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Povezovanje v SP ali OP omogoča: 

• racionalizacijo proizvodnje, priprave blaga za trg, skladiščenja, 
prodaje 

• znižanje stroškov na enoto proizvoda 

• povečanje prihodka na ravni posameznega KMG 

• večjo kakovost ponudbe ter učinkovitejšo pridelavo in prirejo 

• stabilnejše poslovno okolje 

• odpornejša KMG v primeru kriz na trgu 

• dostopnost do (posameznih) ukrepov kmetijske politike 
 

SP ali OP: 
• načrtuje in prilagaja proizvodnjo povpraševanju (kakovost, količina, 

izenačenost ponudbe…) 

• koncentrira ponudbo in prodajo pridelka članov 

• izboljšuje pogajalski položaj kmeta v verigah vrednosti 

 

Zakaj? 
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 Zakon o kmetijstvu – 107., 107.a in 152. člen 
 

 Pravilnik o priznanju skupine proizvajalcev za skupno trženje (Uradni 
list RS, št. 23/18 in 46/19)  

 

 Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta - 
POGLAVJE III: Organizacije proizvajalcev in združenja ter medpanožne 
organizacije 

– Pravilnik o priznanju organizacij proizvajalcev in združenj organizacij proizvajalcev 
v sektorjih sadje in zelenjava, oljčno olje in namizne oljke ter hmelj (Uradni lit RS, 
št. 19/18 in 64/18) 

– Pravilnik o organizacijah proizvajalcev v sektorju prašičjega mesa (Uradni list RS, 
št. 60/16)  

– Pravilnik o priznanju organizacij proizvajalcev v sektorju mleka in mlečnih 
proizvodov (Uradni list RS, št. 14/14 in 26/14 – ZKme-1B)  

 

 Pravilnik o evidenci organizacij proizvajalcev, združenj organizacij 
proizvajalcev in skupin proizvajalcev za skupno trženje (Uradni list RS, 
št. 64/18)  

 

Kako? 
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II. del: Predstavitev podukrepa 

 

Uredba o izvajanju podukrepa 

 Ustanavljanje skupin in organizacij 
proizvajalcev  

v kmetijskem in gozdarskem sektorju  

iz Programa razvoja podeželja 2014 – 2020 
 

 

 

 

 

 

5 



Uredba o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij 

proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju 

NAMEN: Podpora je namenjena pokritju stroškov ustanovitve OP ali SP iz 
sektorjev s ciljem: 

 

1. prilagajanja proizvodnje in obsega proizvodnje članov OP ali SP 
zahtevam trga; 
 

2. skupnega dajanja blaga v promet na način, da pravna oseba, ki je 
priznana kot OP ali SP, kupi in proda proizvode, vključno s 
pripravo za prodajo, centralizacijo prodaje in dobavo trgovcem 
na debelo; 
 

3. oblikovanja skupnih pravil o informacijah o proizvodnji, 
predvsem glede spravila in razpoložljivosti, in 
 

4. razvijanja poslovnih in trženjskih spretnosti ter organiziranja in 
pospeševanja procesov inovacij. 
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1. primarni pridelovalci izrazijo interes po združevanju in odločijo za ustrezno obliko 

– nizke cene kmetijskih proizvodov, velika nihanje cen na trgu,  

– slabo pogajalsko izhodišče tako do kupcev kot tudi do dobaviteljev,  

– težko dostopna in draga tehnologija, ki zahteva skupno vlaganje, 

– vpeljava novih in izboljšanih tehnoloških rešitev in poenotenje  standardov 
 

 

2. primarni pridelovalci pripravijo in oblikujejo poslovna pravila (statut, zadružna 
pravila, družbena pogodba ali drug dokument, s katerim opredelijo medsebojne 
obveznosti in pravice, demokratičnost odločanja)  
 

3. primarni pridelovalci ustanovijo novo pravno osebo ali pa določijo znotraj že 

obstoječe poseben del (zakon, ki ureja zadruge in zakon, ki ureja gospodarske družbe) 
 

4. primarni pridelovalci podpišejo pristopne izjave (članstvo v SP ali OP) 
 

5. pravna oseba pošlje na MKGP vlogo za priznanje 
 

6. pravna oseba vzpostavi ločeno knjigovodstvo 
 

7. MKGP prizna pravno osebo ali del pravne osebe kot SP ali OP 
 

8. obveznost vsakoletnega sporočanja podatkov  

SP ali OP ustanovljene na pobudo (primarnih) proizvajalcev, 

 ki jih kot člani tudi nadzorujejo 

Obstoječe zadruge ustrezno prilagodijo zadružna 

pravila, koraki od 4 – 8. 
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Uredba o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij 

proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju 

 

