
Odobreni projekti na podukrepu 16.4: Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov 
iz PRP 2014-2020 v okviru četrtega javnega razpisa 

Naslov projekta Vodilni partner 
Število 

partnerjev 
Opis projekta Višina odobrenih sredstev 

Vzpostavitev lokalnega trga 
ZELENA TOČKA 

ZELENA TOČKA TRANS - 
CENTER ZA TRAJNOSTNI 
RAZVOJ, Z.O.O. 

13 Namen projekta je vzpostavitev lokalnega trga, temelječega na kratki dobavni verigi ter dvig prepoznavnosti pomena kratkih dobavnih 
verig in lokalnih proizvodov. Pri tem bo kratka dobavna veriga imela, za proizvode prodane v prodajalni Zelena točka, ki jo upravlja 
vodilni partner ter na premični stojnici, med člani partnerstva in končnimi potrošniki, ki bodo zadnji porabniki proizvodov, enega 
posrednika (to je vodilni partner projekta). Prav tako se bodo pa proizvodi znotraj kratke dobavne verige, za namen nadaljnje prodaje 
oziroma predelave in prodaje predelanih proizvodov, prodajali tudi pravnim ali fizičnim osebam, ki bodo te proizvode prodajali v 
prodajnih objektih registriranih kot trgovina ter obratom javne prehrane. Pri tem bodo trgovine in obrati javne prehrane, oddaljeni do 75 
km zračne linije od vseh članov partnerstva.  
 
S projektom bo vzpostavljen lokalni trg, temelječ na kratki dobavni verigi v Pomurju, med posrednikom Zeleno točko TRANS z.o.o. in 
12-timi kmetijskimi gospodarstvi ter končnimi kupci, trgovinami in obrati javne prehrane, ki bodo oddaljeni manj kot 75 km zračne linije, 
od vseh članov partnerstva. Namen projekta je tako sama vzpostavitev lokalnega trga in dvig prepoznavnosti pomena kratkih dobavnih 
verig ter lokalnih proizvodov. Cilj projekta so poleg vzpostavitve lokalnega trga še: vključitev proizvodov lokalnega trga v preverljiv 
sistem sledljivosti, na osnovi tehnologije Blockchain, dvig prepoznavnost pomena kratkih dobavnih verig in lokalnih proizvodov ter 
povečanje prodaje lokalnih proizvodov in s tem povečanje konkurenčnosti lokalnih proizvajalcev. V okviru projekta bo poleg vodenja in 
koordinacije, izvedena še organizacija odkupa in prodaje proizvodov od članov partnerstva ter promocija lokalnega trga z razširjanjem 
rezultatov projekta. Večina proizvodov bo tudi vključenih v sistem sledljivosti proizvodov, kar bo dajalo kupcem dodatna zagotovila o 
izvoru proizvodov ter časih trajanja posameznih faz, od začetka proizvodnje do prodaje. Za namen promocije lokalnega trga, bo izdelan 
različen promocijski material ter izvedene promocije v trgovini Zelena točka in predstavitve na javnih dogodkih. Za razširjanje informacij 
o projektu bo pomembna tudi uporaba različnih komunikacijskih kanalov, kot so: internetna stran in družbena omrežja vodilnega 
partnerja, regionalni radio in časopis ter e-pošta bazi uporabnikov vodilnega partnerja. Rezultati projekta bodo tako: vzpostavljen lokalni 
trg z vključenimi 12-timi kmetijskimi gospodarstvi, ki bo temeljil na kratki dobavni verigi, doseženih več kot 170.000 EUR prihodkov od 
prodaje proizvodov članov partnerstva znotraj lokalnega trga, večina proizvodov lokalnega trga vključenih v sistem sledljivosti na osnovi 
tehnologije veriženja blokov ter delujoč lokalni trg tudi po končanem projektu. 

53.197,80 

POHORSKI CEKAR KMETIJSKO GOZDARSKA 
ZADRUGA, Z.O.O. 

