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Delavnica: Vzpostavljanje partnerstev v okviru ukrepa 
Sodelovanje – področje zelenjadarstva 
Kmetijska zadruga Agraria Koper, z.o.o.,Koper, 17. januar 2018 
 

POROČILO 
 

 
 
Delavnice se je udeležilo 11 kmetov (vključno z zadrugami in kmetijskimi podjetji), 4 predstavniki 
izobraževalnih inštitucij in raziskovalnih inštitutov, 2 predstavnika iz izobraževanja (kmetijske šole) in 
šest predstavnikov KGZS oziroma JSKS. Udeležba zadrug (poleg Agrarie še tri druge velike zadruge in 
ZZS) pomeni, da smo z delavnico dosegli velik delež proizvodnje zelenjave, kajti te zadruge bodo 
informacije posredovale svojim članom. 
 

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 so kmetje izpostavili predvsem nekonkurenčnost in premalo 
učinkovito trženje ter premalo specialističnega znanja. Tudi svetovalci pogrešajo več specialističnega 
znanja za svetovanje ter boljši prenos le tega iz znanstvenih raziskav. Pogrešajo tudi boljšo 
organizacijo svetovalne službe, ki bi jim omogočila boljši stik s terenom. Raziskovalci si prav tako 
želijo več neposrednega stika s kmeti. 
V vidiku partnerskega sodelovanja si vse tri deležniške skupine želijo boljšo povezanost, pretok 
informacij in znanja ter povezavo do kmeta na terenu, na njivi. Svetovalci in raziskovalci 
prepoznavajo, da kmetje potrebujejo aplikativno znanje, vendar zaznavajo za sodelovanje veliko ovir, 
od pomanjkanja časa in administrativnih zahtev, do nezaupanja. 
Potencialne koristi partnerstva za vse so prenos znanja in pretok informacij ter več in večja kakovost 
pridelka oz. napredek panoge. Konkretne prednosti bi bile v bolj organizirani prodaji in razvoju 
procesov trženja ter v razvoju tehnologije in inovativnih produktov, in s tem v konkurenčni pridelavi. 
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KMETJE 
Prednosti deležniške 
skupine kmetje 

Pomanjkljivosti 
deležniške skupine 
kmetje 

Pogled na druge 
deležnike 

Potencialne koristi 
partnerstva 

Delo v naravi Premalo znanja Premalo sodelovanja s 
svetovalci 

Hitre rešitve 

Trženje doma Obremenjenost z 
birokracijo 

Premajhno število 
svetovalcev in premalo 
časa za kmeta 

Pretok informacij 
 
Prenos znanja 

Raznoliko delo Sezonski proizvodi Preslaba povezava 
med znanostjo in 
svetovalci – potrebna 
povezava do kmeta na 
njivi 

Več pridelka in večja 
kakovost pridelka 

Poznavanje problemov 
in težav 
Učenje na lastnih 
napakah 

Prevelika 
konkurenčnost tujine 

Zakone pišejo 
neizkušeni s premalo 
izkušnjami s terena 

Razbremenitev pri 
trženju 

Veš kaj ješ Velik vložek v delovno 
mesto 

Ni prenosa znanja Organizirana prodaja 

Strojna opremljenost Omejena izbira FFS 
pripravkov 

Svetovalna služba je 
zgolj birokratski aparat 

Moč (znanje, trženje, 
inovacije) 

Izkušnje in praktična 
znanja 

Trženje Premalo 
specializiranega 
strokovnega znanja 

Razvoj procesov 
trženja (zadruga II. 
reda, skupine, OP) 

 Ni specialnega znanja v Ni kontakta s Razvoj tehnologije in 
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proizvodnji in pri 
pripravi izdelka za trg 

primarnimi pridelovalci inovativnih produktov 

 Samostojni ponudniki  Razvoj panoge 

 Nekonkurenčnost; 
premajhna 
raznovrstnost 

  

