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UVOD
Zadruga Skupina vrtovi panonski z.o.o. je v okviru projekta POT DO LOKALNE HRANE, ki je bil
izbran na EU razpisu LAS GORIČKO 2020 (ESRR) razvila oz. vzpostavila spletni portal in
mobilno aplikacijo, ki omogoča izmenjavo informacij med ponudbo lokalnih proizvodov ter
realizacijo naročil. Zainteresiranim je omogočeno, da se seznanijo z uporabo ter možnostmi
izvajanja naročil (javni zavodi in druge organizacije) in oblikovanjem ponudbe ter
vključevanjem le-te na portal (proizvajalci in organizatorji proizvodnje, pridelovalci).
Odjemalci lahko na portalu na hitro poiščejo vse potrebne informacije in na enostaven ter
hiter način izvedejo oz. oddajo naročilo, ponudniki pa po drugi strani lahko hitro oblikujejo
svoje ponudbe.
V mesecu oktobru 2018 smo izvedli testno pilotno izvedbo kratke dobavne verige, in sicer na
petih območjih LAS Goričko, po štiri pilotne dostave lokalne hrane (skupaj 20 dostav), ki so jo
javni zavodi (Osnovan šola Puconci, Osnovna šola Tišina, Osnovna šola Kuzma, Vrtec občine
Moravske Toplice, Dom starejših Rakičan) sami naročili, preko inovativnega spletnega
portala in mobilne aplikacije v okviru kratke dobavne verige.
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PILOTNA IZVEDBA KRATKE DOBAVNE VERIGE
V okviru razvitega spletnega portala in mobilne aplikacije Zadruga Skupina vrtovi panonski
z.o.o. so javni zavodi (Osnovan šola Puconci, Osnovna šola Tišina, Osnovan šola Kuzma, Vrtec
občine Moravske Toplice, Dom starejših Rakičan) v začetku oktobra (2. 10. 2018) testno
naročili željeno količino tedenske ponudbe, ki je bila objavljena na spletnem portalu
(http://lokalno.je/pot-do-lokalne-hrane/aktualna-ponudba/) in mobilni aplikaciji ter zapisali
datum željene dostave.
Javni zavodi (odjemalci) so na spletnem naslovu http://lokalno.je/pot-do-lokalne-hrane/zaodjemalce/ najprej izpolnili spletni obrazec, kjer so vpisali vse potrebne informacije.
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Administrator spletne strani je v nadaljevanju ustvaril uporabniški račun za odjemalce. Javni
zavodi (odjemalci) so prejeli dostopne podatke (uporabniško ime in geslo), s katerim so
dostopali do mobilne in spletne aplikacije Pot do lokalne hrane.
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Mobilno aplikacijo so si sneli brezplačno na Google Play Store
(https://play.google.com/store/apps/details?id=si.pro_koda.zelenatocka)
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Javni zavodi (odjemalci) so preko spletne ali mobilne aplikacije naročili lokalne izdelke. Iz
seznama aktualne ponudbe so izbrali željene izdelke, vpisali količine in določili datum željene
dostave.
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Administrator je pregledal prejeto naročilo in jo potrdi oz. zaključil.

Po naročilu ponudbe se je v dneh 3.10., 5.10. 8.10. in 10. 10. 2018 izvedla pilotna dostava
predhodno naročene sveže lokalne zelenjave, ki jo je zunanji izvajalec nabavil pri lokalnih
pridelovalcih in jo dostavil do javnih zavodov (Osnovan šola Puconci, Osnovna šola Tišina,
Osnovan šola Kuzma, Vrtec občine Moravske Toplice, Dom starejših Rakičan).
Kdo so lahko naši ponudniki?
Ponudniki so pridelovalci lokalne hrane, kmetje in kmetije, ki s svojim trudom in poslanstvom
omogočajo izbiro svežih domačih živil. Ti pridelovalci morajo imeti registrirano kmetijo, KMG
MID številko ter pridelovati lokalne pridelke in izdelke. Zaželeno je tudi, da imajo ekološki ali
integriran certifikat.
Navodila za ponudnike

1. Ponudnik na spletnem naslovu http://lokalno.je/pot-do-lokalne-hrane/za-ponudnike/
izpolni spletni obrazec, kjer vpiše vse potrebne informacije. Na kratko sporoči tudi
njegovo ponudbo.
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2. Administrator vpiše ponudnika v bazo ponudnikov.

Spletni portal in mobilna aplikacija, ki jo je razvila Zadruga Skupina vrtovi panonski z.o.o. v
okviru projekta POT DO LOKALNE HRANE, omogočata izmenjavo informacij med ponudbo
lokalnih proizvodov različnih ponudnikov in povpraševanjem ter je zelo koristna in uporabna
tako za odjemalce kot za ponudnike lokalno pridelane hrane. Vzpostavitev novega
prodajnega kanala preko novega spletnega portala in mobilne aplikacije omogoča povečano
oskrbo lokalnih prebivalcev z lokalnimi pridelki in izdelki.
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UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA
Tekom testne izvedne kratke verige smo ugotovili, da je spletni sistem učinkovit in enostaven
za uporabo, da pa je po drugi strani zanimanje ponudnikov in odjemalcev za uporabo
digitalnih tehnologij pri poslovanju še vedno na nizki ravni. Večina se jih tako še vedno raje
poslužuje delovanja preko osebnega stika (npr. osebni dogovor, telefonski dogovor ipd.).
Spletni portal deluje učikovito in pri izvedbi testnih naročil ni bilo tehničnih težav, ki bi
ovirale komunikacijo in prav tako je bil sistem za uporabnike dovolj enostaven, da so se
naročila enostavno izvedla.

Vendar pa ne glede na dejstvo, da večiina uporabnikov želi osebni stik in bo sistem
ponudnbe in izvajanja v večini še vedno potekal po klasičnih komunikacijskih poteh, pa bo
spletni portal, razvit v tem projektu, predstavljal dobro izhodišče za nadaljnji razvoj
digitalizacije na tem področju. Vsekakor je pa zelo koristna pridobitev znotraj omenjenega
potrala, digitalno posredovanje infoprmacij o tedenski aktualni ponudbi lokalnih proizvodov
celotni mreži partnerstva in tega se javni zavodi in druge organizacije intenzivno poslužujejo.
Tako ocenjujemo, da smo s tem v celoti dosegli želeni namen.
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