13 Za izvedbo projekta Pohorski cekar in dosego ciljev v tem projektu se je vzpostavilo partnerstvo, ki je sestavljeno iz vodilnega partnerja 
KGZ Slovenske Konjice in 12 kmetij, članov partnerstva. Partnerji so podpisali pogodbo o medsebojnem sodelovanju. Aktivnosti se bodo 
izvajale 36 mesecev.  Z izvedenimi aktivnosti želimo pospešiti ponudbo in povpraševanje po kakovostni hrani pridelani lokalno in s tem 
izboljšati oskrbo prebivalstva z lokalno pridelano hrano. Potrošniku bomo ponudili sledeče možnosti: 
- direkten nakup v trgovinah KGZ Slovenske Konjice 
- nakup preko spletne platforme (naroči in prevzemi) 
- Nakup preko potujoče trgovine; potujoči Pohorski cekar, hkrati bo omogočena dostava v javne zavode.  
- Ob sobotah in nedeljah možnost direktne prodaje na novo urejenem stojnem mestu (tržnica) pred poslovno stavbo KGZ v centru 
mesta. 
Sodelujočim partnerskim kmetijam bomo omogočili tudi izpopolnitev znanja iz sledečih vsebin: 
- Senzorična analiza izdelka 
- Zahteve po embaliranju in ustreznem označevanju izdelkov 
- Vpeljava ustreznega sistema dobre higienske prakse (HACCP) 
- Načini dobre komunikacije pri prodaji 
Cilji projekta so:    
- povečati ponudbo in obseg prodaje lokalno pridelane hrane na območju občin Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče in Oplotnica na način: 
 - vzpostavitev prodajnih polic pod znamko Pohorski cekar v petih trgovinah pod okriljem KGZ Slovenske Konjice 
 - vzpostavitev spletne prodaje živil partnerskih kmetij na način ?naroči in prevzemi?. 
 - vpeljati mobilno prodajalno  "potujoči Pohorski cekar", ki bi omogočal dostavo živil partnerskih kmetij tudi do javnih zavodov 
- kontinuirano in z dobrim marketingom podkrepljeno ozaveščanje potrošnikov o pozitivnih učinkih dobro delujoče strategije od vil do 
vilic.   
- Urediti promocijski prostor pred trgovino v Slovenskih Konjicah; v sklopu tega bo urejena pozicija za pokušnjo in stojnično mesto za 
direktno prodajo. Prav tako bomo s sodobnim plakatnim mestom, kjer bodo partnerske kmetije redno promovirane, mimoidoče o 
ponudbi partnerskih kmetij redno obveščali 
- Organizirati ciljno naravnana izobraževanja za naše partnerske kmetije, s katerimi bi prispevali k njihovemu strokovnemu 
izpopolnjevanju 
Načrtovane cilje bomo dosegli z aktivnim delom in povezovanjem vseh partnerjev, z zagotavljanjem kakovosti pri proizvodnji in predelavi 
ter prodaji proizvodov, s povečanjem prodaje javnim zavodom in z aktivnostmi na področju promocije lokalnega trga.  
Rezultati projekta bodo: polovična zaposlitev za delo na projektu, izdelana analiza trga in načrta trženja, najmanj 5000 EUR prometa z 
vsako partnersko  kmetijo v obdobju  trajanja projekta in najmanj 130.000  EUR skupnega prometa s partnerskimi kmetijami za v projekt 
vključenimi prodajnimi artikli, ločeno vodenje knjigovodstva za spremljanje rezultatov projekta in vzpostavljene tri prodajne poti: trgovine, 
javni zavodi (mobilni pohorski cekar) ter  prodaja preko spleta. 
Glavne promocijske aktivnosti bodo: 
- sodelovanje na prireditvah na območju občin Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče 

