
MOŽNOSTI ZA ZAKOL DROBNICE,

IN PRODAJO MESA TER MESNIH 

IZDELKOV V OKVIRU  DOPOLNILNE 

DEJAVNOSTI NA KMETIJI 

Irena Kos univ.dipl.inž.živil.tehnol.

Svet.spec. II za predelavo mesa

Rodica, 5.marec 2019



KAJ JE DOPOLNILNA DEJAVNOST

Dopolnilna dejavnost na kmetiji je

dejavnost, ki omogoča boljšo rabo

proizvodnih zmogljivosti in delovnih

moči kmetije ter pridobivanje

dodatnega dohodka na kmetiji.



Uredba o dopolnilnih dejavnostih na 

kmetiji (Ur. list št. 57/2015) v tretjem 

členu določa, da se lahko na kmetiji 

opravljajo naslednje skupine 

dopolnilnih dejavnosti:



I. PREDELAVA PRIMARNIH 

KMETIJSKIH PRIDELKOV:

 zakol živali in predelava mesa

• SKD 10.110 Proizvodnja mesa, razen 

perutninskega 



SKD 10.120 Proizvodnja perutninskega 

mesa

SKD 10.130 Proizvodnja mesnih

izdelkov



POGOJI

živali morajo biti v reji na kmetiji od rojstva

ali najmanj tri mesece

perutnina, kunci ter jagnjeta, kozlički in

prašički do 20 kg žive teže pa od rojstva

ali najmanj en mesec



DOPOLNILNO DEJAVNOST

LAHKO OPRAVLJAJO:

nosilec dopolnilne dejavnosti,

nosilec kmetije, člani kmetije,

zaposleni na kmetiji ( vpis v RKG ),

osebe, ki opravljajo delo, ki ni

opredeljeno kot delo na črno



Mesečni prispevek za poškodbe pri delu in 

poklicno bolezen: 

0,53 % od povprečne bruto plače za oktober 

preteklega leta.

8,88 eur



Prispevek za obvezno zdravstveno

zavarovanje: 6.36 % od zneska 25 %

povprečne bruto plače za oktober preteklega

leta.

SKUPAJ

26,65  EUR

35,53  EUR



Dopolnilne dejavnosti so omejene z

dohodkom

Letni dohodek iz dopolnilne dejavnosti na

kmetiji ne sme presegati 3 povprečnih plač

na zaposlenega v RS v preteklem letu

(5 v OMD)



Predelava živil živalskega izvora je omejena 

s surovino

50% količin lastnih surovin

do 50% količin surovin se lahko dokupi 

z drugih kmetij (ali meso ali žive živali )



POGOJI ZA OBRATE -

PROSTORE



Uredba  ( ES ) 853/2004 – o posebnih 

higienskih pravilih za živila živalskega 

izvora

Uredba  ( ES ) 852/2004 – o higieni živil



Pravilnik o registraciji in odobritvi
obratov na področju živil, ki je bil
objavljen v Ur.l. RS 96/2014 in podrobneje
določa postopke registracije in odobritev
obratov na področju živil



Pravilnik o določitvi majhnih količin

živil, pogojih za njihovo pridelavo ter o

določitvi nekaterih odstopanj za obrate

na področju živil živalskega izvora

(Uradni list RS, št. 96/14)



Pravilnik o prilagoditvi določenih

higienskih zahtev za obrate na

področju živil živalskega izvora ( Uradni

list RS 105/2006 ) ureja prilagoditev

določenih higienskih in konstrukcijskih

zahtev zaradi uporabe tradicionalnih

postopkov dela.



Pravilnik o registraciji in odobritvi

obratov na področju živil

Način evidentiranja obrata na UVHVVR

( REGISTRACIJA  ALI ODOBRITEV) je 

odvisen od:

Vrste dejavnosti

Načina prodaje



REGISTRACIJA

Prodaja je omejena na lokalni trg, kar 

pomeni po celi Sloveniji:

 Neposredna prodaja končnemu 

porabniku doma

 Na tržnici….



