
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, 
na podlagi 10. člena Uredbe o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v 
kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 
2014–2020 (Uradni list RS, št. 28/18, 46/19, 129/20, 61/21 in 140/21; v nadaljnjem besedilu: Uredba) 
in Mnenja o skladnosti sheme »de minimis« pomoči št. M002-2399253-2018 z dne 24. aprila 2018 za 
shemo »de minimis« pomoči »Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in 
gozdarskem sektorju« Ministrstva za finance, Sektorja za spremljanje državnih pomoči, objavlja

4. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 9.1
Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz 

Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

1. OSNOVNI PODATKI O JAVNEM RAZPISU
  

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je podpora za ustanovitev skupine ali 
organizacije proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju.

Podpora za ustanovitev skupine proizvajalcev, ki je priznana za 
sektor gozdni lesni proizvodi, se dodeli kot pomoč po pravilu de 
minimis v skladu z Uredbo 1407/2013/EU.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 1.135.187,54 eurov, ki 
se razdelijo po naslednjih sklopih:
– 500.000 eurov za upravičence, ki so organizacije proizvajalcev 
(sklop A), in
– 635.187,54 eurov za upravičence, ki so skupine proizvajalcev 
(sklop B).

Višina razpisanih 
sredstev sredstva:

Sredstva se zagotovijo iz proračunskih postavk Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, in sicer:
– 908.150,03 eurov iz proračunske postavke 140021 Program razvoja 
podeželja 2014–2020 – EU;
– 227.037,51 eurov iz proračunske postavke 140022 Program razvoja 
podeželja 2014–2020 – slovenska udeležba.

Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
znaša 80 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije 
pa 20 odstotkov.

Vrsta javnega razpisa: ZAPRTI

Vloga na javni razpis: Vlogo na javni razpis v skladu z 11. členom Uredbe sestavlja prijavni 
obrazec s prilogami.

Obdobje vlaganja vlog na 
javni razpis: 

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 18. oktobra 2021 do vključno 
21. decembra 2021, do 14:00 ure.



2

Obdobje upravičenosti 
podpore:

Obdobje upravičenosti podpore je določeno v prvem in drugem 
odstavku 8. člena Uredbe.

V skladu s prvim odstavkom 16. člena Uredbe traja obdobje vlaganja 
zahtevka za izplačilo sredstev od 1. aprila do 31. decembra tekočega 
leta za preteklo koledarsko leto, razen za zadnji zahtevek za izplačilo 
sredstev, ki se vlaga od 1. aprila do 30. junija.

Cilji podukrepa:

Cilji podukrepa so:
– prilagajanje proizvodnje in obsega proizvodnje članov skupin ali 
organizacij proizvajalcev zahtevam trga;
– skupno dajanje blaga v promet na način, da pravna oseba, ki je 
priznana kot organizacija ali 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.

Informacije o javnem 
razpisu:

INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj 
podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 
Ljubljana,
tel.: 01 580 77 92, e-pošta: aktrp@gov.si,
INFO točke Gospodarske zbornice Slovenije, Kmetijsko gozdarske 
zbornice Slovenje in Čebelarske zveze Slovenije (priloga razpisne 
dokumentacije).

2. NAMEN PODPORE IN CILJI PODUKREPA

Namen podpore in cilji podukrepa so določeni v 3. členu Uredbe.

3. UPRAVIČENEC

Upravičenec do podpore je organizacija proizvajalcev ali skupina proizvajalcev iz 4. člena Uredbe.

4. POGOJI ZA PRIDOBITEV PODPORE

1. Pogoji za pridobitev podpore so določeni v 5., 6., 13. in 14. členu Uredbe:
– če je upravičenec skupina proizvajalcev, ki je priznana za sektor gozdni lesni proizvodi, se 
izpolnjevanje pogojev iz tretjega odstavka 13. člena ter drugega in tretjega odstavka 14. člena Uredbe 
izkazuje s prilogo »Izjava upravičenca, ki je prejemnik pomoči de minimis«;
– izpolnjevanje pogoja iz prvega odstavka 14. člena Uredbe se izkazuje s prilogo »Izjava upravičenca 
o že dodeljenih javnih sredstvih za isti namen«.

2. Upravičenec izkazuje višino prihodka člana organizacije ali skupine proizvajalcev iz njegovih 
knjigovodskih evidenc v skladu s 1. ali 2. točko šestega odstavka 8. člena Uredbe. Vlogi na javni 
razpis se priložita priloga »Izjava upravičenca o višini prihodka člana« in izpis iz knjigovodskih evidenc 
člana organizacije ali skupine proizvajalcev, iz katerega je razvidna višina prihodka v skladu s 1. ali 2. 
točko šestega odstavka 8. člena Uredbe.
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3. Če gre za sektor gozdni lesni proizvodi, upravičenec v skladu s 3. točko šestega odstavka 8. člena 
Uredbe izkazuje višino prihodka od prodaje gozdnih lesnih proizvodov s prilogo »Izjava upravičenca o 
višini prihodkov članov za sektor gozdni lesni proizvodi«.

4. Vsebina razvojnega načrta iz pod a) 1. točke Priloge 1 Uredbe je v skladu z drugim odstavkom 6. 
člena Uredbe podrobneje opredeljena v Prilogi 2, ki je sestavni del tega javnega razpisa, in se 
izkazuje s prilogo »Poslovni načrt«. 

5. Priloge iz tega poglavja so določene v razpisni dokumentaciji.

5. MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG

1. Merila za ocenjevanje vlog so določena v 7. členu Uredbe in podrobneje opredeljena v tem 
poglavju. 

2. Če upravičenec za posamezno merilo ne predloži predpisanih dokazil, se vloga na podlagi tega 
merila oceni z 0 točkami.

3. V skladu s prvim odstavkom 7. člena Uredbe se med vlogami, ki dosežejo vstopni prag 30 
odstotkov možnega števila točk, izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk po merilih za ocenjevanje 
vlog, do porabe razpisanih sredstev.

4. Priloge iz tega poglavja so določene v razpisni dokumentaciji.

5.1. Merila za ocenjevanje vlog, če je upravičenec organizacija proizvajalcev:

MERILO Maksimalno 
število točk

1. SEKTORSKI VIDIK 10
Organizacija proizvajalcev je priznana za naslednji sektor, pri katerem je nizka 
stopnja samooskrbe oziroma večje tveganje na prostem trgu zaradi nepovezanosti 
primarnih proizvajalcev:
- prašičje meso, 10
- sadje in zelenjava, 9
- mleko in mlečni izdelki. 5

2. EKONOMSKI VIDIK 40
2.1.Število članov organizacije proizvajalcev: 20

Organizacija proizvajalcev je priznana za sektor:
a) sadje in zelenjava in ima:
- od 11 do vključno 27 članov, 12
- od 28 do vključno 31 članov, 14
- od 32 do vključno 37 članov, 16
- od 38 do vključno 40 članov, 18
- več kot 40 članov; 20
b) oljčno olje in namizne oljke in ima:
- od 16 do vključno 62 članov, 12 
- od 63 do vključno 75 članov, 14
- od 76 do vključno 88 članov, 16
- od 89 do vključno 100 članov, 18
- več kot 100 članov; 20
c) hmelj in ima:
- od 26 do vključno 50 članov, 12
- od 51 do vključno 57 članov, 14
- od 58 do vključno 64 članov, 16
- od 65 do vključno 70 članov, 18
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- več kot 70 članov; 20
č) mleko in mlečni izdelki in ima:
- od 310 do vključno 465 članov, 12 
- od 466 do vključno 510 članov, 14
- od 511 do vključno 555 članov, 16
- od 556 do vključno 600 članov, 18
- več kot 600 članov; 20
d) prašičje meso in ima:
- od 31 do vključno 41 članov, 12
- od 42 do vključno 44 članov, 14
- od 45 do vključno 47 članov, 16
- od 48 do vključno 50 članov, 18
- več kot 50 članov. 20

Podatek o številu članov je razviden iz Evidence organizacij proizvajalcev, združenj 
organizacij proizvajalcev in skupin proizvajalcev za skupno trženje v skladu s 
pravilnikom, ki ureja evidenco organizacij proizvajalcev, združenj organizacij 
proizvajalcev in skupin proizvajalcev za skupno trženje, ki jo vodi Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: Evidenca) na dan 
vložitve vloge na javni razpis.