49.000,00 



- objave na Radio Rogla in v tiskanih medijih, 2x letno se bo izdal prodajni katalog za gospodinjstva 
- ureditev promocijskega mesta pred poslovno stavbo KGZ 
- vzpostavitev digitalnih medijev in oglaševanje, predstavitev rezultatov projekta na strokovnem posvetu, ter organizacija festivala 
Pohorskega cekra, ki bi v prihodnje postal vsakoletna stalnica. 
Načrtovane aktivnosti v projektu so:    
- izobraževanje partnerjev/za ohranjanje kvalitete, povečanje proizvodnje in prodaje  
- organizirani trije ogledi primerov dobrih praks/vsako leto ena skupna strokovna ekskurzija 
- nakup prodajneg vozila s hladilnikom, 2 stojnici, tehtnica  
- za 4 kmetije izdelane smernice dobre higienske prakse (haccp) 
- za 12 kmetij ocena enega izdelka s kmetije na državnem ocenjevanju DSK na Ptuju   
- Nakup 2 prodajnih stojnic, 5 promocijskih stojal, 3 hladilnikov 1 digitalni promocijski pano   
- Dopolnitev spletne strani vodilnega partnerja, 
- celostna podoba Pohorski  

Belokranjska govedina KMETIJSKA ZADRUGA 
METLIKA Z.O.O. 

32 Namen projekta iz podukrepa 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) je izvedba sodelovanja kmetijskih gospodarstev in vodilnega partnerja KZ Metlika z.o.o. kot posrednika 
s ciljem vzpostavitve lokalnega trga ter s tem povezanih promocijskih dejavnosti. 
 
Poudarek sodelovanja bo temeljil na povezovanju lokalnih kmetijskih gospodarstev na območju Bele krajine, da vzredijo zelo kvalitetno 
belokranjsko govedino, ki jo bomo skušali čim bolje promovirati na lokalnem trgu. 
 
Namen je sodelovanje med kmetovalci in zadrugo in s tem zagotoviti domačemu potrošniku najboljše iz lokalnega okolja ter skrajšati 
transportne poti, s tem pa tudi  prispevati k blaženju podnebnih sprememb.  
 
S promocijo belokranjske govedine želimo ozavestiti potrošnike, da je lokalno boljše v smislu kvalitete izdelka, spodbujanja lokalnega 
kmetijstva, zavedanja o zdravi hrani v našem okolju, blaženja podnebnih sprememb in onesnaževanja ter da v tem primeru pridobimo 
vsi: kmet, posrednik in potrošnik.  
 
Kot vodilni partner bomo povečali oskrbo lokalnega trga in javnih zavodov z belokranjsko govedino. Dosegli bomo najmanj 545.000,00 
EUR prihodkov od prodaje belokranjske govedine na lokalnem trgu v času trajanja projekta (36 mesecev), od posameznega 
kmetijskega gospodarstva pa bo vrednost odkupa belokranjske govedine v času trajanja projekta znašala najmanj 5.000,00 EUR. 
 
V okviru promocijskih aktivnosti se bodo izvajale aktivnosti preko petih komunikacijskih kanalov, promocija na lokalnem trgu pa bo 
izvedena na petih javnih dogodkih. V okviru projekta bodo v KZ Metlika z.o.o. že zaposleni delavci prerazporejeni na projekt 
"Belokranjska govedina" v različnih odstotkih od polnega delovnega časa. Projekt bo trajal 36 mesecev.  
 
KZ Metlika z.o.o. bo izvajala naslednje aktivnosti: 
- vodenje in koordinacija projekta Belokranjska govedina; 
- priprava analize trga; 
- priprava načrta trženja proizvodov; 
- zagotavljanje kakovosti pri proizvodnji, predelavi ali trženju proizvodov; 
- organizacija odkupa in prodaje belokranjske govedine na lokalnem trgu; 
- promocija lokalnega trga in razširjanje rezultatov projekta. 
  

