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Uvod

Namen tega vodnika je kupcem predstaviti uporabo spletne 
aplikacije “Domača spletna tržnica”. S pomočjo “Domače spletne 
tržnice” lahko kupci pregledujejo in kupujejo domače kmetijske 
proizvode z območja Istre. 

Cilj ustvarjalcev aplikacije “Domača spletna tržnica” je, da 
bo aplikacijo prepoznalo in sprejelo čim večje število njenih 
uporabnikov, tako pridelovalcev kmetijskih proizvodov kot tudi 
kupcev, ki bodo z njeno uporabo zadovoljili svoje potrebe po 
proizvodih. Spletna aplikacija je enostavna za uporabo, pri čemer 
zadostuje poznavanje osnov interneta.  

1. 
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O PROJEKTU NEPOSREDNE PRODAJE KMETIJSKIH PROIZVODOV 
PREKO SPLETA

Spletna aplikacija “Domača spletna tržnica” je rezultat projekta “Organizacija sistema neposre-

dne prodaje kmetijskih proizvodov s pomočjo internetne tehnologije” (akronim: OSIPPPIT), ki 

je financiran v okviru Operativnega programa IPA Slovenija-Hrvaška 2007–2013. 

Pri projektu sodelujejo štirje partnerji: 

1. Inštitut za kmetijstvo in turizem Poreč – vodilni partner,

2. Mesto Vodnjan,

3. Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede iz Maribora,

4. Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središča iz Kopra.

Vodja projekta je dr. Milan Oplanić.

Potreba po vzpostavitvi sistema za neposredno prodajo kmetijskih proizvodov izhaja iz dej-

stva, da je globalni trg kmetijskih proizvodov nasičen s cenenimi proizvodi masovne, industrij-

ske proizvodnje, ki velikokrat ni dovolj poznana in katere osnovni cilj je povečevati dobiček, 

pogosto na račun kakovosti. Takšni trendi najbolj vplivajo na male in srednje kmetije, ki nima-

jo možnosti  tehnološke modernizacije ter specializacije in posledično ne morejo pridelati 

zadostne količine proizvodov, da bi se lahko povezale z veletrgovci in večjimi potrošniki. Prav 

tako nimajo prostora za zniževanje proizvodnih stroškov, da bi bili cenovno konkurenčni.

Če upoštevamo pomen malih in srednjih kmetij pri upravljanju in trajnostnem razvoj podeželja 

ter sociološko, ekološko in kulturološko vlogo pri njegovem ohranjanju, potem je jasno, da 

je ena izmed najpomembnejših nalog kmetijske politike (zlasti na območju Sredozemlja) najti 

nove možnosti in vire dohodka za obstanek te skupine kmetijskega sektorja.

1.1. 1.2. CILJI PROJEKTA

Projekt ima dva osnovna cilja:

I. Promoviranje možnosti in načina neposredne prodaje ter njene koristi za pridelovalca  

in kupca:

a. Nakup svežih, lokalno pridelanih, sezonskih, kakovostnih kmetijskih proizvodov,

b. Neposredni vpogled v tehnologijo pridelave in vzpostavitev medsebojnega zaupanja,

c. Boljši pogoji kupoprodaje (izbira mesta dostave in načina plačila, ugodnejše cene),

d. Takojšnje plačilo prodanih proizvodov.

II. Zagon neposredne prodaje kmetijskih proizvodov preko spleta na območju Istre.   

Cilj se lahko realizira z naslednjimi dejavnostmi: 

Ovaj se cilj realizira kroz nekoliko aktivnosti:

a. Zbiranje izkušenj in primerov dobre prakse pri neposredni prodaji kmetijskih proizvodov 

preko spleta v Italiji in Avstriji,

b. Izdelava specializirane spletne aplikacije za neposredno prodajo kmetijskih proizvodov z 

imenom “Domača spletna tržnica”,

c. Organizacija delavnic za kmetije o možnostih in načinu uporabe spletne aplikacije za 

neposredno prodajo lastnih proizvodov,

d. Preko sredstev javnega informiranja seznaniti celotno javnost oz. potrošnike kmetijskih 

proizvodov o možnostih in načinu nakupa domačih (lokalnih) proizvodov neposredno 

od pridelovalcev.
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Ugodnosti za kupce na 
“Domači spletni tržnici”

Z nakupom na “Domači spletni tržnici” je dosežen optimalni 
odnos med ceno in kakovostjo kmetijskih proizvodov, z njim pa se 
spodbuja tudi razvoj kmetijstva na lokalnem območju.

