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EIP – AGRI SEMINAR: »Vzpostavitev operativnih skupin Evropskega inovativnega partnerstva 

na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti v okviru Programa razvoja podeželja 

2014–2020«, 13. november 2017, Ljubljana 

POROČILO o rezultatih delavnic 

Moderirale in zapisale: Natalija Vrhunc, Helena Matoh, Alenka Oblak 

 

I. DOPOLDANSKE DELAVNICE: Vzpostavitev operativnih skupin 

projektov EIP 

Skupina: STROKOVNJAKI 

 

A) Kaj bi me spodbudilo k sodelovanju v operativni skupini?  

Ključne ugotovitve in predlogi, ki so jih udeleženci skupine strokovnjaki izpostavili: 

Sodelovanje v OS bi mi prineslo: 

 delo, dobre ideje, zadovoljstvo, dodatno znanje, viden učinek vloženega dela 

 povezovanje, krepitev sodelovanja 

 spoznavanje drugačne kulture (različnih mišljenj), sporazumevanje med partnerji 

Dejavniki, ki bi pripomogli, da bi se OS dejansko vzpostavile zaradi iskanja rešitev na zaznan 

praktični problem, so: 

 promocija ukrepov, motivacija kmetov in vseh deležnikov 

 materialne podlage za vzpostavitev in delovanje OS (pošteno plačilo za pošteno delo) 

 resničen interes in volja akterjev za sodelovanje in jasno opredeljena vloga posameznega 

akterja 

 poznavanje primerov EIP iz tujine 

 

Ostali predlogi, priporočila, ideje skupine strokovnjakov: 

Dejavniki, ki bi nas spodbudili k sodelovanju:  

 področje, ki ga obvladamo  

 odgovorni člani operativne skupine 

 tema, ki se lahko uresniči v praksi 

 dejansko NOVA REŠITEV, ki bi omogočala: 

- večji pridelek in kakovost 

- povezovanje 
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- ekonomičnost 

- krožno gospodarstvo -  da bi se surovine ene proizvodnje uporabile v drugi 

Koristi, ki nam bi jih sodelovanje v OS prineslo: 

 krepitev sodelovanja 

 pridobitev novih znanj 

 viden učinek vloženega dela 

 delo, dobre ideje, zadovoljstvo 

 dodatno znanje 

- drug pogled na izziv in način reševanja le-tega 

- povezovanje 

- spoznavanje drugačne kulture, načina sporazumevanja oz. komunikacije med 

akterji/partnerji 

Dejavniki, ki bi pripomogli, da bi se OS dejansko vzpostavile zaradi iskanja rešitev na zaznan 

praktični problem  

 promocija ukrepa 

 motivacija kmetov, združenj, gospodarskih agroživilskih podjetij 

 identifikacija izzivov (ki se lahko uresničijo v praksi – mora biti NOVA REŠITEV in njihova 

»overitev« - smiselno bi bilo dobiti soglasje s strani vseh udeleženih partnerjev ) 

 resničen interes in volja akterjev za sodelovanje 

 materialne podlage za vzpostavitev in delovanje OS 

 »animacijske aktivnosti« za vse deležnike 

- pošteno plačilo za pošteno delo 

- zaupanje med deležniki 

- vztrajnost deležnikov 

- odgovornost deležnikov  

 

B) Kako olajšati povezovanje potencialnih partnerjev in vzpostavitev OS? 

Ključne ugotovitve in predlogi, ki so jih udeleženci skupine strokovnjaki izpostavili: 

KDO naj se poveže: 

 kmet/združenje s konkretnim skupnim problemom iz prakse in ustrezno opremljen/ podjetja 

 vsebinsko relevantni predstavnik raziskovalne sfere 

 svetovalci odprte glave/zasebna služba 

KAKO naj se poveže: - preko: 

 formalne in neformalne komunikacije preko strokovnih povezav (združenja,…) 

 svetovalne službe 

 VEM platforme 
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KLJUČNI DEJAVNIKI uspešne vzpostavitve: 

 sodelovanje, komunikacija 

 jasno definirane pravice in dolžnosti, uspešno vodenje 

 jasna opredelitev problema 

 zaupanje 

 ideja – je ključna; ideje oz. problematika se najpogosteje izpostavijo na strokovnih srečanjih 

in v konkretnem sodelovanju s kmeti oz. skupino kmetov 

 leader – vodi projekt/manager, ki obvlada področje problema 

 

Ostali predlogi, priporočila, ideje skupine strokovnjakov: 

Deležniki, ki naj se med seboj povežejo (KDO?): 

 kmet oz. kmetije, ki že imajo probleme/izzive, praktično izkušnjo 

 vsebinsko relevantna oseba iz raziskovalne sfere 

 svetovalec, ki je: 

 odprte glave 

 pripravljen na izziv 

 specialist, ki je zmožen prenesti znanje v nadaljnjo prakso 

 in ki je hkrati povezovalec – projektni vodja 

 združenja ali rejska društva 

 agroživilska podjetja 

 propulzivna oseba 

 

Načini za vzpostavitev OS in povezavo potencialnih članov (KAKO?)  

