
Pravna opredelitev statusa kmeta in 
kmetije vključno z gospodarskimi, 

okoljskimi in socialnimi ukrepi



 pomanjkljiva  statusno-pravna ureditev kmetije v 
slovenski zakonodaji;

 v slovenski zakonodaji ni enotne definicije kmeta in 
kmetije.



Kmetijsko gospodarstvo je organizacijsko in poslovno zaokrožena
gospodarska celota, ki obsega eno ali več proizvodnih enot, se ukvarja
s kmetijsko ali kmetijsko in gozdarsko dejavnostjo, ima enotno
vodstvo, naslov ali sedež, ime ali firmo in je organizirano kot:

- pravna oseba,

- samostojni podjetnik posameznik,

- fizična oseba, ki nima stalnega prebivališča v RS in je vpisana v
centralni register prebivalstva,

- kmetija, ki ni pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, pri
čemer se za kmetijo šteje tudi čebelarka ali čebelar, ki ni samostojni
podjetnik posameznik,

- agrarna skupnost,

- pašna skupnost.



 Definicija kmetije je podana v 4. členu ZKme-1: „Kmetija je 
oblika kmetijskega gospodarstva, kjer se nosilec in člani 
kmetije ter zaposleni ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo.“

 Član kmetije je fizična oseba, starejša od 15 let, ki:

- ima stalno prebivališče na istem naslovu kot nosilec ali

- dela na kmetiji in ima stalno bivališče v Republiki Sloveniji, 
vendar ne na istem naslovu kot nosilec, in je nosilčev
sorodnik, če nosilec za njen vpis v RKG pridobi njeno pisno 
soglasje. 



 Davčna zakonodaja (ZDoh-2, ZDDV-1, ZUKD-2),

 Socialno-varstvena zakonodaja (ZPIZ-2, ZZVZZ, 
ZSVDP-1, ZUTD),

 Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ),

 Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ),

 Zakon o kmetijsko-gozdarski zbornici (ZKGZ),

 …



 Kmečko gospodinjstvo po ZDoh-2 je skupnost
ene ali več fizičnih oseb, članov enega ali več
gospodinjstev, evidentiranih na istem naslovu, ki
so na dan 30. junija v davčnem letu po predpisih
o prijavi prebivališča stalno ali začasno
prijavljene na tem naslovu, niso najeta delovna
sila (v nadaljnjem besedilu: člani kmečkega
gospodinjstva), ter se vsaj za enega ali več članov
kmečkega gospodinjstva šteje, da opravljajo
osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko
dejavnost po določbah tega zakona in njihov
skupni dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne
gozdarske dejavnosti znaša najmanj 200 eurov.



 V kmečkem gospodinjstvu na naslovu, kjer je sedež kmetije,
prebivata oče in mati. Sin, ki je nosilec kmetije, z družino prebiva na
drugem naslovu. Oče je lastnik kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki
spadajo v kmetijsko gospodarstvo. Sin je kot nosilec kmetije
upravičen do neposrednih plačil, ki se mu tudi izplačujejo na njegov
transakcijski račun.

 Ker lastnik kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki spadajo v kmetijsko
gospodarstvo, in njegov sin ne prebivata na istem naslovu, spadata v
dve različni kmečki gospodinjstvi. Katastrski dohodek se skladno s
prvim odstavkom 72. člena ZDoh-2 pripiše očetu kot
zemljiškoknjižnemu lastniku kmetijskih in gozdnih zemljišč, drugi
dohodki (plačila iz naslova ukrepov kmetijske politike) pa se skladno
s četrtim odstavkom 72. člena ZDoh-2 pripišejo sinu. Očetu se v
osnovo za dohodnino všteva katastrski dohodek, sinu pa prejeta
plačila iz naslova ukrepov skupne kmetijske politike in to kljub
temu, da je sin v RKG evidentiran kot dejanski uporabnik zemljišč.



 Kmetijo sestavlja dvajset zemljiških parcel, od katerih jih je
devetnajst v lasti nosilca kmetije, ena zemljiška parcela pa je v lasti
njegove žene. Nosilec kmetije za zemljiško parcelo, ki je v lasti
njegove žene, uveljavlja neposredna plačila iz naslova skupne
kmetijske politike.

 Katastrski dohodek se skladno s prvim odstavkom 72. člena ZDoh-2
po uradni dolžnosti pripiše nosilcu kmetije le za parcele, ki jih ima v
lasti. Za parcele, ki so v lasti njegove žene, se katastrski dohodek
pripiše ženi. Ženi se skladno z četrtim odstavkom 72. člena ZDoh-2
pripiše tudi polovica vseh neposrednih plačil, ki jih je prejel nosilec
kmetijskega gospodarstva iz naslova ukrepov skupne kmetijske
politike.



