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Delavnica: Vzpostavljanje partnerstev v okviru ukrepa 
Sodelovanje 
Grm Novo Mesto - Center Biotehnike In Turizma, Novo mesto, 15. december 2017 
 

POROČILO 
 

  
 
 

1. PARTNERSTVO V 'TRIKOTNIKU ZNANJA': KMETJE – ZNANOST 
- SVETOVALCI 

 

Udeleženci so v prvem koraku identificirali prednosti in pomanjkljivosti svoje deležniške skupine v 
trikotniku znanja (kmet-znanost-svetovalec) ter kako vidijo druge deležniške skupine in kakšne koristi 
bi jim prineslo partnersko sodelovanje. 
 
Med prepoznanimi pomanjkljivostmi v vseh treh deležniških skupinah je bila izpostavljena zaprtost v 
svoj podsistem in nepovezanost z ostalimi deležniki, tako v smislu pretoka informacij, znanja, 
medsebojne podpore in rednih srečevanj.  
 
Uporabniki – kmetje pogrešajo pretok informacij od strokovnega kadra in dostop do rezultatov 
raziskav, več aplikativnih znanj ter kakovostno svetovanje. Z rednimi srečevanji kmetov, v okviru 
krožkov npr., bi krepili pretok informacij in kakovost pridelave. Tudi svetovalci pogrešajo boljši stik z 
raziskovalci in dostop do rezultatov raziskav. 
 
Znanstveniki, na drugi strani, kot pomanjkljivost prepoznavajo slabo identifikacijo problemov 
pridelave in nujnost povezovanja v trikotniku znanja.  
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SVETOVALCI 
Prednosti deležniške 
skupine svetovalci 

Pomanjkljivosti 
deležniške skupine 
svetovalci 

Pogled na druge 
deležnike 

Potencialne koristi 
partnerstva 

V svetovanju nas je več 
in lahko pokrivamo 
celotno območje 
Slovenije 

Zaprtost v zavode Raziskovalci porabljajo 
javni denar, zato naj 
bodo tudi rezultati 
raziskav javno 
dostopne informacije 

Poznavanje 
medsebojnega dela 

Dosedanje izkušnje Neposreden prenos 
znanja med zavodi 

Kmetje so 
neorganizirani z vidika 
pridobivanja informacij 

Večja učinkovitost ter 
prenos znanja 

Dobro poznavanje 
sadjarjev 

Nedorečena 
specializacija kadra 

Slabše sodelovanje z 
večjimi pridelovalci 

 

 Ni podmladka kadra   

 Ni podjetniških idej   

 
 

KMETJE 
Prednosti deležniške 
skupine kmetje 

Pomanjkljivosti 
deležniške skupine 
kmetje 

Pogled na druge 
deležnike 

Potencialne koristi 
partnerstva 

Raznovrstnost sort Trajnostni sadovnjaki Prepočasen prehod 
informacij 

Vpliv na raziskave 

Različna vzgoja Odvisnost od vremena, 
Podnebne spremembe 

Premalo neposrednega 
stika 

Hitrejši prenos znanja 
iz stroke v proizvodnjo 
in obratno 

Različne vrste trženja Globalizacija Razdrobljenost stroke Hiter dostop do novih 
znanj in podajanje 
informacij obiski 
usposobljenih 
svetovalcev 

 Premajhna aktivnost, 
organiziranost 

Pomanjkljivo 
ustvarjanje aplikativnih 
znanj 

Sadjarski krožki – 
redna srečevanja 
sadjarjev (tedensko, 
mesečno) 

Delo in življenje v 
naravi 

Veliki vložki, počasen 
obrat kapitalatežko 
in počasno prilagajanje 

Na kmetiji svetujejo 
prodajalci 
fitofarmacevtskih 
sredstev (FFS) 

 

Sam svoj gospodar  'Niti ne vemo, kakšna 
znanja se sploh 
ustvarjajo' 

 

Neposreden stik s 
potrošniki, kupci 

 Premalo specialistov  

  Kakšen je vpliv drugih 
sektorjev znanosti na 
sadjarstvo? (Ali jih 
sektor sploh zaznava?) 
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ZNANSTVENIKI IN RAZISKOVALCI 
Prednosti deležniške 
skupine raziskovalci 

Pomanjkljivosti 
deležniške skupine 
raziskovalci 

Pogled na druge 
deležnike 

Potencialne koristi 
partnerstva 

Pridelava hrane, še 
posebej sadja je in bo 
vedno strateškega 
pomena ter je sama po 
sebi percepirana kot 
nekaj zdravega 

Odvisnost od narave Nujnost partnerskega 
sodelovanja v 
trikotniku znanja 

Dorečenost (enotne?) 
tehnologije 

 Sezonsko delo Pasivnost  

 Odprt trg in cene   

 Dolgoročnost nasadov   

 Slaba identifikacija 
problemov pridelave 
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2. KAJ SO AKTUALNI PROBLEMI/IZZIVI, KI JIH LAHKO 
UČINKOVITO REŠIMO S PARTNERSTVOM V TRIKOTNIKU 
ZNANJA? 

