
Predstavite svoje pridelkov na zemljevidu  
in se promovirajte brezplačno 

  

Spoštovani kmetje, pridelovalci in predelovalci naše super hrane,    

v okviru promocije lokalnih kmetijskih in živilskih proizvodov vam Ministrstvo ta kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano ponuja priložnost za brezplačno promocijo vaše lokalne ponudbe 
pridelkov s kmetij, vaših certifikatov »izbrana kakovost Slovenija«, EKO in druge na zemljevidu 
ponudnikov lokalne hrane na spletni strani www.nasasuperhrana.si.   

 
Predstavitev na zemljevidu je preprosta in vam bo vzela le nekaj minut. V primeru težav ali 
vprašanj pa se lahko obrnete na naše prijazne svetovalce na: zemljevid@nasasuperhrana.si ali 
na telefon: 041 708 950. 
Pripravili smo kratka video navodila kako ustvariti privlačno predstavitev. Za ogled video 
navodil kliknite tukaj:  VIDEO NAVODILA. 
Dodatne informacije najdete tudi tukaj>> Kaj obsega dobra predstavitev na novem zemljevidu 
ponudnikov lokalne hrane. 

Ministrstvo tudi redno promovira zemljevid in s tem vse ponudnike na njem. 

 

Kako vas vidi potrošnik 

Da boste bolje razumeli delovanje zemljevida, vas vabimo, da obiščite zemljevid kot potrošnik.   

Za obisk zemljevida kliknite TUKAJ. Delovanje preskusite tako, da na zemljevidu kliknete zeleni 
gumb "Išči po kriterijih" in najdete pridelek, ki vas zanika. Ko na primer kliknete sadje, se vam 
odpre nabor pridelkov, ki jih lahko izberete (jabolka, jagode....), nadalje lahko izberete 
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certifikat (izbrana kakovost, ekološki in drugi). S klikom na dnu strani »prikaži ponudnike« vam 
na zemljevidu prikaže vse ponudnike, ki ta izdelek/pridelek ponujajo.  

Sedaj je čas, da VAŠO ponudbo PRAVILNO vnesete v zemljevid, da bo vidna potrošnikom.  

Kako se predstaviti? 

Na povezavi Zemljevid ponudnikov v desnem zgornjem kotu kliknete na gumb »Registracija 
ponudnika« in ustvarite svojo predstavitev. Postopek je zelo enostaven, na vsakem koraku 
imate jasno napisana vsa navodila. Po vnosu vseh podatkov in fotografij bo ustvarjena 
privlačna predstavitev na zemljevidu. Na koncu ne pozabite podatkov shraniti in preverite vašo 
ponudbo kot potrošnik.   

Bodite pozorni, da vsak pridelek vnesete posebej iz nabora in da k vsakemu pridelku posebej 
vnesete tudi VSE certifikate, ki jih imate, npr. »ekološki«, »izbrana kakovost – Slovenija« in 
drugi. Na ta način boste poskrbeli za še večjo vidnost in prepoznavnost svoje ponudbe. 

V kolikor sistem pri shranjevanju podatkov ne shrani ali ne posodobi vnosa podatkov, bodite 
pozorni na rdeče obarvana vnosna polja, ki navajajo morebitne napake pri vnosu.  

Veselimo se vašega odziva in se vam zahvaljujemo, ker pridelujete lokalno, kakovostno 
slovensko hrano za slovenske potrošnike. 

 

 
Ekipa Sektorja za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov,  
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
 

 

 

 

 

 

 

 
Spletni naslovi: 
Zemljevid:   https://www.nasasuperhrana.si/zemljevid-lokalni-ponudniki-hrane/ 
Video navodila:  https://www.youtube.com/watch?v=Fs3Id2IhuDQ 
Kaj obsega dobra predstavitev: https://www.nasasuperhrana.si/clanek/kaj-obsega-dobra-predstavitev-na-novem-
zemljevidu-ponudnikov-lokalne-hrane/ 
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