Preko: 

 obstoječe platforme MKGP 

 svetovalne službe 

 strokovnih združenj (društev) – ti so vir informacij o praktičnih problemih 

 raziskovalne sfere 

 pridelovalcev in njihovih združenj 

 

in spomočjo: 

 širjenja dodatnega zavedanja med odjemalci 

 ustrezne komunikacije 

 

Načini za zbiranje projektnih idej 

 srečanja, delavnice, seminarji  

 udeležba na srečanjih kmetov 

 preko svetovalne službe 
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Ključni dejavniki za uspešno vzpostavitev OS: 

 dobra opredelitev problema 

 pretekla dobra izkušnja 

 vsebinska relevantnost za čim širši krog 

 sodelovanje, komunikacija 

 jasno opredeljene vloge – enakovrednost vseh vključenih 

 jasno izraženi problemi in izzivi na kmetiji 

 

C) Kako lahko zagotovimo, da bodo OS uspešno delovale? 

Ključne ugotovitve in predlogi, ki so jih udeleženci skupine strokovnjaki izpostavili: 

Za uspešno delovanje OS so ključni naslednji dejavniki: 

 ideja, skupina, vodja  (ni važno od kod ideja pride;  pomembna je dobro formirana skupina – 

dober vodja je ključen) 

 projekt, cilji, upravljanje  (vloga MKGP je ključna – usmerja, posluša, je pripravljen) 

 proces, dolgoživost, podporno okolje  (da se v 2 letih zadeva ne konča, dolgoživost ideje 

projekta) 

 

Ostali predlogi, priporočila, ideje skupine strokovnjakov: 

Za aktivno sodelovanje nam je pomembno: 

 jasen cilj, vloga, naloge, dobro vodenje 

 iniciativa: zelo pomembno je, kako iniciramo idejo (stroka, kmetje, strokovne 

organizacije) 

 projekt je voden sistem delavnic, na katerih se opredeli: 

- kaj rabiš 

- kako izpelješ  

 kmetje se vklopijo (na delavnicah) 

 mreženje deležnikov 

 kontinuirano delovanje (vsebinsko) 

 proces 

 da ni trošenje denarja, ampak iskanje rešitev in uresničitev v praksi 

 

Kaj potrebujemo? 

 bistvo: prava ideja + dobra skupina (ustrezna kadrovska zasedba) 

 finančni okvir glede na cilje 

 ažurna in ciljna diseminacija 

 podatkovne baze 

 predlagamo 2 delni razpis: 
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1.faza -  vzpostavitev OS: temeljna ideja, projekt 

2.faza  -  razdelava ideje:  akcijski načrt, ki mora vsebovati vse faze 

Učinkovito delovanje OS si predstavljamo na naslednji način: 

 že v akcijski vlogi predvideni vsi sestanki, delavnice, outputi 

 projekt pripravljen v skladu s sledljivimi sodobnimi projektnimi smernicami 

 MKGP zagotavlja tudi vsebinsko podporo, ne samo administrativno 

 za učinkovitost so potrebni: 

- časovnica 

- koordinacija + strateško upravljanje 

- podporno okolje 

 

     

  



6 
 

Skupina: KMETI 

A) Kaj bi me spodbudilo k sodelovanju v operativni skupini?  

Ključne ugotovitve in predlogi, ki so jih udeleženci skupine kmeti izpostavili: 

 Boljši »ekonomski« učinek (da je dodana vrednost, ne nujno da več pridela) in ekološki, 
trajnost. 

 Optimiranje delovnih procesov. 

 Dostopnost znanja na enem mestu. 

 Povezovanje kmeta s stroko – slišati kmeta, kmetje izrazijo potrebo in vizijo. 
 

Ostali predlogi, priporočila, ideje skupine kmeti: 

Kaj mi bo sodelovanje prineslo? 

 Večja dodana vrednost pridelkov 

 Nagovarjanje problemov na kmetiji 

 Povezovanje vseh akterjev (vsak opravi svoj del) 

 Manj birokracije (razbremenitev kmeta) 

 Dobro poznavanje problemov 

 Za lažje / boljše trženje in konkurenčnost 

 hitrejši napredek (nadoknaditi zamujeno) 

 boljši ekonomski učinek 
 
Vzpostavitev OS? 

 Identifikacija potreb kmetov 

 Vzpostavitev skupin glede na potrebe 

 Iskanje rešitev, ki so merljive 

 Pomembna je velikost OS 

 Svetovalci znajo kmeta usmeriti na pravo OS 

 Težko bo povezati KG z istimi težavami 

 predstavijo kmetom, da je to sodelovanje v OS prednost 

 rabijo sodelovanje 

 kvalitetno znanje 

 preko SS / KGZS 

 težava je infrastruktura 
 
Sodelovali: Nejc Višnar, Primož Turnšek, Vlado Časar, Branko Majerič, Robert Jambriško, Aleš 
Bozovičar, Robert Hari, Bojan Lešnik, Davorin Rantaša 
 

B) Kako olajšati povezovanje potencialnih partnerjev in vzpostavitev OS? 

Ključne ugotovitve in predlogi, ki so jih udeleženci skupine kmeti izpostavili: 

 Jasna opredelitev problema (izmenjevalnik idej …). 

 Vzpostavitev inciativne skupine (OP, društva, zadruge …). 

 Iskanje ustreznih partnerjev (KSS, zasebni sektor, ZGS, univerze, KIS, GIS …). 
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 Seznanitev javnosti. 

 Zaupanje, komunikacija, jasna pravila igre in spoštovanje teh, skupni interes. 
 

Ostali predlogi, priporočila, ideje skupine kmeti: 

S kom se želim povezat? Na kakšen način naj bi se potencialni člani OS najlažje povezali med seboj? 

 S svetovalci, z raziskovalci (najti primernega) se povezati. 

