
3. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 16.4. 

 
Podpora za izvedbo projektov sodelovanja kmetijskih gospodarstev in posrednikov, ki 

izvajajo odkup in prodajo proizvodov na lokalnem trgu ter s tem povezanih promocijskih 
dejavnosti 

 

 

 

 
Naziv podukrepa: Podukrep 16.4. Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi 
za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so 
povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov 

 
 
Povzetek : 

 Namen projekta je vzpostaviti sodelovanje med kmetijskimi gospodarstvi z namenom prodaje kmetijskih 
pridelkov/kmetijskih proizvodov na lokalnem trgu (Posavje, del Dolenjske in del Savinjske regije). Glede na obseg 
pridelave pri partnerjih, lahko skupaj zagotovijo zadostno količino zlasti sadja, pa tudi zelenjave za nastop na lokalnem 
trgu in tako lahko ponudijo tudi konkurenčno ceno. Namen vzpostavitve partnerstva v projektu »EVROSAD TRŽNICA« 
je tudi povečanje obsega neposredne prodaje oz. vzpostavitev kratke dobavne verige (neposredne prodaje – izvajala 
se bo na lokaciji vodilnega partnerja), kar omogoča raznolikost proizvodov, ki jih ponujajo partnerji. 

 

Partnerstvo: 

- Evrosad d.o.o. Krško (vodilni partner) 
- Jurečič Tevž 
- Hrovat Pavel 
- Simončič Davorin 
- Turk Aleš 
- Križančič Franc 
- Karlovček d.o.o. 
- Levak Andrej 
- Molan Mitja 
- Robek Boštjan 
- Repovž Jože 
- Šušterič Vojko 

 
 

Cilji: 

- Izboljšanje ekonomske uspešnosti kmetij ter povečanje njihove udeležbe na trgu  



- Oskrba lokalnega trga s sadjem in zelenjavo ter z izdelki iz sadja in zelenjave 
- Povečevanje dodane vrednosti kmetijskih proizvodov na lokalnem trgu in    
- Povečan obseg neposredne prodaje 
- Usposobljenost pridelovalcev za kvalitetni proizvod 
- Prispevek za skrb za okolje ter blaženju podnebnih sprememb  

 

Glavna dejavnost za doseganje cilja: 

V projekt so vključeni pridelovalci sadja in pridelovalci zelenjave. Za doseganje ciljev je naša naloga da izvajamo 
priprave, organizacijo oziroma izvedbo usposabljanj o zagotavljanju kakovosti pri proizvodnji, predelavi ali trženju 
proizvodov (ločeno za pridelovalce sadja ter ločeno za pridelovalce zelenjave), zagotavljanje kakovosti pri 
proizvodnji, predelavi ali trženju proizvodov (kontinuirano strokovno svetovanje, nadzor in kontrola pridelave), 
organizacija odkupa in prodaje (načrtovanje količine in vrst prodaje na lokalnem trgu/neposredne prodaje in 
pridelave na kmetijah, usklajevanje odkupnih/prodajnih cen…)  in promocija lokalnega trga in razširjenje rezultatov 
projekta (s 5 različnimi vrstami komunikacijskih sredstev in treh javnih dogodkih). Dodatni prispevek za skrb za okolje 
pridelovalci upoštevajo načela vključenosti v KOPOP, in sicer z zmanjšano uporabo fitofarmacevtskih sredstev in 
mineralnih gnojil. Vključeni partnerji so oddaljeni manj kot 30 km, kar pripomore k  blaženju podnebnih sprememb. 

 

Pričakovani rezultati aktivnosti: 

- Promocija lokalnega trga 
- Povečana lokalna oskrba javnih zavodov na območju Posavja dela Dolenjske in dela Svinjske regije 
- Povečana količina in sortiment neposredne prodaje 
- Povečanje prepoznavnosti lokalnih pridelovalcev 

 

POVEZAVE 
 
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-
development 
www.program-podezelja.si/ 

 
 

     

 

 

 


