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Uvod

Storitve - kmetijska in gozdarska dejavnost

Storitve – registrirana dejavnost (d.d., s.p., d.o.o.) 

Posebnosti posameznih načinov izvajanja storitev

Izdajanje računov za storitve

Varnost in zdravje pri delu (predpisi)

Sklepi in razprava



Prestavitev je na voljo na:

• spletna stran strojnih krožkov: 
www.s-k.si
www.s-k.si/davki

http://www.s-k.si/
http://www.s-k.si/davki


Storitve, bistvena vprašaja

Zakaj?

Kako?

Pod kakšnimi pogoji?



Kaj naj zagotavlja dohodek kmetije 
(kmetijskega podjetja)?

• dostojno življenje družine

• lasten kapital kmetije

• ….



Kaj narediti ko želimo več 
dohodka?

stroški prihodki



Povečanje prihodkov je omejeno

• zniževanje cen pridelkov/proizvodov,

• posameznik/skupina nima vpliva na cene,

• nasičeni trgi, 

• omejene možnosti povečanja proizvodnje,

• omejitve zaradi varovanja okolja/narave,

• ….



Sodobna kmetijska in gozdarska 
tehnike je:

• vse zmogljivejša,

• vse bolj tehnično zahtevna,

• pogosto prej zastarela kot fizično izrabljena,

• vse dražja,

• vse težje dosegljiva,

• ….



stroški

Ko je dohodka premalo

prihodki



Bruto in neto vrednost kmetijske 
proizvodnje 1995 - 2016

Vir: EUROSTAT; lasten preračun

Amortizacija: 260 mio €; +45 %

474 mio €; +9%

214 mio €: -16%





Stroški kmetijske proizvodnje

stroji 30%

Kje so še rezerve?



Stroški kmetijske tehnike

1 10

Stalni stroški Spremenljivi  stroški

1 2
3
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cca 15% nabavne vrednosti letno



www.pisrs.siPredpisi na enem mestu:

http://www.pisrs.si/


Stroški traktorja 70 kW (90 KM), 4 kolesni pogon, nabavna vrednost 33.700 €*, 
življenjska doba 12 let, spremenljivi stroški  12,39 € /h (gor. 9,69 €, vzdr. 2,70 
€) pri različni letni rabi

Letna raba Stalni stroški Stroški skupaj

h €/h €/h

100 48,3 60,7

200 24,2 36,5

300 16,1 28,5

400 12,1 24,5

500 9,7 22,1

600 8,1 20,4

700 6,9 19,3

800 6,0 18,4

900 5,4 17,8

1000 4,8 17,2

1100 4,4 16,8

1200 4,0 16,4
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Nakup stroja ali storitve?

Cena storitve

Stroški lastnega traktorja

Minimalen obseg letne rabe



Nakup stroja ali storitve?

a) Lastna sejalnica – cena 11.100 € - z dognojevalnikom

(1,2 h/ha, traktor 44 kW/60 KM štirikolesni pogon)

b) Najem storitve
(1,2 h/ha, traktor 44 kW/60 KM štirikolesni pogon)

STROŠKI SETVE 5 HA KORUZE
(primerjava: lastna sejalnica, najem storitve preko SK)

Na 5 ha

- stalni stroški sejalnice na leto 1.591,00 € 1.591,00 €

- spremenljivi stroški sejalnice na uro 3,33 € 19,98 €

- spremenljivi stroški traktorja na uro 10,61 € 63,66 €

- stroški dela na uro 6,50 € 39,00 €

Skupaj stroški za setev 5 ha 1.713,64 €

Na 5 ha

- sejalnica na uro 19,24 € 115,44 €

- traktor na uro 18,90 € 113,40 €

- voznik uro 6,50 € 39,00 €

Skupaj plačilo za setev 5 ha 267,84 €

Lastna sejalnica Najem storitve Razlika

1.713,64 € 267,84 € 1.445,80 €

Pri bruto ceni mleka cca liter 0,26 € 5.561 l mleka

Pri "neto" ceni mleka cca liter 0,10 € 13.902 l mleka

Razlika



Vsaka ura izvajanja storitev se 
splača

• ko pokrijemo sprejemljivi stroške

• ko imamo za to čas, oz. nimamo svojega dela bolje 
plačanega z drugo dejavnostjo



