Sistem skupne predstavitve
in naročanja lokalne
ponudbe Logatec (+LAS)
dr. JOŽE HLADNIK

Predstavitev in promocija
ponudbe lokalne hrane
- Sedaj poteka pod BF-Zabojček Logatec in
individualno.
- Smiselno vključiti FB-Lokalna tržnica Logatec
- Kmetije lahko predstavljene na s-kmetij.si (upravlja Jože)
ali pod kakšno drugo domeno
- Smislno odpreti lokalno.logatec.si ali podobno?
- Vključitev promocije a-la visit.logatec, Logaško.si? TD
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Primeri uporabe:
-

“tržni viški” iz vrta - prodaja na dvorišču- objava - možnost naročila, prevzem na
tržnici
sedaj prisotni na tržnici - objava in možnost naročila - prevzem na tržnici prevzemni dan med tednom - prevzemni avtomat, lokalna trgovina - dostava
sedaj s prodajo na domu - objava in možnost naročila - prevzem na tržnici prevzemni dan med tednom - prevzemni avtomat, lokalna trgovina - dostava
sedaj z dostavo - objava in možnost naročila - prevzem na tržnici - prevzemni dan
med tednom - vključitev drugih v dostavo -

Primeri dobrih praks in zgledi
Sevnica -PRIMER KATALOGA ZA LOKALNE PRIDELOVALCE PDF https://www.kstm.si/pdf/ceniki/Kmecka-trznica-Sevnica-2020.pdf,
https://www.obcina-sevnica.si/koronavirus/seznam-lokalnih-ponudnikov-pridelkov-in-izdelkov
Krško- PREPROSTA OBJAVA PONUDNIKOV
https://www.eposavje.com/ostale-novice/v-krskem-dogovor-z-lokalnimi-pridelovalci-hrane in

VIDEO:

https://cptkrsko.si/lokalni-ponudniki-hrane_krsko/
Hoče-Slivnica - PREDSTAVITEV LOKALNIH PONUDNIKOV NA OBČINSKI STRANI https://visit-hoceslivnica.si/objave/109
Koper - Predstavitev ponudnikov https://www.marjeticakoper.si/wp-content/uploads/2020/04/Seznam-prodajalcev-8.4.2020.pdf
Postojna - POZIV K OBLIKOVANJU KATALOGA https://www.postojna.si/objava/262885
Kmetije PRIMERI NAROČILNIC: Pustotnik- Flis: https://www.kmetijaflis.si/pravilnik-narocanja-in-dostave/
Bostjan Lakner, ima spletno trgovino in tudi dostavo na dom. https://spoljanamizo.si/
Kočevje - ZADRUGA, TRŽNICA, Spletna Trgovina . http://zakladi-kocevske.si/trznica-2/
Združeno preko naročilnic; Mali plac za prihodnost, Marjan Kogelnik, https://www.facebook.com/groups/samooskrba/ …
https://www.medvode.si/post/221852 -prodajne omare

Dopolnjujoča ponudba izven O. Logatec
-

Ponudba ekoloških kmetij (moke, med, kis)
Zgodnje spomladanska zelenjava
Ponudba sezonske zelenjave (pelati…)
Sezonsko sadje (borovnice, maline, češnje…)
Ponudba biodinamičnih kmetij…
LOA, Moja štacuna (Lilijana Brajlih)...
Boštjan Lakner
siri - Na Ravan, Pustotni
sveže meso (Zajc), sveže eko meso (Laškar)
Dobrote s Primorske - (vino, oljčno olje…)
Sveže testenine (žlikrofi)
Mesnine (Parešuti)

Pričakovanja:
-

-

URADNO spletno mesto, kjer se objavlja kdo je na tržnici in kaj ponuja. Kje in
kako se še lahko dobi lokalno hrana (ostale kmetije s prodajo na domu/dostavo,
LOA d.o.o., Boštjan Lakner, viški z domačih vrtov, ponudba od drugod…).
Dovoljenje za uporabo FB profila LTL za objavo obvestil (dogovoriti se je
potrebno kaj in kako).
Dovoljenje uporabe prevzemnih mest na tržnici in drugje po občini Logatec.
Financiranje koordinatorja za eno leto (nekdo, ki v tem vidi smisel).

Zabukovec - naročanje, prevzem med tednom
Tomazin*2 - Objava ponudbe in naročila
Pri Kendu - Objava ponudbe in naročila
Urša - mesto za objavo ponudbe poznanih kmetij
Kmetija Kogovšek, kmetija Gabrovce, slaščičarka Kimi (T’sladko)... - Objava ponudbe in naročilnice
Vse objave iz zelenega zabojčka.
...