 Najti je potrebno ustrezno število kmetov z enakim problemom. Potreben je iniciativni odpor 
s koordinatorjem. Povezati je potrebno kmete in stroko z osebnim stikom. Predstaviti 
problem: KSS, univerza BT, ZGS … 

 
Kako vzpostaviti proces zbiranja potencialnih projektnih idej ? (Kam, kdo, kdaj, skrbnik ...?) 

 Primeri dobre prakse. 

 Predstavitev pri različnih skupinah. 

 Izmenjevanik idej. 
 
Kaj so ključni dejavniki za uspešno vzpostavitev OS? 

 Neke fleksibilne oblike povezovanja – krožki, zadruge, OP-ji 

 Zaupanje 

 Skupen interes za povezovanje 

 Preseči lokalne kalupe 

 Komunikacija 

 Transparentnost 

 Jasna pravila igre 

 Spoštovanje pravil igre 
 
Sodelovali: Matjaž Podmiljšak, Hermina Oberstar, Igor Ahačevčič, Anton Horvat, Marko Gorgiev, 
Tanja Polak Benkič, Lidija Lipič Berlec, Katarina Žagar, Jana, Nenad Kobal. 
 

C) Kako lahko zagotovimo, da bodo OS uspešno delovale? 

Ključne ugotovitve in predlogi, ki so jih udeleženci skupine kmeti izpostavili: 

 Kmet je ključni člen – vodilni partner – operativni / strokovni vodja (odločanje). 

 Komunikacija je večsmerna – izmenjava informacij. 

 Jasna razdelitev odgovornosti in nalog. 

 Celovita uspešnost: od razvoja do prodaje. 

 Uspešen izplen za kmeta! Da ima razpis nadaljevanje – s sredstvi. 

 Potrebno je rešiti tudi vprašanje obdavčitev. 
 

Ostali predlogi, priporočila, ideje skupine kmeti: 

Kaj zame pomeni aktivno delovanje OS? 

 Uspešen izplen za kmeta! 

 Celovita uspešnost (od razvoja do prodaje). 

 Dodana vrednost za kmeta (višja cena). 

 Jasna razdelitev odgovornosti in nalog. 
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 Kako inovacijo implementirati? 

 Kmetje – priti skupaj. 

 Prepoznati problem – ga razširiti, pravilno predstaviti javnosti. 
 
Kaj potrebujem, da bi lahko ves čas aktivno sodeloval v OS? 

 Denarno nadomestilo, dodatne točke na razpisu, dostop do znanja. 

 Izkoristiti denar. 

 Zdrava kmečka pamet! 
 
Kako si predstavljamo učinkovito operativno delovanje OS (vloge, naloge, poročanje …)? 

 Zaupanje – sodelovanje – nadzor 

 Znanje: obstoječe – kmetje, inovacije – znanstveniki. 

 Administracija – zunanja. 

 Pogovor. 

 Komunikacija: Forum, mesečna poročila, srečanja 4-x letno, portal – podpora MKO; osnova za 
poročila. 

 Odločanje: Operativni vodja in strokovni vodja, za tem pa je zbor kmetov. 

 Merilo: tržni izplen za kmeta. 
 
Sodelovali: Marjeta Bizjak, Jože Simončič, Boštjan Kosec, Stanko Jakl, Anton Mrzlikar, Jože Ocepek, 
Doris Letina. 
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Skupina: SVETOVALCI 

A) Kaj bi me spodbudilo k sodelovanju v operativni skupini?  

Ključne ugotovitve in predlogi, ki so jih udeleženci skupine svetovalci izpostavili: 

 Strokovni izziv 

 Reševanje problemov ki jih zaznamo (učinkovitejše delo) 

 Kvalitetno zbiranje idej, ki še niso v postopku rešitve in enakovreden interes vseh ključnih 

partnerjev 

 Verodostojno vrednotenje (izbor) projektnih idej – Kdo bo to delal? Projekti morajo res 

reševati težave iz prakse; ne takšni, ki so potrebni za zakonodajo ali so zlobirani 

 Zagotovitev finančnih sredstev za učinkovitejše delo JSKG 

Ostali predlogi, priporočila, ideje skupine svetovalci: 

Kaj bi mi sodelovanje v OS prineslo: 

 Strokovni izziv 

 Vključenost v raziskovalne projekte 

 Dostopnost do odprtih vprašanj in strokovnih rešitev 

 Kontakti s kompetentnimi akterji na podeželju 

 Hitrejše in učinkovitejše reševanje problemov, ki jih imamo pri svojem svetovalnem delu 

 Zagotovitev finančnih sredstev za učinkovitejše delo KSS 

 Orodje za olajšanje učinkovitega kmetijskega svetovanja 

 Povečanje kredibilnosti in strokovnosti napram našim uporabnikom 

 Nov pristop, nove izkušnje, nove metode 

 Doseg širšega kroga kmetov 

 Zadovoljstvo 

 Zaposlitev 

Kaj bi me spodbudilo k sodelovanju? 

 Rešitev konkretnega problema kmeta – ov 

 Uvedba novih tehnologij 

 Konkretno delo z najbolj kompetentnimi deležniki 

Kako zagotoviti, da se bodo OS dejansko vzpostavile zaradi iskanja rešitev na zaznan praktični 
problem? 

