osnovno 

kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo.  

 

Kmečko gospodinjstvo, ki na novo začne z malim obsegom prve stopnje predelave ter želi, da se 

dohodek od tovrstne predelave obravnava kot dohodek v zvezi z osnovno kmetijsko in osnovno 

gozdarsko dejavnostjo, lahko proglasitev opravi tudi v tekočem letu za tekoče leto. 

 

I. VRSTA PRIGLASITVE 

 

Kmečko gospodinjstvo, ki pri davčnem organu še nima priglašene nobene predelave iz II. točke te 

priglasitve, katere dohodek se obravnava kot dohodek v zvezi z osnovno kmetijsko in osnovno 

gozdarsko dejavnostjo in želi le-to priglasiti, na obrazcu pod točko I. označi prvo alinejo (nova 

priglasitev). 

 

Kmečko gospodinjstvo, ki ima pri davčnem organu že priglašeno katero od vrst predelav iz II. točke te 

priglasitve, katere dohodek se obravnava kot dohodek v zvezi z osnovno kmetijsko in osnovno 

gozdarsko dejavnostjo in želi dodati še drugo(e) vrsto(e) predelave, na obrazcu pod točko I. označi 

drugo alinejo (dopolnitev priglasitve). 

 

II. VRSTA PREDELAVE, KI SE V MALEM OBSEGU OPRAVLJA V ZVEZI Z OSNOVNO 

KMETIJSKO IN OSNOVNO GOZDARSKO DEJAVNOSTJO 

 

Pod točko II. se označi, katere vrste malega obsega prve stopnje predelave kmečko gospodinjstvo s to 

priglasitvijo priglaša, da jih opravlja v okviru osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti.  

 

Možno je označiti več vrst predelave. V primeru, da so določene predelave že priglašene in dodatno 

priglaša nova predelava, se to opravi z označitvijo ustreznega polja pred predelavo, ki se priglaša na 

novo.  
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III. SOGLASJE ČLANOV KMEČKEGA GOSPODINJSTVA 

 

Sestavni del priglasitve je izjava o strinjanju s priglasitvijo in o izpolnjevanju pogojev kmečkega 

gospodinjstva, določenih z zakonom, ki ureja dohodnino. 

 

Pod točko III. se v tabelo vpišejo podatki o članih kmečkega gospodinjstva,  ki dosegajo dohodke iz 

osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, druge kmetijske in dopolnilne dejavnosti na 

kmetiji. V prvo vrstico tabele se vpišejo podatki o vlagatelju/nosilcu, v naslednje vrstice tabele pa 

podatki o ostalih članih kmečkega gospodinjstva, in sicer:  

 

- ime in priimek nosilca/člana/kmečkega gospodinjstva, 

- davčna številka nosilca/člana kmečkega gospodinjstva, 

- podpis nosilca/člana kmečkega gospodinjstva, s katerim posameznik potrjuje, da se strinja s 

priglasitvijo in z navedenimi pogoji. 

 

 

 