Aplikacija je namenjena dvema osnovnima ciljnima skupinama:

1. Kmetijam kot pridelovalcem in ponudnikom lastnih kmetijskih proizvodov,

2. Celotni javnosti kot kupcem in končnim potrošnikom domačih kmetijskih 

proizvodov.

Uporaba aplikacije “Domača spletna tržnica” je za registrirane 
kupce brezplačna in nezavezujoča. 

Kupci kmetijskih proizvodov lahko preko “Domače spletne tržnice” preprosto 

pregledujejo trenutno izbiro kmetijskih proizvodov na območju Istre, spoznavajo 

kmetijska gospodarstva, ki ponujajo svoje proizvode in z nekaj kliki miške kupijo želene 

kmetijske proizvode. Z izbiro časa in načina prevzema ter načina plačila kupljenih 

proizvodov ima kupec možnost razporejati svoj čas.

Kupcem, ki se registrirajo na “Domačo spletno tržnico”, je omogočeno: 

− hitro in preprosto iskanje želenega kmetijskega proizvoda ali pridelovalca v 

neposredni bližini,

− seznaniti se s člani kmetijskega gospodarstva in tehnologijo pridelave ter predelave 

proizvodov,

− nakup sezonskih, svežih, neposredno nabranih pridelkov in pripravljenih proizvodov, 

ki med skladiščenjem niso obdelani,

− izbira kraja in časa prevzema proizvodov ter način plačila.

2. 
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Pogoji uporabe aplikacije 
“Domača spletna tržnica”

Kupci morajo izpolnjevati dva osnovna pogoja za uporabo   
aplikacije, in sicer:

1. Prevzem in plačilo proizvodov po pogojih, ki so jih izbrali ob naro-
čilu. Po potrjenem naročilu ima kupec možnost poslati komentar 
ponudniku, pri katerem je naročil proizvod. Komentar bosta lahko 
videla samo ponudnik in administrator “Domače spletne tržnice”. 
Če se ugotovi, da posamezni kupec pri naročilu proizvodov ne 
upošteva veljavnih pravil, ima administrator aplikacije pravico  
takšnemu kupcu onemogočiti nadaljnja naročila.  

2. Vnos resničnih in veljavnih podatkov ob registraciji, da lahko  
komunikacija med kupcem in pridelovalcem poteka nemoteno.  

KDO LAHKO KUPUJE PREKO APLIKACIJE “DOMAČA SPLETNA TRŽNICA”?

Aplikacija je namenjena vsem končnim potrošnikom in kupcem kmetijskih proizvodov, ki 

želijo kupiti ter uporabljati domače, lokalno pridelane proizvode.

Osnovni namen aplikacije je neposredna prodaja kmetijskih proizvodov kupcem, ki bodo 

proizvode kupovali z namenom končne porabe, nadaljnje predelave ali pa zaradi prodaje 

končnemu porabniku. 

Glede na to so lahko kupci na “Domači spletni tržnici”:

− gospodinjstva,

− restavracije, gostilne in drugi gostinski objekti,

− vrtci, šole, bolnišnice in druge javne ustanove,

− mali hoteli, kampi in drugi turistični objekti,

− turisti, 

− ostale skupine potrošnikov kmetijskih proizvodov.

Pri registraciji je potrebno vnesti naslednje podatke:

1. Ime in priimek

2. Naslov

3. Poštno številko

4. Kraj

5. Številko mobilnega telefona

6. Elektronski naslov

7. Davčno številko (samo za pravne osebe)

3. 
3.1. 
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Navodila kupcem za uporabo  
“Domače spletne tržnice”

Namen navodil je uporabnikom/kupcem predstaviti možnosti in olajšati celotni postopek 

dela z aplikacijo, ki vsebuje naslednje elemente:

 1. Registracija in prijava uporabnika

 2. Pregled ponudbe proizvodov

 3. Postopek naročila proizvodov

 4. Postopek nakupa proizvodov 

4. 

