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Delavnica: Vzpostavljanje partnerstev v okviru ukrepa 
Sodelovanje – področje vinogradništva 
Kmetijsko gozdarski zavod, Maribor, 31. januar 2018, 10h – 14h 
 

POROČILO 
 
Delavnice se je udeležilo 10 kmetov, 3 predstavniki izobraževalnih inštitucij in raziskovalnih inštitutov 
ter 8 predstavnikov JSKS, skupno 21 udeležencev. 
 

  
 

  
 

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

 

Udeleženci so v prvem koraku identificirali prednosti in pomanjkljivosti svoje deležniške skupine v 
trikotniku znanja (kmet-znanstvenik/raziskovalec-svetovalec) ter kako vidijo druge deležniške skupine 
in kakšne koristi bi jim prineslo partnersko sodelovanje. 
 
Prednosti, ki jih posamezni deležniki prepoznavajo so: izkušnje iz prakse in poznavanje problemov iz 
terena, ki jih imajo kmetje, poleg pridelovalnih površin in mehanizacije. Svetovalci so dobro 
organizirani, kar jim omogoča hitro izmenjavo strokovnih mnenj ter dobro poznajo probleme in 
vinogradnike. Imajo tudi dostopnost do različnih baz uporabnih podatkov. Raziskovalci imajo 
ustrezno raziskovalno infrastrukturo, vključno z mednarodnimi podatki.  
Med prepoznanimi pomanjkljivostmi so kmetje izpostavili premalo teoretičnega znanja in analitične 
opreme ter pomanjkljiv pretok informacij. Svetovalce ovira zlasti premalo strokovnega znanja in 
premalo osebnega svetovanja na terenu. Raziskovalce ovira nesodelovanje institucij, konkurenčnost 
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in prenos znanja do uporabnika. Vsi so izpostavili preobremenjenost z birokracijo in pomanjkanje 
časa. 
V vidiku partnerskega sodelovanja kmetje prepoznavajo potrebnost sodelovanja s stroko, da bo 
obdelala rezultate ter pričakujejo večje prilagajanje kmetu. Svetovalci prepoznavajo motiviranost in 
znanje mladih prevzemnikov. Strokovnjaki si želijo bolje definirane izzive v pridelavi. 
Potencialne koristi partnerstva so povezovanje, sodelovanje, boljše prepoznavanje problemov, 
konkurenčnost, učinkovitost, mreženje, dolgoročna partnerstva, prenos dobrih praks in nove rešitve. 

 

KMETJE 
Prednosti deležniške 
skupine kmetje 

Pomanjkljivosti 
deležniške skupine 
kmetje 

Pogled na druge 
deležnike 

Potencialne koristi 
partnerstva 

Mehanizacija Pomanjkanje časa Stroka potrebuje 
kmete (vinogradnika) 
na terenu, ki bi izvedli 
poskus na terenu; 
pridelovalci pa 
potrebujemo stroko, ki 
bi te podatke obdelala  

Minimalno 75% 
sredstev bi moralo 
pripadati pridelovalcu 
(pogoj) 

Izkušnje iz prakse Pomanjkanje denarja Stroka in svetovalci naj 
se bolj prilagodijo 
kmetu oz. vinarju 

Učinkovitost, 
konkurenčnost, 
pomoč oz. svetovanje 

Imamo pridelovalne 
površine 

Pomanjkanje 
teoretičnega znanja 

Pravično financiranje Povezovanje in 
sodelovanje 

Ambicioznost Pomanjkanje analitične 
opreme 

  

Poznavanje oz. 
seznanjenost s 
problemi iz terena 

Preobremenjenost z 
birokracijo 

  

Praktičnost Pomanjkljiv pretok 
informacij 

  

Kmečka pamet    

 