2.2. Obseg ali vrednost tržne proizvodnje organizacije proizvajalcev 20
Organizacija proizvajalcev je priznana za sektor:
a) sadje in zelenjava: upošteva se vrednost tržne proizvodnje organizacije 
proizvajalcev:
- vrednost tržne proizvodnje znaša več kot 510.000 eurov do vključno 

1.600.000, eurov,
12

- vrednost tržne proizvodnje znaša več kot 1.600.000 eurov do vključno 
1.900.000 eurov,

14

- vrednost tržne proizvodnje znaša več kot 1.900.000 eurov do vključno 
2.200.000 eurov,

16

- vrednost tržne proizvodnje znaša več kot 2.200.000 eurov do vključno 
2.500.000 eurov,

18

- vrednost tržne proizvodnje znaša več kot 2.500.000 eurov; 20
b) oljčno olje in namizne oljke: upošteva se površina oljčnikov (ha), ki jih imajo 
skupaj v uporabi člani organizacije proizvajalcev:
- površina oljčnikov znaša več kot 21 ha do vključno 75 ha, 12
- površina oljčnikov znaša več kot 75 ha do vključno 90 ha, 14
- površina oljčnikov znaša več kot 90 ha do vključno 105 ha, 16
- površina oljčnikov znaša več kot 105 ha do vključno 120 ha, 18
- površina oljčnikov znaša več kot 120 ha; 20
c) hmelj: upošteva se površina hmeljišč (ha), ki jih imajo skupaj v uporabi člani 
organizacije proizvajalcev:
- površina hmeljišč znaša več kot 251 ha do vključno 498 ha, 12
- površina hmeljišč znaša več kot 498 ha do vključno 565 ha, 14
- površina hmeljišč znaša več kot 565 ha do vključno 632 ha, 16
- površina hmeljišč znaša več kot 632 ha do vključno 700 ha, 18
- površina hmeljišč znaša več kot 700 ha; 20
č) mleko in mlečni izdelki: upošteva se letna količina oddanega mleka (v tonah), 

ki ga skupaj oddajo člani organizacije proizvajalcev:
- letna količina oddanega mleka znaša več kot 41.000 ton do vključno 62.000 

ton,
12

- letna količina oddanega mleka znaša več kot 62.000 ton do vključno 68.000 
ton,

14

- letna količina oddanega mleka znaša več kot 68.000 ton do vključno 74.000 
ton,

16

- letna količina oddanega mleka znaša več kot 74.000 ton do vključno 80.000 
ton,

18
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- letna količina oddanega mleka znaša več kot 80.000 ton; 20
d) prašičje meso: upošteva se število prašičev, ki jih imajo skupaj člani 

organizacije proizvajalcev:
- število prašičev znaša več kot 16.000 do vključno 35.000, 12
- število prašičev znaša več kot 35.000 do vključno 40.000, 14
- število prašičev znaša več kot 40.000 do vključno 45.000, 16
- število prašičev znaša več kot 45.000 do vključno 50.000, 18
- število prašičev znaša več kot 50.000. 20

Podatek o obsegu proizvodnje (površina oljčnikov, površina hmeljišč, oddana 
količina mleka ali število prašičev) in vrednost tržne proizvodnje organizacije 
proizvajalcev, ki je priznana za sektor sadje in zelenjava, je razvidna iz Evidence 
na dan vložitve vloge na javni razpis.

3. VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI 20
Najmanj polovica članov organizacije proizvajalcev je na dan vložitve vloge na javni 
razpis vključena v:
a) shemo kakovosti ekološka pridelava in predelava, 15
b) shemo kakovosti izbrana kakovosti, 10
c) eno izmed naslednjih shem kakovosti: 8
- zaščitena geografska označba oziroma,
- zaščitena označba porekla.

Točke iz naslova tega merila se seštevajo, vendar seštevek točk ne more preseči 
20 točk.

Izpolnjevanje zahtev iz tega merila se izkazuje s prilogo »Vključenost članov 
skupine ali organizacije proizvajalcev v izvajanje shem kakovosti in prispevek k 
horizontalnim ciljem« (Tabela 1).

4. DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA 10 
Upravičenec je na dan vložitve vloge na javni razpis:
a) socialno podjetje, 10
b) zaposlitveni center ali invalidsko podjetje, 8
c) zadruga, 4
č) pravna oseba, v kateri ima ena ali več zadrug skupaj najmanj 50% poslovni 
delež, kar je razvidno iz evidence AJPES.

2

Socialno podjetje je vpisano v evidenco socialnih podjetij, ki jo vodi Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, invalidsko podjetje pa je vpisano v register 
invalidskih podjetij, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti. Seznam zaposlitvenih centrov vodi Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti.

Točke iz naslova tega merila se seštevajo, vendar seštevek točk ne more preseči 
10 točk.

5. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM 20
Najmanj polovica članov organizacije proizvajalcev je na dan vložitve vloge na javni 
razpis vključenih v ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz PRP 2014-2020. 
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje s prilogo »Vključenost članov 
skupine ali organizacije proizvajalcev v izvajanje shem kakovosti in prispevek k 
horizontalnim ciljem« (Tabela 2).

10

Pravna oseba, ki je priznana kot organizacija proizvajalcev, ima na dan vložitve 
vloge na javni razpis certifikat standarda ISO 14001. Upravičenec vlogi na javni 
razpis priloži veljaven certifikat.

10
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Točke iz naslova tega merila se seštevajo.

5.2. Merila za ocenjevanje vlog, če je upravičenec skupina proizvajalcev:

MERILO Maksimalno 
število točk

1. SEKTORSKI VIDIK 10
Skupina proizvajalcev je priznana za naslednji sektor, pri katerem je nizka stopnja 
samooskrbe oziroma večje tveganje na prostem trgu zaradi nepovezanosti 
primarnih proizvajalcev:
- kmetijski proizvodi iz sheme kakovosti ekološka pridelava in predelava, 10
- krušna pšenica, 10
- sadje in zelenjava, 9
- grozdje za vino, 5
- meso, mesni izdelki in žive živali drobnice ali gojene divjadi, 4
- okrasne rastline, 3
- sladkorna pesa, 3
- krompir. 3

2. EKONOMSKI VIDIK 40

2.1.Število članov skupine proizvajalcev: 20

Skupina proizvajalcev je priznana za sektor:
a) sadje in zelenjava in ima:
- od 8 do vključno 20 članov, 12
- od 21 do vključno 23 članov, 14
- od 24 do vključno 27 članov, 16
- od 28 do vključno 30 članov, 18
- več kot 30 članov;
b) oljčno olje in namizne oljke in ima:
- od 15 do vključno 32 članov,
- od 33 do vključno 38 članov,
- od 39 do vključno 44 članov,
- od 45 do vključno 50 članov,
- več kot 50 članov;

