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1. Dopolnilne dejavnosti na kmetiji; 
Andrejka Krt, KGZS  

 
Ali so dopolnilne dejavnosti na kmetiji (DDK) lahko vogelni kamen slovenskega 
prostora in družbe? Kje in kakšna je in naj bi bila vloge javne službe kmetijskega 
svetovanja? 
 
Uvodničarja: Matic Vizjak in  Andrejka Krt   
Matičeva življenjska zgodba o uspehu 
Zgodovinski in današnji pomen DDK 
 
Poročevalca: Mihael Alič in Andrejka Krt 
 
Kratka predstavitev 
Slovenija je v tem skupnem evropskem prostoru prepoznavna po svoji raznolikosti in 
pestrosti v geografskem, kulturnem in kmetijsko pridelovalnem področju. Na 
ozemeljsko majhnem prostoru je zelo bogata v ohranjanju tradicije in posebnosti v 
kulinariki in običajih. Vse te posebnosti pa imajo ključno vlogo tudi pri zagotavljanju 
boljše rabe proizvodnih zmogljivosti, delovnih moči in pridobivanju primernega 
dohodka na kmetiji. Med različnimi možnimi kombinacijami za dosego slednjega so 
prav gotovo dopolnilne dejavnosti na kmetiji tiste, ki so najbolj optimalne.  
 
Zgodovinsko gledano je to dejavnost, ki se v večjem ali manjšem obsegu izvaja 
nepretrgoma. Percepcija DDK je med potrošniki in kmeti dokaj usklajena, razlikuje pa 
se z regulatorji sistema. DDK so gradniki mozaika slovenske butičnosti in njihova 
vloga  je mnogo večja od trenutno dejansko priznane. Kako oziroma na kakšen način 
jo udejanjiti in ohraniti, kaj kmetje in javna služba kmetijskega svetovanja 
potrebujejo, kaj od tega in na kakšen način lahko zagotovimo, kaj je smiselno 
pričakovati in kaj umno regulirati, kje začeti in kje so poti k večji in boljši oziroma 
učinkovitejši rabi in ne izrabi še neizkoriščenega potenciala slovenskega podeželja,….  
 
Predstavimo si lastne izzive, cilje in namene ter jih skupno oblikujmo v korake 
prijaznemu poslovnemu okolju za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. 
 
Vprašanja:  
1. Kaj je tisto kar vas muči in kje vi vidite, da bi lahko iskali rešitve za krepitev 
vloge DDK? 
2. Kakšno stanje bi se moralo vzpostaviti, da bi bil za vas ta problem rešen? 
3. Navedite 4 korake, ki po vašem mnenju vodijo do vzpostavitve takšnega 
stanja in pri vsakem navedite kdo bi jih moral rešiti? 
 
 
 
 
 



2. Svetovalec po potrebah kmetov; mag. 
Olga Oblak, KGZS; 

V kolikšni meri lahko kmetijski svetovalec ob sedanjih pogojih dela izpolnjuje želje in 
potrebe kmetov? Kako se prilagoditi dnevnim potrebam kmetov – prejemnik storitev in 
izpolniti vse zahteve MKGP - plačnika storitev? 
 
Uvodničar: Anton Jagodic, KGZS; Inge van Oost, Evropska komisija 
Poročevalec: mag. Olga Oblak, KGZS; 
Opis vsebine delavnic:  
Svetovalec v očeh kmetov mora znati odgovoriti na vsa vprašanja, ki ga tarejo in se 
dotikajo kmetovanja v najširšem pomenu besede in včasih tudi osebnega življenja. 
Seznanjen mora biti z vsemi novostmi tako na tehnološkem področju kot novimi  
sodobnejšimi metodami svetovalnega dela. Tako kmetijski svetovalec mora biti 
strokovnjak na zelo številnih in med seboj zelo različnih področjih, kot so: poznavanje  
tehnologij  pridelave različnih vrst kmetijskih rastlin in živali, tehnologij predelave in 
načinov trženja, poznavanje kmetijskih in s kmetijstvom  povezanih predpisov, 
uveljavljanje ukrepov kmetijske politike,  svetovanje ekonomike pridelave in prireje, 
povezovanje in združevanje kmetov, svetovanje na davčnem in socialnem 
področju,… 
Kmetje so zelo razlikujejo po starosti, stopnji izobrazbe,  velikosti kmetijskega 
gospodarstva s katerim upravljajo, opremljenosti kmetije, pogojih kmetovanja, v 
katerih delajo,...  in so temu primerno različno zahtevni . Ob tem se nam zastavljajo 
številna vprašanja: Kako zadovoljiti vse različne skupine kmetov? Kako ustreči  vsem 
njihovim potrebam ? Kako spodbujati razvoj na naših kmetijah in zaustavljati 
propadanje kmetij? Kako razvijate bolj napredne kmetije?  Kako sploh motivirati 
kmete? Kaj ponuditi mlajšim generacijam? Kaj potrebujejo starejši na kmetijah? 
Katera dodatna znanja za to potrebujemo? Kako se prilagoditi? Torej: kako in na 
kakšen način? (različni načini pristopov do kmeta glede na njihovo zahtevnost, nove 
metode in oblike svetovanja), s čim (kakšne vrste znanj in pripomočkov potrebujemo 
pri svojem delu), katera so ovire pri tem in kako organizirati službo v bodoče, da bo 
kos vsem tem izzivom.  Poleg tega napredek tudi v kmetijstvu gre po tirih 
digitalizacije – tako v smislu tehnoloških procesov kot tudi digitalizacije pri načinih 
komuniciranja in svetovanja. To predstavlja velik izziv vsem kmetijskim svetovalcem. 
Na vsa ta vprašanja bomo poskušali odgovoriti na delavnici;  izpostavili želimo 
probleme, ki tarejo kmetijskega svetovalca kot posameznika in celotno javno službo 
kmetijskega svetovanja. Postaviti želimo prioritete pri izvajanju aktivnosti, ki bodo 
privedle do večjega ugleda službe in zadovoljstva kmeta. 
Literatura: 
https://ec.europa.eu/info/system/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/report-
preparing-for-future-akis-in-europe_en.pdf, Poglavje 4. 