REGISTRACIJA IN PRIJAVA KUPCA

Kupec, ki želi kupiti določen proizvod se mora najprej registrirati. Odpiranje okna za 

registracijo se izvede z izbiro “Prijava” (Slika 1, oznaka 1) in nato “Registracija kupca”  

(Slika 1, oznaka 2).

Pri registraciji mora kupec vnesti točne podatke v vsa polja  (Slika 2).

Po vnosu teh podatkov in z izbiro “Prijavi se” bo kupec na elektronski naslov prejel zahtevo za 

preverjanje pravilnosti elektronskega naslova, ki jo mora potrditi. Po potrditvi na elektronski 

naslov prispe drugo sporočilo, ki vsebuje geslo za prijavo v aplikacijo. Navedeno geslo je 

treba vnesti v okence za prijavo na način “Kopiraj/Prilepi” (Slika 3). Prav tako je potrebno v 

predvideno polje vnesti isti elektronski naslov, kot ga je kupec vnesel pri registraciji.

Slika 1.

Slika 2.

Slika 3.

4.1. 
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Po tako izvedeni prvi prijavi aplikacija ponuja možnost spremembe in določitve lastne-

ga gesla, kar svetujemo vsem kupcem, saj je s tem olajšana njena nadaljnja uporaba. Za 

spremembo gesla je potrebno klikniti na “Moj račun” v zgornjem desnem kotu, nato se 

pojavi padajoči meni, kjer je potrebno izbrati  “Sprememba gesla” (Slika 4).

Na obrazcu za spremembo gesla mora kupec v polje “Geslo” in “Potrditev gesla” vne-

sti novo, lastno geslo, s katerim se bo v prihodnje prijavljal v sistem. Nato je potrebno 

klikniti “Spremeni” (Slika 5). 

Slika 4. Slika 6.

Slika 7.Slika 5.

Poleg spremembe gesla je možno spremeniti tudi druge podatke kupca. Za spremembo 

drugih podatkov mora kupec klikniti zavihek “Moj račun” v zgornjem desnem kotu, nato 

se pojavi padajoči meni, kjer je potrebno izbrati možnost “Sprememba podatkov” (Slika 6). 

Odpre se okno za spremembo podatkov. Po vnosu novih podatkov je potrebno klikniti 

možnost “Spremeni”, da se podatki shranijo (Slika 7). 
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Slika 8.

Slika 9.

Slika 10.

PREGLEDOVANJE PONUDBE PROIZVODOV

S klikom na meni “Proizvodi” (Slika 8, oznaka 1) se odpre stran “Iskanje proizvodov”. 

Proizvodi so predstavljeni s fotografijo. Če kazalec miške postavite na fotografijo, se 

odpre zeleno polje “Poizvedite več” (Slika 8, oznaka 2). S klikom na zeleno polje se 

odpre stran pridelovalca z opisom proizvoda in kmetijskega gospodarstva. 

Ponudbo proizvodov lahko kupec pregleduje na štiri načine. Nad seznamom s 

fotografijami proizvoda se nahaja filter iskanja, ki kupcu omogoča natančno iskanje. 

Filter omogoča štiri načine iskanja (Slika 8, oznaka 3).

4.2.1. Iskanje po skupini proizvodov

Izdelki so na “Domači spletni tržnici” razdeljeni v 24 skupin. Pod napisom “Skupine proizvo-

dov”, v polju “Izberi” se s klikom na črno puščico odpre padajoči meni s 24 skupinami (Slika 9). 

Z izbiro določene skupine, na primer “Sveže sadje”, in  klikom na “Iskanje” aplikacija ponudi 

seznam vseh dostopnih proizvodov različnih pridelovalcev iz izbrane skupine proizvodov (v 

tem primeru “Sveže sadje”) (Slika 10).