 

 
 

V drugem koraku so udeleženci v majhnih skupinah, ki so bile že oblikovane po principu trikotnikov 
znanja, saj so združevale predstavnike vseh treh deležniških skupin, identificirali aktualne izzive v 
sadjarstvu, ki bi jih potencialno partnerstvo lahko učinkovito rešilo.  

 
Skupina je prepoznala naslednje ključne izzive sadjarstva: 
 

a) Zmanjšanje uporabe FFS in naravi prijazna pridelava 

 Zmanjševanje ostankov FFS (z drugačno aplikacijo, z drugačno koncentracijo...??) 

 Poenotenje trženja (OP + SP)  

 Razvoj standardov 

 Zagotavljanje varne prehrane potrošniku in ustrezno komuniciranje tega 

 Tehnologija za naravi prijazno pridelavo 

 Varstvo rastlin – dostop do potrebnih tehnologij in FFS 

 Pravočasne tehnološke rešitve glede na napovedan umik FFS 

 Ohranjanje biotske raznovrstnosti 
 

b) Ekonomika 

 Ekonomičnost pridelave 

 Količina in kakovost pridelka 

 Rodni volumen (rez, gnojenje, obdelava tal, zdravstveno stanje nasada) 
 

c) Omilitev posledic klimatskih sprememb (pozeba, toča, suša, ...) 

 Zagotoviti objavo rezultatov poskusov vseh možnih sistemov aktivne obrambe pred pozebo 

 Prilagajanje tehnologije in tehnike 

 Aktivna pomoč države pri pridobivanju soglasij za namakanje in dostopa do vode 
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 V prehodnem obdobju zagotoviti finančna sredstva 
 

d) Učinkovit prenos novih tehnologij 
 
Ostali izzivi: 
 

e) Konkurenčnost sektorja 

 Pridelki – kakovost in količina 

 Ostanki FFS 

 Eksploatacija razpoložljive kmetijske mehanizacije 

 Uvajanje novih sadnih vrst in sort 

 Osveščanje potrošnikov o načinu pridelave 

 Alternative primarni panogi na sadjarski kmetiji 

 Povezovanje pridelovalcev 

 Konkurenca na trgih 
 

f) Klimatske spremembe 

 Omilitev posledic klimatskih sprememb: suša, pozeba, sončni ožigi, vetrovi, vročina 

 Natančnejše vremenske napovedi za mikrolokacije 
 

g) Bolezni in škodljivci 

 Novi škodljivci in odziv na njih 

 Selektivnost FFS 

 Potreba po izboljšanju tehnik nanosa FFS (modernizacija) 

 Obdelava tal ter zatiranje plevelov 

 Voluhar 
 

h) Vpliv panoge na okolje 

 Hrup, traktorji, priključki 

 Vpliv FFS na okolje 

 Cestni promet 

 Kolesnice 
 

i) Stabilen pridelek 

 Potrošnja jabolk pada 

 Zagotoviti prenos znanja 

 Zagotoviti dostop do rezultatov poskusov za pozebo in sušo 

 Potreben takojšen odziv stroke na bolezni in škodljivce 

 Odvisnost od političnih odločitev 

 Pritisk javnosti na način pridelave 

 Problem delovne sile 
 
j) Sodelovanje 

 Zahteve birokracije za vse deležnike 

 Ne(ustrezna) komunikacija – manjka komunikacijski kanal med vsemi deležniki 
 
k) Tehnologija pridelave jabolk 

 Nefleksibilnost - tehnologija pridelave jabolk je nefleksibilna 

 Trgovinski monopoli – lobiji 

 Mikrobiologija tal in fiziologija sadnih rastlin + prehrana 
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 Pasti novih sort 

 Slaba percepcija v očeh javnosti 

 Nevtralne in nepristranske informacije (javno in zasebno financiranjeproblem) 
 

   
 

  
 
 