 Vključitev panožnih krožkov v definiranje problemov (zbiranje idej) 

 Info točka na AKTRP ali MKGP -  spletna stran v funkciji 

 Vzpostavitev prenosa problema kmetije preko terenskega svetovalca 

 Kot prenosnik problema v kmetijstvu se uporabijo vse javne službe v kmetijstvu 

 Kvalitetno zbiranje idej, ki še niso v postopku reševanja in enakovreden interes vseh ključnih 

partnerjev 

 Preverimo, če je problem že rešen 
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 Verodostojno vrednotenje problema 

 Enakovreden interes ključnih partnerjev (kmet, raziskava, svetovanje) 

 

Sodelovali: Peter Pribožič, Mojca Krivec, Lidija, Zdenka, Tomaž, Damjan, Marko, Andrej, Helena 

 

B) Kako olajšati povezovanje potencialnih partnerjev in vzpostavitev OS? 

Ključne ugotovitve in predlogi, ki so jih udeleženci skupine svetovalci izpostavili: 

 Svetovalec ima osrednjo vlogo pri povezovanju 

 Dobro definiran problem in pripravljenost za sodelovanje vseh članov skupine in opredeljen 

pričakovan rezultat in cilji / Situacijska analiza problemov 

 Natančno opredeljene vloge (kdo inkaj bo naredil) in finance 

 VEM točka pri MKGP za zbiranje idej (ažurnost!) 

 Uporabni rezultati = motivacija za delo v OS 

 Interaktivne skupine in motivacijske delavnice 

 

Sodelovali: Vesna Čuček, Jernej D., Mateja Ž., Igor H., Boštjan K., Tjaša G., Vesna V. 

 

Ostali predlogi, priporočila, ideje skupine svetovalci: 

S kom: 

 S kmetovalci - za definiranje problema 

 S tistimi, ki so direktno povezani s problemom 

 Z raziskovalnimi in razvojnimi institucijami + strokovne in izobraževalne institucije 

 S podjetji – vključenost v tehnološkem procesu 

 Z vsakim, ki ima problem +  Z vsakim, ki želi reševati in hkrati prispevati k rešitvi ter prevzeti 

obveznosti 

Na kakšen način: 

 Ogledi na kmetijah / demonstracije 

 Panožni krožki 

 Različni načini, ki omogočajo povezovanje z jasno definiranim problemom, ki izhaja iz kmetije 

 Predavanje / delavnice 

 Svetovalec ima osrednjo vlogo pri povezovanju 

 Kmet in svetovalec skupaj sodelujeta ter se povezujeta z različnimi institucijami, ki so 

podpora 

Proces zbiranja idej: 
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 Panožni krožki 

 Osebno svetovanje 

 Predavanje / delavnice 

 Sodelovanje z različnimi drugimi institucijami 

 Skrbnik zbiranja idej: KGZS ali MKGP 

 Kam: EIP VEM točka, KGZS 

 Kdaj: ko se pojavi potreba 

Ključni dejavniki: 

 Dobra ideja / Jasno definiran problem / cilj in volja za iskanje rešitev s strani vseh partnerjev 

 Zaupanje med partnerji in vzajemen interes 

 Skupna priprava projektne naloge 

 Uporabni rezultati 

 Jasno določene naloge 

 Materialni pogoji: kadri in finance 

 Kompetentni partnerji s potrebnim znanjem 

 Natančna pogodba 

 

C) Kako lahko zagotovimo, da bodo OS uspešno delovale? 

Ključne ugotovitve in predlogi, ki so jih udeleženci skupine svetovalci izpostavili: 

 Jasno definiran projekt in naloge 

 Znanje svetovalacev (strokovno, komunikacija, mediacija, soc-ekonomsko) 

 Prisotnost na terenu 

 Manj birokratsko-kontrolno-administrativn okolje 

 Dovolj človeških, finančnih in tehničnih virov 

 Jasna navodila za poročanje in dobre predloge projektne dokumentacije 

Sodelovali: Veronika Valektar, Stanka K., Andreja K., Miša P., Stanko Kapun, Jože Simončič, Brina 

Korinšek, Jurij Beguš, Lucijan, Andreja K.S. 

Ostali predlogi, priporočila, ideje skupine svetovalci: 

Aktvno delovanje: 

 Jasne naloge vseh 

 Vključenost vseh v skupini 

 Stalen pretok informacij med partnerji OS 

 Povezovalni člen znotraj OS 

 Prisotnost na terenu 

 Mediacija / obvladovanje konfliktov 
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Kaj potrebujemo: 

 Jasne naloge / projekt 

 Manj birokratsko-administrativno-kontrolno okolje; več zdrave pameti 

 Več znanja in prenos znanj: strokovnega, komunikacijskega, socialno ekonomskega  

Operativno: 

 Jasno definirane vloge in naloe 

 Manj formalnega okolja 

 Avans 

 Jasna navodila za poročanjedobra in razumljiva aplikacija / predloga 

Kako aktivni: 

 Prepoznavanje potreb in težav; dobro poznavanje kmetov 

 Za rešitve poiskati odgovore z iskanjem partnerjev in povezovanjem partnerjev 

 Diseminacija rezultatov 

Kaj potrebujemo: 

 Dovolj virov: kadri, tehnična podpora 

 Čas za kakovostno izvedbo projektov 

 Denar 

Učinkovito sodelovanje: 

 Vzpostaviti komunikacijo (prave ljudi za vodenje projektov) 

 Ožje skupine 

 Dobra definicija problemov 

 Enostavne rešitve pri reševanju problemov 

 Za vodenje, upravljanje, izvajanje nalog 
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II. POPOLDANSKE DELAVNICE: Uspešno delovanje operativnih skupin 

projektov EIP 

Skupina: STROKOVNJAKI 

A) Kako lahko zagotovimo, da bodo rezultati projektov EIP uporabni za 

kmetijo? 

