Navodila za priznavanje skupin proizvajalcev
Ljubljana, 2019

1. Uvod

Skupina proizvajalcev je status, ki se na podlagi tretjega odstavka 107.a člena Zakona o kmetijstvu
(Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) in Pravilnika o
priznanju skupin proizvajalcev za skupno trženje (Uradni list RS, št. 23/18 in 46/19); v nadaljevanju:
Pravilnik) dodeli pravni osebi, ki združuje proizvajalce iz določenega sektorja, z namenom skupnega
trženja proizvodov.
1.1. Skupina proizvajalcev je status, ki se dodeli pravni osebi za določen sektor:
- pravna oseba je lahko ustanovljena v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe (na
primer družba z omejeno odgovornostjo) ali v skladu z zakonom, ki ureja zadruge (zadruga),
lahko gre za novoustanovljeno ali obstoječo pravno osebo,
- pravna oseba lahko pridobi status skupne proizvajalcev za enega ali več različnih sektorjev.

2. Sektorji, za katere je možno pridobiti priznanje, in pogoji za priznanje:
SEKTOR
Pravna oseba se s svojimi člani lahko
prizna kot skupina proizvajalcev za
sektor:
Sadje in zelenjava
Meso, mesni izdelki in žive živali drobnice
ter gojene divjadi
Sladkorna pesa
Gozdni lesni proizvodi

POGOJ ZA PRIZNANJE
Vsak izmed članov mora proizvajati proizvode iz
sektorja za katerega se vlaga vloga za priznanje, skupaj
pa morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
7 članov in 20 ha PKP sadja in zelenjave
15 članov in 20 GVŽ drobnice ali gojene divjadi

10 članov in 50 ha sladkorne pese
5 članov, ki imajo v lasti ali solasti 50 ha gozdnih
zemljišč
Konoplja
5 članov in 10 ha konoplje
Čebelji proizvodi
5 članov in 200 čebeljih družin
Kmetijski proizvodi iz sheme kakovosti 10 članov in 20 ha ekoloških PKP oziroma 40 GVŽ
ekološka pridelava in predelava
ekoloških živali
Krušna pšenica
100 članov in 300 ha pšenice
Zelišča
5 članov in 5 ha PKP zelišč
Okrasne rastline
5 članov in 5 ha PKP okrasnih rastlin
Bučno olje
10 članov 50 ha buč za bučno olje
Meso, mesni izdelki in žive živali goveda
15 lanov in 20 GVŽ
Grozdje za vino
10 članov in 20 ha kmetijskih površin, namenjenih vinski
trti;
Krompir
10 članov in 50 ha krompirja
*PKP- primerljiva kmetijska površina
* GVŽ- glave velike živine

2.1. Pogoji za priznanje z vidika članstva in obsega proizvodnje so določeni v 3. členu Pravilnika:
a) Vlagatelj navede vse člane in potrebne podatke, ki so opredeljeni na obrazcu ˝vloga za
priznanje˝, ki je dostopen na spletni strani Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
(v nadaljnjem besedilu: MKGP).
b) Podatki, ki jih prevzame MKGP iz uradnih evidenc in jih vlagatelju ni potrebno navesti v vlogi
za priznanje:
- število GVŽ se določi na podlagi podatka o številu živali iz evidence rejnih živali in
koeficientov za izračun GVŽ za posamezne vrste in kategorije rejnih živali,
- podatek o obsegu kmetijskih površin članov se prevzame iz zbirne vloge, ki je vložena v letu,
pred vložitvijo vloge za priznanje,
- obseg PKP se določi na podlagi vrste dejanske rabe GERK in vrste kmetijskih rastlin iz zbirne
vloge, vložene v letu, pred vložitvijo vloge za priznanje,
- število čebeljih družin se določi na podlagi podatkov iz registra čebelnjakov,
- podatek o površini gozdnih zemljišč, ki jih imajo skupaj v lasti ali solasti člani skupine
proizvajalcev, se prevzame iz zemljiškega katastra.
2.2. Posamezen član skupine proizvajalcev ima lahko v uporabi največ 49 % površin kmetijskih
oziroma gozdnih zemljišč ali PKP, ki jih imajo v uporabi vsi člani skupine proizvajalcev.
Posamezni član skupine proizvajalcev ne sme imeti v reji več kot 49% čebeljih družin ali GVŽ,
ki jih imajo v reji vsi člani skupine proizvajalcev.
2.3. Vsak član skupine proizvajalcev mora vse obdobje trajanja članstva vlagati zbirno vlogo v
skladu s predpisom, ki ureja ukrepe kmetijske politike . Če član v posameznem letu ne vloži
zbirne vloge, njegovo članstvo s tem letom preneha.