 Nezvestoba 
(nelojalnost) 

  

 Ni pokritih površin   

 

SVETOVALCI 
Prednosti deležniške 
skupine svetovalci 

Pomanjkljivosti 
deležniške skupine 
svetovalci 

Pogled na druge 
deležnike 

Potencialne koristi 
partnerstva 

Poznavanje terena in 
problemov 

Organizacija dela – 
pomanjkanje časa 

Sistematizacija Sodelovanje 

Izkušnje Ni sistematične 
organizacije 
svetovalnega dela v 
Sloveniji 

Znanstveni dosežki so 
odmaknjeni; ni 
ustreznega stika 

Rešitev naštetih 
pomanjkljivosti 

Vmesni, povezovalni 
člen 

Finance Kmetje so željni 
aplikativnega znanja 

Hitrejše rešitve 

Javna služba – za 
kmete smo zastonj 

Premalo raziskav v naši 
stroki in slab prenos 
znanja / dognanj na 
svetovalce 

Kmetje se težko 
spreminjajo; 
So individualisti; težje 
se povezujejo 
(nezaupanje)  

Realna ocena vsebin in 
stanja 

Nevtralnost  Kmetje so obremenjeni 
z delom in z birokracijo 

 

  Kmetje so manj 
konkurenčni v 
primerjavi s tujino 

 

 

ZNANSTVENIKI IN RAZISKOVALCI 
Prednosti deležniške 
skupine raziskovalci 

Pomanjkljivosti deležniške 
skupine raziskovalci 

Pogled na druge 
deležnike 

Potencialne koristi 
partnerstva 

Možnost prenosa 
raziskav v prakso 

Problem kmeta ni prepoznan Kmet je tudi 
inovator 

Upoštevani okoljski 
vidiki 

Dostopnost do 
informacij v novostih 

Vrednotenje dela v uredbi ni 
ustrezno 

Kmetje imajo 
negativen odnos do 
raziskovalcev in 
javnega sektorja   

Konkurenčna 
pridelava 

Poudarek na 
neodvisnih 
informacijah 

Raziskovalci niso osredotočeni 
le na eno področje (v 
univerzitetnem delu je 80% 
pedagoškega dela in 20% 
raziskav) 

Kmetje so 
preobremenjeni s 
trženjem in 
pridelavo; ni 
interesa za znanje 

Napredek panoge 

Interdisciplinarnost Trenutno stanje sodelovanja Razdvojenost Koncept trikotnika 



4 

  

(primerno 
opremljeni, 
strokovnost kadrov) 

(uveljavljeno po letu 2000) je: 
Institucijesvetovaleckmet; 
ni neposrednega stika s kmeti 

majhni—veliki 
kmetje 

znanja vzpostaviti v 
sistemu AKIS 

Sistem financiranja 
ustvarja konkurenco 
in omejuje 
sodelovanje med 
institucijami  

 Potreben bi bil 
direkten dostop do 
kmeta; 
Trikotnik znanja 
med kmeti-stroko-
svetovalci bi res 
moral živeti: 
informacije in 
sodelovanje bi 
morali potekati v 
vseh smereh 

Interdisciplinarnost 
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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 
zelenjadarstvu, ki bi jih potencialno partnerstvo lahko učinkovito rešilo. Večkrat so bili izpostavljeni 
rodovitnost tal in biotično varstvo rastlin. Prepoznana je bila ideja po informacijsko podprti pridelavi 
zelenjave. Drugi prepoznani izzivi so bili še: biorazgradljivi repromateriali, preizkušanje v vrtnarskih 
centrih, razvoj 'post-harvest' tehnologij, racionalizacija delovne sile, standardi kakovosti idr. 

 
Skupina je prepoznala naslednje ključne izzive zelenjadarstva: 
 
Rodovitnost tal 

 Vzpostavitev živih tal 

 Rodovitnost tal in pridelava eko zelenjave 

 Rodovitnost tal –zeleno gnojenje; kolobar, vrste pridelave po regijah, načinu pridelave... 
 
