Vprašalnik o ponudbi lokalno pridelanih živil v
Osrednjeslovenski regiji
Spoštovani pridelovalci in ponudniki lokalno pridelane hrane,
vabimo vas, da nam v priloženem vprašalniku posredujejo informacije o vaši ponudbi. Priložite tudi
kakovostne fotografije, ki najbolj predstavljajo vašo ponudbo. Informacije bomo objavili v katalogu
ponudbe lokalno pridelanih živil v Osrednjeslovenski regiji.
Vaše podatke in fotografije pričakujemo do vključno srede, 27. 10. 2021 na e-naslov
lokalnahrana@rralur.si ali po navadni pošti na naslov: RRA LUR, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana.
Za dodatna pojasnila glede podatkov lahko pokličete Vesno Erhart (041 745-184) ali Emo Šobak Mair
(041 628-565).

Za vaše sodelovanje se vam iskreno zahvaljujemo!

Osnovni podatki o ponudniku lokalno pridelanih živil
Ime kmetije / podjetja (po
domače in uradno )
Naslov in pošta
Kontaktna oseba
Kontakt

Telefon / GSM:
E-pošta:
Spletna stran:
Družbena omrežja:
Drugo:

Fotografije
Po e-pošiti pošljite do tri fotografije, ki predstavljajo vašo kmetijo, v visoki resoluciji v formatu JPG,
PNG ali podobno. V kolikor je potrebno, zapišite tudi avtorja fotografije. Eno od poslanih fotografij
bomo objavili v katalogu. Fotografije pošljite na: lokalnahrana@rralur.si

Certifikati in znaki kakovosti
Označite pridobljene certifikate oz. znake kakovosti za pridelavo oziroma predelavo živil.
Integrirana
Izbrana kakovost Slovenije
Evropske sheme kakovosti

Ekološka
Ekološka - v preusmeritvi
Drugo
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Pridelki in izdelki
V preglednici zapišite katere pridelke in izdelke iz posamezne skupine ponujate (npr. v skupini sveže
sadje zapišite jabolka in hruške), obdobje ponudbe ter ciljno skupino (glede na razpoložljivo količino
živil). Za dostavo večjih količin javnim zavodom (vrtci, šole, …), gostilnam in hotelom morate
izpolnjevati tudi vse druge pogoje za prodajo tem institucijam.

Čas / obdobje
ponudbe
(meseci)

Skupine živil (naštejte konkretna živila, ki jih
ponujate)

Sveže sadje in izdelki (jabolka, hruškov sok,
slivova marmelada, suho sadje…)

Sveža zelenjava in izdelki (solata, vložnine, kislo
zelje…)

Poljščine (krompir, rdeča pesa…)

Oreščki

Mleko in mlečni izdelki (jogurt, skuta…)

Meso in mesni izdelki

Jajca

Moka in mlevski izdelki; kruh in pekovski izdelki;
testenine;

Med

Drugo
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DA / NE
Večji kupci
Gospodinjstva
(javni
/ posamezniki
zavodi,
podjetja,…)

Prodajne poti
Zapišite kje / kdaj lahko kupci kupijo vaša živila. Namesto splošnega »po dogovoru« raje zapišite
konkreten podatek (npr. ob petkih 14:00 – 20:00; med tednom 8:00 – 12:00).
Označite

Prodajna pot

Podrobneje:

Da Ne

Prodaja živil na domu

Kdaj:

Da Ne

Prodaja v lastni trgovinici na drugi
lokaciji

Lokacija:

Prodajni avtomati

Vrsta živil:

Da Ne

Kdaj:

Lokacija:
Kdaj:
Da Ne

Prodaja preko splet / družbenih omrežij:

Naslov spletne strani:
Naslov družbenega omrežja:

Da Ne

Da Ne

Da Ne

Lastna dostava na naslov fizičnih oseb /
podjetij (npr. zabojčki)

Območje dostave (npr. Vrhnika):

Lastna dostava javnim zavodom (vrtci,
šole, domovi upokojencev…)

Območje dostave:

Prodaja na tržnicah (za vsako tržnico
posebej)

Lokacija (npr. Ekološka tržnica društva
Ajda, Podrečje 10, Domžale):

Kdaj:

Kdaj:

Kdaj:
Da Ne

Da Ne

Da Ne

Prodaja v trgovinah z lokalnimi izdelki
(za vsako trgovino posebej)

Lokacija:

Prodaja preko kratkih verig (za vsako
verigo posebej)

Ime kratke verige:

Prodaja na lokalnih prireditvah (za
vsako prireditev posebej)

Ime dogodka / prireditve (npr. Festival
podeželja, Ljubljana):

Kdaj:

Kdaj:

Kdaj poteka:
Da Ne

Drugo

Lokacija:
Kdaj:
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Druga ponudba
Druga ponudba povezana s hrano (npr. pohodnikom lahko ponudite sadni sok; ogled kmetije za
skupine; pogostitev za kmetije…)

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Soglasje
Soglašamo z objavo naših podatkov v katalogu ponudbe lokalno pridelanih živil v Da Ne
Osrednjeslovenski regiji v tiskani in e- obliki ter uporabo podatkov za druge oblike
promocije lokalne samooskrbe v regiji.

Izjava
Izjavljamo, da imamo vsa potrebna dovoljenja, registracije za pridelavo oziroma Da Ne
predelavo živil ter certifikate, ki jih navajamo v tem vprašalniku.

Želim, da mi na spodnji e-naslov pošljete katalog ponudnikov lokalno pridelanih živil v
Osrednjeslovenski regiji: ___________________________________________ .

Kraj in datum: _____________________

Firma / ime in priimek: __________________
(žig in podpis)
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