
PRIJAVA ZA PRIDELOVALCE, NJIHOVA ZDRUŽENJA NA BORZO 
ZELENE VERIGE - BORZO PONUDBE IN POVPRAŠEVANJA  
PO LOKALNO PRIDELANI HRANI

1. KRATKO NABAVNO VERIGO lahko imenujemo tudi ZELENA VERIGA. Kratka je sinonim za zeleno, trajnostno
– torej govorimo o sezonski hrani, ki je trajnostno pridelana, predelana, distribuirana in porabljena v lokalnem
okolju, zaradi česar od njive do vilic potrebuje kar najmanj časa oziroma kilometrov.

K vzpostavitvi kratkih nabavnih verig ali Zelenih verig lahko veliko prispevajo vzpostavitve rednih borz lokalnih 
živil, kjer se bodo dva krat letno srečali, izmenjali podatke o ponudbi in povpraševanju, ter sklepali dogovore 
pridelovalci in njihove zadruge ter predelovalci lokalnih kmetijskih pridelkov, kot ponudniki in predstavniki javnih 
zavodov – šol, vrtcev in v drugi fazi tudi drugih javnih zavodov ter turizma in gostinstva kot povpraševalci po 
lokalno pridelani in predelani hrani.

Zavod Republike Slovenije za šolstvo bo isti dan tik pred borzo organiziral nacionalni posvet za predstavnike vseh 
šol zadolžene za prehrano v zavodih.

Pri projektu sodelujejo partnerji:

2. KAM, DO KDAJ POSLATI PRIJAVNICO
Ponudnik lokalno pridelane hrane, ki se želi udeležiti borze Zelene verige izpolni prijavo in podpiše prijavo ter
skenirano ali razločno poslikano pošlje do 01. 07. 2022 po elektronski pošti na naslov: zelene.verige@gr-sejem.si
ali po pošti na naslov: GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE d.o.o., Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana,
s pripisom za ZELENE VERIGE

3. KAJ JE IN KAJ OBSEGA BORZA ZELENE VERIGE, POGOJI SODELOVANJA

Nastop na borzi je za vas brezplačen. 

URNIK BORZE 
Borza no potekala na Gospodarskem razstavišču v Preddverju Marmorne dvorane, 
v petek, 9. september po naslednjem urniku: 

11.30 – 12.30 - dovoz lokalno pridelane hrane, razporeditev po v naprej označenih mizah 
11.30 – 13.00 - izobraževalni paneli. Udeležba je pa glede na atraktivnost panelov priporočljiva (program bomo 
pravočasno javili vsem prijavljenim)
13.00 – 15.00 - (če bo interes, se lahko termin na licu mesta podaljša) borzni sestanki od 14.00 dalje do največ do 
17. ure izpraznitev dvorane, odvoz lokalno pridelane hrane

PONUDNIKI LOKALNO PRIDELANE HRANE ZA UDELEŽBO NA BORZI PROSIM IZPOLNITE LE ZELENO 
OBARVANO BESEDILO. ROK PRIJAVE: 1. 7. 2022



Pred ali po borzi si lahko brezplačno ogledate sejma Narava- zdravje in Otroški bazar, z dvigom 
Vabila za ogled sejma na Recepciji borze.

PONUDNIK LOKALNO PRIDELANE HRANE, ki se prijavi in udeleži borze PREJME
a.) Mizo (140 x 60 cm) in dva stola za razstavo dela vaše ponudbe ter izvedbo sestankov 
b.) Na mizi napis z vašim polnim nazivom 
c.) Vpis v katalog ponudbe, skladno z vašimi navedbami iz prijave 
d.) Mreženje / dogovarjanje s povabljenimi kupci (Zavod Republike Slovenije za šolstvo bo povabil vse osnove šole, 
Slovenska turistična organizacija, Turistično gostinska zbornica hotelirje in gostince, Regionalna razvojna agencija 
Ljubljanske urbane in Turizem Ljubljana gostilne in hotelirje iz ljubljanske regije
e.) Brezplačno parkiranje za 1 vozilo (skladno z navodili za dostop in parkiranje - spodaj) 
f.) Možnost brezplačnega obiska predavanj, predstavitev, ki bodo potekala pred borzo
g.) Možnost brezplačnega ogleda sejmov Narava zdravje in Otroški bazar, ki potekajo na GR- ju sočasno 

