
Na podlagi 46.a člena, 46. b člena in 46. c člena Zakona o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 
– uradno prečiščeno besedilo) minister, pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja

PRAVILNIK ZA DOLOČITEV STATUSA ZADRUG S POSEBNIM POMENOM NA 
PODROČJU KMETIJSTVA OZIROMA GOZDARSTVA

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa, za določitev statusa zadrug s posebnim pomenom na področju kmetijstva 
oziroma gozdarstva, geografska območja na katerih zadruga deluje, kriterije za izpolnjevanje 
pogojev za pridobitev statusa, podrobneje določa vsebino vloge, dokazil in prilog ter način 
vložitve vloge za pridobitev statusa zadruge s posebnim pomenom, podrobneje določa način 
predložitve ter vsebino poročila, dokazil in programa zadrug, ki so že pridobile status zadruge 
s posebnim pomenom.

2. člen
(geografsko območje)

(1) Zadruga, ki želi pridobiti status zadruge s posebnim pomenom na področju kmetijstva 
oziroma gozdarstva mora imeti na svojem geografskem območju poseben pomen.

(2) Zadruga iz prejšnjega odstavka mora izkazati poseben pomen na geografskem območju 
statistične regije ali občine kjer ima zadruga svoj sedež.

3. člen
(pogoji za dodelitev statusa zadruge posebnega pomena)

(1) Zadrugi se podeli status zadruge s posebnim pomenom na področju kmetijstva oziroma 
gozdarstva, če izkaže, da ima na svojem geografskem območju poseben pomen. Poseben 
pomen izkaže če:

1. na področju kmetijstva oziroma gozdarstva deluje že najmanj dve leti pred vložitvijo 
vloge za podelitev statusa, kar izkaže z izpisom iz registra;

2. je v dveh letih pred vložitvijo vloge s svojim delovanjem dosegla pomembnejše dosežke 
na področju razvoja in promocije zadružništva, povezovanja, družbene odgovornosti, 
zelene ekonomije, inovacij, pametnih tehnologij, samooskrbe, celostne oskrbe, 
trajnostnih pristopov, verig vrednosti, konkurenčnosti, krožnega gospodarstva, 
varovanja narave, tradicije, ali zagotavljanja družbenih oziroma drugih storitev za 
oživitev in ohranjanje svojega geografskega območja, kar izkaže s poročilom;

3. deluje na določenem geografskem območju, kar izkaže z dokazilom o izvedenih 
aktivnostih, ki so pomembne za lokalno okolje oziroma izkaže sodelovanje z lokalno 
skupnostjo;

4. ima izdelan najmanj dveletni program prihodnjega delovanja, ki vsebuje opis področja 
prihodnjega delovanja in podroben opis izvajanja dejavnosti; 

5. poda izjavo, da ji ni bila pravnomočno izrečena sankcija globe za hujši davčni prekršek 
ali prekršek na davčnem področju, katerega narava je posebno huda, in ni bila 
pravnomočno obsojena zaradi storitve kaznivega dejanja; 



6. poda izjavo, da nad njo ni začet stečajni postopek ali postopek likvidacije.

(2) Poročilo iz 2. točke prejšnjega odstavka mora vsebovati dokazila, iz katerega so razvidne 
aktivnosti in dosežki delovanja zadruge v preteklih dveh letih na najmanj treh naslednjih 
področjih: razvoja in promocije zadružništva: več kot polovica kmetov z geografskega območja 
zadruge je član te zadruge, kar izkaže s skupnim številom kmetij na tem geografskem območju; 

1. dokazila iz katerih izhaja družbena odgovornost zadruge, ki jo izkaže z udeležbo pri 
projektih zelene ekonomije in krožnega gospodarstva;

2. dokazila ki potrjujejo nudenje storitev, ki niso primarna poslovna dejavnost zadruge, 
npr. poštne storitve, trgovina, tržnica, turistična informacijska točka ali ostale storitvene 
dejavnosti zadrug;

3. dokazila, ki potrjujejo uvajanje inovacij in pametnih tehnologij, kot je uporaba modernih 
tehnologij in orodij za večjo skupno prepoznavnost in ponudbo;

4. dokazila, ki potrjujejo povečanje samooskrbe, celostne oskrbe geografskega območja 
npr: sodelovanje v shemi šolskega sadja in zelenjave, dobavo hrane najmanj trem 
javnim zavodom; 

5. dokazila o vzpostavitvi verig vrednosti, ki opredeljujejo skupno nabavo in prodajo 
proizvodov svojih članov; 

6. dokazila, ki potrjujejo ponudbo novih produktov ali ponudbo produktov z manjšim 
deležem embalaže ali uporabo razgradljive embalaže;

7. dokazila, ki potrjujejo varovanja narave in tradicije, kar je razvidno iz sodelovanja pri 
projektih.

4. člen
(vloga za pridobitev statusa zadruge posebnega pomena)

(1) Vlogo za podelitev statusa zadruge s posebnim pomenom na področju kmetijstva oziroma
gozdarstva vloži zadruga na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem 
besedilu: ministrstvo) na naslov Dunajska 22, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov 
gp.mkgp@gov.si, s pripisom Vloga za podelitev statusa zadruge posebnega pomena.