20

12 
14
16 
18 
20

c) meso, mesni izdelki in žive živali goveda in ima: 
- od 31 do vključno 124 članov, 12
- od 125 do vključno 149 članov, 14
- od 150 do vključno 175 članov, 16
- od 176 do vključno 200 članov, 18
- več kot 200 članov; 20
č)    meso, mesni izdelki in žive živali drobnice ali gojene divjadi in ima:
- od 31 do vključno 80 članov, 12
- od 81 do vključno 93 članov, 14
- od 94 do vključno 106 članov, 16
- od 107 do vključno 120 članov, 18
- več kot 120 članov; 20
d) sladkorna pesa in ima:
- od 21 do vključno 47 članov, 12
- od 48 do vključno 55 članov, 14
- od 56 do vključno 62 članov, 16
- od 63 do vključno 70 članov, 18
- več kot 70 članov; 20
e) konoplja in ima:
- od 11 do vključno 32 članov, 12 
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- od 33 do vključno 38 članov, 14
- od 39 do vključno 44 članov, 16 
- od 45 do vključno 50 članov, 18 
- več kot 50 članov; 20
f) čebelji proizvodi in ima:
- od 16 do vključno 34 članov, 12
- od 35 do vključno 39 članov, 14 
- od 40 do vključno 45 članov, 16 
- od 46 do vključno 50 članov, 18
- več kot 50 članov; 20
g) kmetijski proizvodi iz sheme kakovosti ekološka pridelava in predelava
in ima:
- od 31 do vključno 68 članov, 12
- od 69 do vključno 79 članov, 14
- od 80 do vključno 90 članov, 16
- od 91 do vključno 100 članov, 18
- več kot 100 članov; 20
h) krušna pšenica in ima:
- od 210 do vključno 420 članov, 12
- od 421 do vključno 480 članov, 14
- od 481 do vključno 550 članov, 16
- od 551 do vključno 600 članov,
- več kot 600 članov;

18
20

i) žita in ima:
- od 210 do vključno 420 članov,
- od 421 do vključno 480 članov,
- od 481 do vključno 550 članov,
- od 551 do vključno 600 članov,
- več kot 600 članov;
j) pivovarski ječmen in ima:
- od 31 do vključno 68 članov,
- od 69 do vključno 79 članov,
- od 80 do vključno 90 članov,
- od 91 do vključno 100 članov,
- več kot 100 članov;

12 
14
16 
18 
20

12 
14
16 
18 
20

k) zelišča in ima:
- od 6 do vključno 13 članov, 12
- 14 ali 15 članov, 14
- 16 ali 17 članov, 16
- od 18 do vključno 20 članov, 18
- več kot 20 članov; 20
l) okrasne rastline in ima:
- od 6 do vključno 16 članov, 12
- od 17 do vključno 19 članov, 14
- od 20 do vključno 22 članov, 16
- od 23 do vključno 25 članov, 18
- več kot 25 članov; 20
m) bučno olje in ima:
- od 31 do vključno 41 članov, 12
- od 42 do vključno 44 članov, 14
- od 45 do vključno 47 članov, 16
- od 48 do vključno 50 članov, 18
- več kot 50 članov; 20
n) grozdje za vino in ima:
- od 16 do vključno 23 članov, 12
- 24 ali 25 članov, 14
- 26 ali 27 članov, 16
- od 28 do vključno 30 članov, 18
- več kot 30 članov; 20
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o) vino in ima: 
- od 16 do vključno 23 članov,
- 24 ali 25 članov,
- 26 ali 27 članov,
- od 28 do vključno 30 članov,
- več kot 30 članov;

12
14
16
18
20

p) krompir in ima:
- od 21 do vključno 36 članov, 12
- od 37 do vključno 41 članov, 14
- od 42 do vključno 45 članov, 16
- od 46 do vključno 50 članov, 18
- več kot 50 članov. 20

Podatek o številu članov je razviden iz Evidence na dan vložitve vloge na javni 
razpis.

2.2.Obseg proizvodnje članov skupine proizvajalcev 20
Skupina proizvajalcev je priznana za sektor:
a) sadje in zelenjava: upošteva se skupna površina primerljivih kmetijskih površin 
(v nadaljnjem besedilu: PKP) na katerih člani pridelujejo sadje oziroma zelenjavo:
- skupna površina PKP znaša več kot 21 ha do vključno 91 ha, 12
- skupna površina PKP znaša več kot 91 ha do vključno 111 ha, 14
- skupna površina PKP znaša več kot 111 ha do vključno 130 ha, 16
- skupna površina PKP znaša več kot 130 ha do vključno 150 ha, 18
- skupna površina PKP znaša več kot 150 ha; 20
b) oljčno olje in namizne oljke: upošteva se površina oljčnikov (ha), ki jih imajo 
skupaj v uporabi člani organizacije proizvajalcev:
- površina oljčnikov znaša več kot 20 ha do vključno 37 ha 12
- površina oljčnikov znaša več kot 37 ha do vključno 45 ha, 14
- površina oljčnikov znaša več kot 45 ha do vključno 52 ha, 16
- površina oljčnikov znaša več kot 52 ha do vključno 60 ha, 18
- površina oljčnikov znaša več kot 60 ha; 20
c) meso, mesni izdelki in žive živali goveda: upošteva se skupno število GVŽ 
goveda, ki jih imajo v reji člani skupine proizvajalcev:
- število GVŽ znaša več kot 110 do vključno 375, 12
- število GVŽ znaša več kot 375 do vključno 450, 14
- število GVŽ znaša več kot 450 do vključno 525, 16
- število GVŽ znaša več kot 525 do vključno 600, 18
- število GVŽ znaša več kot 600; 20
č) meso, mesni izdelki in žive živali drobnice ali gojene divjadi: upošteva se 
skupno število GVŽ drobnice ali gojene divjadi, ki jo imajo v reji člani skupine 
proizvajalcev:
- število GVŽ znaša več kot 61 do vključno 192, 12
- število GVŽ znaša več kot 192 do vključno 228, 14
- število GVŽ znaša več kot 228 do vključno 264, 16
- število GVŽ znaša več kot 264 do vključno 300, 18
- število GVŽ znaša več kot 300; 20
d) sladkorna pesa: upošteva se skupna kmetijska površina, na kateri člani 
skupine proizvajalcev pridelujejo sladkorno peso:
- obseg kmetijskih površin znaša več kot 76 ha do vključno 309 ha, 12
- obseg kmetijskih površin znaša več kot 309 ha do vključno 373 ha, 14
- obseg kmetijskih površin znaša več kot 373 ha do vključno 437 ha, 16
- obseg kmetijskih površin znaša več kot 437 ha do vključno 500 ha, 18
- obseg kmetijskih površin znaša več kot 500 ha; 20
e) konoplja: upošteva se skupna kmetijska površina na kateri člani skupine 
proizvajalcev pridelujejo konopljo:
- obseg kmetijskih površin znaša več kot 25 ha do vključno 119 ha, 12
- obseg kmetijskih površin znaša več kot 119 ha do vključno 146 ha, 14
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- obseg kmetijskih površin znaša več kot 146 ha do vključno 173 ha, 16
- obseg kmetijskih površin znaša več kot 173 ha do vključno 200 ha, 18
- obseg kmetijskih površin znaša več kot 200 ha; 20
f) čebelji proizvodi: upošteva se število čebeljih družin, ki jih imajo skupaj v reji 
člani skupine proizvajalcev:
- število čebeljih družin znaša od 611 do vključno 1.370, 12
- število čebeljih družin znaša od 1.371 do vključno 1.580, 14
- število čebeljih družin znaša od 1.581 do vključno 1.790, 16
- število čebeljih družin znaša od 1.791 do vključno 2.000, 18
- število čebeljih družin znaša več kot 2.000; 20
g) kmetijski proizvodi iz sheme kakovosti ekološka pridelava in predelava, pri 
čemer se upošteva:
1. skupna površina PKP članov skupine proizvajalcev, ki izpolnjujejo zahteve iz 
predpisov, ki urejajo ekološko kmetovanje:
- površina PKP znaša več kot 41 ha do vključno 192 ha, 12
- površina PKP znaša več kot 192 ha do vključno 228 ha, 14
- površina PKP znaša več kot 228 ha do vključno 264 ha, 16
- površina PKP znaša več kot 264 ha do vključno 300 ha, 18
- površina PKP znaša več kot 300 ha; 20
2. skupno število GVŽ članov skupine proizvajalcev, ki izpolnjujejo zahteve iz 
predpisov, ki urejajo ekološko kmetovanje:
- število GVŽ znaša več kot 41 do vključno 80 12
- število GVŽ znaša več kot 80 do vključno 100, 14
- število GVŽ znaša več kot 100 do vključno 120, 16
- število GVŽ znaša več kot 120 do vključno 130, 18
- število GVŽ znaša več kot 130; 20
h) krušna pšenica: upošteva se skupna kmetijska površina na kateri člani skupine 