Vstopni pogoji 

 

 

 

 

 

UREDBA - USTANAVLJANJE OP                                            

- vstopni pogoji za podporo 

Sektor članstvo obseg (PKP, ha, GVŽ, panji)

Sadje in zelenjava 10 500.000 evrov

Oljčno olje in namizne 

oljke 15 20 ha

Hmelj 25 250 ha

Mleko in mlečni proizvodi 300 40.000 ton mleka

Prašičje meso 30 15.000 prašičev

Organizacija 
proizvajalcev 
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Uredba o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij 

proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju 

Vstopni pogoji 

 

 

 

 

 

Skupina 
proizvajalcev 

    

UREDBA - USTANAVLJANJE SP                                            
- vstopni pogoji za podporo  

sektor članstvo obseg (PKP, ha, GVŽ, panji) 

sadje in zelenjava 7 20 ha PKP 

meso, mesni izdelki in žive živali goveda 30 100 GVŽ 

meso, mesni izdelki in žive živali drobnice ter 
gojene divjadi 30 60 GVŽ 

sladkorna pesa 20 75 ha 

gozdni lesni proizvodi 15 150 ha 

konoplja 10 20 ha 

čebelji proizvodi 15 600 panjev 

kmetijski proizvodi iz sheme kakovosti ekološka 
pridelava in predelava 30 40 ha PKP oziroma 60 GVŽ 

krušna pšenica 200 600 ha 

zelišča 5 5 ha PKP 

okrasne rastline 5 10 ha PKP 

bučno olje 30 100 ha 

grozdje za vino 15 30 ha 

krompir 20 75 ha 
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Uredba o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij 

proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju 

 Pogoje glede obsega kmetijskih površin, števila GVŽ, obsega PKP, 
števila prodanih prašičev, obsega gozdnih zemljišč, količine oddanega 
mleka, števila čebeljih družin ali VTP morajo izpolniti vsi člani OP ali SP 
skupaj. 

 
 Podatki o številu članov, VTP, obsegu kmetijskih površin, številu 

prodanih prašičev, številu GVŽ, količini oddanega mleka in obsegu PKP, 
površini gozdnih zemljišč ter številu čebeljih družin so razvidni iz 
evidence OP ali SP na dan vložitve vloge na javni razpis. 

 
 Upravičenec priloži izjavo, da bo vodil ločeno računovodstvo. 
 
 Upravičenec ni upravičen do podpore: 
 - če mu je bila dodeljena podpora iz operativnih skladov v okviru 
 programov OP v skladu z Uredbo 1308/2013/EU, oziroma 
 - za sektor, za katerega mu je bila z odločbo o pravici do sredstev 
 že dodeljena podpora iz podukrepa iz te uredbe. 
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Uredba o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v 

kmetijskem in gozdarskem sektorju 

Upravičenec pripravi poslovni načrt, vsebuje naslednje obvezne 
sestavine: 

a) opis stanja OP ali SP - razvojni načrt, ki vsebuje:  

 ključne partnerje, ključne aktivnosti,  

 ključne vire za delovanje organizacije proizvajalcev,  

 ponudbo organizacije proizvajalcev ter analizo trga,  

 razmerja do kupcev, distribucijske poti, segmentacijo kupcev,  

 strukturo stroškov in vire prihodkov. 

b) prikazan učinek povezovanja članov OP ali SP: 

 višja cena proizvoda  

 racionalizacija poslovanja OP ali SP 
 na primer višji povprečen prihodek na KMG, 

 zmanjšanje stroškov, 

 večja razlika v ceni, . . .  
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Uredba o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v 

kmetijskem in gozdarskem sektorju 

Poslovni načrt mora imeti naslednje obvezne razvojne cilje: 
 

 v zadnjem letu bodo povečali število članov glede začetno stanje; 
– če upravičenec uveljavlja podporo za daljše obdobje od dveh koledarskih let, lahko 

namesto povečanja števila članov izpolni razvojni cilj s povečanjem rasti vrednosti 
tržne proizvodnje, kar je razvidno iz evidenc OP ali SP. 

