
PREDSTAVNIKI HOREKE, VABLJENI NA BORZO ZELENE VERIGE - BORZO 
PONUDBE IN POVPRAŠEVANJA PO LOKALNO PRIDELANI HRANI 
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 predelovalci lokalnih kmetijskih pridelkov in njihove zadruge, kot ponudniki in predstavniki javnih 
zavodov – šol, vrtcev in tudi drugih javnih zavodov ter turizma in gostinstva kot povpraševalci po lokalno pridelani 
in predelani hrani.

POMEMBNI PODATKI: 
Kdaj: petek, 9. september 2022
Kje: Gospodarsko razstavišče, Dunajska 18 LJubljana, vhod z Dunajske ceste v Preddverje Marmone dvorane, 
kot na spodnji sliki:

Potek: 
10.00-13.00 
registracija na recepciji, dvig kataloga ponudnikov lokalno pridelane hrane, in materialov za izobraževanje, ter 
poslovnega vabila za ogled sejemskega dvojčka Narava-zdravje in Otroški bazar  
12.00-13.00
Strokovne vsebine (predavanja), vsebine bodo aktualne zato pripročamo udeležbo, program bomo prijavljenim 
poslali naknadno  
13.00-15.00
Borzni sestanki z možnostjo podaljšanja do 17.00 

Pred predavanji oziroma po borzi ste vabljeni še k ogledu sejemskega dvojčka Narava-zdravje in Otroški bazar. 
Vabila za ogled dvignete na recepciji Zelenih verig.

PREDSTAVNIKI HOREKE ZA UDELEŽBO NA GORNJIH DOGODKIH ZELENE VERIGE 22, PROSIM 
IZPOLNITE PRIJAVNI DEL IN ga skeniranega ali fotografiranega do 1.7.2022 prosim pošljite na spodnji 
naslov zelene.verige@gr-sejem.si

Ime in priimek:

Funkcija:

Naziv in naslov, kjer ste zaposleni:

Vaš kontakt (e-mail naslov):

Izjava o varstvu osebnih podatkov:
Podpisani soglašam, da osebne podatke iz te prijavnice Gospodarsko razstavišče d.o.o. in Zavod za šolstvo Republike Slovenije 
lahko uporabita in obdeluje za organizacijo te borze in za povabilo na naslednjo borzo. Podpisani si pridružujem pravico, do preklica 
hrambe podatkov oz. do zahteve vpogleda v podatke, ki se hranijo o meni.
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