4.2. 
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4.2.2. Iskanje po podskupini proizvodov

Pod napisom “Podskupine proizvodov” v polju “Izberi” se s klikom na črno puščico odpre 

padajoči meni z vsemi dostopnimi podskupinami proizvodov znotraj predhodno izbrane 

skupine proizvodov (Slika 11).

Z izbiro želene podskupine proizvoda in s klikom na “Iskanje” aplikacija ponudi seznam vseh 

proizvodov različnih pridelovalcev.

4.2.3. Iskanje po območju/lokaciji pridelave

Pridelovalci so razdeljeni na osem območij, in sicer Buje, Buzet, Koper, Labin, Pazin, Poreč, Pulj 

in Rovinj. Z izbiro lokacije in s klikom na “Iskanje” lahko kupec poišče proizvode, ki so v njegovi 

neposredni bližini. Na ta način je nakup proizvodov priročnejši (Slika 12). 

4.2.4. Iskanje po ključni besedi

Če kupec išče točno določen pojem, aplikacija ponuja iskanje po ključni besedi ali delu 

besede. Prikazali se bodo vsi pridelovalci oziroma proizvodi, ki v opisu vsebujejo iskano 

besedo ali del besede (Slika 13). 

Kupec lahko išče proizvode tako, da kombinira vse štiri načine iskanja hkrati, se pravi, 

da lahko vpiše skupino proizvodov, podskupino proizvodov, lokacijo in ključne besede 

(Slika 14).

Slika 11. Slika 13.

Slika 14.Slika 12.
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Slika 15.

Slika 16.

POSTOPEK NAROČILA PROIZVODOV

Ko kupec pregleda ponudbo proizvodov in izbere želeni proizvod, se začne postopek 

naročila.

Postopek naročila se prične na strani pridelovalca, katerega proizvod je kupec izbral 

(Slika 15, oznaka 1). Na spletni strani pridelovalca se lahko kupec natančneje pozanima o 

kmetiji ter poišče tudi druge proizvode, ki jih ta pridelovalec ponuja. S klikom na “Dodaj 

v košarico”, ki se nahaja poleg fotografije proizvoda, kupec doda proizvode v virtualno 

košarico (Slika 15, oznaka 3). Poleg ikone “Dodaj v košarico” se nahaja ikona za izbiro 

količine. S klikom na “+” se količina poveča, s klikom na “–” se količina zmanjša (Slika 15, 

oznaka 4).

Pri opisu kmetijskega gospodarstva lahko s klikom na “Poizvedite več” kupec dobi 

natančnejše informacije o podatkih pridelovalca, kraju in času dostave in načinu pla-

čila ter dodatne opombe glede minimalne količine naročila. Aplikacija ne bo sprejela 

naročila, če je skupna vrednost proizvoda manjša od zneska, navedenega v opombah 

o minimalni vrednosti naročila (Slika 16). 

Ko kupec klikne na izbrani proizvod in določi količino, se odpre virtualna “Košarica” s 

podatki o kmetijskem gospodarstvu, izbranem proizvodu, ceni, količini ter skupni ceni 

(Slika 17).   

Če kupec želi spremeniti izbiro, klikne na znak “X” na koncu vrstice v tabeli in izbira v 

košarici izgine (Slika 17, oznaka 1).  

4.3. 
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Slika 17.

Slika 19.

Slika 18.

S klikom na “Naroči” se odpre stran “Naročilo”, kjer kupec na podlagi dodatnih polj s padajo-

čim menijem izbere način dostave (Slika 18, oznaka 1) in način plačila (Slika 18, oznaka 2). 

S klikom na “Pošlji naročilo” aplikacija pošlje pridelovalcu obvestilo o naročilu. 

Ko pridelovalec potrdi naročilo (za to ima 24 ur časa), kupec prejme obvestilo o 

potrdilu naročila po SMS-u, na elektronski naslov pa ponudbo z vsemi elementi 

naročila. Če pridelovalec v navedenem roku ne potrdi naročila, bo kupec po 

SMS-u prejel sporočilo, da je naročilo preklicano. To obvestilo aplikacija pošlje 

samodejno. 