4. LOGISTIKA (Navodila ponudnikom lokalno pridelane hrane za razstavljanje na borzi in dostop do borze)
Pogoj za sodelovanje je pravočasna prijava na borzo, kot to izhaja iz prijavnice. 
Zadruge oz organizacije proizvajalcev lahko prejmejo tudi več miz, če to njihova ponudba zahteva.  
Slednje se dogovorijo do 1.7. preko kontakta: zelene.verige@gr-sejem.si

Za dovoz uporabite pot, kot na priloženi skici. Na označeno parkirišče dostopate na način, da vzamete ob vhodu na 
parkirišče parkirno kartico. Parkirno kartico vam bomo na Recepciji borze, po koncu borze potrdili 
(in s tem prevzeli plačilo parkirnine) ter vas informirali o postopku izhoda.



OD TU DALJE IZPOLNI PONUDNIK LOKALNO PRIDELANE HRANE, 
KI ŽELI SODELOVATI NA BORZI ZELENE VERIGE 

PRIJAVA NA BORZO ZELENE VERIGE NA GOSPODARSKEM RAZSTAVIŠČU, 9. september
ROK PRIJAVE: 1.7. 2022 

a.) PODATKI O PONUDNIKU LOKALNO PRIDELANE HRANE 
Polni naziv ponudnika lokalno pridelane hrane (ime in priimek ali naziv zadruge oz. podjetja):

Naslov (ulica, hišna številka, poštna številka in kraj):

Kontaktna oseba:

Telefon kontaktne osebe: Elektronski naslov: 

Navedba spletne strani, če jo imate: 

Potrebujem električni priključek, ki ga bom uporabil za priročni mini hladilnik, slednjega zagotovite sami:
          DA (prosimo obkrožiti le če dejansko potrebujte električni priključek) 

b.) PODATKI – OCENA PONUDBE PONUDNIKA LOKALNO PRIDELANE HRANE 
(celotna ponudba , ki jo želi prodati in ne samo tista, ki bo predstavljena na borzi v živo) 
izpolni ponudnik 

Ponujen  
lokalni produkt

Okvirna letna 
količina

Oznaka posebne 
kakovosti  
(certifikat)*

Okviren termin, 
ko je produkt  
na voljo

Možna degustacija 
na borzi  
(da ali ne)

(če ni dovolj prostora prosimo priložite dodaten list z zgornjimi podatki) Podatki bodo objavljeni v katalogu ponudbe, ki ga bodo 
prejeli na borzi prisotni povpraševalci po lokalno pridelani hrani. 
* Navedi če in če katerega od znakov kakovosti nosi pridelek/proizvod (npr. ekološki)



Udeleženec borze Zelene verige se obvezuje, da bo na borzi ponujal in sklepal dogovore zgolj za lastne 
lokalno pridelane pridelke oz. proizvode, katerih surovine so lokalno pridelane in predelane oziroma 
lokalne pridelke oziroma proizvode pridelane oziroma predelane s strani članov zadruge ali članov 
organizacije proizvajalcev . 

Izjava o varstvu osebnih podatkov:
Podpisani soglašam, da osebne podatke iz te prijavnice na borzo Gospodarsko razstavišče d.o.o.
lahko uporabi in obdeluje za organizacijo te borze, katalog ponudbe in za povabilo na naslednjo borzo. 
Pridržujem si pravico do preklica hrambe podatkov oz. do zahteve vpogleda v podatke, ki se hranijo o meni. 
 
 
Izpolnjeno in podpisano ter skenirano ali razločno poslikano prijavo pošljite do 01. 07. 2022 po 
elektronski pošti na naslov: zelene.verige@gr-sejem.si ali po pošti na naslov: 
GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE d.o.o., Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana, s pripisom za ZELENE VERIGE 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis ponudnika lokalno pridelane hrane :                        Datum podpisa:             
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