Koristi rabe strojev med kmetijami 
• za naročnike storitev

– ni investicij v stroje
– boljša finančna situacija na kmetiji
– razbremenitev v delovnih konicah
– event. manjša potreba po stalno zaposlenih 

delavcih na večjih obratih



Koristi rabe strojev med kmetijami 
• za izvajalce storitev

– dodatna raba razpoložljivih strojev
– hitrejša amortizacija strojev 
– dodaten dohodek

• dva tipa izvajalcev
– izraba prostih kapacitet lastne kmetije
– namenska investicija v stroje za opravljanje 

storitev



Omejitve in pomisleki pri rabi 
strojev med kmetijami 

• neodvisnost in fleksibilnost (vreme)
• stroški “čakanja”
• kakovost opravljenega dela
• slabe izkušnje
• poceni stroji kot alternativa
• rabljeni stroji kot alternativa
• daljša doba uporabe lastnih strojev
• dodatni stroški vzdrževanja pri več dela



Statusna in davčna ureditev 
izvajanja storitev, varnost in 

zdravje pri delu 



Kmetijska in gozdarska dejavnost
(Zakon o gospodarskih družbah, 9. člen)

NI registrirana dejavnost (lahko prostovoljno s.p. ali d.o.o.)

Zajema tudi kmetijske in gozdarske storitve; ni dela na črno

Storitve niso zajete v obdavčitev po katastrskem dohodku
(urediti davčni položaj)



KMETIJSKE IN GOZDARSKE STORITVE TER DRUGE STORITVE (npr. komunalne)

*** DOPOLNILNA DEJ. NA KMETIJI, S.P., D.O.O.

- dohodnina/dohodki pravnih oseb: dejanski prihodki

- registracija: UE, Ajpes
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KMETIJSKE IN GOZDARSKE STORITVE

** DEJANSKI PRIHODKI

** DRUGA KMET./GOZD. DEJAVNOST
- dohodnina: dejanski prihodki; ni 

omejitev višine 

- vpis v davčno evidenco

Izvajanja storitev s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo

KMETIJSKE IN GOZDARSKE STORITVE

* STROJNI KROŽEK

- dohodnina: KD, oprostitev in omejitve pod 
pogoji pravilnika

- ni registracije; včlanitev v SK



V okviru strojnega 
krožka

(osnovna 
dejavnost KD!)

OPROŠČENO 
PLAČILA

DOHODNINE

- pravilnik o oprostitvi

- med kmetijskimi gospodarstvi

- 420 €/ha kmetijske zemlje 

(max 20 ha)

- 85 €/ha gozda (max 30 ha)

- max. cene po katalogu, 

- račun je obvezen

* pri izdaji računov se smiselno uporablja predpise 

o davčnem potrjevanju računov in eRačunih

(plačniki proračunski uporabniki)

* odprto vprašanje izvajanje storitev za naročnike, 

ki imajo samo gozd; niso kmetijsko gospodarstvo

(izjemno malo primerov)
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Izvajanja storitev STROJNI KROŽEK



Kmetijska in 
gozdarska 
dejavnost 

obdavčena po 
dejanskih 
dohodkih 

(knjigovodstvo za 
dohodnino)

PLAČILO 
DOHODNINE

- ni potrebna registracija, 
le (prostovoljna) izbira obdavčitve

- samo kmetijske in gozdarske storitve

- račun je obvezen

- vsak prihodek od storitev (izdan račun) se šteje

med prihodke iz kmet. in gozd. dejavnosti

- upoštevajo se tudi vsi stroški

- ni mogoče uveljavljati oprostitve za strojni krožek

* pri izvajanju nekmetijskih dejavnosti (npr. komunalnih) je
potrebna registracija dopolnilne dejavnosti

* prihodki in davčni obračun je enoten
za kmetijo in dopolnilno dejavnost

* mogoče je tudi registrirati s.p., 
a pozor pri razdelitvi dejanskih stroškov med kmetijo in s.p.