Biotično varstvo rastlin in varna hrana 

 Ekološka zelenjava 

 Biotično varstvo rastlin in biostimulatorji 

 Učinkovito varstvo zelenjave pred strunami 

 Škodljivci in bolezni 

 Zatiranje plevelov z alternativnimi, okolju prijaznimi metodami 

 Varnost hrane, npr. odpravljanje prisotnosti težkih kovin (kadmij v česnu, korenju) in 
ugotavljanje izvora 

 
Pametna pridelava zelenjave: 

 Pametna pridelava zelenjave:  
a) spremljanje EC, pH, svetlobe, ...;  
b) izvensezonska pridelava;  
c) namakanje, gnojenje, napovedovanje škodljivcev, bolezni 

 Informacijsko središče, spletišče idej in rešitev 
 
Razno 

 Sortiment zelenjave; preizkušanje v vrtnarskih centrih 
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 Biorazgradljivi repromateriali 

 'Post-harvest' tehnologije: rokovanje in priprava blaga za trg; ohranjanje svežine 

 Zaščiteni prostori: širitev kolobarja, senčenje, protivetrne konstrukcije in zaščite 

 Racionalizacija delovne sile, roboti 

 Izboljšana ekonomika pridelave 
 

 
 

 
 
 

3. KAKO BOMO SODELOVALI? 
 

V tretjem sklopu so udeleženci izrazili, kako si predstavljajo učinkovito in uspešno sodelovanje. 
Izpostavljeni so bili pošteni odnosi, tako v smislu nesebičnega in odprtega sodelovanja kot poštenega 
plačila. Udeležencem je zelo pomembna tudi enakopravnost, aktivno vključevanje vseh partnerjev in 
skupno reševanje izzivov. Ključna je usmerjenost v reševanje aktualnih problemov kmetij ter 
uporabnost rezultatov, s tem, da sta kakovost hrane in trajnostno kmetovanje pomembni vrednoti. 
 
Pošteni odnosi 

 Pozitiven, pošten in transparenten odnos med partnerji 

 V povezovanju na pošten način je moč 

 Zaupanje in pošteno plačilo med vsemi člani v verigi v partnerstvu 

 Nesebično deljenje znanja in sopomoč vseh udeleženih, brez merjenja koristi 

 Dobro partnerstvo in sožitje 
  



7 

  

Enakopravno sodelovanje 

 Zaupanje in ves čas spoštovanje sprejetih dogovorov 

 Skupno reševanje raznih problemov in povezovanje 

 Medsebojna pomoč za skupni cilj 

 'Delovanje z roko v roki' 

 Sodelovanje in komunikacija med vsemi partnerji pri pridelavi zelenjave 

 'Ne sme biti fovšije' 

 Posluh do pridelovalcev 
 

Usmerjenost v reševanje in izboljšanje stanja 

 Usmerjenost v reševanje in izboljšanje stanja 

 Reševanje aktualnih problemov na kmetijah 

 Reševanje problemov kmetij, ne institucij 

 Uporabni rezultati raziskav 

 Priprava kakovostnega projekta, ki temelji na jasno definirani ideji, problemu 

 Demokratično sodelovanje za skupni interes in usmerjenost v rešitev problema 

 Prednost naj ima ekonomičnost, varstvo okolja in povečanje količine slovenske zelenjave 
 
Kakovostna hrana in okolje 

 Pomen prehranske varnosti za vse nas – dobra hrana 

 Sodelovanje za krepitev trajnostnega kmetovanja 
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Moderiranje, zapis in fotografije: Natalija Vrhunc, Poslovno svetovanje in vodenje delavnic s.p., 
www.natalijavrhunc.si 
 

http://www.natalijavrhunc.si/

