
3. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 9.1. 

 

Podpora za ustanovitev skupine proizvajalcev Evrosad 

 

 

 

Naziv podukrepa: Podukrep 9.1 Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem 
sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
 

Povzetek : 

Skupina proizvajalcev sadja in zelenjave Evrosad d.o.o. Krško (v nadaljevanju SP Evrosad) je bila ustanovljena v 
decembru 2020. Združuje 17 pridelovalcev sadja in zelenjave. Od tega je 10 pridelovalcev sadja in 7 pridelovalcev 
zelenjave. Največji pridelovalec je družba Evrosad d.o.o. Krško (v nadaljevanju Evrosad). Evrosad hkrati skrbi tudi za 
odkup pridelka, skladiščenje in hlajenje sadja, sortiranje sadja (po kvaliteti, kalibru), pakiranje v prodajno embalažo in 
prodajo sadja končnim kupcem.  

SP Evrosad si bo prizadeval doseči kar se da nizke stroške v celotni verigi vrednosti od nabave, proizvodnje do priprave 
za na trg ter logistike. 

 

Člani: 

- Podjetja: Evrosad d.o.o. Krško, Sadjarstvo Blanca d.o.o., Sadjarstvo Ormož d.o.o. 
- Kmetje: Pavlovič Andrej, Turk Aleš, Kramer Rado, Jurečič Tevž, Simončič Davorin, Hrovat Pavel, Jarkovič 

Stanislav, Kozole Boštjan, Molan Mitja, Šušterič Vojko, Križančič Franc, Zagorc Ema, Levak Andrej, Robek 
Boštjan 

 

Cilji: 

– prilagajanje proizvodnje in obsega proizvodnje članov skupine proizvajalcev zahtevam trga; 
– skupno dajanje blaga v promet na način, da pravna oseba, ki je priznana kot skupina proizvajalcev, kupi 

in proda proizvode iz sektorja, za katerega je priznana, vključno s pripravo za prodajo, centralizacijo 
prodaje in dobavo trgovcem na debelo; 

– oblikovanje skupnih pravil o informacijah o proizvodnji, predvsem glede spravila in razpoložljivosti in 
– razvijanje poslovnih in trženjskih spretnosti ter organiziranje in pospeševanje procesov inovacij 

 

Glavna dejavnost za doseganje cilja: 

Povečanje število članov. To nam bo omogočilo večjo pestrost in večji obseg ponudbe naših proizvodov na domačem 
in tujem trgu. Hkrati nam bo povečan obseg pridelka omogočil doseganje večjih prihrankov in popustov pri stroških 
prevoza, embalaže, hlajenja in pakiranja. 



Poročilo o raziskavi trga. S pomočjo zbranih informacij bomo analizirali možnost nastopa na dodatnih tujih trgih. 
Dodatno bomo prilagodili našo ponudbo, način pakiranja in prodajne poti potrebam in željam kupcev na trgu. Prav 
tako nam bodo zbrane informacije v pomoč pri nadaljnjem načrtovanju trženjskih aktivnosti. 

Izobraževanja: Redno članov skupine proizvajalcev na temo izboljšanja tehnologije oziroma pridelave proizvodov iz 
sektorja sadje in zelenjava.  

 

Pričakovani rezultati aktivnosti: 

- Povečana količina in sortiment v skupini proizvajalcev 
- Skupen del nabave materialov, kar omogoča ugodnejšo nabavno ceno materialov 
- Poenoteni pogojev prodaje in dostave, kar zagotavlja, da bomo celoten pridelek lahko tudi prodali na trgu. 

 

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

 
 

     


