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VIZIJA
Postati  največja  in  najnaprednejša  kratka  dobavna  veriga  v  regiji,  s  ciljem  doseči
ekonomsko  trajnost,  biti  socialno  odgovorna  ter  okolju  prijazna,  za  koristi  vseh
vpletenih deležnikov in širše skupnosti.

POSLANSTVO
Trgovina Zelena točka zagotavlja potrošnikom  svežo, sezonsko zelenjavo, sadje in
druge  proizvode  skozi  vse  leto.  S  trajnostnimi  pristopi  omogočamo  potrošnikom
kakovostnejši način prehranjevanja in življenja ter obenem ohranjamo čisto in varno
okolje. 

Pri izpolnjevanju tega poslanstva nam pomaga preko 70 slovenskih pridelovalcev in
proizvajalcev,  ki  potrošniku  zagotavljajo  pridelke  in  izdelke  proizvedene  v  Sloveniji,
našo ponudbo pa dopolnjujemo tudi s proizvodi iz uvoza. 

USMERITVE 
 končnim potrošnikom ter  javnim in  zasebnim inštitucijam ponuditi  pestro izbiro

različnih svežih, lokalno pridelanih izdelkov,
 povezovati lokalne pridelovalce,
 omogočati kratke transportne poti od njive do krožnika,
 skupaj  s  pridelovalci  razvijati  in  potrošnikom  ponujati  pridelke  in  izdelke  iz

nacionalnih in evropskih shem kakovosti (Zaščitena geografska označba, ekološka
in  integrirana  pridelava,  izbrana  kakovost  …)  ter  promovirati  lastno  blagovno
znamko Lokalno.je

        

ZAVEZE 
 Skrbimo za varnost in kakovost pridelkov ter izdelkov v celotni verigi. 
 Zagotavljamo transparentnost in sledljivost v celotni verigi
 Zagotavljamo  skladnost  z  ustreznimi  regulatornimi  zahtevami  in  upoštevamo

zahteve kupcev.
 Skrbimo za varnost živil.
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 Skrbimo za uspešnost poslovanja.
 Zagotavljamo,  da  so politika  kakovosti  in  cilji  skladni  s  kontekstom in  strateško

usmeritvijo organizacije in da sistem vodenja doseže predvidene rezultate.
 Zagotavljamo,  da  so  zahteve  sistema  vodenja  varnosti  in  kakovosti  vključene  v

poslovne procese organizacije.
 Spodbujamo uporabo procesnega pristopa in razmišljanja na podlagi tveganj.
 Skrbimo za ozaveščenost, usposabljanje zaposlenih, komunikacijo med zaposlenimi

in ostalimi deležniki.
 Vključujemo  in  usmerjamo  osebje,  da  prispeva  k  uspešnosti  sistema  vodenja

kakovosti. 
 Spodbujamo izboljšave.
 Zadovoljstvo odjemalcev

Murska Sobota, 20.9.2022                                                               Denis Topolnik,
predsednik                                                                   
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