100.000,00 

DOMAČE DOLENJSKO ZAVOD ZA KULINARIKO IN 
TURIZEM DOBROTE 
DOLENJSKE 

13 Projekt Domače Dolenjsko z Dobrotami Dolenjske kot prodajnim posrednikom in 12 kmetijskimi gospodarstvi (Kmetija Marn, 
Čebelarstvo Evin gaj, Sirarna Gorišek, Sadjarska kmetija Uhan, Kartuzija Pleterje, Evrosad, Kmetija Karlovček, Kmetija Berce, 
Čebelarstvo Boštjan Punčuh, Vinska klet Frelih, Ekološka kmetija Zabukovec in Kmetija Kukenberger) na čelu bo vzpostavil lokalni trg 
na nivoju države s prodajo preko spletne trgovine in drugih prodajnih mest. Pridelki in izdelki kmetijskih gospodarstev bodo skrbno 
izbrani in ocenjeni oz. CERTIFICIRANI s strani neodvisne zunanje strokovne komisije, ki ji predseduje dr. Janez Bogataj. Certifikat 
Odličnost z Dolenjske potrošniku namreč zagotavlja lokalno dolenjsko poreklo izdelka in surovin ter tudi visoko kakovost izdelka. 
Kriterije za ocenjevanje bomo določili v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki tekom projekta. Vsi izdelki, ki bodo pridobili certifikat, bodo 
uvrščeni v redno prodajo in promocijo na naših obstoječih prodajnih mestih: trgovina Dobrote Dolenjske Ljubljana (Mestni trg 17), 
trgovina Dobrote Dolenjske Trebnje (Gubčeva cesta 1a) in spletna trgovina www.dobrote-dolenjske.si. Poleg naštetih bo prodaja 
občasno potekala tudi na raznih dogodkih in prireditvah. Osredotočili se bomo tudi na prodajo pridelkov javnim zavodom na 
lokalnem/regionalnem nivoju. Glavni namen projekta je, da se s kmetijskimi gospodarstvi ustvari inovativno partnerstvo in ne samo 
sodelovanje v smislu odkup-prodaja ter da se poveča delež spletne prodaje izdelkov in na tak način vzpostavi lokalni trg na nivoju 
države. Dobrote Dolenjske imajo namreč lastno proizvodnjo, v kateri nastajajo inovativni izdelki, narejeni iz lokalnih dolenjskih sestavin. 
Ravno to je prednost, s katero lahko ustvarimo inovativno partnerstvo med Zavodom in izbranimi KG. Tekom projekta načrtujemo razvoj 
vsaj 5 novih inovativnih izdelkov, ki bodo plod sodelovanja med izbranimi KG in Dobrotami Dolenjske. Inovativnost sodelovanja s 
kmetijskimi gospodarstvi smo delno že zasnovali in kot primer navajamo: od Kmetije Marn bomo odkupovali sveže mleko in iz njega 
delali svež sladoled, ki bo na voljo v trebanjski in ljubljanski trgovini. Prav tako načrtujemo vzpostavitev mlekomata v centru Trebnjega. 
Primarno vodilo pri prodaji vseh izdelkov pa bo SPLETNA PRODAJA. Dobrote Dolenjske sicer že imajo vzpostavljeno osnovno spletno 
trgovino, ki pa jo bomo tekom projekta nadgradili v bolj privlačno in uporabniku bolj prijazno in s promocijskimi aktivnostmi dosegli njeno 
prepoznavnost na nivoju države s ciljem vzpostavitve lokalnega trgu.  

46.000,00 



Načrtovane aktivnosti so: 
- vodenje in koordinacija projekta, 
- priprava načrta trženja prodajnega asortimaja, 
- organizacija odkupa in prodaje asortimaja ter v sklopu tega tudi izvedba ocenjevanja izdelkov, nadgradnja spletne trgovine ter 
pospeševanje in oglaševanje spletne trgovine, 
- promocija lokalnega trga in razširjanje rezultatov projekta. 

Kratka dobavna veriga Domača 
marenda 

POSLOVNO SVETOVANJE 
ALEŠ ZIDAR, S.P. 