proizvajalcev pridelujejo pšenico:
- obseg kmetijskih površin znaša več kot 610 ha do vključno 765 ha, 12
- obseg kmetijskih površin znaša več kot 765 ha do vključno 810 ha, 14
- obseg kmetijskih površin znaša več kot 810 ha do vključno 855 ha, 16
- obseg kmetijskih površin znaša več kot 855 ha do vključno 900 ha, 18
- obseg kmetijskih površin znaša več kot 900 ha; 20
i) žita: upošteva se skupna kmetijska površina na kateri člani skupine 
proizvajalcev pridelujejo žito:
- obseg kmetijskih površin znaša več kot 610 ha do vključno 765 ha, 12
- obseg kmetijskih površin znaša več kot 765 ha do vključno 810 ha, 14
- obseg kmetijskih površin znaša več kot 810 ha do vključno 855 ha, 16
- obseg kmetijskih površin znaša več kot 855 ha do vključno 900 ha, 18
- obseg kmetijskih površin znaša več kot 900 ha 20
j) pivovarski ječmen: upošteva se skupna kmetijska površina na kateri člani 
skupine proizvajalcev pridelujejo pivovarski ječmen:
- obseg kmetijskih površin znaša več kot 110 ha do vključno 192 ha, 12
- obseg kmetijskih površin znaša več kot 192 ha do vključno 228 ha, 14
- obseg kmetijskih površin znaša več kot 228 ha do vključno 264 ha, 16
- obseg kmetijskih površin znaša več kot 264 ha do vključno 300 ha, 18
- obseg kmetijskih površin znaša več kot 300 ha; 20
k) zelišča: upošteva se skupna površina PKP na kateri člani skupine proizvajalcev 
pridelujejo zelišča:
- skupna površina PKP znaša več kot 6 ha do vključno 16 ha, 12
- skupna površina PKP znaša več kot 16 ha do vključno 19 ha, 14
- skupna površina PKP znaša več kot 19 ha do vključno 22 ha, 16
- skupna površina PKP znaša več kot 22 ha do vključno 25 ha, 18
- skupna površina PKP znaša več kot 25 ha; 20
l) okrasne rastline: upošteva se skupna površina PKP na kateri člani skupine 
proizvajalcev pridelujejo okrasne rastline:
- skupna površina PKP znaša več kot 11 ha do vključno 24 ha, 12
- skupna površina PKP znaša več kot 24 ha do vključno 28 ha, 14
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- skupna površina PKP znaša več kot 28 ha do vključno 32 ha, 16
- skupna površina PKP znaša več kot 32 ha do vključno 35 ha, 18
- skupna površina PKP znaša več kot 35 ha; 20
m) bučno olje: upošteva se skupna kmetijska površina na kateri člani skupine 
proizvajalcev pridelujejo buče za namen pridelave bučnega olja:
- skupna kmetijska površina znaša več kot 105 ha do vključno 155 ha, 12
- skupna kmetijska površina znaša več kot 155 ha do vključno 170 ha, 14
- skupna kmetijska površina znaša več kot 170 ha do vključno 185 ha, 16
- skupna kmetijska površina znaša več kot 185 ha do vključno 200 ha, 18
- skupna kmetijska površina znaša več kot 200 ha; 20
n) grozdje za vino: upošteva se skupna kmetijska površina na kateri člani skupine 
proizvajalcev pridelujejo grozdje za namen pridelave vina:
- skupna kmetijska površina znaša več kot 31 ha do vključno 96 ha, 12
- skupna kmetijska površina znaša več kot 96 ha do vključno 114 ha, 14
- skupna kmetijska površina znaša več kot 114 ha do vključno 132 ha, 16
- skupna kmetijska površina znaša več kot 132 ha do vključno 150 ha, 18
- skupna kmetijska površina znaša več kot 150 ha; 20
o) vino: upošteva se skupna količina pridelanega vina, ki jo letno pridelajo člani 
skupine proizvajalcev:
- skupna količina pridelanega vina znaša več kot 150.000 l do vključno 380.000 

l,
12

- skupna količina pridelanega vina znaša več kot 380.000 l do vključno 500.000 
l,

14

- skupna količina pridelanega vina znaša več kot 500.000 l do vključno 600.000 
l,

16

- skupna količina pridelanega vina znaša več kot 600.000 l do vključno 700.000 
l,

18

- skupna količina pridelanega vina znaša več kot 700.000 l; 20
p) krompir: upošteva se skupna kmetijska površina na kateri člani skupine 
proizvajalcev pridelujejo krompir:
- skupna kmetijska površina znaša več kot 76 ha do vključno 117 ha, 12
- skupna kmetijska površina znaša več kot 117 ha do vključno 128 ha, 14
- skupna kmetijska površina znaša več kot 128 ha do vključno 139 ha, 16
- skupna kmetijska površina znaša več kot 139 ha do vključno 150 ha, 18
- skupna kmetijska površina znaša več kot 150 ha. 20

Podatek o obsegu proizvodnje skupine proizvajalcev (PKP, na katerih se prideluje 
sadje in zelenjava, število GVŽ govedi, število GVŽ drobnice ali gojene divjadi, 
število čebeljih družin, število GVŽ oziroma PKP, ki izpolnjujejo zahteve iz 
predpisov, ki urejajo ekološko kmetovanje, površine, na katerih se prideluje 
sladkorna pesa, površine, na katerih se pridelujejo buče, površine, na katerih se 
prideluje konoplja, PKP, na katerih se pridelujejo okrasne rastline, površine 
oljčnika, površine, na katerih se prideluje žito, na katerih se prideluje pivovarski 
ječmen, PKP, na katerih se pridelujejo zelišča, površine, na katerih se prideluje 
pšenica, površine, na katerih se prideluje grozdje za vino, površine, na katerih se 
prideluje krompir, količina pridelanega vina) je razviden iz Evidence na dan 
vložitve vloge na javni razpis.

3. VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI 20
Najmanj polovica članov skupine proizvajalcev je vključena v:
a) shemo kakovosti ekološka pridelava in predelava; 15
b) shemo kakovosti izbrana kakovost, 10
c) eno izmed naslednjih shem kakovosti: 8

- zaščitena geografska označba,
- zaščitena označba porekla oziroma, 
- registrirana shema kakovosti za vino.

Točke iz naslova tega merila se seštevajo, vendar seštevek točk ne more preseči 
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20 točk.

Izpolnjevanje zahtev iz tega merila se izkazuje s prilogo »Vključenost članov 
skupine ali organizacije proizvajalcev v izvajanje shem kakovosti in prispevek k 
horizontalnim ciljem« (Tabela 1). 

4. DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA 10 
Upravičenec je na dan vložitve vloge na javni razpis:
a) socialno podjetje, 10
b) zaposlitveni center ali invalidsko podjetje, 8
c) zadruga, 4
č) pravna oseba, v kateri ima ena ali več zadrug skupaj najmanj 50% poslovni 
delež, kar je razvidno iz evidence AJPES.

2

Socialno podjetje je vpisano v evidenco socialnih podjetij, ki jo vodi Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, invalidsko podjetje pa je vpisano v register 
invalidskih podjetij, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti. Seznam zaposlitvenih centrov vodi Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti.