 Kmet se odloči, da bo prenehal sam kmetovati. Kmetijska zemljišča odda v
uporabo drugemu kmetu, sam pa še vedno vlaga vloge in prejema plačila iz
naslova skupne kmetijske politike za ta zemljišča. Tudi davčnemu organu ne
prijavi spremembe dejanskega uporabnika kmetijskega zemljišča. Ni jasno,
ali kot lastnik zemljišča še vedno nastopa v vlogi osebe, ki odloča o uporabi
njegovih kmetijskih zemljišč, prevzema obveznosti in koristi ter najema
storitve (posledično je še vedno kmet), ali pa je le lastnik zemljišča, medtem
ko je najemnik/uporabnik zemljišč dejansko kmet v duhu SKP.

 Prvi kmet še vedno prejema plačila iz naslova skupne kmetijske politike. V
davčno osnovo od dohodka iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti se
mu skladno s prvim odstavkom 72. člena ZDoh-2 všteva katastrski dohodek
od vseh zemljišč, ki jih ima v lasti, in skladno s četrtim odstavkom 72. člena
ZDoh-2 tudi prejeta plačila iz naslova skupne kmetijske politike. Če v
kmečkem gospodinjstvu prebiva še kakšna oseba, za katero se skladno z
ZDoh-2 šteje, da opravlja osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko
dejavnost (zavezanec), se mu prejeta plačila iz naslova skupne kmetijske
politike pripišejo v sorazmernem deležu glede na skupno število zavezancev
v kmečkem gospodinjstvu.



Uredba (EU) št. 1307/2013 (neposredna plačila):

 „kmet“ pomeni fizično ali pravno osebo oziroma združenje
fizičnih ali pravnih oseb, ne glede na pravni status, ki je
takemu združenju in njegovim članom dodeljen z nacionalno
zakonodajo, katerih kmetijsko gospodarstvo je na ozemlju
uporabe Pogodb, opredeljenem v členu 52 PEU v povezavi s
členoma 349 in 355 PDEU, in ki opravlja kmetijsko dejavnost;

 „kmetijsko gospodarstvo“ pomeni vse enote, ki se uporabljajo
za kmetijske dejavnosti in s katerimi upravlja kmet ter se
nahajajo na ozemlju iste države članice;

Glede na definicijo kmeta v Uredbi (EU) št. 1307/2013 ni povsem
jasno, v katero obliko „kmeta“ sodi „kmetija“ iz ZKme-1.



92,3
88,68

96,11

3,27

9,33

2,944,43
1,99 0,95

0

20

40

60

80

100

120

Delež (v %) Delež (v %) Delež (%)

Avstrija Nemčija Italija

Fizične osebe Osebne družbe Pravne osebe



99,67

0,33

Delež (v %)

Družinske kmetije Kmetijska podjetja



Fizične osebe Samostojni podjetnik

Osebne družbe Družba civilnega prava (GesbR)

Družba z neomejeno odgovornostjo 
(OG)

Komanditna družba (KG)

Pravne osebe Družba z omejeno odgovornostjo, 
delniška družba, zadruga, 
ustanova, društvo…



 Tretji odstavek 4. člena UGB: Prva knjiga (Allgemeine Bestimmungen)
se ne uporablja za osebe, ki opravljajo kmetijsko ali gozdarsko
dejavnost.

 To pomeni, da se za kmete ne uporabljajo določbe glede
samostojnega podjetnika, firme, vpisa v trgovinski register, prenosa
podjetja in prokure. Kljub temu se lahko osebe, ki opravljajo
kmetijsko in gozdarsko dejavnost, s svojim podjetjem ali dopolnilno
dejavnostjo prostovoljno vpišejo v trgovinski register in svoje
delovanje podredijo pravilom UGB.