 

 upravičenec bo najpozneje v drugem letu podpore: 
– pripravil poročilo o raziskavi trga, 
– predvidel možnosti povečanja števila članstva OP ali SP,  
– pripravil skupna pravila o informacijah o proizvodnji in  
– pripravil priporočila za izboljšanje kakovosti proizvodov (lastnosti proizvoda, 

tehnološka navodila, smernice). 
 

 upravičenec bo celotno obdobje podpore razvijal poslovne in trženjske 
spretnosti ter organiziral in pospeševal procese inovacij: 
 izvedel najmanj dve izobraževanji članov OP ali SP na temo izboljšanja tehnologije 

oziroma pridelave proizvodov  v skupnem trajanje najmanj šest ur, pri čemer se 
mora izobraževanja udeležiti najmanj pet članov OP ali SP. 
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Uredba o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v 

kmetijskem in gozdarskem sektorju 

Merila za ocenjevanje vlog: 
 

1. sektorski vidik: OP ali SP je priznana za sektor z nizko stopnjo samooskrbe oziroma 
večje tveganje zaradi nepovezanosti;            10 točk 

 

2. ekonomski vidik:             40 točk 
– število članov organizacije ali skupine proizvajalcev, 
– obseg proizvodnje članov organizacije ali skupine proizvajalcev; 
 

3. vključenost v shemo kakovosti:           20 točk 
– najmanj polovica članov OP ali SP ima certifikat za shemo kakovosti izbrana kakovost,  
– najmanj polovica članov OP ali SP je vključena v ekološko pridelavo in ima certifikat,  
– najmanj polovica članov OP ali SP ima certifikat za eno od shem kakovosti. 

 

4. družbeno-socialni vidik upravičenca: socialno podjetje, zadruga itd.;   10 točk 
 

5. prispevek k horizontalnim ciljem:           20 točk 
– najmanj polovica članov OP ali SP je vključena v ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, 
– pravna oseba, ki je priznana kot OP ali SP, ima certifikat ISO 14001. 

 

Potreben vstopni prag 30 odstotkov možnega števila točk. Potem se izberejo tiste SP ali OP, 
ki dosežejo višje število točk do porabe razpisanih sredstev. 
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II. Del: Shema izvajanja podukrepa M9.1 
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PODUKREP M9.1- IZRAČUN PODPORE 

 Pavšalno letno plačilo, ki se izračuna na podlagi vrednosti 
tržne proizvodnje (VTP),  

 VTP je letni prihodek od prodaje proizvodov skupine ali 
organizacije proizvajalcev, 

 VTP se prevzame iz evidence, 

 upravičenost do podpore je do pet koledarskih let od 
priznanja (najmanj 2 leti) oziroma do leta 2022, 

 voditi mora ločen račun oziroma podračun za odkup in 
prodajo kmetijskih in nekmetijskih priznanih proizvodov, 

 izpolnitev ciljev poslovnega načrta. 
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PODUKREP M9.1- STOPNJA PODPORE 

 prvo leto 10 % ocenjene VTP (ali knjigovodsko dokazane), 

• drugo leto 9 %, 

• tretje leto 8 %,  

• četrto leto 7 %, 

• peto leto 6 % vrednosti tržne proizvodnje 

 Podpora je navzgor omejena in sicer letno do največ:  

- 25.000 € za skupine proizvajalcev in 

- 50.000 € za organizacije proizvajalcev 

 Za prvo leto podpore (in vrednost določeno v odločbi), se VTP 
izračuna na podlagi predpisanih vrednosti oziroma posamezni 
član dokazuje vrednost tržne proizvodnje za priznani proizvod- ob 
vložitvi vloge na JR 
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Kako se podpora izračuna za prvo leto? 

 Na podlagi povprečnih vrednosti in metodologije iz Priloge 2 k 
Uredbi 

 izračun se izvede za vsakega posameznega člana (VTP je skupni 
seštevek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Površina je razvidna iz ZV 
- Količina mleka iz evidence 

mleka 
- število živali iz ERŽ 
- Število čebeljih družin iz CRČ 
- Pov. gozda iz GURS 

Za vsako leto posebej se v JR 
objavijo statistični podatki: 
- povprečna cena in 
- povprečna količina pridelka na 

enoto (npr.:ha) 

VTP na člana je 
zmnožek površine,  
povp. pridelka in 
povprečne cene 
proizvoda 
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Kako se podpora izračuna za prvo leto? 