 

Ključne ugotovitve in predlogi, ki so jih udeleženci skupine strokovnjaki izpostavili: 

KAKŠNE REZULTATE si želimo: 

 praktična uporabnost 

 celostni pristop/multidisciplinarni 

 izboljšanje proizvodnosti/gospodarnosti/ekonomske učinkovitosti 

PRAKTIČNA UPORABNOST – dejavniki, ki jo lahko zagotovijo so: 

 izmenjava izkušenj/prakse za mlade 

 spremljanje rezultatov 

 medgeneracijsko sodelovanje 

 načrtovanje (procesov in postopkov) 

ZMANJŠANJE KAKOVOSTI REZULTATOV  

o dejavniki, ki bi lahko vplivali na to so: 

 nezaupanje/neenakopravnost deležnikov 

 realna časovnica/srečanja (čas: koliko časa bodo kmetije porabile za to?; kdaj organizirati 

srečanja za kmete?) 

 previsoki cilji/pomanjkljivo poznavanje 

 

o v izogib temu bi pomagalo: 

 dobro vodenje, osebna komunikacija 

 pomoč inovacijskega brokerja 

 komponenta resnosti: kmetje, ki vstopajo, morajo biti resni oz. da vstopijo tisti, ki jih to 

res zanima 

 da praktični preizkusi postanejo dnevna praksa 

 da rezultati postanejo stalna praksa na kmetiji 
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Ostali predlogi, priporočila, ideje skupine strokovnjakov: 

Kakšne rezultate si želimo: 

 praktično uporabne (tudi za potrošnika) 

 izboljšanje učinkovitosti/proizvodnje na kmetiji (delo, čas, sredstva) 

 imajo možnost širitve in uporabe tudi na drugih kmetijah 

 izboljšanje gospodarnosti/ekonomičnosti na kmetiji 

 hiter prenos rezultatov v prakso 

 rezultate, ki rešujejo problematiko več panog (multidisciplinarni) 

 konkretna korist za kmetijo ali panogo 

Praktičnost rezultatov bi lahko zagotovili z: 

 izbiro inovativne teme 

 natančnim načrtovanjem procesov in postopkov raziskave oz. rešitve problema 

 spremljanjem rezultatov skozi časovne faze/evalvacijo rezultatov 

 medgeneracijskim sodelovanjem pri reševanju problemov 

 izvajanjem prakse (dijaki, študenti) na kmetiji 

 izmenjavo izkušenj dobre prakse 

Dejavniki, ki bi lahko zmanjšali kakovost rezultatov in projekta so: 

 nesodelovanje med deležniki 

 neenakopravna vključenost vseh akterjev 

 nezaupanje med partnerji 

 netransparentnost 

 pomanjkljivo načrtovanje in določanje odgovornosti posameznih akterjev 

 previsoki ali nedosegljivi cilji (to lahko odpravimo že na začetku izbire teme) 

 

temu se lahko izognemo z: 

- dobrim vodenjem projekta 

- realno časovnico in rednimi srečanji 

- pomočjo inovacijskega brokerja 

- osebno komunikacijo 

 

B) Kakšne so koristi praktičnega preizkusa rezultatov na kmetiji? 

 

Ključne ugotovitve in predlogi, ki so jih udeleženci skupine strokovnjaki izpostavili: 

KORISTI praktičnega preizkusa so: 

 ideja 
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 interakcija med akterji 

 demonstracija, promocija koristi 

 medsebojno zaupanje 

VKLJUČEVANJE DRUGIH KMETOV – to bi lahko dosegli z: 

 komunikacijo, diseminacijo 

 »peer-to peer« izmenjavami 

 medosebnim mreženjem 

OVIRE in IZZIVI, KI JIH PRIČAKUJEMO in kako bi jih lahko premostili: 

 kratkoročnost projektov → premostili bi jih lahko tako, da bi uspešni projekti delovali tudi v 

novem obdobju 

 motiviranost oz. resnost pri sodelovanju →  to bi lahko premostili s pravno zavezujočimi 

dogovori (ustrezne sankcije) 

 omejena infrastruktura 

 nepredvidene situacije 

 relevantnost preizkusa/rezultata 

 podcenjenost vsebinske dimenzije 

 

Ostali predlogi, priporočila, ideje skupine strokovnjakov: 

o Koristi praktičnega preizkusa so: 

 testiranje ideje/hipoteze v praksi, kar vpliva na prepričljivost rezultata 

 omogoča interakcijo med akterji/partnerji 

 demonstracijske in promocijske koristi/učinki 

 graditev medsebojnega zaupanja med akterji 

 prepričljivost 

 gotovost oz. zmanjšanje negotovosti 

 

o Druge kmete bi v praktičen preizkus lahko pritegnili z: 

 demonstracijami, promocijami dobrih praks 

 informiranjem kmetov – z jasno komunikacijo s kmeti, ki naslavlja sorodno problematiko   

 diseminacijo rezultatov 

 organiziranjem krožkov 

 »peer-to peer« izmenjavami (izmenjava uspešnih praks, izkušenj) 

 mednarodnim mreženjem (»study visits«) 

 pridobitvijo zaupanja kmetov, da so rezultati uporabni 

 

o Ovire in izzive pri izvedbi praktičnega preizkusa vidimo v: 

 kratkoročnosti projektov  → to bi lahko premostili tako, da bi omogočili delovanje 

uspešnih projektov v naslednjem obdobju 

 podcenjenosti vsebinske dimenzije inovacije 
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 omejeni infrastrukturi za izvajanje preizkusov 

 nemotiviranosti kmetov/«neresnosti« sodelovanja kmetov  → to bi lahko premostili z 

jasnimi dogovori in sankcijami (pravno zavezujočimi) 

 nepredvidenih spremembah razmer → to bi lahko premostili z: 