3. KAKO BOMO SODELOVALI? 
 

V tretjem sklopu so udeleženci v mešanih skupinah razmišljali, kako v bodočih projektnih skupinah 
učinkovito sodelovati, da bo resnično dosežen cilj, da so vse tri deležniške skupine enakovredne in 
aktivne. Za motiviran prispevek je ključno, da ima vsak osmišljen cilj sodelovanja, to je lahko 
preživetje ali pa želja po napredku in razvoju. Natančno določene naloge so ključne za motiviranost, 
kot tudi za to, da vsi sodelujejo aktivno in da so optimalno izrabljeni resursi. Zaupanje in vzajemnost 
sta temelj sodelovanja; pomembno pa je tudi doseči dobre rezultate in širjenje le teh. Vodja oz. 
nosilni partner ima pomembno nalogo, da skrbi za enakovrednost, aktivnost ter vključenost vseh. Ker 
gre za novo paradigmo delovanja, ki je nismo vajeni, obstaja tveganje, da bo projekt zapeljan preveč 
birokratsko in administrativno. Napetosti v projektni skupini se razrešuje s preventivnim delovanjem, 
v naprej – s transparentno komunikacijo in sprotnim reševanjem težav, kot tudi z jasnimi dogovori in 
jasnimi postopki. Trajnost sodelovanja bo zagotovljena, v kolikor bodo med projektom vzpostavljeni 
produktivni in spoštljivi odnosi, z ohranjanjem stika in z ogledi. 
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Kaj me bo motiviralo za učinkovito sodelovanje? 
 Definiran cilj – na podlagi definiranih potreb pridelovalca 

 Osmišljen vložek – npr. za kmeta je to lahko socialna varnost, preživetje, preživetje kmetije 

 Natančno določene naloge 

 Iskanje napredka, razvoj 

 Prepoznavnost in ustvarjanje dobrega imena 

 Razbremenjevanje problemov, lajšanje dela in življenja 
 

Kako želimo sodelovati v projektni skupini? 
 Aktivno, produktivno, inovativno – vsi člani so aktivni! 

 Z dolgoročnimi koristmi, da se sodelovanje nadaljuje tudi po koncu projekta 

 Na podlagi medsebojnega zaupanja 

 Biti in širiti dober zgled in ugled z rezultati, na podlagi česar se pridružijo novi člani 

 Vzajemnost je za sodelovanje ključna 
 

Kako aktivno vključiti vse člane in optimalno izrabiti vse resurse? 
 Določiti vloge (izpostaviti vlogo uporabnika) 

 Vodje so iz raziskovalne ustanove 

 Vloga vodje je, da določi naloge, da deluje povezovalno, da so vsi enakovredni, da so vsi 
seznanjeni z vsem, da skrbi za komuniciranje, da redno organizira sestanke, da se optimalno 
izrabijo vsi resursi 

 Projekti ne smejo postati birokratski, s preveč papirnatimi poročili, temveč morajo biti živi, 
poudarek mora biti na odnosih med partnerji 

 Gre za novo paradigmo sodelovanja, ki je nismo navajeni in je ne poznamo,  

 Moderatorji bi v projektnih skupinah zelo podprli sodelovanje vseh partnerjev, zato bi bilo 
optimalno vključiti moderatorje, tj. neodvisne procesne strokovnjake 

 

Kako se dogovarjati? 
 Definirati problem 

 Določiti nosilnega partnerja 

 Definirati cilj 

 Definirati vloge in odgovornost 

 Definirati roke (vozni red) 

 Javna predstavitev rezultatov 
 
 
 



8 

  

Kako razreševati napetosti in konflikte? 
 Že na začetku dogovor o morebitnem razpadu – kaj so tveganja za razpad in kako se raziti na 

spoštljiv način 

 Napetosti se razrešuje s preventivnim delovanjem, v naprej – s transparentno komunikacijo 
in sprotnim reševanjem težav 

 Jasni dogovori in jasni postopki delujejo preventivno 

 Homogena skupina (npr. zgolj ekološki pridelovalci, ne mešani z ne-ekološkimi) olajša 
skupinsko delo, po drugi strani pa je različnost lahko dodana vrednost, če skupina uspe 
preseči predsodke 

 Določiti vodilnega partnerja, ki zna usmerjati skupino v napetostih 

 V določenih primerih se lahko išče zunanjo pomoč pri tretjem 
 

Kako zagotoviti trajnost sodelovanja? 
 S financiranjem 

 S korektno razporeditvijo del (sestanki, sprotno razreševanje problemov, posluh novim 
idejam) 

 Z ogledi na terenu, mojstrske kmetije 

 Nadaljnje korektno etično sodelovanje (ogledi, telefonski klici, ohranjanje stika, ...) 

 V kolikor so bili med projektom vzpostavljeni produktivni in spoštljivi odnosi, se bodo 
nadaljevali tudi po koncu projekta 
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Moderiranje, zapis in fotografije: Natalija Vrhunc, Poslovno svetovanje in vodenje delavnic s.p., 
www.natalijavrhunc.si 

http://www.natalijavrhunc.si/