* lahko tudi kod druga dejavnost na kmetiji 
(vpis v davčni register; kot zelenjadarstvo ali perutninarstvo)
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Izvajanja storitev DEJANSKI DOHODKI (knjigovodstvo)



Dopolnilna 
dejavnost na 

kmetiji

DAVEK NA 
DOHODEK OD 
DEJAVNOSTI

- v skladu z uredbo o dopolnilnih dejavnostih 

- ni dovoljena kombinacija z s.p. ali d.o.o. 
(za istovrstno dopolnilno dejavnost)

- 1.000 ur letno na polnoletnega člana kmetije, 
ki je vsaj 6 mesecev na kmetiji; 
obseg računi v urah

- samo dejavnosti naštete v uredbi: 
20. člen, tudi ročna dela

- Upoštevati tudi druge predpise (higiena, varnost in zdravje)

- Posebnost pri izvajanju poseka in spravila lesa: 

*   => upoštevati „Pravilnik o minimalnih pogojih 
za izvajalce del v gozdovih“

*izvajalec 4. raven gozdarske izobrazbe ali NPK

*gozdarskemu inšpektorju dokazila pred začetkom izvajanja del;
tudi o varnosti in zdravju pri delu (globa 500 €)
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Izvajanja storitev DOPOLNILNA DEJAVNOST NA KMETIJI 



DRUŽBA ALI S.P.

DAVEK NA 
DOHODEK OD 
DEJAVNOSTI

- nobenih omejitev; vse kar je v registraciji

- lahko tudi s.p. poleg zaposlitve

* pozor zavarovanje pri s.p. na kmetiji 
(pred zavarovanjem iz kmetijske in gozdarske dejavnosti)

* pozor tahografi pri prevozih blaga s traktorji 
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Izvajanja storitev DRUŽBA (d.o.o.,d.d.,z.o.,k.d.) ALI S.P.



29

Izjeme:

- kmetijski in gozdarski traktorji, ki se uporabljajo za 
kmetijske in gozdarske dejavnosti znotraj območja 
s polmerom 50 km od sedeža gospodarstva,

- prevoz gradbenih strojev znotraj polmera 100 km 
od sedeža podjetja, če vožnja vozil ni glavna 
voznikova dejavnost,

- prevoz blaga za lastne potrebe s kombinacijo vozil z 
največjo dovoljeno maso 7,5 ton znotraj 100 km od 
sedeža podjetja.

Obvezno za vsa vozila:

• hitrost presega 40 km/h,

• največja dovoljena masa skupaj s priklopnikom 
nad 3,5 tone, 

• nad 9 oseb skupaj z voznikom. 

Tahografi v (nekaterih) traktorjih



Torek, 8. junij 2021 ob 20.30

Zoom povezava:

https://zoom.us/j/94861744040?pwd=YXU5VnYxaVUwai9ZVUpTdnltQWF6QT09

Izobraževanje: Kmetijska in gozdarska vozila 
na cesti

Četrtek, 10. junij 2021 ob 20.30

Zoom povezava:

https://zoom.us/j/94221065158?pwd=bFZqaG9aMU5FVDVQcWdiZzJ6Qmx3UT09

https://zoom.us/j/94861744040?pwd=YXU5VnYxaVUwai9ZVUpTdnltQWF6QT09
https://zoom.us/j/94221065158?pwd=bFZqaG9aMU5FVDVQcWdiZzJ6Qmx3UT09
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Za vsako storitev s kmetijsko in 
gozdarsko mehanizacijo je potrebno 

izdati račun!

IZBIRA NAČINA PLAČILA

NEGOTOVINSKO

(ni sprememb)

PRIPOROČAMO!

GOTOVINSKO

davčno potrjevanje računov 

od 2.1.2016 naprej

ali
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Davčno potrjevanje računov

ZAVEZANEC (trije pogoji skupaj):

- gotovinsko poslovanje

- obvezna izdaja računa

- obvezno vodenje evidenc

JE ZAVEZANEC pri izvajanju storitev:

- v SK, če je zavezanec za DDV

- druge ali dopolnilne dejavnosti 

- s.p., d.o.o.

