GRM NOVO MESTO – CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA
Sevno 13
8000 Novo mesto

ZAPIS
4. sestanka skupine »Povezljivost kratkih prehranskih e-oskrbovalnih verig«
2. septembra 2014, ob 10. uri je v prostorih Grma Novo mesto - centra biotehnike in turizma
imela skupina »Povezljivost kratkih prehranskih e-oskrbovalnih verig« svoj 4. sestanek, s
sledečimi cilji:
1. Spodbuditi iskanje konkretnih usmeritev panela kratke kratkih lokalnih prehranskih eoskrbovalnih verig.
2. Razprava o prototipih.
Prisotni:
prof. dr. Jože Gričar, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, prof. dr. Denis
Stajnko, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, prof. dr. Andrej
Lisec, Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko, Andrej Rihter, Pošta Slovenije, Cvetko Sršen,
Pošta Slovenije, Območna enota Novo mesto, doc. dr. Vladka Lešer, Fakulteta za zdravstvene
vede Novo mesto, Martina Ozimek, Osnovna šola Stranje, mag. Roman Rener, Geodetski
inštitut Slovenije, Katarina Jevšjak, Kranjski vrtci, Milena Glavač, Razvojni center Kočevje Ribnica
d.o.o., Irena Hočevar, Splošna bolnišnica Novo mesto, Jerneja Klemenčič Lotrič, Razvojna
agencija Sora d.o.o., prof. dr. Janez Povh, Fakulteta za informacijske študije, mag. Jaka Kranjc,
Fakulteta za informacijske študije, Darja Delač Felda, Osnovna šola Ob Rinži Kočevje, Marjeta
Podpečan, Kranjski vrtci, Darija Pešut, Visoka škola za informacijske tehnologije, mr. sc. Ivan
Britvić, Visoka škola za informacijske tehnologije, dr. Jože Podgoršek, Grm Novo mesto – center
biotehnike in turizma, Mojca Kogovšek, Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma.
Moderatorja:
- prof. dr. Jože Gričar, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede
- dr. Jože Podgoršek, Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma.
UGOTOVITVE
(1) Identifikacija potreb
Kranjski vrtci si skupaj z Razvojno agencijo Sora d.o.o. prizadevajo poiskati projektne partnerje,
ki bi sodelovali v projektu razvoja in implementacije (ter testiranja) e-rešitve oziroma spletne
aplikacije (aplikacija naj bi zajela vse detajle potreb in zmožnosti na strani ponudnikov in javnih
institucij glede kakovosti, terminskih načrtov potrebnih količin, skladiščnih kapacitet ipd.), ki bi
zbližala ponudbo hrane lokalnih kmetov s potrebami javnih inštitucij in ki bi hkrati predstavljala
osnovo za dolgoročno načrtovanje gospodarjenja na kmetijah v smeri zadovoljitve potreb javnih
institucij. Pomemben poudarek je na razvoju uporabniku prijazne aplikacije in hkratni potrebi
po enostavnem in kratkem podajanju zahtev pridelovalcu. Vzporedno je potrebno poiskati
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rešitev vključitve mehanizmov zagotavljanja kakovosti hrane. Skupaj z Razvojno agencijo Sora
d.o.o. delujejo Kranjski vrtci v smeri iskanja rešitev na strani ponudbe. Zadeve bi precej lažje
stekle v kolikor bi se kmetje povezali, poleg tega bo Razvojna agencija Sora d.o.o. predstavljala
vmesni člen med zainteresiranim ponudnikom in javnimi institucijami; vmesni člen so lahko tudi
zadruge.
Osnovna šola Ob Rinži Kočevje si je prizadevala prek javnih naročil pridobiti ponudbo lokalnih
pridelovalcev. Rezultat je boren kljub temu, da so se pred izvedbo postopkov javnega naročanja
povezali z Ministrstvom za kmetijstvo, zadrugami in kmeti. Zato močno izražajo potrebo po
skupni spletni aplikaciji. Šola med drugim deluje tudi v smeri vzgoje mladih glede uživanja
lokalno pridelane hrane in implementira praktično učenje na kmetijskih površinah v okolici šole.
S podobnimi težavami glede javnega naročanja lokalno pridelane hrane se soočajo tudi v
Bolnišnici Novo mesto in Osnovni šoli Stranje.
(2) Ponujene rešitve prisotnih
Geodetski inštitut Slovenije lahko sodeluje v smeri podpore kot je priprava poslovnih načrtov
(poslovni načrti identificirajo, razslojijo potencialne probleme in ponudijo celostno rešitev) kot
osnovo za implementacijo e-rešitev kratkih prehranskih oskrbnih verig za potrebe javnih
zavodov. Geodetski inštitut Slovenije bi lahko omogočil brezplačno uporabo geokodirane baze
podatkov (aplikacijo), ki lahko omogoči pregled nad obstoječo ponudbo pridelkov na posamezni
lokaciji.