(2) V vlogi iz prejšnjega odstavka navede ime in sedež zadruge ter navede v kateri statistični 
regiji ali občini deluje oziroma podrobneje opredeli geografsko območje svojega delovanja, ter 
področje delovanja, kjer izkazuje poseben pomen ter druge podatke navedene v drugem 
odstavku 46. b člena Zakona o zadrugah (Uradni list RS, št 97/09 – uradno prečiščeno besedilo 
in xy/21; v nadaljnjem besedilu: zakon). 

(3) Vlogi morajo biti priložena dokazila in izjave iz katerih je razvidno, da zadruga deluje na 
področju kmetijstva oziroma gozdarstva in izkazuje poseben namen delovanja v svoji statistični 
regiji ali občini na svojem geografskem območju. Poseben namen delovanja izkaže z dokazili 
navedenimi v prejšnjem členu. Predloga vloge, dokazil ter podrobnejša navodila za izpolnitev 
vloge so dosegljiva na spletni strani ministrstva.

5. člen
(odločba o podelitvi statusa)

(1) Če ministrstvo na podlagi vloge, dokazil in prilog ugotovi, da zadruga izpolnjuje pogoje za 
pridobitev statusa zadruge s posebnim pomenom na področju kmetijstva oziroma gozdarstva,
ji izda odločbo o podelitvi statusa in jo z dnem dokončnosti odločbe vpiše v evidenco zadrug s 
posebnim pomenom (v nadaljnjem besedilu: evidenca). 

(2) O pritožbi zoper odločbo ministrstva odloča Vlada Republike Slovenije.



6. člen
(obveznosti zadrug s posebnim pomenom)

(1) Zadruga, ki ji je ministrstvo podelilo status zadruge s posebnim pomenom na področju 
kmetijstva oziroma gozdarstva, mora vsako drugo leto od leta podelitve statusa do 31. marca 
pisno ali na elektronski naslov ministrstva predložiti:
1. poročilo in dokazila o delu za predpreteklo in preteklo leto, iz katerega so razvidne aktivnosti 
in dosežki delovanja na področju za katerega izkazuje poseben pomen; 
2. dokazila o delovanju na določenem geografskem območju; kar izkaže z dokazilom o 
izvedenih aktivnostih, ki so pomembne za lokalno okolje oziroma izkaže sodelovanje z lokalno 
skupnostjo;
3. najmanj dveletni program bodočega delovanja, ki vsebuje izvajanje dejavnosti kmetijstva 
oziroma gozdarstva na določenem geografskem območju ter izkazuje poseben pomen na 
določenem področju iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika.

(2) Za poročilo iz 1. točke prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo določbe drugega 
odstavka 3. člena tega pravilnika.

(3) Če zadruga s posebnim pomenom ne izpolni obveznosti iz odstavka tega člena, jo 
ministrstvo v 15 dneh pisno pozove, da obveznost izpolni v 30 dneh od prejema poziva.

(4) Ministrstvo na podlagi poročila z dokazili in programa iz prvega odstavka tega člena preveri, 
ali zadruga s posebnim pomenom še vedno izpolnjuje pogoje za podelitev statusa zadrug 
posebnega pomena.

(5) Ministrstvo lahko enkrat letno za namen preverjanja izpolnjevanja pogoja iz 5. točke prvega 
odstavka 3. člena tega pravilnika pridobi podatke iz evidenc prekrškovnega organa oziroma iz 
kazenske evidence.

(6) Ministrstvo z odločbo odvzame zadrugi status zadruge s posebnim pomenom, če:
- ne izpolnjuje več pogojev za zadrugo iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika ali je 

prenehala delovati,
- kljub pozivu ministrstva tudi v naknadnem roku 30 dni ne izpolni obveznosti iz prvega 

odstavka tega člena ali
- se zadruga podeljenemu statusu pisno odpove.

7. člen
(evidenca zadrug posebnega pomena)

(1) Ministrstvo v skladu s 46.f členom zakona v elektronski obliki vzpostavi in vodi evidenco 
vseh zadrug s posebnim pomenom na podlagi podatkov ministrstev, pristojnih za podelitev in 
odvzem statusa zadruge s posebnim pomenom. 

(2) Evidenca zadrug s posebnim pomenom je brezplačna in javno dostopna na internetni strani 
ministrstva.

(3) V evidenci se v skladu s 46. f členom zakona vodijo naslednji podatki:
1. ime zadruge in naslov;
2. davčna številka;
3. datum vpisa v evidenco;
4. številka in datum odločbe o podelitvi statusa zadruge s posebnim pomenom;



5. številka in datum odločbe o odvzemu statusa zadruge s posebnim pomenom;
6. področje, na katerem zadruga izkazuje poseben pomen;
7. navedba pristojnega ministrstva, ki zagotavlja pravilnost podatkov v evidenci in je 

ministrstvo, ki na podlagi tega člena vpisuje podatke in njihove spremembe v evidenco.

(4) Vpis podatkov o podeljenem statusu ali podatke o odvzemu statusa zadruge s posebnim 
pomenom opravi z dnem dokončnosti odločbe pooblaščena oseba ministrstva, pristojnega za 
vpis podatkov, z uporabo aplikacije za vnos podatkov na spletnem portalu ministrstva.

(5) Podatki o statusu zadrug posebnega pomena se hranijo v evidenci še pet let po odvzemu 
statusa zadruge s posebnim pomenom.

8. člen 
(uveljavitev)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 
Ljubljana, dne 
EVA 