Točke iz naslova tega merila se seštevajo, vendar seštevek točk ne more preseči 
10 točk.

5. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM 20 
Najmanj polovica članov skupine proizvajalcev je vključenih v ukrep Kmetijsko-
okoljska-podnebna plačila iz PRP 2014–2020. Izpolnjevanje zahteve iz tega merila 
se izkazuje s prilogo »Vključenost članov skupine ali organizacije proizvajalcev v 
izvajanje shem kakovosti in prispevek k horizontalnim ciljem« (Tabela 2).

10

Pravna oseba, ki je priznana kot skupina proizvajalcev, ima na dan vložitve vloge 
na javni razpis certifikat standarda ISO 14001. Upravičenec vlogi na javni razpis 
priloži veljaven certifikat.

10

Točke iz naslova tega merila se seštevajo.

5.3. Merila za ocenjevanje vlog, če je upravičenec skupina proizvajalcev iz sektorja gozdni lesni 
proizvodi:

1. SEKTORSKI VIDIK 10
Sektor gozdni lesni proizvodi je sektor, pri katerem je večje tveganje na prostem 
trgu zaradi nepovezanosti primarnih proizvajalcev.

*Skupina proizvajalcev iz sektorja gozdni lesni proizvodi se ocenjuje v sklopu z 
drugimi skupinami proizvajalcev. 

4*

2. EKONOMSKI VIDIK 40

2.1. Število članov skupine proizvajalcev: 20
Skupina proizvajalcev ima:
- od 16 do vključno 116 članov, 12
- od 117 do vključno 144 članov, 14
- od 145 do vključno 172 članov, 16
- od 173 do vključno 200 članov, 18
- več kot 200 članov. 20

Podatek o številu članov je razviden iz Evidence na dan vložitve vloge na javni 
razpis.
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2.2.Vrednost tržne proizvodnje članov skupine proizvajalcev 20
Skupina proizvajalcev ima vrednost tržne proizvodnje:
- več kot 75.000 eurov do vključno 308.000 eurov, 12
- več kot 308.000 eurov do vključno 372.000 eurov, 14
- več kot 372.000 eurov do vključno 436.000 eurov, 16
- več kot 436.000 eurov do vključno 500.000 eurov, 18
- več kot 500.000 eurov. 20

Vrednost tržne proizvodnje se določi kot povprečje skupne višine prihodka od 
prodaje članov v petih koledarskih letih pred letom priznanja, pri čemer se najvišja 
in najnižja skupna višina prihodka od prodaje ne upoštevata. Izpolnjevanje zahteve 
iz tega merila se dokazuje s prilogo »Izjava upravičenca o višini prihodkov članov 
za sektor gozdni lesni proizvodi«.

3. GOZDNO LESNA VERIGA 20
Sedež pravne osebe, ki je priznana kot skupina proizvajalcev, je v občini z višjo 
stopnjo gozdnatosti, ki znaša:
– več kot 65 odstotkov, 20
– več kot 50 do vključno 65 odstotkov, 16
– več kot 35 do vključno 50 odstotkov, 12
– več kot 20 do vključno 35 odstotkov, 8
– do vključno 20 odstotkov. 4

Stopnje gozdnatosti na ravni občin so določene v Prilogi 3, ki je sestavni del tega 
javnega razpisa.

4. DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA 10 
Upravičenec je na dan vložitve vloge na javni razpis:
a) socialno podjetje, 10
b) zaposlitveni center ali invalidsko podjetje, 8
c) zadruga, 4
č) pravna oseba, v kateri ima ena ali več zadrug skupaj najmanj 50% poslovni 
delež, kar je razvidno iz evidence AJPES.

2

Socialno podjetje je vpisano v evidenco socialnih podjetij, ki jo vodi Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, invalidsko podjetje pa je vpisano v register 
invalidskih podjetij, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti. Seznam zaposlitvenih centrov vodi Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti.

Točke iz naslova tega merila se seštevajo, vendar seštevek točk ne more preseči 
10 točk.

5. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM 20 
Najmanj polovica članov skupine proizvajalcev je na dan vložitve vloge na javni 
razpis vključenih v shemo za certificiranje gozdov PEFC ali FSC. Izpolnjevanje 
zahteve iz tega merila se izkazuje s prilogo »Vključenost članov skupine ali 
organizacije proizvajalcev v izvajanje shem kakovosti in prispevek k horizontalnim 
ciljem« (Tabela 3).

10

Pravna oseba, ki je priznana kot skupina proizvajalcev, ima na dan vložitve vloge na 
javni razpis certifikat standarda ISO 14001. Upravičenec vlogi na javni razpis priloži 
veljaven certifikat.

10

Točke iz naslova tega merila se seštevajo.
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6. FINANČNE DOLOČBE IN VIŠINA PAVŠALNEGA PLAČILA

1. Finančne določbe so določene v 8. in 9. členu Uredbe.

2. Vrednost proizvoda iz sektorja kmetijski proizvodi iz sheme kakovosti ekološka pridelava in 
predelava je v skladu z drugim odstavkom poglavja F. Priloge 2 Uredbe določena v poglavju A. Priloge 
1, ki je sestavni del tega javnega razpisa.

3. Povprečna količina proizvoda na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi za sektorje sadje in zelenjava, 
hmelj, oljčno olje in namizne oljke, krušna pšenica, zelišča, bučno olje, sladkorna pesa, grozdje za 
vino, krompir, žita, pivovarski ječmen ter konoplja je v skladu s petim odstavkom poglavja A. Priloge 2 
Uredbe določena v poglavju B. Priloge 1 tega javnega razpisa.

4. Povprečna cena proizvoda iz sektorja iz prejšnje točke je v skladu z osmim odstavkom poglavja A. 
Priloge 2 Uredbe določena v poglavju B. Priloge 1 tega javnega razpisa.

5. Delež oljevitosti za sektor oljčno olje in namizne oljke je v skladu s šestim odstavkom poglavja A. 
Priloge 2 Uredbe določen v poglavju B. Priloge 1 tega javnega razpisa.

6. Povprečna količina in povprečna cena za sadje in zelenjavo sta v skladu z enajstim odstavkom 
poglavja A. Priloge 2 Uredbe določeni v poglavju B. Priloge 1 tega javnega razpisa.

7. Povprečna cena oddanega mleka za sektor mleko in mlečni izdelki iz poglavja B. Priloge 2 Uredbe 
je določena v poglavju C. Priloge 1 tega javnega razpisa.

8. Povprečna cena govejega mesa glede na kategorijo živali je v skladu s prvim odstavkom poglavja 
C. Priloge 2 Uredbe določena v poglavju D. Priloge 1 tega javnega razpisa.

9. Povprečna masa zaklanega goveda po kategorijah iz drugega odstavka poglavja C. Priloge 2 
Uredbe je določena v poglavju D. Priloge 1 tega javnega razpisa.

10. Povprečen prihodek na posamezno vrsto živali za sektor meso, mesni izdelki in žive živali 
drobnice ali gojene divjadi je v skladu z drugim odstavkom poglavja Č. Priloge 2 Uredbe določen v 
poglavju E. Priloge 1 tega javnega razpisa.

11. Povprečen prihodek na žival za sektor meso, mesni izdelki in žive živali drobnice ali gojene divjadi 
je v skladu s šestim odstavkom poglavja Č. Priloge 2 Uredbe določen v poglavju E. Priloge 1 tega 
javnega razpisa.

12. Povprečen prihodek na posamezno vrsto živali za sektor prašičje meso je v skladu z drugim 
odstavkom poglavja D. Priloge 2 Uredbe določen v poglavju F. Priloge 1 tega javnega razpisa.

13. Povprečna cena vina za sektor vino je v skladu s poglavjem F.a Priloge 2 Uredbe določena v 
poglavju H. Priloge 1 tega javnega razpisa.