 Skladno s četrtim odstavkom 189. člena UGB so vsa kmetijska
gospodarstva (razen kapitalskih družb) izvzeta tudi iz obveznosti
vodenja računovodstva. V zvezi z vodenjem računovodstva in
knjigovodstva velja na podlagi 125. člena BAO za kmetijska in
gozdna gospodarstva posebna ureditev.



 drugi odstavek 9. člena ZGD-1:

„Za osebe, ki kot posamezniki ali skupno opravljajo
kmetijsko ali gozdarsko dejavnost, se ta zakon
uporablja le, če se na njihovo zahtevo v register
vpišejo kot družbe ali kot podjetniki v Poslovni
register Slovenije.“

 družbena pogodba je urejena v XXVII. poglavju OZ
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Točka 1.4. SRL ÖPUL:

1.4.1. Kot prosilec pridejo v poštev:

- fizične osebe,

- v trgovinski register vpisane osebne družbe, v katerih 
udeležba oseb javnega prava ne presega 25 %,

- pravne osebe, v katerih udeležba oseb javnega prava ne 
presega 25 %, in

- njihova združenja, v katerih udeležba oseb javnega prava ne 
presega 25 %.



delež ha delež KZU

A Samostojni podjetniki 88 % 10.682.386 64,12 %

B Skupnosti oseb 9,33 % 3.091.264 18,56 %

B.1 Družbe civilnega prava 7,72 % 2.402.685 14,42 %

B.2 Družbe z neomejeno odgovornostjo 0,03 % 13.515 0,08 %

B.3 Komanditne družbe 0,75 % 239.189 1,44 %

B.4. Mešane družbe 0,58 % 419.196 2,52 %

B.5 Društva, ki niso vpisana v register

društev

0,03 % 3.047 0,02 %

B.6 Druga združenja oseb 0,21 % 13.632 0,08 %

C Pravne osebe 1,99 % 2.885.277 17,32 %

C.1 V register društev vpisana društva 0,20 % 25.754 0,15 %

C.2 V register zadrug vpisane zadruge 0,37 % 1.281.888 7,69 %

C.3 Družbe z neomejeno odgovornostjo 1,19 % 1.427.078 8,57 %

C.4 Družbe z omejeno odgovornostjo 0,04 % 93.093 0,56 %

C.5 Delniške družbe 0,03 % 17.321 0,1 %

C.6 Druge pravne osebe zasebnega prava 0,01 % 1.742 0,01 %

C.7 Pravne osebe javnega prava 0,14 % 38.401 0,23 %

SKUPAJ (A+B+C) 100,00 % 16.658.927 100,00 %





 kdo je „kmet“ za namen ukrepov skupne
kmetijske politike in drugih politik (davčna,
socialna ipd.):
◦ kmetija – družba civilnega prava ali 

◦ nosilec kmetije kot fizična oseba?

 Status članov kmetije?



Nosilec kmetije kot fizična oseba Kmetija kot družba civilnega prava

 nosilec kmetije sklepa 
pravne posle v svojem 
imenu in za svoj račun;

 za obveznosti odgovarja 
z vsem svojim 
premoženjem;

 družinski člani nosilca 
kmetije lahko 
neodplačno opravljajo 
delo na kmetijskem 
gospodarstvu v okviru 
sorodstvene pomoči;

 člani kmetije sklenejo 
družbeno pogodbo;

 če član kmetije nastopa 
proti tretjim osebam v 
svojem imenu in na 
račun družbe => pridobi 
pravice in obveznosti 
sam;

 če član kmetije nastopa v 
imenu družbe ali 
družbenikov, postanejo 
vsi člani kmetije solidarni 
upniki oziroma dolžniki;



Nosilec kmetije kot fizična oseba Kmetija kot družba civilnega prava

 opustitev instituta kmečkega 
gospodinjstva?

 dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne
gozdarske dejavnosti se ugotavlja za
vsakega davčnega zavezanca posebej;

 davčni zavezanec je vsaka fizična oseba,
katere dohodek iz osnovne kmetijske in
osnovne gozdarske dejavnosti znaša več
kot 200 EUR;

 člani kmetije nimajo več nobene vloge pri
odločanju - nosilec kmetije se sam odloči
za ugotavljanje davčne osnove po
dejanskih prihodkih in dejanskih odhodkih
oz. dejanskih prihodkih in normiranih
odhodkih;

 nosilec kmetije se sam odloči za vstop v
sistem DDV;

 problem dopolnilne dejavnosti na kmetiji;

 ohranitev instituta kmečkega 
gospodinjstva?

 člani kmetije sklenejo pogodbo, s 
katero se dogovorijo glede udeležbe pri 
koristih in izgubi;

 dohodek iz osnovne kmetijske in 
osnovne gozdarske dejavnosti se 
ugotavlja na ravni družbe in deli med 
člane;

 kako določiti delež dohodka iz osnovne 
kmetijske in osnovne gozdarske 
dejavnosti, ki se posameznemu članu 
všteva v osnovo za dohodnino? 



 večje spremembe niso potrebne;

 kot kmet se lahko zavarujejo osebe, ki so v RKG 
vpisane kot nosilci ali člani kmetij;

 člani kmetije => družinski člani?



Hvala za pozornost!