20 Vodilni partner ima v lasti potujočo trgovino, s katero želi na trgu ponuditi izključno lokalne produkte Brkinov in Zelenega krasa. To 
področje ima namreč precej kmetij in proizvajalcev kvalitetnih ter v veliki večini ekoloških proizvodov, ki so v osnovi prepuščeni 
samostojni prodaji. Zaradi poznavanja terena in možnosti povezovanja v skupno ponudbo, se je vodilni partner odločil vzpostaviti kratko 
dobavno verigo, s katero neposredno od proizvajalcev nudi kvalitetne pridelke končnemu kupcu. Pri tem se bodo vzpostavile nove 
prodajne poti, kjer bo poudarjena kvalitetna lokalna ponudba:  
1. Nova potujoča trgovina, ki ponuja optimalne prodajne pogoje in neposredno prodajo na trgu ? v centrih mest, na tržnicah, sejmih, na 
dobro obiskanih lokacijah in promocijskih prireditvah. 
2. Spletna prodajna stran z mobilno aplikacijo in vsemi potrebnimi prodajnimi atributi za neposredno prodajo preko spleta (naročniški, 
bančni in dobavni sistem). 
3. Organizacija in priprava različnih prodajnih prireditev (eko sejem Brkinov in Zelenega krasa, Okusi presihajočih jezer, Kmetijska 
tržnica) s promocijsko predstavitvijo partnerstva in različnimi promocijskimi akcijami. Prireditve bomo povezali tudi z kulinariko območja 
in predstavili lokalne jedi z lokalnimi sestavinami (neposredna promocija proizvajalcev). 
4. Ostale promocijske aktivnosti: oglasi v medijih, kampanja na družbenih omrežjih. 
Potujoča trgovina bo dobila primerno označbo (nalepke na vozilu), vzpostavljena bo digitalna multiaktivna predstavitev ponudbe v 
trgovini (preko led zaslona), kar bo dodatno animiralo kupce na lokacijah. 
Z vzpostavitvijo partnerstva bo breme prodaje odpadlo na vodilnega partnerja ? posrednika in na ta način olajšalo delo na kmetiji, ki bo 
manj usmerjeno k prodaji in več k proizvodnji. 
Cilji projekta: 
1. Povezati kmetijske proizvajalce v skupno dobavno in prodajno verigo pod enotno prodajno znamko Domača marenda. 
2. Doseči prepoznavnost kvalitete lokalnih produktov Brkinov in Zelenega krasa ter zagotavljati stabilno prodajo na trgu (stalna ponudba 
teh produktov preko več prodajnih kanalov). 
3. Povečati proizvodnjo in prodajo lokalnih, ekoloških in geografsko zaščitenih proizvodov območja. 
4. Z organiziranimi in optimiziranimi dostavnimi in prodajnimi potmi prispevati k blaženju podnebnih sprememb in okoljevarstvenemu 
režimu območja, ki ga predstavljamo. 
5. Zagotoviti novo delovno mesto posrednika pri delu z kratko dobavno verigo. 
6. Postaviti osnovo za nadaljnje delo z Domačo marendo (doseči trajnost projekta) 

51.992,31 

ZDRAVA SLOVENIJA  JARINA, ZADRUGA ZA 
RAZVOJ PODEŽELJA, 
Z.O.O. 

15 Zadruga  Jarina želi nadgraditi ponudbo lokalnih pridelkov in izdelkov s partnersko mrežo ekoloških dobaviteljev preko novih prodajnih 
kanalov. Dejstvo je, da v Sloveniji kupujemo ekološka živila pretežno iz uvoza. Vzpostavili smo lokalno trgovinico kot Dan hrane letnih 
časov v Domžalah. Glede na to, da v širšem območju ni ponudbe na enem mestu z lokalnimi eko pridelki in izdelki, želimo nadgraditi 
našo trgovinico v stičišče za ozaveščeno, zdravju podporno prehrano.   
 
