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Delavnica: Vzpostavljanje partnerstev v okviru ukrepa 
Sodelovanje – področje okolja (podnebne spremembe in 
okoljski sistemi) 
Kmetijsko gozdarska zbornica, Ljubljana, 12. februar 2018, 10h – 14h 
 

POROČILO 
 
Delavnice se je udeležilo 9 znanstvenikov in predstavnikov parkov, 8 svetovalcev in 10 kmetov 
oziroma zastopnikov kmetov, skupaj 27. 
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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 za kmete stik s prakso in možnost preizkusov v 
realnem okolju, horizontalen prenos znanja, mladost in inovativnost ter pripravljenost za 
sodelovanje. Svetovalci imajo stik s kmeti in sposobnost povezovanja ter delitve nalog in so dobro 
informirani. Znanstveniki imajo znanje, strokovne kapacitete, dostop do preliminarnih rezultatov in 
do mednarodne mreže. 
Med prepoznanimi pomanjkljivostmi so kmetje izpostavili nefleksibilnost in odpor do sprememb ter 
premalo rezultatov resnih raziskav. Svetovalci so obremenjeni z administracijo ter pogrešajo stik z 
najnovejšimi dognanji v znanosti. Znanstveniki izpostavljajo nezadostno sodelovanje z ostalimi 
deležniki in nepoznavanje problemov. 
V vidiku partnerskega sodelovanja si kmetje želijo specifično in uporabno znanje za kmetije; 
svetovalci pogrešajo stik z realnimi potrebami in povezovanje ter deljenje informacij in znanja. 
Znanstveniki opažajo zadržanost svetovalne službe in kmetov do novosti, nesodelovanje in pogrešajo 
prenos izkušenj in boljšo definicijo problema. 
Potencialne koristi partnerstva za kmete so vertikalen in horizontalen prenos znanja, širjenje znanja 
in rezultatov, reševanje problemov, optimizacija virov, povezovanje in višja kvaliteta proizvoda. 
Svetovalci vidijo prednosti partnerstva v učinkovitem prenosu znanja in sinergiji učinkov ter v 
priložnosti za razvoj novega modela svetovanja. Znanstveniki so prav tako izpostavili boljši in 
intenziven prenos znanja, sodelovanje vseh, učinkovito uporabo resursov, lažjo identifikacijo 
problemov, validacijo in širjenje rezultatov ter vpliv na oblikovanje ustreznih ali novih politik. 

 

KMETJE  
Prednosti deležniške 
skupine kmetje  

Pomanjkljivosti 
deležniške skupine 
kmetje  

Pogled na druge 
deležnike 

Potencialne koristi 
partnerstva 

Stik s prakso 
 
Prenos informacij iz 
prakse 

Likvidnostna sredstva KGZS nima konkurence Vertikalen in 
horizontalen prenos 
znanja 

Večja izkoriščenost 
javnih sredstev 

Odpor do sprememb 
 
Nefleksibilnost v 
smislu: 'Vedno se je 
tako delalo' 

Več ljudi in časa za 
projekte in raziskave 

Prikaz dobrih praks 

Preizkusi v realnem 
okolju 

Potreba po resnih 
raziskavah (večletno 
obdobje, novelacija, 
večje površine, ...) 

Kmetje z doktorati Publikacije, info na 
spletni strani .... 
širjenje znanja in 
rezultatov 

Horizontalni prenos 
znanja 
 
Horizontalno in 
vertikalno povezovanje 

Nimamo izkušenj s 
svetovanjem kmet do 
kmeta 

Specifično in uporabno 
znanje za kmetije 

Optimizacija virov 



3 

  

Preživetje kmetov je 
odvisno od rezultatov 
– resen odnos do 
tveganja 

Pomanjkanje časa za 
prenos znanja 

Raziskovalci so bolj 
sami sebi v namen 

Skupno poslanstvo 
(vizija) 
 
Vsi partnerji se 
povežejo za skupno 
dobro 

Mladi inovativni 
kmetje 

Združevanje kmetov Fokus na preživetje, ne 
na razvoj 

Reševanje problemov 

Izobrazba, izkušnje, 
identiteta – 3i 

  Če smo združeni, 
lahko z dobrimi 
rezultati spremenimo 
zakonodajo 

Sinergija   Kvaliteta proizvoda je 
višja 

Sodelovanje    

 