 Do 25% od skupne letne predelave se

lahko proda drugim obratom prodaje na

drobno, ki neposredno oskrbujejo

končnega potrošnika (prodajalnam na

drobno, v lokalne restavracije, menze,

šole, vrtce, bolnišnice…)



POSTOPEK REGISTRACIJE 

OBRATA

Nosilec živilske dejavnosti mora vložiti vlogo za
registracijo pri pristojnem območnem uradu
Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo
rastlin v pisni obliki najmanj 15 dni pred
predvidenim pričetkom oddaje živil na trg.

 Na podlagi vloge OU UVHVVR obrat vpiše v
evidenco registriranih obratov



Dovoljene dejavnosti in dovoljeni obsegi 

proizvodnje na kmetijskih gospodarstvih, 

na katerih zadostuje 

REGISTRACIJA OBRATA NA UVHVVR



1. RAZSEK IN PRODAJA SVEŽEGA

MESA PARKLJARJEV, KOPITARJEV IN

GOJENE DIVJADI

2. PREDELAVA MESA PARKLJARJEV,

KOPITARJEV IN GOJENE DIVJADI



Dovoljen dokup tehnoloških surovin (ovitki, 
embalaža, začimbe)

Parkljarji in kopitarji morajo biti zaklani v 
odobrenem obratu za klanje živali. 



ZAHTEVE ZA PROSTORE

Velikost in višina prostorov ni posebej 
predpisana

tla v proizvodnih prostorih morajo biti iz
trdnega materiala, neprepustnega za
vodo, ki ga je mogoče enostavno čistiti in
razkuževati. Izdelana morajo biti tako, da
voda zlahka odteka. Odtekanje vode mora
biti speljano do pokritih odtokov, ki ščitijo
pred neprijetnimi vonjavami;



 prostori morajo imeti gladke, trdne in

neprepustne stene ali pa morajo biti te

premazane s svetlim, pralnim premazom

ali oblogo do delovne višine





 vrata v proizvodnih prostorih morajo biti

iz materiala, ki je odporen na korozijo in

gnitje, enostaven za mokro čiščenje in

dezinfekcijo, in ne smejo vpijati in oddajati

vonjav. Če so iz lesa, morajo biti

premazana z vodoodporno oblogo ali

premazom;



v prostoru, kjer se rokuje z živili, mora biti 

najmanj en umivalnik za umivanje rok s 

tekočo vročo in hladno vodo, tekoče milo 

ter papirnate brisače. 

Zaradi preprečevanja onesnaženja, se 

pipe praviloma ne smejo odpirati z roko.



ODOBRITEV

Je obvezna za tiste obrate ki:

Več kot  25%  od skupne letne 
predelave   prodajo prodajalnam na 
drobno

 Tržijo tudi izven območja Slovenije

 Opravljajo zakol živali



SRM OVCE / KOZE:

OVCE IN KOZE 

Lobanja, vključno z 
možgani in očmi, ter 
hrbtenjača ovc in koz, 
starejših od 12 mesecev 
oziroma od takrat, ko 
izraste prvi stalni sekalec 

SRM 

 



Od 30.7.2018 dalje vito črevo, mandlji in 

vranica niso več SRM. 

So pa klavnice in rejci drobnice, ki izvajajo 

zakol za lastne potrebe, dolžni kot ŽSP 

kategorija 2 kategorizirati neizpraznjeno in 

neočiščeno črevesje in ga oddati 

koncesionarju.



ROKOVANJE Z ŽIVALSKIMI STRANSKIMI

PROIZVODI, KI NASTANEJO PRI ZAKOLU

ZA LASTNO DOMAČO PORABO

ŽSP kategorije 1 in 2 - podjetje KOTO

d.o.o. in njegov podizvajalec NVI -

Nacionalni veterinarski inštitut –

koncesionar.



Zakol - izobrazba

Potrdilo o usposobljenosti v skladu z 21. 

členom Uredbe Sveta (ES) št. 1099/2009 o 

zaščiti živali pri usmrtitvi 



POSTOPEK ODOBRITVE

Nosilec dejavnosti odda vlogo, na OU 
UVHVVR

Vlogi mora biti priložen tloris obrata z 
vrisano opremo in tehnološkimi potmi

Pregled obrata (veterinarji OU UVHVVR )

O odobritvi se odloči z odločbo



UPRAVNA ENOTA:

PRIDOBITEV DOVOLJENJA ZA 

OPRAVLJANJE DOPOLNILNE 

DEJAVNOSTI



HVALA ZA POZORNOST
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