Skozi promocijske dogodke v trgovinici in vzgojno-varstvenih ustanovah bomo ozaveščali o  pomenu zdrave prehrane lokalnega izvora. 
V okviru evropske študije največji delež vključenih v raziskavo (87 %) meni, da je najpomembnejši vidik pri nakupu hrane lokalni izvor 
prehranskih artiklov. Hrana, ki prepotuje velike razdalje in ni pobrana in transportirana v optimalnem času, izgubi kar tretjino svoje 
prehranske vrednosti. Dolgoletno sodelovanje z vodji prehran v vzgojno-varstvenih institucijah nam tudi potrjuje navedene trditve 
raziskav, saj imajo zelo slabe izkušnje z dobavljanjem ekološke hrane preko javnih razpisov. 
 
V lanskem letu imajo vzgojno-varstvene institucije možnost izbire nabave ekoloških proizvodov preko izločenih sklopov v povišani 
vrednosti 15 %. Zdaj imamo priložnost z našo partnersko mrežo ponuditi slovenske ekološke pridelke in izdelke v vzgojno-varstvenih 
institucijah. Ekološka in lokalna prehrana je temelj zdravja otrok in mladine, kar potrjuje vsa dostopna znanstvena referenčna literatura. 
Takšna izbira prehrane starše in skrbnike dodatno motivira, da zaupajo svoje otroke in mladino državnim ustanovam in hkrati spodbuja 
uvajanje zdravih prehranskih navad v matičnih družinah otrok in mladostnikov. Ekološka lokalna prehrana nagovarja tudi bistvene in s 
strani Republike Slovenije mednarodno podpisane strategije: trajnostni razvoj, ohranjanje okolja in varovanje lokalnih semen. 
 
Tretja izbira ekološke hrane za kupce bo na voljo tudi v avtomatih postavljenih na frekventna mesta. Segment zdravih prigrizkov je 
eksponentno zrastel, zlasti od razglašene kovid krize, po vsem svetu. Kupci so postali bolj ozaveščeni o zdravju, zato se povečuje 
povpraševanje po prigrizkih, ki so hranljivi, a okusni. Pristop naše zadruge bo spremenil tezo, da hiter prigrizek na more biti zdrav, lahko 
dostopen, okusen in v skladu s prehranskimi trendi: eko in lokalno. V ta namen bomo izvedli tudi načrt trženja proizvodov. Avtomati, ki 
so na javnih mestih in z zdravo eko lokalno ponudbo hkrati delujejo kot javna spodbuda h nakupu zdravega prigrizka in razvoju 
pozitivnih življenjskih navad. So tudi dokaz, da država skrbi in omogoča egalitaren dostop do hranljivih prigrizkov. 
 
V okviru projekta bo vzpostavljeno še novo ?zeleno? delovno mesto. Uporabljeni bodo različni tržni prijemi in prodajne poti. Skozi 
celoten projekt bomo zasledovali princip kratkih dobavnih verig prodaje, kar prispeva k ohranjanju kakovosti proizvodov,njihovi končni 
ceni in okoljski vzdržnosti celotnega sistema. Slednje prispeva k višji stopnji  zaupanja in dodaja vrednost celotnemu konceptu 
lokalnega trga kmetijskih proizvodov. 
 
V okviru projekta se bodo pretežno izvajale aktivnosti odkupa in prodaje proizvodov, ki bodo zahtevale veliko mero organizacijskih in 
marketinških prednosti. Slednje so vitalnega pomena za uspešno izvedbo projekta, ter njegovo nadaljevanje po preteku obdobja 

57.500,00 



financiranja projekta. 
 
Pomemben del aktivnosti projekta bo namenjen tudi promocijskim in komunikacijskim aktivnostim. Promocijske aktivnosti bodo izvedene 
s pomočjo usposobljenih zunanjih strokovnjakov, ki bodo poskrbeli za ustrezen pristop in izvedbo promocije. Komunikacijske aktivnosti 
bodo namenjene predstavitvi projekta in projektnih ciljev, ter rezultatov skozi celotno obdobje trajanje projekta. 

 