SVETOVALCI 
Prednosti deležniške 
skupine svetovalci 

Pomanjkljivosti 
deležniške skupine 
svetovalci 

Pogled na druge 
deležnike 

Potencialne koristi 
partnerstva 

Stik s kmeti Neugodna starostna 
struktura 

Ne izhaja se iz težav in 
potreb 

Učinkovit prenos 
znanja 

Sposobnost 
povezovanja 

Pogrešajo stik z 
najkakovostnejšimi 
dognanji v znanosti 

Preobremenjenost 
malih kmetov 

Sinergija učinkov 

Vplivanje Obremenjenost z 
administracijo kmeta 
in svetovalcev 

Ni povezovanja Priložnost za razvoj 
novega modela 
svetovanja 

Dobra informiranost  Pomanjkljivo deljenje 
informacij in znanja 

 

Sposobnost delitve 
nalog 

   

 

ZNANSTVENIKI IN RAZISKOVALCI 
Prednosti deležniške 
skupine znanstveniki / 
raziskovalci 

Pomanjkljivosti 
deležniške skupine 
znanstveniki / 
raziskovalci 

Pogled na druge 
deležnike 

Potencialne koristi 
partnerstva 

Fokus na projekte Nezadostno 
sodelovanje 

Zadržanost svetovalne 
službe in kmetov do 
novosti 

Sodelovanje vseh treh 
deležnikov 

Znanje 
 
Strokovne kapacitete 

Nezadosten vpogled v 
realen sektor 

Svetovalci so premalo 
prisotni na terenu 

Intenziven prenos 
znanja 
 
Boljši prenos znanja in 
povezanost 

Profesionalnost 
 

Nimamo orodij za 
prepoznavanje in 
reševanje problemov 

Oteženo sodelovanje z 
raziskovalci 

Uveljavljanje 
inovacijskih pristopov 
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Preliminarni rezultati Razdrobljenost 
resursov med projekte 

Nesodelovanje Učinkovita uporaba 
resursov 

Širši pregled znanj in 
metodologij 

Slaba povezanost z 
ostalimi deležniki 

Interdiscplinarnost Vera v svetlo 
prihodnost 

Vpetost v mednarodne 
raziskave in 
sodelovanje 

Vključenih premalo 
različnih ekspertov v 
proces raziskav 

Boljša definicija 
problema 

Lažja identifikacija 
problemov 
 
Identificiranje novih 
raziskovalnih 
problemov 

Delovanje v 
interdisciplinarnih 
skupinah 

Nepovezanost znanj in 
podatkov ter 
nedostopnost 

Prenos izkušenj Validacija in širjenje 
rezultatov 

Lažji prenos izkušenj z 
iskanjem analogij 

 Prisotnost drugih 
deležnikov je ključna  

Oblikovanje ustreznih 
ali novih politik 
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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 oblikovane po principu trikotnikov 
znanja identificirali aktualne izzive, ki bi jih potencialno partnerstvo lahko učinkovito rešilo.  

 
Skupine so identificirale naslednje ključne izzive: 
 

1. skupina 
 

 prilagoditev kolobarja 

 dvig humusa v tleh 

 strokovno utemeljeno namakanje 

 čiščenje odpadnih vod z rastlinskimi ČN ter ponovna uporaba za namakanje 

 prosta paša v visokogorju (telemetrično sledenje) 

 prosta paša na erodivnih in na biodoverzitetnih območjih, kot so Haloze 

 razvoj tehnologij in metodologij za ekonomsko vzdržnost kmetij 
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2. skupina:  
 
Namakanje: 

 preprečevanje izgub hranil in vode 

 pravočasno ugotavljanje suše: problematična suša, kritična suša, konec rastline 

 ugotavljanje dejavnikov / indikatorjev glede na vrsto rabe, kapaciteto tal, talne parametre, 
zasičenost tal z vodo, klimatske pogoje (veter, osončenost, ...) 

 kdaj, kje, katero orodje uporabljati, glede na kulture, vrsto tal 

 vir podatkov: avtomatizirano zbiranje podatkov in signalizacija kdaj in do kdaj namakati 

 monitoring 

 izdelava knjižnice pozitivnih primerov dobre prakse za širjenje rezultatov 
 

3. skupina:  
 

 ohranitev rodovitnosti tal 

 ohranjanje biodiverzitete in ekonomične proizvodnje 

 podpora opraševalcev (čebel) biodiverziteti  

 vpliv suše in poplav na biodoverziteto 
 

4. skupina:  
 

 iskanje novih kultur 

 obdelava tal 

 učinkoviti viri namakanja 

 ekoremediacijske ureditve 

 kompromis med rabo travnikov in ekonomičnostjo 

 gnojenje na plitvem krasu 

 prognostična služba namakanja in gnojenja 

 celovito obravnavanje kmetijskih gospodarstev 

 invazivne tujerodne vrste 

 varstvo rastlin 
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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/

