
Priloga 1: Poslovni načrt organizacije ali skupine proizvajalcev 

 

Poslovni načrt vsebuje naslednje obvezne sestavine: 

 

1. opis stanja organizacije ali skupine proizvajalcev:  

a) razvojni načrt organizacije ali skupine proizvajalcev, 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 in 

b) učinek povezovanja članov organizacije ali skupine proizvajalcev, ki se odraža 

predvsem v višji ceni proizvoda in racionalizaciji poslovanja organizacije ali skupine 

proizvajalcev (na primer višji povprečen prihodek na kmetijsko gospodarstvo, cena 

proizvoda na enoto proizvoda); 

 

2. obvezne razvojne cilje:  

 

Zap. št.   Dokazilo  

1.  Upravičenec bo v koledarskem letu pred vložitvijo 

zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev povečal število 

članov glede na stanje ob vložitvi vloge na javni razpis.  

Če upravičenec uveljavlja podporo za obdobje, ki je 

daljše od dveh koledarskih let, lahko namesto povečanja 

števila članov izpolni razvojni cilj s povečanjem rasti 

vrednosti tržne proizvodnje v koledarskem letu, za 

katero se vlaga zadnji zahtevek za izplačilo sredstev 

glede na koledarsko leto po vložitvi vloge na javni razpis.  

Izpolnjevanje cilja je 

razvidno iz evidence 

organizacij ali skupin 

proizvajalcev oziroma 

njenih knjigovodskih 

evidenc 

2.  Upravičenec bo najpozneje v drugem koledarskem letu 

trajanja podpore pripravil poročilo o raziskavi trga, 

možnosti povečanja števila članstva organizacije ali 

skupine proizvajalcev, pripravil skupna pravila o 

informacijah o proizvodnji in priporočila za izboljšanje 

kakovosti proizvodov iz sektorja, za katerega je priznan 

(lastnosti proizvoda, tehnološka navodila, smernice). 

Poročilo, skupna pravila, 

priporočila 

3.  Upravičenec bo v obdobju trajanja podpore razvijal 

poslovne in trženjske spretnosti ter organiziral in 

pospeševal procese inovacij na način, da bo v času 

trajanja podpore izvedel najmanj dve izobraževanji 

članov organizacije ali skupine proizvajalcev na temo 

izboljšanja tehnologije oziroma pridelave proizvodov iz 

sektorja, za katerega je priznan, v skupnem trajanju 

najmanj šest ur, pri čemer se mora izobraževanja 

udeležiti najmanj pet članov organizacije ali skupine 

proizvajalcev. 

Poročilo, fotografije, 

gradivo, lista prisotnosti, 

program izobraževanja 

 