14. Povprečna količina medu na čebeljo družino in povprečna cena medu sta v skladu s poglavjem E. 
Priloge 2 Uredbe določeni v poglavju G. Priloge 1 tega javnega razpisa.

7. VLOGA IN POSTOPEK ZA DODELITEV SREDSTEV

1. Vlaganje vloge in postopek za dodelitev sredstev sta določena v 10., 11., 12., in 15. členu Uredbe.

2. V skladu s tretjim odstavkom 10. člena Uredbe je javni razpis strukturiran v dva sklopa glede na 
vrsto upravičenca, in sicer: 
- sklop A: organizacije proizvajalcev,
- sklop B: skupine proizvajalcev.
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3. V primeru, da na posameznem sklopu razpisana sredstva niso porabljena, se neporabljena 
sredstva prerazporedijo na drug sklop iz prejšnje točke, na katerem zaprošena sredstva presegajo 
razpisana sredstva.

4. Če imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog na posamezni sklop javnega razpisa, za 
katere so na razpolago sredstva, dve ali več vlog enako število prejetih točk, se v skladu z drugim 
odstavkom 12. člena Uredbe vloge na javni razpis odobrijo na podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, 
in sicer:
– ekonomski vidik: 10 odstotkov,
– sektorski vidik: 20 odstotkov,
– družbeno socialni vidik: 20 odstotkov,
– vključenost v sheme kakovosti ali gozdno lesna veriga: 35 odstotkov,
– prispevek k horizontalnim ciljem: 15 odstotkov.

5. V skladu s 60. členom Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi 
uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 
1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z 
Uredbo (EU) 2020/2220 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o določitvi 
nekaterih prehodnih določb za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
(EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letih 2021 in 2022 ter o spremembi 
uredb (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede sredstev in uporabe v letih 
2021 in 2022 ter Uredbe (EU) št. 1308/2013 glede sredstev in razdelitve take podpore v letih 2021 in 
2022 (UL L št. 437 z dne 28. 12. 2020, str. 1),) se vloga na javni razpis oziroma zahtevek za izplačilo 
sredstev zavrneta, če se ugotovi, da je upravičenec umetno ustvaril pogoje za izpolnitev zahtev za 
pridobitev podpore, tako ustvarjeni pogoji pa niso v skladu s cilji podukrepa Ustanavljanje skupin in 
organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju.

8. VLAGANJE ZAHTEVKA ZA IZPLAČILO SREDSTEV

1. Vlaganje zahtevka za izplačilo sredstev je določeno v 16. in 17. členu Uredbe.

2. Zahtevek za izplačilo sredstev se v skladu s prvim odstavkom 16. člena Uredbe vlaga od 1. aprila 
do vključno 31. decembra tekočega leta za preteklo koledarsko leto, razen zadnji zahtevek za izplačilo 
sredstev, ki se vlaga od 1. aprila do vključno 30. junija.

3. Izpolnjevanje pogoja iz drugega in desetega odstavka 16. člena Uredbe se izkazuje s prilogo 
»Poročilo o izvajanju poslovnega načrta«. Poročilo se pripravi za preteklo koledarsko leto.

4. Če gre za organizacijo proizvajalcev iz druge do pete alineje tretjega odstavka 8. člena Uredbe, se v 
skladu s sedmim odstavkom 16. člena Uredbe zahtevku za izplačilo sredstev priloži priloga »Izjava o 
vrednosti tržne proizvodnje«, skupaj z izpisom iz knjigovodskih evidenc, s katerim se izkaže vrednost 
tržne proizvodnje organizacije proizvajalcev. Če upravičenec trži kmetijske in nekmetijske proizvode iz 
sektorja, za katerega je priznan, se priloži izpis iz knjigovodskih evidenc za obe vrsti proizvodov.

5. Prilogi iz tega poglavja sta določeni v razpisni dokumentaciji.

9. OBVEZNOSTI UPRAVIČENCA

Obveznosti upravičenca so določene v 19. členu Uredbe.

10. OBJAVA PODATKOV O PREJEMNIKIH SREDSTEV IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

1. Objava podatkov o prejemnikih sredstev je določena v 20. členu Uredbe.
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2. V skladu s 13. in 14. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 
aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, UL L št. 119 z dne 
4. 5. 2016, str. 1), so informacije za posameznike, katerih osebne podatke bo obdelovala ARSKTRP, 
objavljene na spletni strani ARSKTRP.

11. IZVEDBA KONTROLE IN NEIZPOLNJEVANJE OBVEZNOSTI 

1. Izvedba kontrole in sankcije za neizpolnitev ali kršitev obveznosti so določene v 21. členu Uredbe.

2. Uveljavljanje višje sile in izjemnih okoliščin je določeno v 22. členu Uredbe.

                                                                                                                                Dr. Jože Podgoršek
                                                                                                                                         minister

Priloga 1: Vrednosti za določitev tržne proizvodnje iz Priloge 2 Uredbe
Priloga 2: Razvojni načrt organizacije ali skupine proizvajalcev
Priloga 3: Stopnja gozdnatosti slovenskih občin
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Priloga 1: Vrednosti za določitev tržne proizvodnje iz Priloge 2 Uredbe

A. Vrednost proizvoda iz sektorja kmetijski proizvodi iz sheme kakovosti ekološka pridelava in predelava 

proizvodi iz sektorja
leto 2018

vrednost proizvoda 
/enoto

leto 2019

vrednost proizvoda 
/enoto

leto 2020

vrednost proizvoda 
/enoto

€/kg (€/kos) €/kg (€/kos) €/kg (€/kos)
VINSKA TRTA 0,57 0,60 0,49
KROMPIR 0,20 0,29 0,24
KORUZA ZA ZRNJE 0,15 0,12 0,12
AJDA 0,15 0,14 0,13
RŽ 0,15 0,14 0,13
OVES (SEME) 0,15 0,14 0,13
PROSO 0,15 0,14 0,13
OLJNA OGRŠČICA 0,32 0,32 0,32
GOJENE GOBE 20,69 22,13 18,60
OVES (ŽITO) 0,15 0,14 0,13
JEČMEN 0,14 0,14 0,13
PERUTNINSKO MESO 1,00 1,03 0,97
PRIREJA JEDILNIH JAJC 0,11 0,11 0,11
RAZLIČNE SADNE VRSTE 0,67 0,73 0,77
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B. Povprečna cena in povprečna količina proizvoda na hektar KZU za sektor sadje in zelenjava, hmelj, oljčno olje in namizne oljke, krušna 
pšenica, zelišča, bučno olje, sladkorna pesa, grozdje za vino, krompir, žita, pivovarski ječmen ter konoplja ter delež oljevitosti za sektor 
oljčno olje in namizne oljke

Sektor in vrsta proizvoda

leto 2018

povprečna 
količina 

proizvoda na 
ha

leto 2019

povprečna 
količina 

proizvoda na 
ha

leto 2020

povprečna 
količina 

proizvoda na 
ha

leto 2018

povprečna 
cena 

proizvoda

leto 2019

povprečna 
cena 

proizvoda

leto 2020

povprečna 
količina 

proizvoda na 
ha

SADJE IN ZELENJAVA
zelenjava ton/ha ton/ha ton/ha €/tono €/tono €/tono
Fižol 6,60 5,50 5,60 2.460 2.770 2.630