2.4. Vsak član mora proizvode, iz sektorja, za katerega je priznana skupina proizvajalcev,
prodajati skupini proizvajalcev, le ta pa jih trži. Pogoj se vsako leto preverja na podlagi
poročanja in izpisa iz knjigovodskih evidenc skupine proizvajalcev. Ta pogoj se ne uporablja
za sektor gozdni lesni proizvodi.
2.5. Vsak član je lahko član le ene skupine proizvajalcev za isti sektor.
2.6. Pravna oseba mora imeti poslovna pravila, ki so določena z aktom o ustanovitvi (družbena
pogodba, če gre za gospodarsko družbo, statut oziroma zadružna pravila, če gre za zadrugo)
ali pogodbo o delovanju skupine proizvajalcev.
2.6.1. Poslovna pravila so predpisana v petnajstem odstavku 3. člena Pravilnika:
a) pravila v zvezi s trženjem proizvodov članov (opredelijo se predvsem pravila v zvezi s
trženjem proizvodov, kot je obveznost posameznega člana, da prodaja svoje priznane
proizvode preko skupine proizvajalcev, delež oziroma količina obveznega trženja, ki pa ne
sme biti 0),
b) računovodska pravila (opredeli se način knjiženja prodaje in odkupa, predvsem način
knjiženja, s katerim se izkazuje poslovanje pravne osebe z vsakim posameznim članom
skupine proizvajalcev in knjiženje prihodkov od prodaje priznanih proizvodov skupine
proizvajalcev. Iz knjigovodskih izkazov mora biti razvidno poslovanje, ločeno za kmetijske in
nekmetijske priznane proizvode, o čemer skupina vsako leto poroča na MKGP),

c) pravila glede financiranja skupine proizvajalcev (opredeli se predvsem način financiranja
osnovne dejavnosti skupine proizvajalcev in druge dejavnosti za namen trženja. Načini
financiranja so na primer članski deleži, marže in podobno, v osnovno dejavnost spadajo
predvsem materialni stroški, stroški dela, stroški storitev, med druge dejavnosti pa na primer
celostna grafična podoba, udeležba na sejmih, izobraževanja in podobno),
d) pravila glasovanja, pri čemer posamezen član skupine ne sme imeti več kot 20 odstotkov
glasovalnih pravic (opredelijo se pravila in postopek sprejemanja odločitev),
e) sankcije za kršitve, zlasti za neizpolnitev finančnih obveznosti (skupina proizvajalcev sama
opredeli dolžnosti in obveznosti vsakega posameznega člana v primeru kršitev poslovnih
pravil),
f) pravila in postopki za pridobitev članstva, vključno z obdobjem trajanja članstva, ki ne more
biti krajše od enega koledarskega leta (opredelitev, kako vstopajo novi člani in kakšne so
obveznosti članov. Podrobneje se lahko opredeli obdobje članstva ter morebitne pravice in
ugodnosti),
g) obveznost članov, da zagotavljajo informacije iz 4. člena Pravilnika, ki jih za statistični namen
oziroma za namen spremljanja in poročanja potrebuje skupina proizvajalcev (skupina lahko
predpiše tudi dodatne obveznosti članov, kot so napoved načrtovane proizvodnje za
prihodnje leto in podobno),
h) pravila za prenehanje članstva in posledice prenehanja (opredelitev, kako izstopajo člani in
kakšne so obveznosti članov v tem primeru. Opredeli se način izstopa in izstopne roke ter
obdobje trajanja obveznosti po prenehanju članstva).
2.7. Pravna oseba ne more pridobiti priznanja za sektor sadje in zelenjava, če je pridobila
priznanje za organizacijo proizvajalcev za sektor sadje in zelenjava.
3. Vloga za priznanje in priloge
3.1. Skupina proizvajalcev lahko vloži vlogo za priznanje na obrazcu ki je objavljen na spletni
strani MKGP. Obrazec za priznanje je sestavljen za vsak posamezen sektor in je oblikovan v
digitalni obliki. Vloga za priznanje se vloži v fizični ali elektronski obliki na: Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, s pripisom: »vloga za
priznanje skupine proizvajalcev«.
3.2. Obvezne priloge vloge za priznanje so:
- izjave vseh članov skupine proizvajalcev o soglasju za vključitev v skupino proizvajalcev ter o
trženju preko skupine proizvajalcev, za katero se vlaga vloga za priznanje,
- poslovna pravila o delovanju skupine proizvajalcev,
- izjava o ločenem knjigovodstvu za proizvode iz sektorja, za katerega se vlaga vloga za
priznanje, oziroma o ločenem knjigovodstvu za kmetijske in nekmetijske priznane proizvode.