 Na podlagi dokazil iz knjigovodskih izkazov članov (sadje in 
zelenjava ter gozdni, lesni proizvodi), ali knjigovodskih evidenc 
drugih pravnih oseb ki so od pridelovalcev odkupovali priznani 
proizvod (samo pri gozdnih, lesnih proizvodih) 
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III. del: Predstavitev  

 

Pravilnik o priznanju skupine 
proizvajalcev za skupno trženje 
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Pravne podlage: 

• Priznanje: 

Pravilnik o priznanju skupin proizvajalcev za skupno 

trženje (Uradni list RS, št. 23/18 in 46/19)  

• Sporočanje podatkov: 

Pravilnik o evidencah organizacij proizvajalcev, združenj 

organizacij proizvajalcev in skupin proizvajalcev za 

skupno trženje (Uradni list RS, št. 64/18) 
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Delovanje Skupine proizvajalcev 

Članstvo: 

Posamezen član skupine proizvajalcev ne sme imeti v uporabi več kot: 

 49 % kmetijskih površin oziroma PKP celotne skupine proizvajalcev, 

 49 % GVŽ ali čebeljih družin celotne SP, 

 49 % gozdnih zemljišč, ki jih imajo v lasti ali solasti vsi člani SP. 

 

Sporočanje podatkov: 

 organizacij proizvajalcev, združenj organizacij proizvajalcev in skupin 

proizvajalcev za skupno trženje vsako leto poročajo o članstvu in o prometu. 
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Obseg delovanja Skupine proizvajalcev 

 Obseg kmetijskih površin je viden iz zbirne vloge člana SP v letu pred 

letom vložitve vloge za priznanje. 

 Obseg PKP je obseg površin, na katerih se pridelujejo sadje in zelenjava, 

hmelj, zelišča ali okrasne rastline in se izračuna na podlagi vrste dejanske 

rabe GERK-a.  

– Za 1 ha PKP šteje dejanska raba GERK: 1100 – njiva, 1610 – kmetijsko zemljišče v pripravi ali 

1161 – hmeljišče v premeni; 

– 2 ha površin - rabe GERK: 1222 – ekstenzivni sadovnjak; 

– 0,25 ha trajnih nasadov  - rabe GERK: 1221 – intenzivni sadovnjak, 1180 – trajne rastline na 

njivskih površinah (nasadi belušev, artičok, zelišč), 1160 – hmeljišče, 1181 – trajne rastline na 

njivskih površinah, kjer pridelava ni v tleh, ali 1170 – jagode na njivi; 

– 0,1 ha rastlinjakov z naslednjimi vrstami rabe GERK: 1190 – rastlinjak, 1191 – rastlinjak, kjer 

pridelava ni v tleh, ali 1192 – rastlinjak s sadnimi rastlinami. 

– Za pridelavo zelišča se šteje za 0,25 ha površine za 1 ha.  
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Obseg delovanja Skupine proizvajalcev 
 Pogoj glede obsega kmetijskih površin, obsega gozdnih zemljišč, števila čebeljih družin 

ali števila GVŽ morajo izpolniti vsi člani SP skupaj in vsak član posebej. 

 Člani SP so nosilci kmetijskih gospodarstev, so vpisana v RKG in vlagajo zbirno vlogo. 

To ne velja za sektor gozdni lesni proizvodi ali sektor čebelji proizvodi, ki pa vseeno 

morajo imeti urejene podatke v registru čebelnjakov. 

 SP trži proizvode iz sektorja, za katerega je priznana. To so kmetijske proizvode iz 

priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije. 

 Za namen trženja kmetijskih proizvodov mora SP voditi ustrezno ločeno računovodstvo. 

Če skupina proizvajalcev poleg kmetijskih proizvodov trži tudi druge proizvode iz sektorja, 

za katerega je priznana, mora voditi ločeno knjigovodstvo za obe vrsti proizvodov. 

 Vsak član SP trži proizvode preko skupine proizvajalcev . 

 Nosilec kmetijskega gospodarstva je lahko član ene skupine proizvajalcev za 

posamezen sektor iz prejšnjega člena. Enako velja za lastnika oziroma solastnika 

gozdnega zemljišča. 
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 POGOJI ZA PRIZNANJE SKUPINE 

 status skupine proizvajalcev se dodeli pravni osebi 

 ima poslovna pravila (statut, zadružna pravila ali pogodba), 

kjer člani medsebojno opredelijo pogoje sodelovanja: 

1. pravila v zvezi s trženjem,  

2. računovodska pravila, 

3. pravila glede financiranja, 

4. pravila glasovanja (posamezen član največ 20% glasovalnih pravic), 

5. sankcije za kršitve, 

6. pravila in postopki za pridobitev članstva, (članstvo ne sme biti krajše 

kot je obdobje enega koledarskega leta), 

7. obveznost članov, da zagotavljajo informacije, 

8. pravila in posledice za prenehanje članstva. 

