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1

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 omogočata izmenjavo informacij med ponudbo lokalnih
proizvodov ter realizacijo naročil.
Namen pravilnika z navodili s poročilom in pripravo planov/dogovorov je seznanitev
odjemalcev in ponudnikov, da se vključijo v kratke dobavne verige.
Ta omogoča, da se zainteresirani 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 se s tem naučijo, kako 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.

2 Predmet pravilnika in področje uporabe
Vpis v spletni portal, ki je namenjen odjemalcem in ponudnikom omogoča, da postanete
naš odjemalec ali ponudnik.

Kdo so lahko naši odjemalci?
Odjemalci so lahko javni zavodi, domovi za ostarele, razna zdravilišča, gostilne in drugi.

2.1 Navodila za odjemalce
1. Odjemalec na spletnem naslovu http://lokalno.je/pot-do-lokalne-hrane/zaodjemalce/ izpolni spletni obrazec, kjer vpiše vse potrebne informacije.
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2. Administrator spletne strani ustvari uporabniški račun za odjemalce. Odjemalec
prejeme dostopne podatke (uporabniško ime in geslo), s katerim lahko dostopa do
mobilne in spletne aplikacije Pot do lokalne hrane.

3. Mobilno aplikacijo si lahko sname brezplačno na Google Play Store
(https://play.google.com/store/apps/details?id=si.pro_koda.zelenatocka)
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4. Odjemalce preko spletne ali mobilne aplikacije lahko naroči lokalne izdelke. Iz
seznama aktualne ponudbe izbere željene izdelke, vpiše količino in določi datum
željene dostave.
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5. Administrator pregleda prejeto naročilo in jo potrdi oz. zaključi. Odjemalec prejme
izdelke na lokacijo podjetja/zavoda.
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6. Odjemalec vsak teden prejme obvestilo o naši aktualni ponudbi s aktualnimi
cenami.
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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.

2.2 Navodila za ponudnike
1. Ponudnik na spletnem naslovu http://lokalno.je/pot-do-lokalne-hrane/zaponudnike/ izpolni spletni obrazec, kjer vpiše vse potrebne informacije. Na kratko
sporoči tudi njegovo ponudbo.

2. Administrator vpiše ponudnika v bazo ponudnikov.
Spletni portal in mobilna aplikacija omogočata izmenjavo informacij med ponudbo lokalnih
proizvodov različnih ponudnikov in povpraševanjem. 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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