- upoštevanjem tveganja pri zasnovi  

- dodatnim ukrepom, da je potrebno opraviti isti preizkus z različnimi parametri 

(npr. v različnih okoljih) 

- dovolj velikim in raznolikim vzorcem 

 relevantnosti preizkusa/rezultata – v zvezi s tem je pomembno: 

- že pri zasnovi je potrebno paziti na relevantnost preizkusa v različnih okoljih 

- kritična presoja pri prenosu znanja v prakso  

- otipljivost rezultata v praksi 

 

C) Kako lahko zagotovimo učinkovit prenos znanja iz projektov EIP v 

prakso? 

 

Ključne ugotovitve in predlogi, ki so jih udeleženci skupine strokovnjaki izpostavili: 

Rezultate in spoznanja iz projektov bi lahko prenesli drugim deležnikom s pomočjo: 

 diseminacije že tekom projekta – preko: 

- tehničnih listov 

- publikacij 

- demonstracijskih kmetij in centrov 

- predstavnika MKGP, ki bi vsebinsko spremljal dogajanje 

 komunikacije rezultatov in dosežkov projektov v splošni javnosti  

- nujno je nasloviti širšo javnost s sporočilom, da kmetije delajo v splošno korist 

- pomemben je pozitiven feedback projektov v širši javnosti 

K trajnosti rezultatov bi pripomoglo naslednje: 

 projekti morajo biti zasnovani trajnostno (s tem bi dosegli tudi povečano ekonomičnost) 

 zagotovljeno mora biti, da se rezultate projektov upošteva pri snovanju naslednje 

»subvencijske sheme« in ukrepov ter da se pripravijo razpisi, ki omogočajo nadgradnjo oz. 

nadaljevanje 

 priprava razpisov, ki bi omogočali nadgradnjo oz. nadaljevanje 

 z uveljavitvijo nove blagovne znamke (na tak način bi lahko trajnost zagotovili) 

 jasne predstavitve ekonomskih rezultatov – kaj bo imela kmetija od tega v končnem smislu 

 rezultat projekta naj se upošteva pri oblikovanju nove kmetijske politike 

Ovire, ki jih lahko pričakujemo so: 

 pomanjkanje kadrov 

 premalo časa za implementacijo 
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 premalo sredstev (investicijskih) 

 premalo denarja za opremo, ki je ključna za izvedbo projekta 

 

Ostali predlogi, priporočila, ideje skupine strokovnjakov: 

Rezultate in spoznanja iz projektov bi lahko prenesli drugim deležnikom na naslednje 

načine: 

 predstavnik državne institucij vsebinsko spremlja dogajanje na projektu 

 sam projekt že jasno definira desiminacijske aktivnosti v času trajanja projekta 

 z vzpostavitvijo demonstracijskih kmetij in centrov 

 preko:  

- svetovalne službe/strokovnih združenj/izobraževalne institucije 

- praktičnih prikazov 

- delavnic 

- tehnoloških listov 

- spletne strani 

- strokovnih posvetov 

- strokovnih časopisov 

- TV in radijskih oddaj 

- kratkih filmov 

 

Trajnost rezultatov bi lahko zagotovili na naslednje načine: 

 preko različnih akterjev: MKGP, mreža za podeželje, svetovalna služba, strokovna 

združenja 

 z razpisi: 

- ki omogočajo nadgradnjo projektov 

- ki omogočajo diseminacijo ideje (npr. razpisi za strokovna združenja na področju 

kmetijstva,…) 

 državne institucije vključijo te rezultate v osnovo nadaljnjega načrtovanja in priprave 

ukrepov 

 z dokazi o izboljšani ekonomičnosti nove tehnologije 

 s stalnim prenosom osvojenega novega znanja preko svetovalne službe in 

izobraževalnih ustanov  (kmetijske šole, fakultete) 

 rezultati projektov se pripravijo tudi kot učno gradivo za izobraževalne institucije 

 permanentno predstavljanje izboljšanih praks potencialnim uporabnikom (demo 

kmetije, interesna združenja) 

 dvig ugleda (družbenega) kmetij, ki uporabljajo novo tehnologijo 

 učinkovitejši nastop na trgu (npr. nova blagovna znamka) 

 z izboljšano kakovostjo pridelkov 

 

Ovire, ki jih lahko pričakujemo pri prenosu znanja v prakso: 

 finančna sredstva (pomanjkanje sredstev za izpeljavo projekta) 
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 pomanjkanje časa za izvedbo projekta 

 kadri: pomanjkanje oz. kompetence obstoječe svetovalne službe 

 ne-vključitev učinkov v prihodnje ukrepe (okoljska tematika, narava,…) 

 slabo sodelovanje v celotni verigi dodane vrednosti (dodano vrednost prepozna le en 

del verige) 

 vztrajanje pri ustaljenih praksah (tradicionalna  konzervativnost) 

 slabo vodenje projekta, neustrezni načini prenosa v prakso 

 

te ovire bi lahko premostili in podprli sodelovanje med stroko in kmeti z: 

 vzpostavitvijo zaupanja med kmetom in stroko z jasno opredeljenimi vlogami v 

projektu 

 povečanjem sredstev za opremo, če se dokaže upravičenost 

 vzpostavitvijo širše družbene podpore (prepoznavanje vpliva projekta na izboljšanje 

okolja in/ali prehransko vrednost izdelka) 

 ustreznim prenosom učinkov/rezultatov projektov 

 ustreznim načinom preprečevanja potencialnih ovir (finance, kadri) 
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Skupina: KMETI 

A) Kako lahko zagotovimo, da bodo rezultati projektov EIP uporabni za 

kmetijo? 