NI ZAVEZANEC pri izvajanju storitev:

- v SK, če ni zavezanec za DDV 
(edina izjema!)
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SK, če ZAVEZANEC za DDV:

- ni zavezanec za davčno potr. rač.

- račun v skladu s pravilnikom SK,

- lahko stari SK račun
ali SK vezana knjiga (priporočamo!)
ali davčno potrjevanje prostovoljno
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* SK, če ZAVEZANEC za DDV

* DRUGE/DOPOLN.DEJ, S.P., D.O.O.

1. davčna blagajna 

2. mini blagajna

3. vezana knjiga

RAČUN SE IZDA PO OPRAVLJENI STORITVI, 

A NAJPOZNEJE OB PREJEMU GOTOVINE
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DAVČNA BLAGAJNA

- elektronska naprava

- poslovni prostor – nepremičen/premičen (interni akt)

- namensko digitalno potrdilo

- vezana knjiga (za primer izpada); 
potrjevanje v 2 dneh po izdaji, odpravi napake

- vidno obvestilo kupcu o obveznosti računa

- potrjevanje vsakega računa sproti preko interneta

- za storitve vprašljivo, razen pri siceršnji uporabi na kmetiji
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MINI BLAGAJNA

- poslovni prostor – nepremičen/premičen (interni akt)

- vidno obvestilo kupcu o obveznosti računa

- namensko digitalno potrdilo

- storitev na internetu „mini blagajna“ (samostojno, 
pooblaščenec)

- za manjše št. računov, a omejitev ni

- za storitve priporočljivo pri samostojni rabi eDavkov
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Namensko digitalno potrdilo; obvestilo kupcu/plačniku
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Mini blagajna; https://blagajne.fu.gov.si:9002/MiniBlagajna/

https://blagajne.fu.gov.si:9002/MiniBlagajna/
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Mini blagajna; primer izdaje in potrjevanja računov 
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VEZANA KNJIGA RAČUNOV

- poslovni prostor – nepremičen/premičen (interni akt)

- vidno obvestilo kupcu o obveznosti računa

- namensko digitalno potrdilo

- vezana knjiga; potrjevanje do 10. v mesecu v 
mesecu po izdaji računa preko „mini blagajne“ 
(samostojno, pooblaščenec)

- trajna rešitev po spremembi Zakona o davčnem 
potrjevanju računov

- za storitve priporočljivo
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Mini blagajna; poročanje po izdaji računa iz VKR

Poročanje v 10 dneh po izdaji računa iz VKR



Informacije o storitvah 
(tudi ta predstavitev in drugo gradivo)

• spletna stran strojnih krožkov: 
www.s-k.si
www.s-k.si/davki

• spletna stran KZGS – Zavod LJ: 
https://lj.kgzs.si/kmetijska-tehnika

• spletna stran moj Gozdar:
https://www.mojgozdar.si/

• ….

http://www.s-k.si/
http://www.s-k.si/davki
https://lj.kgzs.si/kmetijska-tehnika
https://www.mojgozdar.si/


www.pisrs.siPredpisi na enem mestu:

http://www.pisrs.si/


https://www.mojgozdar.si/

Povpraševanje za gozdarske 
storitve in odkup lesa

Spletni sistem za pripravo 
pogodbe med izvajalcem 
storitev in lastnikom gozda

Spletni sistem za sledljivost lesa in 
sistem potrebne skrbnosti

NADGRADNJE!

https://www.mojgozdar.si/


Varnost in zdravje pri delu
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Šmartno pri Litija, foto 29.11.2016 
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Zakon o varnosti in zdravju pri delu – dolžnosti za 
kmetije

1. Kmetje delodajalci (z zaposlenimi)

2. Samozaposleni
- ocena tveganja z izjavo o varnosti
- osebna varovalna oprema
- prijava nezgode pri delu, požarno varstvo
- razlike med ZVZD in ZVZD-1