Pravna oseba ne 
more biti društvo 
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POGOJI ZA PRIZNANJE SKUPINE 

 posameznik ima lahko največ 49 % skupnega obsega 

proizvodnje, 

 vsak član je lahko član samo ene SP za isti proizvod, 

 skupina posluje z vsemi člani in ima knjigovodstvo ločeno 

za priznane kmetijske proizvode in druge proizvode (poroča 

vsako leto agregatno in za posameznega člana), 

 skupina vsako leto sporoča o izpolnjevanju pogojev za 

priznanje na MKGP za preteklo leto. 
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POGOJI ZA PRIZNANJE SKUPINE 

 
Pogoji za priznanje so nižji od pogojev za vstop v ukrep podpore 
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sektor članstvo obseg (PKP, ha, GVŽ, panji)

sadje in zelenjava 7 20 ha PKP

meso, mesni izdelki in žive živali goveda 15 20 GVŽ
meso, mesni izdelki in žive živali 

drobnice ter gojene divjadi 15 20 GVŽ

sladkorna pesa 10 50 ha

gozdni lesni proizvodi 5 50 ha

konoplja 5 10 ha

čebelji proizvodi 5 200 panjev
kmetijski proizvodi iz sheme kakovosti 

ekološka pridelava in predelava 10 20 ha PKP oziroma 40 GVŽ

krušna pšenica 100 300 ha

zelišča 5 5 ha PKP

okrasne rastline 5 5 ha PKP

bučno olje 10 50 ha

grozdje za vino 10 20 ha 

krompir 10 50 ha 

PRAVILNIKI O PRIZNANJU SP - 

vstopni pogoji za priznanje



PRIZNANJE 
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PRIZNANJE SKUPINE 
 

Več informacij o postopku priznanja, vlogo za 
priznanje in vzorce izjav najdete na: 

https://www.program-podezelja.si 

 
Na podlagi vloge MKGP izda odločbo o priznanju. 
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IV. razpis 

 

2. javni razpis 

od 30.09. do 20.12.2019 
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2. javni razpis 
 iz podukrepa  

Ustanavljanje skupin in organizacij 
proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem 

sektorju, na podlagi  

Uredbe o izvajanju podukrepa Ustanavljanje 
skupin in organizacij proizvajalcev v 

kmetijskem in gozdarskem sektorju iz 
Programa razvoja podeželja 2014 – 2020 
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Predstavitev razpisa 

• Upravičenec ni upravičen do podpore če je že prejel podporo iz 
podukrepa 

Splošno: 

• zaprt javni razpis 

• vlaganje vlog poteka od 30.09. do 20.12.2019. 

 

Izpostavljamo: 

• pogoj da celotno obdobje ohranja vsaj 80% članov, 

• poročanje vsako leto za preteklo leto, 

• obveznost ohranitev priznanja in poslovanja še 3 leta po zadnjem 
izplačilu, 

• upravičenci do podpore so le, s strani MKGP priznane skupine in 
organizacije proizvajalcev. 
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Predstavitev razpisa 

 Predmet javnega razpisa je podpora za ustanovitev SP ali OP v 
kmetijskem in gozdarskem sektorju. 
 

 Podpora za ustanovitev SP, ki je priznana za sektor gozdni lesni 
proizvodi, se dodeli v skladu s pravili pomoči »de minimis«. 
 

 Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 1.732.386,82 evrov.  
Razdelitev sredstev po sklopih: 
– 732.386,82 evrov za upravičence, ki so organizacije proizvajalcev (sklop A), 

in 
– 1.000.000,00 evrov za upravičence, ki so skupine proizvajalcev (sklop B). 

 

 Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP RS, in sicer: 
– 1.385.909,46 evrov iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja 

2014–2020 – EU 
– 346.477,36 evrov iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 2014–

2020 – slovenska udeležba. 
– delež sredstev iz EKSRP znaša 80%, delež sredstev iz proračuna RS 20%. 
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Skupaj smo 
močnejši!  
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