Čebula 22,20 22,30 24,40 520 410 360

Česen 5,80 5,80 5,40 4.740 4.740 6.620

Por 18,80 18,60 19,20 1.000 980 1.050

Zelje 34,80 34,00 36,30 300 350 280

Kitajsko zelje 22,70 19,30 21,70 540 540 590

Paprika 28,50 24,10 21,80 820 900 870

Solata 16,10 15,90 15,80 920 1.050 1.020

Endivija 15,10 15,40 15,10 830 840 780

Radič 13,30 13,40 12,40 920 980 920

Kumare 19,90 17,60 18,80 500 580 560

Vrtna buča oziroma bučke 26,40 25,70 25,90 530 540 580

Šparglji 4,50 3,30 3,50 5.510 5.700 5.870

POVPREČJE ZELENJAVA 26,58 22,79 23,65 646,61 736,00 691,53

sadje ton/ha ton/ha ton/ha €/tono €/tono €/tono
Češplje in slive 12,20 8,10 10,50 850 780 850

Jabolka 37,20 23,90 30,50 390 490 560

Hruške 21,40 13,90 17,10 780 920 890
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Češnje in višnje 6,30 3,60 9,20 2.910 3.000 2.690

Breskve in nektarine 16,90 15,10 8,20 890 820 1.140

Orehi 2,00 1,30 2,10 8.300 9.040 7.730
Jagode 17,20 17,30 16,40 3.510 3.770 4.550
Namizno grozdje 8,10 6,80 6,80 3.720 3.700 3.530
POVPREČJE SADJE 28,23 18,28 22,53 586 734 966

ZELIŠČA ton/ha ton/ha ton/ha €/tono €/tono €/tono

zelišča 26,58 22,79 23,65 646,61 736,00 691,53

SLADKORNA PESA ton/ha ton/ha ton/ha €/tono €/tono €/tono

sladkorna pesa 60,70 61,20 66,00 40 40 40

KONOPLJA ton/ha ton/ha ton/ha €/tono €/tono €/tono

konoplja 1,00 0,90 0,90 2.000,00 2.000,00 2.000,00
OLJČNO OLJE IN 
NAMIZNE OLJKE kg/ha kg/ha kg/ha €/liter €/liter €/liter

Oljčno olje 3.000 1.400 2.200 13,75 14,00 13,91
oljevitost 16,00% 14,60% 14,31
KRUŠNA PŠENICA ton/ha ton/ha ton/ha €/tono €/tono €/tono
Pšenica 4,4 5,30 5,9 159,36 163,19 148,22
ŽITA ton/ha ton/ha ton/ha €/tono €/tono €/tono
Povprečje žita 6,6 7,0 8,0 148,90 135,14 130,18

PIVOVARSKI JEČMEN ton/ha ton/ha ton/ha €/tono €/tono €/tono
Ječmen 4,2 4,8 5,5 142,37 137,22 125,41

BUČNO OLJE ton/ha ton/ha ton/ha €/tono €/tono €/tono
Buče za olje 0,8 0,6 0,7 1.990 2.750 2.780

HMELJ ton/ha ton/ha ton/ha €/tono €/tono €/tono

Hmelj 1,8 1,6 1,8 6.850,00 7.540 7.210

GROZDJE ZA VINO ton/ha ton/ha ton/ha €/tono €/tono €/tono
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Grozdje za vino 8,10 6,80 6,80 570,00 600,00 490,00

KROMPIR €/tono ton/ha ton/ha €/tono €/tono €/tono

Krompir 25,90 23,60 30,30 233,49 350,84 287,21

C. Povprečna cena oddanega mleka za sektor mleko in mlečni izdelki

leto 2018

povprečna cena

leto 2019

povprečna cena

leto 2020

povprečna cena
MLEKO €/kg €/kg €/kg
Mleko 0,31 0,33 0,32

D. Povprečna cena govejega mesa glede na kategorijo živali ter masa goveda po posamezni kategoriji

Kategorije goveda
leto 2018

povprečna cena

leto 2019

povprečna cena

leto 2020

povprečna cena
€/kg €/kg €/kg

BIKI DO 2 LET 3,46 3,39 3,20
BIKI NAD 2 LET 3,38 3,41 3,10
KRAVE IN TELICE 2,80 2,70 2,57
TELETA 3,40 3,40 3,41

Povprečna masa zaklanega 
goveda po kategorijah (tržno 
poročilo)

leto 2018

povprečna masa

leto 2019

povprečna masa

leto 2020

povprečna masa
kg kg kg

BIKI DO 2 LET 362,17 364,56 365,28
BIKI NAD 2 LET 375,00 382,24 380,48
KRAVE IN TELICE 284,33 289,02 294,40
TELETA 103,98 104,34 108,05
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E. Povprečen prihodek na posamezno vrsto živali in povprečen prihodek na žival za sektor meso, mesni izdelki in žive živali drobnice ali 
gojene divjadi

Vrsta živali 

2018

povprečen prihodek na 
žival 

2019

povprečen prihodek na 
žival 

2020

povprečen prihodek na 
žival

€/žival €/žival €/žival
Ovce 139,91 141,51 147,38
Koze 73,75 73,75 73,75
Povprečen prihodek na žival 109,64 110,23 112,37

F. Povprečen prihodek na posamezno vrsto živali za sektor prašičje meso

Vrsta živali

2018

povprečen prihodek na 
žival

2019

povprečen prihodek na 
žival

2020

povprečen prihodek na 
žival

€/žival €/žival €/žival
PLEMENSKI MERJASCI 50,21 54,86 49,70
PLEMENSKE SVINJE IN MLADICE 2.909,72 3,471,84 3.347,37



21

G.  Povprečna količina medu na čebeljo družino in povprečna cena medu

leto 2018 leto 2019 leto 2020

Količina medu na čebeljo 
družino (kg/ČD) 12,18 4,48 8,65

Povprečna cena medu (€/kg) 9,91 9,99 10,08

H. Povprečna cena vina

leto 2018 leto 2019 leto 2020

Povprečna cena vina (€/l) 2,90 2,91 2,79
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Priloga 2: Razvojni načrt organizacije ali skupine proizvajalcev

Razvojni načrt organizacije ali skupine proizvajalcev, iz pod a) 1. točke Priloge 1 Uredbe, ima naslednje sestavine:
1. Ključni partnerji: navedejo se ključni partnerji, ključni izvajalci in ključne aktivnosti med skupino oziroma organizacijo proizvajalcev in ključnimi partnerji;
2. Ključne aktivnosti: navedejo se ključne aktivnosti, ki jih zahteva ponudba skupine oziroma organizacije proizvajalcev;
3. Ključni viri za delovanje: navedejo se ključni viri, ki jih zahteva ponudba skupine oziroma organizacije proizvajalcev;
4. Ponudba in analiza trga: opredeli se predvsem obseg ponudbe in kateremu segmentu potrošnikov je ponudba namenjena;
5. Razmerja do kupcev: opredelijo se predvsem odnosi in razmerja do kupcev ter kako se bodo odnosi in razmerja vzpostavila in vzdrževala;
6. Distribucijske poti: opredelijo se predvsem distribucijske poti do kupcev in njihova učinkovitost;
7. Segmentacija kupcev: opredelijo in razvrstijo se kupci po njihovi pomembnosti za skupino oziroma organizacijo proizvajalcev;
8. Struktura stroškov: opredelijo in razvrstijo se predvsem najpomembnejši stroški delovanja (trženja) skupine oziroma organizacije proizvajalcev;
9. Viri prihodkov: opredelijo in razvrstijo se predvsem najpomembnejši prihodki in njihov prispevek k celotnim prihodkom.