SVETOVALCI 
Prednosti deležniške 
skupine svetovalci 

Pomanjkljivosti 
deležniške skupine 
svetovalci 

Pogled na druge 
deležnike 

Potencialne koristi 
partnerstva 

Mreža in 
organiziranost JSKS 

Financiranje, iskanje 
dela na trgu 

Vsi so preobremenjeni 
z množico 
nestrokovnih zadev 

Gospodarska rast se 
povečuje, z njo se 
povečuje tudi finančni 
interes 

Poznavanje 
vinogradnikov 

Pomanjkljivo 
strokovno znanje in 
prenos le tega 

Vsi prvenstveno skrbijo 
za svoje prihodke in 
preživetje 

Več ljudi več ve in ima 
več znanja; boljše 
prepoznavanje 
problemov 

Poznavanje problemov Posamezni 
individualisti 

Vsem deležnikom 
zmanjkuje časa za 
razvoj in napredek 

Poznavanje deležnikov 
– mreženje 
 

Dostopnost do Preveč birokracije, Preveč administracije Vsi skupaj imamo 
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uporabnih podatkov 
(razne baze podatkov) 

zaradi česar zmanjka 
časa za osebno 
svetovanje na terenu 

na kmetijah veliko izkušenj, zaradi 
česar je potrebna 
izmenjava mnenj in 
skupno reševanje 
problemov 

Izkušnje – preverjena 
znanja 

Premalo časa za 
strokovno delo 

Strokovne institucije so 
gonilo novih 
strokovnih znanj, 
praks, idej, poskusov 

Potrebno je tudi 
neformalno druženje 
za krepitev 
medsebojnih odnosov 

Delo v praksi  Pomanjkljivo 
povezovanje med 
kmeti, stroko in 
svetovalci 

 

Možnost hitre 
izmenjave strokovnih 
mnenj znotraj JSKS 

 Nova generacija - 
mladi prevzemniki 
imajo nove ideje, 
veliko energije za nove 
izzive; znanje in so 
motivirani 

 

  Pridelovalci želijo biti 
inovativni; želijo živeti 
od svojega dela, ne 
životariti 

 

  Vsi deležniki imajo 
finančne interese 

 

 

ZNANSTVENIKI IN RAZISKOVALCI 
Prednosti deležniške 
skupine raziskovalci 

Pomanjkljivosti 
deležniške skupine 
znanstveniki / 
raziskovalci 

Pogled na druge 
deležnike 

Potencialne koristi 
partnerstva 

Dostop do znanja Prenos znanja do 
uporabnika 

Preslabo definirani 
izzivi v pridelavi 

Spoznavanje 
raziskovalcev 

Raziskovanje Finančna 
podhranjenost 

Preobremenjenost 
svetovalne službe 

Kreiranje novih rešitev 

Infrastruktura Nepovezanost institucij Birokracija in 
posledično premalo 
časa za teren 

Prenos dobrih praks 

Mednarodni kontakti Birokracija Vprašljiv interes 
uporabnikov 

Dolgoročna 
partnerstva 

 Izbor raziskovalnih 
vsebin 

Infrastruktura za 
izvajanje projekta 
(kadri, struktura, ...) 

 

 Nezadostna 
dostopnost do 
raziskovalnih 
rezultatov 

  

 Medsebojna 
konkurenčnost 
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2. KAJ SO AKTUALNI 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 
vinogradništvu, ki bi jih potencialno partnerstvo lahko učinkovito rešilo. Izpostavljene so bile nove 
tehnologije pridelave, vključno z izborom optimalnih oblik mehanizacije in načina obdelave; 
povečanje pridelka ob enaki ali boljši kakovosti; pridelava brez FFS in odpravljanje bolezni z novimi 
oz. alternativnimi načini; izboljšanje rodovitnosti tal in nadgradnja kakovosti blagovne znamke 
'Pubec'. 

 
Skupina je prepoznala naslednje ključne izzive vinogradništva: 
 
Nove tehnologe pridelave 

 Nove tehnologije pridelave 

 Nove vzgojne oblike z manj ročnega dela 

 Lastnosti novih odpornih sort, njihova tehnologija pridelave in sprejem v sortno listo 

 Razvoj novih oblik medvrstne obdelave 

 Izbor optimalnih oblik mehanizacije in načina obdelave 

 Mehansko zatiranje plevelov pod trtami v ekološkem vinogradništvu - potrebna je različna 
mehanizacija, glede na strmino in upoštevanje ekonomskega izračuna  