3. Ostali – kmetovalci v prostem času



• imajo zaposlene delavce v osnovni kmetijski / 
gozdarski ali dopolnilni dejavnosti

• zaposleni imajo pogodbo o zaposlitvi po ZDR; tudi če so 
družinski člani (npr. pogodbo s staršem)

• cca 300 kmetij v Sloveniji

• enake dolžnosti kot vsak “klasični” delodajalec: izjava o 

varnosti z oceno tveganja, osebna varovalna oprema, periodični 
pregledi strojev/opreme, električnih in strelovodnih instalacij, 
zdravstveni pregledi, vodenje evidenc, usposabljanje, prijave nezgod

• po novem lahko sam prevzame vodenje in 
zagotavljanje varnosti pri delu (če je usposobljen)
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Kmetje kot delodajalci – kmetije z zaposlenimi 
delavci
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Samozaposleni – 55. člen ZVZD-1

• 55. člen – opredelitev samozaposlenih oseb
• »kmetije z nosilci dejavnosti, ki so v skladu s 

predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
zavarovani kot kmetje in ne zaposlujejo delavcev in 
v delovni proces ne vključuje drugih oseb, razen 
družinskih članov na kmetiji, v skladu s predpisi o 
kmetijstvu«

• opravljajo kmetijsko ali gozdarsko dejavnost in/ali 
dopolnilno dejavnost na kmetiji

• po prejšnjem zakonu spadala med delodajalce
• cca 9.000 kmetij (okvirni podatek)
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Dolžnosti samozaposlenih oseb

• 56. do 60. člen ZVZD-1

• sam nosi vso odgovornost za varnost in zdravje

• oceniti mora tveganje in se odločiti za ukrepe

• če ugotovi nevarnosti, mora izdelati pisno izjavo 
o varnosti in sprejeti ukrepe

• zagotoviti mora sredstva za delo in osebno 
varovalno opremo

• sprejeti mora ukrepe varstva pred požarom

• prijaviti mora nezgode pri delu inšpekciji dela
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Razlike za samozaposlene v primerjavi z ZVZD 
veljavnim do 2.12.11

• po (novem) ZVZD-1 nekatere obveznosti za 
samozaposlene niso več predpisane po zakonu:

– usposabljanje za delo (razen, če sam določi),

– preventivni zdravstveni pregledi,

– pregledi in preskusi delovne opreme,

– obdobne preiskave škodljivosti v delovnem okolju,

– strokovni delavec (zunanja storitev)

• previdno pri ponudnikih, ki trdijo, da so navedene 
obveznosti za kmete – samozaposlene še vedno 
obvezni
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Izjava o varnosti samozaposlene osebe

• zelo tvegano delo v kmetijstvu in gozdarstvu

• zelo težko je oceniti, da ni tveganja in potrebna 
izjava in sprejem ukrepov

• sam lahko izdela izjavo o varnosti; kakšni posebni 
pogoji/usposobljenost niso določeni

• prostovoljno se lahko odloči za najem storitev 
zunanjih izvajalcev, ki imajo dovoljenje za delo 
za opravljanje strokovnih nalog po ZVZD-1
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Ostali – kmetovalci v prostem času

• opravljajo glavno dejavnost / so zaposleni izven 
kmetijstva in tako tudi zdravstveno in pokojninsko / 
invalidsko zavarovani

• kmetijsko/gozdarsko ali dopolnilno dejavnost 
opravljajo v svojem prostem času

• ZVZD-1 jih ne zajema; vsaj 50.000 kmetij in še veliko 
več lastnikov gozdov

• zanje bodo obveznosti za zagotavljanje varnosti in 
zdravje predvidoma urejene v kmet/gozd predpisih

• uporaba OVO in usposabljanje za vse, ki pri sečnji in 
spravilu uporabljajo gozdarsko mehanizacijo

• ozaveščanje in informiranje (javne službe)



Vprašanja, razprava

• Predstavitev je na voljo na:
www.s-k.si/davki

Hvala za pozornost!

http://www.s-k.si/davki