Razvojni načrt iz prejšnjega odstavka se prikaže v naslednji tabelarični obliki:

Ključne aktivnosti Razmerja do 
kupcev

Ključni partnerji

Ključni viri za 
delovanje

Ponudba in analiza 
trga

Distribucijske poti

Segmentacija 
kupcev

Struktura stroškov Viri prihodkov
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Priloga 3: Stopnja gozdnatosti slovenskih občin za leto 2021 (vir: Zavod za gozdove Slovenije)

ZAŠ.
ŠT

IME OBČINE ID STOPNJA 
GOZDNATOSTI (%)

1. AJDOVŠČINA 001 66
2. ANKARAN 213 18
3. APAČE 195 26
4. BELTINCI 002 18
5. BENEDIKT 148 27
6. BISTRICA OB SOTLI 149 40
7. BLED 003 66
8. BLOKE 150 53
9. BOHINJ 004 63
10. BOROVNICA 005 65
11. BOVEC 006 53
12. BRASLOVČE 151 41
13. BRDA 007 49
14. BREZOVICA 008 55
15. BREŽICE 009 36
16. CANKOVA 152 25
17. CELJE 011 37
18. CERKLJE NA GORENJSKEM 012 47
19. CERKNICA 013 66
20. CERKNO 014 67
21. CERKVENJAK 153 29
22. CIRKULANE 196 35
23. ČRENŠOVCI 015 28
24. ČRNA NA KOROŠKEM 016 86
25. ČRNOMELJ 017 71
26. DESTRNIK 018 29
27. DIVAČA 019 65
28. DOBJE 154 32
29. DOBREPOLJE 020 77
30. DOBRNA 155 60
31. DOBROVA-POLHOV GRADEC 021 67
32. DOBROVNIK 156 32
33. DOL PRI LJUBLJANI 022 44
34. DOLENJSKE TOPLICE 157 86
35. DOMŽALE 023 35
36. DORNAVA 024 26
37. DRAVOGRAD 025 58
38. DUPLEK 026 34
39. GORENJA VAS-POLJANE 027 66
40. GORIŠNICA 028 14
41. GORJE 207 75
42. GORNJA RADGONA 029 31
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43. GORNJI GRAD 030 76
44. GORNJI PETROVCI 031 48
45. GRAD 158 41
46. GROSUPLJE 032 56
47. HAJDINA 159 8
48. HOČE-SLIVNICA 160 40
49. HODOŠ 161 50
50. HORJUL 162 56
51. HRASTNIK 034 64
52. HRPELJE-KOZINA 035 69
53. IDRIJA 036 79
54. IG 037 57
55. ILIRSKA BISTRICA 038 73
56. IVANČNA GORICA 039 60
57. IZOLA 040 26
58. JESENICE 041 64
59. JEZERSKO 163 77
60. JURŠINCI 042 30
61. KAMNIK 043 63
62. KANAL 044 80
63. KIDRIČEVO 045 22
64. KOBARID 046 64
65. KOBILJE 047 51
66. KOČEVJE 048 82
67. KOMEN 049 59
68. KOMENDA 164 37
69. KOPER 050 50
70. KOSTANJEVICA NA KRKI 197 66
71. KOSTEL 165 84
72. KOZJE 051 54
73. KRANJ 052 54
74. KRANJSKA GORA 053 57
75. KRIŽEVCI 166 21
76. KRŠKO 054 43
77. KUNGOTA 055 32
78. KUZMA 056 49
79. LAŠKO 057 60
80. LENART 058 26
81. LENDAVA 059 24
82. LITIJA 060 68
83. LJUBLJANA 061 40
84. LJUBNO 062 76
85. LJUTOMER 063 25
86. LOGATEC 064 70
87. LOG-DRAGOMER 208 42
88. LOŠKA DOLINA 065 83
89. LOŠKI POTOK 066 80
90. LOVRENC NA POHORJU 167 82
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91. LUČE 067 75
92. LUKOVICA 068 59
93. MAJŠPERK 069 53
94. MAKOLE 198 54
95. MARIBOR 070 36
96. MARKOVCI 168 13
97. MEDVODE 071 62
98. MENGEŠ 072 41
99. METLIKA 073 52
100. MEŽICA 074 68
101. MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU 169 22
102. MIREN-KOSTANJEVICA 075 61
103. MIRNA 212 58
104. MIRNA PEČ 170 55
105. MISLINJA 076 73
106. MOKRONOG-TREBELNO 199 60
107. MORAVČE 077 52
108. MORAVSKE TOPLICE 078 36
109. MOZIRJE 079 65
110. MURSKA SOBOTA 080 13
111. MUTA 081 57
112. NAKLO 082 54
113. NAZARJE 083 73
114. NOVA GORICA 084 70
115. NOVO MESTO 085 57
116. ODRANCI 086 6
117. OPLOTNICA 171 45
118. ORMOŽ 087 26
119. OSILNICA 088 89
120. PESNICA 089 16
121. PIRAN 090 21
122. PIVKA 091 70
123. PODČETRTEK 092 37
124. PODLEHNIK 172 50
125. PODVELKA 093 78
126. POLJČANE 200 56
127. POLZELA 173 45
128. POSTOJNA 094 67
129. PREBOLD 174 62
130. PREDDVOR 095 68
131. PREVALJE 175 60
132. PTUJ 096 21
133. PUCONCI 097 34
134. RAČE-FRAM 098 31
135. RADEČE 099 65
136. RADENCI 100 25
137. RADLJE OB DRAVI 101 65
138. RADOVLJICA 102 60
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139. RAVNE NA KOROŠKEM 103 61
140. RAZKRIŽJE 176 26
141. REČICA OB SAVINJI 209 60
142. RENČE-VOGRSKO 201 47
143. RIBNICA 104 70
144. RIBNICA NA POHORJU 177 83
145. ROGAŠKA SLATINA 106 42
146. ROGAŠOVCI 105 26
147. ROGATEC 107 64
148. RUŠE 108 80
149. SELNICA OB DRAVI 178 69
150. SEMIČ 109 78
151. SEVNICA 110 58
152. SEŽANA 111 61
153. SLOVENJ GRADEC 112 62
154. SLOVENSKA BISTRICA 113 53
155. SLOVENSKE KONJICE 114 43
156. SODRAŽICA 179 67
157. SOLČAVA 180 77
158. SREDIŠČE OB DRAVI 202 36
159. STARŠE 115 28
160. STRAŽA 203 53
161. SV. TROJICA V SLOV. GORICAH 204 32
162. SVETA ANA 181 23
163. SVETI ANDRAŽ V SLOV. GORICAH 182 23
164. SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI 116 34
165. SVETI JURIJ V SLOV. GORICAH 210 25
166. SVETI TOMAŽ 205 33
167. ŠALOVCI 033 44
168. ŠEMPETER-VRTOJBA 183 33
169. ŠENČUR 117 41
170. ŠENTILJ 118 37
171. ŠENTJERNEJ 119 46
172. ŠENTJUR 120 46
173. ŠENTRUPERT 211 53
174. ŠKOCJAN 121 43
175. ŠKOFJA LOKA 122 67
176. ŠKOFLJICA 123 40
177. ŠMARJE PRI JELŠAH 124 38
178. ŠMARJEŠKE TOPLICE 206 37
179. ŠMARTNO OB PAKI 125 46
180. ŠMARTNO PRI LITIJI 194 68
181. ŠOŠTANJ 126 65
182. ŠTORE 127 57
183. TABOR 184 64
184. TIŠINA 010 16
185. TOLMIN 128 73
186. TRBOVLJE 129 65
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187. TREBNJE 130 54
188. TRNOVSKA VAS 185 24
189. TRZIN 186 45
190. TRŽIČ 131 73
191. TURNIŠČE 132 12
192. VELENJE 133 52
193. VELIKA POLANA 187 34
194. VELIKE LAŠČE 134 70
195. VERŽEJ 188 24
196. VIDEM 135 32
197. VIPAVA 136 65
198. VITANJE 137 67
199. VODICE 138 48
200. VOJNIK 139 51
201. VRANSKO 189 66
202. VRHNIKA 140 57
203. VUZENICA 141 70
204. ZAGORJE OB SAVI 142 64
205. ZAVRČ 143 35
206. ZREČE 144 63
207. ŽALEC 190 43
208. ŽELEZNIKI 146 81
209. ŽETALE 191 58
210. ŽIRI 147 62
211. ŽIROVNICA 192 50
212. ŽUŽEMBERK 193 71
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