Ponudba vsebuje vse pomembne podatke za dokončanje postopka nakupa in 

dostave proizvodov: datum, vsebino naročila, kraj, datum in čas prevzema, ime ter 

naslov pridelovalca in način plačila. Če je izbran način plačila “Po predračunu” ali 

“S kartico”, so na ponudbi tudi podatki, potrebni za realizacijo plačila. 

S klikom na zavihek “Moj račun” v zgornjem desnem kotu lahko kupec pregleduje 

vse navedene podatke o svojih dosedanjih naročilih s prikazom statusa naročila 

(Novo naročilo, Potrjeno naročilo, Preklicano naročilo, Plačano naročilo) (Slika 19).

POMEMBNO: 

•	 V košarici se lahko hkrati nahajajo proizvodi različnih pridelovalcev.

•	 Kupec se mora zdaj (če se že ni) prijaviti v aplikacijo, da lahko dokonča postopek naročila.
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NAČINI PLAČILA

Naročilo je mogoče poravnati z naslednjimi načini plačila:

1. Ob prevzemu – pomeni, da kupec plača z gotovino ob prevzemu proizvodov.

2. Po predračunu – pomeni, da kupec plača naročene proizvode po izstavljenem računu, pred 

prevzemom proizvodov. Če želi pridelovalec svojim kupcem omogočiti to obliko plačila, aplikacija 

samodejno oblikuje ponudbo in jo pošlje kupcu takoj, ko pridelovalec sprejme naročilo.

3. S kartico – pomeni, da lahko kupec plača naročene proizvode s kartico po izstavljeni ponudbi, 

pred prevzemom proizvodov. Aplikacija podpira kartično poslovanje preko Zagrebačke banke, 

d. d., Zagreb. 

Glede na način plačila je komunikacija med kupcem in pridelovalcem sledeča:

1. Plačilo ob prevzemu: 

•	 kupec pošlje pridelovalcu naročilo,

•	 pridelovalec naročilo potrdi (ali zavrne),

•	 kupec prejme obvestilo o potrdilu naročila in ponudbo ali obvestilo o zavrnitvi naročila,

•	 pridelovalec dostavi proizvode kupcu, prejme plačilo in izroči račun.

2.   Plačilo po predračunu ali s kartico: 

•	 kupec pošlje pridelovalcu naročilo,

•	 pridelovalec naročilo potrdi (ali zavrne),

•	 kupec dobi ponudbo in plača z virmanom,

•	 kupec pošlje pridelovalcu obvestilo o vplačilu,

•	 pridelovalec po pregledu vplačil na svojem žiro računu kupcu dostavi proizvode in izroči 

račun.

Vsa obvestila v postopku komunikacije med kupcem in pridelovalcem (naročilo, potrditev ali 

zavrnitev naročila, potrdilo o plačilu) potekajo preko elektronske pošte in SMS-ov.

POMEMBNO:

Pri izpolnjevanju naročila in določanju časa dostave morajo kupci upoštevati, da je najkrajši rok za 

dostavo proizvodov odvisen od načina plačila ter znaša:

– pri plačilu ob prevzemu najmanj dva dni (oziroma 48 ur), saj ima pridelovalec 24 ur časa, da 

potrdi naročilo, in naslednjih 24 ur za pripravo ter dostavo proizvodov;

– pri plačilu po predračunu ali s kartico najmanj tri dni (oziroma 72 ur), saj ima pridelovalec 24 

ur časa, da potrdi naročilo, kupec ima 24 ur časa za plačilo, pridelovalec pa ima nato še 24 ur 

časa za pripravo in dostavo proizvodov.

Spoštovani kupci,
če imate težave z uporabo sistema, nam pišite na info@trznica-trg.eu

Želimo vam prijetno nakupovanje!

Lep pozdrav, 

administratorji Inštituta za kmetijstvo in turizem Poreč.

4.4. 
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DOMAČA SPLETNA TRŽNICA

www.trznica-trg.eu