 Uporaba mehanizacije za obdelavo vrst 

 Prilagajanje gojitvene oblike 

 Uporaba prehranskih dopolnil, biostimulatorjev 
 
Povečanje pridelka 

 Povečanje pridelka z enako ali boljšo kakovostjo 

 Za vsaj 25% večja pridelava z enako oz. boljšo kakovostjo 

 Nov produkt (s pravo idejo) in povezovanje vinogradnikov med seboj ter stroke 
 
Prilagajanje podnebnim spremembam 

 Trajnostna pridelava grozdja glede na podnebne spremembe; nove sorte, nove podlage, nove 
vzgojne oblike 

 
Pridelava grozdja brez FFS 

 Pridelava grozdja brez pesticidov 
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 Dvig rodovitnosti tal ter dvig količine in kakovosti grozdja brez uporabe umetnih gnojil 

 Zmanjšana uporaba herbicidov 

 Optimalna raba žvepla 

 Nove / alternativne rešitve za določene bolezni (npr. rumenico, glivična obolenja – ESCA, 
rdeči polži) 

 Grozdni sukači: preizkus metode zbeganja s feromoni 
 
Tla 

 Gospodarjenje s tlemi – celoten management 

 Setev metuljnic – zeli (katerih?) za dvig rodovitnosti tal in odpornosti na sušne razmere 
 
Nadgradnja kakovosti blagovne znamke 'Pubec' 

 Dvig kakovosti vina 

 Zagotoviti kakovost glede na zastavljene cilje 

 Opredeliti ciljne parametre kakovosti (min parametri) 

 Nadgradnja in standardizirane pridelave grozdja in vina 
 

  
 
 

3. KAKO BOMO SODELOVALI? 
 
 

V tretjem sklopu so udeleženci izrazili, kako si predstavljajo učinkovito in uspešno sodelovanje. 
Ključna je jasna opredelitev ciljev, nalog, odgovornosti in pravil. Dobro sodelovanje temelji na 
izhodiščno dobro opredeljenih ciljih na podlagi izzivov, aktualnih za vse partnerje. Pomembno je 
upoštevati različnost in gojiti strpnost, kulturo komunikacije ter iskati zadovoljive kompromise; 
izhodišče pri tem je enakovrednost. Za uspešno delovanje skupine je pomembno tudi stalno 
obveščane, v skladu z dogovorjenim načinom. Motivacija in aktivnost vsej sodelujočih je odvisna 
predvsem od dobro opredeljenega cilja. 
 
Kako sodelovati: 1. skupina 

 Imamo aktualni skupni problem / interes, ki ga želimo rešiti 
 Že v začetku izberemo ekipo s katero bomo sposobni sodelovati in vzpostaviti zaupanje 
 Ob pravilno izbrani ekipi, bo motivacija vedno prava skupina pa bo aktivno sodelovala 
 Dogovarjanje poteka na rednih srečanjih; konfliktov in napetosti se v pravilno izbrani 

ekipi ne pričakuje 
 Pomembne so jasno dogovorjene naloge in pristojnosti ter pošteno in transparentno 

plačilo vsem kmetom (za njihovo motivacijo je to zelo pomembno) 
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Kako sodelovati: 2. skupina 
 Najprej določimo pravila, dolžnosti in cilje 
 Določimo teme dela po sklopih 
 Dogovorimo metode medsebojnega obveščanja in smo nenehno v stiku 
 Sodelujemo v doseganju skupnega cilja 
 Dober projekt - dobri prijatelji 
 Motivacija se krepi z uspehi 
 Ob konfliktih gojimo toleranco, upoštevamo različnost, iščemo kompromise, da smo vsi 

zadovoljni 
 
Kako sodelovati: 3. skupina 

 Dobro sodelovanje temelji na skupnih interesih in ciljih; motiv je reševanje problemov in 
doprinos k vinogradništvu 

 Natančno opredeliti projektne naloge in odgovornost partnerjev 
 Vzpostaviti in gojiti kulturo komuniciranja 
 Motivacija v skupini je povezana z rezultati 
 Partnerstvo mora biti enakovredno 
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Moderiranje, zapis in fotografije: Natalija Vrhunc, Poslovno svetovanje in vodenje delavnic s.p., 
natalijavrhunc@yahoo.com, www.natalijavrhunc.si 

 

http://www.natalijavrhunc.si/