Pošta Slovenije ima že vzpostavljen sistem, v okviru katerega je lahko vmesni člen med
pridelovalci in končnimi potrošniki, lahko pa bi vzpostavili tudi sistem, ki bi omogočil povezavo
med pridelovalci in javnimi institucijami. Dobava v roku D+1. Plačilo: po povzetju ali spletno;
povratna informacija o plačilu. Omogočena bo sledljivost. Pošta ima program »Povej naprej«
tudi za tiste potencialne uporabnike, ki nimajo dostopa do interneta. V tem primeru je rok
dobave D+2.
Fakulteta za informacijske študije je že razvila aplikacijo/prototip, ki povezuje pridelovalce s
končnimi kupci. V sodelovanju z Visoko šolo za informacijske tehnologije poišče pristop
oblikovanju novega prototipa, ki prinese rešitev za združevanje pridelovalcev z javnimi
institucijami. Za namene delovanja strokovne skupine in iskanja najboljših rešitev, pripravi
skupni folder, kjer so zbrani vsi ključni dokumenti na enem mestu.
Fakulteta za logistiko je pripravil osnutek prototipa »Prodaja od vrat do vrat«, v okviru katere
sodelujejo pridelovalci, zadruge… Na osnovi spletne aplikacije bo omogočeno naročanje in
dobava v roku D+1. Plačilo: po povzetju ali spletno. Omogočena bo sledljivost. Gre za
povezovanje pridelovalca s končnim potrošnikom, lahko se nadgradi tudi za javne institucije.
Tehnična univerza Košice (Technical University of Košice) se bo najverjetneje udeležila
konference 4th Danube eRegion Conference – DeRC 2014. Lahko je izredno zanimiv partner, ker
bo Slovaška v letu 2016 predsedovala Evropski uniji. Slovaška naj bi v okviru Višegrajske skupine
(V4 - zveze držav Slovaške, Češke, Madžarske in Poljske) skladno s priporočili Evrope poskrbeli
za razvoj udejanjanja sodelovanja na osnovi e-gospodarskih rešitev, ki bodo služile kot osnova
razvoju inovativnih poslovnih rešitev.
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Pomembni partnerji so tudi Zadružna zveza, zadruge, še posebej KZ Krka z.o.o.
ZAKLJUČKI
Predlog pisanja prototipov v podporo delovanju kratkih lokalnih prehranskih e-oskrbovalnih
verig, kot podlage za kasnejši predlog EU:
- praktična, konkretno delujoča rešitev problema,
- jasnost in povezava z dejanskimi potencialnimi intervencijami,
- enostavnost.
Prototipi se bodo dotikali dolgoročnih rešitev B2B in B2C. Prototipe pripravimo (kratek opis: kaj
bo narejenega, zakaj je projekt potreben, katere tri države sodelujejo) do vključno petka,
5.9.2014. Vključeni bodo v gradivo za novinarsko konferenco (novinarjem bo gradivo
posredovano v torek). Prototipe pripravijo: Fakulteta za logistiko (že pripravljenemu osnutku
doda partnerje treh držav), Fakulteta za informacijske študije (v kolikor bo to mogoče, poleg
obstoječega prototipa, pripravi prototip sodelovanja pridelovalcev z javnimi institucijami) in
Pošta Slovenije (pošte treh držav sodelujejo na področju udejanjanja kratkih prehranskih
oskrbovalnih verig).
Pripravi se kratek predlog prototipov za konferenco 4th Danube eRegion Conference – DeRC
2014 v obsegu ene strani. Potrebno je vključiti vsaj tri države. Prototip naj prikaže: (1) kaj bo
narejeno, (2) zakaj je projekt potreben, (3) kdo so tisti, ki zadevo rabi, (4) kdo bo nosilec
projekta in (5) koga vabite k sodelovanju (opomba: konferenca v prihodnjem letu bo potekala
21. in 22. septembra 2015).
Pripravi se tudi predlog za prvi poziv za oddajo projektnih predlogov nove iniciative START –
Danube Region Project Fund do vključno 17. septembra 2014. Projektni predlog vključuje: (1)
kaj bo narejeno, (2) zakaj je projekt potreben, (3) kdo so tisti, ki zadevo rabi, (4) kdo bo nosilec
projekta in (5) koga vabite k sodelovanju. Prototipe bi aplicirali v sosednjih državah, zato bodo
vse aplikacije večjezične, vključno z angleškim prevodom. Profesorji Filozofske fakultete
Univerze v Mariboru so se zavezali priskrbeti vse potrebne prevode.
Evropska komisija pričakuje pripravo prototipov, ki bodo ponujali konkretne rešitve oziroma
otipljive rezultate (in ne elaboratov, ki ne bi bili preizkušeni v realnem svetu).
Vsi skupaj ste s strani Fakultete za logistiko povabljeni, da se udeležite konference oziroma
oddate prispevek za 8. mednarodno konferenco Logistika v kmetijstvu, ki bo potekala 14.
novembra 2014 na zavodu Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma. Osrednja tema
letošnje konference je »Globalizacija kmetijstva in logistike«.
Sestanek je bil zaključen ob 12.50.
Zapisala:
Mojca Kogovšek
Priloga:
- lista prisotnosti.
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