
PRILOGA I 

 

(Ko je vloga izpolnjena, se besedilo v oklepajih izpusti) 

 

 

 

VLOGA ZA PRIZNANJE SKUPINE PROIZVAJALCEV IZ SHEM KAKOVOSTI 

 

1. Ime, naslov in status skupine proizvajalcev 

- Ime skupine ali organizacije: 

(Navedite celotno pravno ime skupine proizvajalcev) 

 

- Pravni zastopnik: 

(Navedite ime pravnega zastopnika skupine proizvajalcev in njegovo funkcijo) 

 

- Kontaktna oseba: 

(Navedite ime kontaktne osebe, ki bo kontakt za dodatna pojasnila in vprašanja) 

 

- Naslov: 

(Navedite popoln naslov skupine proizvajalcev) 

 

- Telefon: 

 

- E-naslov: 

 

 

2. Navedba shem kakovosti, za katere skupina proizvajalcev združuje svoje člane (vsaj 

ena shema kakovosti) 

(Navedite sheme kakovosti, za katere skupina proizvajalcev združuje svoje člane.Potrebno 

je navesti vsaj eno shemo kakovosti. Upravičene sheme kakovosti so:  Ekološka pridelava 

in predelava, Zajamčena tradicionalna posebnost, Zaščitena označba porekla, Zaščitena 

geografska označba, Integrirana pridelava, Dobrote z naših kmetij, Višja kakovost) 

 

 

3. Navedba kategorije proizvoda(ov) oz. ime zaščitenega kmetijskega pridelka ali živila, 

katere skupina proizvajalcev iz shem kakovosti proizvaja 

(Če predstavlja skupina proizvajalcev več proizvodov iz shem kakovosti je treba jasno 

definirati katere kategorije proizvodov so v okviru določene sheme. Če so proizvodi še 

dodatno zaščiteni je potrebno navesti ime zaščitenega proizvoda) 

 

 

4. Navedba vrste proizvodnje (pridelava in/ali predelava in/ali trženje) 

(Skupina proizvajalcev jasno definira vse stopnje proizvodnje, ki se izvajajo v okviru 

skupine proizvajalcev.) 

 

 

 

 



5. Navedba števila članov skupine proizvajalcev vključenih v shemo kakovosti z 

razmejitvijo po posameznih panogah proizvodnje (kmetijsko gospodarstvo, 

predelovalni obrat, trgovina, skladišče itd.); 

(skupina proizvajalcev mora navesti skupno število članov in posebej navesti število 

članov še za vsako fazo proizvodnje posebej). 

 

- Skupno št. članov na dan __________ je: ________________ 

- Št. kmetijskih gospodarstev je :_________________________ 

- Itd. 

 

6.   Dokazilo o pridobitvi statusa pravne osebe skupine proizvajalcev za izvajanje sheme   

kakovosti pri pristojnem organu RS, ki ga pridobi upravni organ (MKGP), ki vodi 

postopek.  

 

 

7.  Obseg pridelave ali predelave ali prodaje proizvodov iz sheme kakovosti na dan 

31.12. za predhodno leto. Novo ustanovljene skupine proizvajalcev javijo obseg 

pridelave ali predelave ali prodaje proizvodov iz sheme kakovosti po enem letu od 

pravne ustanovitve skupine proizvajalcev; 

(Za vsak proizvod in kategorijo proizvodov se navede obseg pridelave, predelave ali 

prodaje proizvodov iz sheme kakovosti na dan 31.12. za predhodno leto. Novo 

ustanovljene skupine proizvajalcev napišejo izjavo, da bodo sporočile obseg pridelave, 

predelave ali prodaje po enem letu od pravne ustanovitve skupine proizvajalcev). 

 

 

8.  Pravila o delovanju skupine proizvajalcev iz sheme kakovosti in o enotnem trženju 

proizvodov iz sheme kakovosti; 

(Za to točko skupina proizvajalcev priloži pravila delovanja skupine proizvajalcev iz 

sheme kakovosti. Iz pravil o delovanju mora biti razvidno, da je skupina proizvajalcev 

ustanovljena z namenom združevanja proizvajalcev, ki aktivno sodelujejo v shemi 

kakovosti. Prav tako mora biti razvidno, da je namen skupine proizvajalcev tudi tržna 

usmeritev svojih proizvajalcev z namenom, da se izboljšanja enotno trženje proizvodov iz 

shem kakovosti). 

 

 

9. Operativni program dejavnosti za obdobje najmanj petih let. Vsebovati mora 

aktivnosti, katerih namen je: 

- izvajanje shem kakovosti, 

- načrtovanje in usklajevanje proizvodnje s povpraševanjem, 

- pospeševanje koncentracije ponudbe, 

- pospeševanje skupnega trženja proizvodov in 

- povečanje konkurenčnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Poročilo o poslovanju za preteklo leto oziroma za novo ustanovljene skupine 

proizvajalcev po enem letu od priznanja. 

(Za to točko priložite poročilo o poslovanju za preteklo leto. V primeru novoustanovljene 

skupine proizvajalcev se podpiše izjava, da bo skupina proizvajalcev priložila poročilo po 

enem letu od priznanja skupine proizvajalcev). 

 

Poročilo mora vsebovati: 

- Organigram skupine proizvajalcev – organizacija skupine, 

- Število članov (člane je treba razdeliti na tiste s pridobljenim certifikatom in tiste, ki 

so v postopku pridobivanja certifikata), 

- Oblike trženja (tržne poti) svojih proizvodov, 

- Obseg pridelave/ predelave/prodaje, 

- Število izdanih zaščitnih znakov / nadzor nad uporabo zaščitnih znakov / ugotovljene 

kršitve / sprejeti ukrepi za odpravo kršitev, 

- Delovanje sheme kakovosti (opis vizije, problemov, itd.). 

 