 

Ključne ugotovitve in predlogi, ki so jih udeleženci skupine kmeti izpostavili: 

 Natančna diagnostika problema. 

 Dobra predstavitev projekta in rezultatov (zanimivo, privlačno). 

 Preprečiti neustrezno vodenje projekta. Kmet je tisti, preko katerega gre vse. 

 Dobro sodelovanje vseh sodelujočih. 

 Da so rešitve praktično, trajnostno in sonaravno naravnane. 
 

Ostali predlogi, priporočila, ideje skupine kmeti: 

Rezultati:  

 Natančna diagnostika problema. 
Praktična uporabnost:  

 Dobra predstavitev. 
Kaj bi lahko zmanjšalo kakovost:  

 Neustrezno voden projekt.  
Kako se izogniti?  

 Dobro sodelovanje vseh sodelujočih pri projektu. 
 

Sodelovali: Branko Majerič, Marjetka Bizjak, Vlado Časar, Robert Jambriško, Robert Hari, Matjaž 
Podmiljšak, Aleš Bozovičar. 

 

B) Kakšne so koristi praktičnega preizkusa rezultatov na kmetiji? 

 

Ključne ugotovitve in predlogi, ki so jih udeleženci skupine kmeti izpostavili: 

 Celovit rezultat (dolgoročne koristi, otipljive hitro). 

 Upravljanje s časom (kako učinkovito uskladiti). 

 (Pred)pogodbeno razmerje (definicija obveznosti). 

 Učenje iz izkušenj – (ne)uspeh. 

 Resnost vseh deležnikov (fer odnos – zaupanje). 
 

Ostali predlogi, priporočila, ideje skupine kmeti: 

Koristi: 

 Ali je zasnova ustrezna, 

 nova znanja, 
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 učenje na izkušnji, 

 ali je rentabilno, 

 dosega cilja – ali smo na pravi poti, 

 implementacija rezultatov – širjenje, 

 vodenje z zgledom, 

 oprijemljivo, 

 koristi je več kot slabosti, 

 ekonomičnost, 

 uspešnost, 

 učinkovitost, 

 dolgoročne koristi – otipljivo v kratkem času. 
 
Izzivi: 

 (Pred)pogodbeno razmerje – definiranje obveznosti, 

 birokracija (naj prevzamejo inštitucije), 

 »neresni« kmetje – razmejitev odgovornosti, 

 obdavčitev (lahko se odpoveš plačilu), 

 spremenljivke, na katere kmet nima vpliva, 

 čas!!! (pomanjkanje, kako poiskati »pravi« termin), 

 komunikacija – neposredna, iz oči v oči. 

 Znanje prenesti v prakso. 
 
Sodelovali: Tadeja Kvas Majer, Marko Debevec, Anton Mrzlikar, Davorina Rantaša, Marko Gorgiev, 
Nenad Kobal, Anton Horvat, Doris Letina. 

 

 

C) Kako lahko zagotovimo učinkovit prenos znanja iz projektov EIP v 

prakso? 

 

Ključne ugotovitve in predlogi, ki so jih udeleženci skupine kmeti izpostavili: 

 Dogodki (za prenos dobre prakse), razni drugi kanali – splet, letaki, mediji, prenos s kmeta na 
kmeta. 

 Trajnost rezultatov – demonstracijske kmetije. Izkušnje deliti. 

 Mreže EIP projektov (podobno kot LEADER). 

 Nezaupanje v rezultate (če jih je več). 

 Merilo za trajnost: blagovna znamka, ustanovitev podjetja. 

 Preprost jezik komuniciranja. 
 

Ostali predlogi, priporočila, ideje skupine kmeti: 

Prenos rezultatov: 

 Informacija ni dovolj – potrebna je izkušnja. 

 Spodbuditi ambicioznost za EIP. 

 PR preko spletne strani, letaki, dogodki mediji (elektronski, tiskani). 

 Konkretno: V okviru mreže za Leader in DRSP razširiti z EIP-projekti. 
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 Prenos s kmeta na kmeta, neposredno. 

 Demonstracijske kmetije (sistem ocenjevanja te kmetij – stimulacija). 

 Izobraževanje na (demonstracijskih) kmetijah (študentje, 6 mesecev). Kot internship. 
 
Trajnost rezultatov: 

 Rezultate meriti z rastjo tržne proizvodnje. 

 Podjetniški pristop k EIP projektu. 

 Merilo trajnosti: oblikuje se organizirana skupna. 
 
Ovire: 

 Če se določen primer rešuje na več različnih projektih – katere rezultate? 
 
Sodelovali: Primož Turnšek, Lidija Lipič Berlec, Katarina Žagar, Igor Ahačevčič, Bojan Lešnik, Boštjan 
Kosec, Jože Ocepek, Tanja Polak Benkič. 
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Skupina: SVETOVALCI 

A) Kako lahko zagotovimo, da bodo rezultati projektov EIP uporabni za 

kmetijo? 

 

Ključne ugotovitve in predlogi, ki so jih udeleženci skupine svetovalci izpostavili: 

 Reševati probleme od kmeta (KMG) 

 Rešitve so trajnostne v vseh vidikih (ekoliško, socialno, ekonomsko) 

 Rešitve naj bodo praktične, enostavne in splošno uporabne 

 Dobro preverjen interes za sodelovanje na začetku 

 Ustrezna finančna podpora (stroški dela) 

Sodelovali: Vesna Čuček, Mateja Žvikart, Igor Hrvatič, Vesna Velikonja, Jernej Demšar 

 

Ostali predlogi, priporočila, ideje skupine svetovalci: 

Kakšne rezultate projektov EIP si želimo?  

 Uporabni, v smislu, da rešijo probleme od kmeta 

 Širše uporabni 

 Verodostojni in izvedljivi 

 Okoljsko sprejemljivi – trajnostni 

Kako zagotoviti, da bodo rezultati praktično uporabni za kmetije, kmetijska podjetja? 

 Že izbira ideje za projekt mora izhajati iz realnosti na kmetiji 

 Preveritev ali je rezultat projekta vpeljiv v prakso 

 Zelo dobra osnova za predstavitev rezultatov drugih uporabnikov pri uvajanju v prakso 

Kaj bi lahko zmanjšalo kakovost rezultatov in projekta? Kako se lahko temu izognemo? 

 Če ima vsak svoj interes, o čemer se je potrebno pogovoriti na začetku 

 Če je pristop preveč znanstven 

 Če ni vključena JSKS 

 Ustrezna finančna pokritost za delo na projektu 

 

B) Kakšne so koristi praktičnega preizkusa rezultatov na kmetiji? 

 

Ključne ugotovitve in predlogi, ki so jih udeleženci skupine svetovalci izpostavili: 

 Praktični preizkus je najučinkovitejša metoda prenosa znanja 
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 Bolj ko bo reševal probleme čim več kmetij na različnih lokacijah, boj bo uspešen 

 Razširjanje rezultatov s poudarkom na ekonomskem učinku 

 Pripravljenost in doslednost pri izvajanju 

 Aktivno sodelovanje vseh partnerjev 

Sodelovali: Peter Pribožič, Mojca Krivec, Lidija, Zdenka, Tomaž, Damjan, Marko, Andrej, Helena 

 

Ostali predlogi, priporočila, ideje skupine svetovalci: 

Kakšne koristi vidimo v izvedbi praktičnega preizkusa? 

 Najučinkovitejša metoda prenosa znanja 

 Ponovljivost / uporabnost 

Kako v praktični preizkus pritegniti tudi druge kmete (zlasti nečlane partnerstva)? 

 Reševanje problemov večih kmetij 

 Razširjanje rezutatov 

 Rezultat, ki bo imel učinek na kmetijah 

 Motivacijske delavnice 

Katere ovire in izzive pričakujemo pri izvedbi praktičnega preizkusa in kako bi jih lahko uspešno 
premostili? 

 Doslednost 

 Trajanje 

 Premalo aktivni parnerji in odstop partnerjev 

 Plačljivost strokovnjakov 

 Neuporabnost v praksi 

 Nemotiviranost upravljavcev projekta 

 

C) Kako lahko zagotovimo učinkovit prenos znanja iz projektov EIP v 

prakso? 

 

Ključne ugotovitve in predlogi, ki so jih udeleženci skupine svetovalci izpostavili: 

 Izdelati dober komunikacijski načrt 

 Informirati, izobraziti in usposobiti stroko in svetovalce o rezultatih  

 Pozitivna ekonomika 

 Sistemska podpora – vključitev ekonomike in stroke 

 Odločujoči kader mora sprejeti in podpirati trajnostno nadaljevanje projekta 
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Sodelovali: Veronika Valektar, Stanka K., Andreja K., Miša P., Stanko Kapun, Jože Simončič, Brina 

Korinšek, Jurij Beguš, Lucijan, Andreja K.S. 

 

Ostali predlogi, priporočila, ideje skupine svetovalci: 

 Le stalna podpora kmetom in krepitev zaupanja 

 Dobra, kvalitetna, nazorna predstavitev rezultatov 

 Sistem različnih mikro poskusov na različnih lokacijah 

 Predstavitev v različnih medijih s poudarkom na ekonomskih učinkih; TV, spletna stran, ... 

 Pripravljenost kmetov pri kvalitetno izvedenih preizkusih 

 Prenos rezultatov znotraj stroke  predavanja, krožki, interesna združenja, ... 

 Finančna stimulacija 

Kako bi lahko rezultate in spoznanja iz projektov prenesli tudi drugim deležnikom (npr. ostalim 
kmetom, podjetjem)? 

 Prenos dobre prakse z zgledom ('peer-to-peer') 

 Vsi možni komunikacijski kanali: mediji, osebni kontakt, demo prikaz, ekskurzije, ... 

 Dober komunikacijski načrt 
 

Kako zagotoviti trajnost rezultatov - da se bodo rezultati projektov EIP uporabljali in razširjali tudi 
po zaključku projektov? 

 Rezultati so vkjučeni v redno delovanje službe (simpoziji, redno obveščanje, ...) 

 Vključitev v priporočila in sistemske ukrepe (MKGP, MOP), na ta način vključimo tudi 

politične odločevalce 

Kaj bi lahko oviralo učinkovit prenos strokovnega znanja v prakso? Kako lahko to premostimo in 
podpremo sodelovanje med stroko in kmeti? 

 Strah pred novostmi 

 Neenakost partnerjev 

 Tveganje 

 Pomanjkanje politične / vodstvene podpore 

 Dobre prakse in finančni ukrepi 

 Možnost volilnih glasov 



26 
 

  

 

  

  



27 
 

  

 