 
 
 
 
 
 



3. Mladi kmetje in pristopi v svetovanju; 
Jože Očko, KGZS,  

 
Uvodničar: Damijan Vrtin, KGZS - Zavod NM 
Poročevalec:  
Opis vsebine delavnic: 
Na kmetijah se dogaja generacijska prenova gospodarjev, kmetije prevzemajo mladi 
kmetje. Samo od leta 2015 je bilo 1.150 mladih podprtih na podukrepu 6.1 Pomoč za 
zagon dejavnosti za mlade kmete. Gre za mlade izobražene gospodarje, ki nenehno 
iščejo nova znanja. Javna služba kmetijskega svetovanja se skozi leta svojega 
delovanja prilagaja novim potrebam na terenu, tako se služba v tem obdobju sooča z 
dvema novima  izzivoma in sicer z mladimi kmeti ter digitalizacijo v kmetijstvu. Ta 
dva izziva je potrebno povezati in pripraviti nastavke za nove oblike svetovanja, kot 
je svetovanje preko Skypa, svetovanje preko posnetih kratkih filmčkov, E-learninga,… 
Vse to so prijemi ki bi na kratki rok lahko zaživeli v delu Javne službe kmetijskega 
svetovanja predvsem pri delu z mladimi. Poudarek je potrebno dati nadgradnji 
panožnih krožkov, ki so zelo primerni za delo mladimi, pri panožnih krožkih namreč 
gre za izmenjavo izkušenj med kmetovalci pod mentorstvom svetovalca. Na delavnici 
bomo spregovorili tudi kakšna znanja potrebujejo kmetijski svetovalci in kje jih 
pridobiti ter o možnih aplikacijah ki bi olajšale delo pri svetovanju (krmni obroki, 
gnojilni načrti, izdelava poslovnih načrtov,…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Podjetnost - kako svetovati za nove 
poslovne priložnosti; Darja Pipan, KGZS,  

Uvodničarja: Tomaž Cör, KGZS - Zavod KR, Maja Pižmoht, KGZS – Zavod GO 
Poročevalec:  
Opis vsebine delavnic:  
Podjetništvo je proces, v katerem se ustvari nekaj novega, s ciljem čim večje možne 
razlike med vrednostjo sredstev, ki jih podjetniki v procesu uporabijo (inputi) in 
vrednostjo izdelkov in storitev, ki jih proizvedejo (outputi), pri čemer prevzemajo 
tveganja in »nagrade«. V Sloveniji je s strani kmetov vedno bolj izražena želja, da 
pridobijo podjetniška znanja, ki jim bodo omogočila ne samo preživetje, ampak dala 
možnost dolgoročnega razvoja in uspešnega poslovanja. Kmetijski svetovalci smo 
pred izzivom, na kakšen način jim svetovati, da bi kmetje znali poiskati podjetniške 
ideje in ustvariti ter izkoristiti poslovne priložnosti, da bi bila tveganja čim manjša, 
»nagrade« pa čim večje.  
So kmetje res pripravljeni na podjetniške izzive? Je vloga kmetijskih svetovalcev, da v 
tem procesu sodelujemo? Jih »le« poslušamo in opozarjamo na morebitna tveganja 
ali pa je morda vloga, da smo njihovi mentorji? Na delavnici bo predstavljena tudi 
dobra praksa uporabe podjetniškega orodja, ki so jo kmetijski svetovalci uporabili na 
delavnicah s kmeti. Vas zanima, kakšni so bili rezultati? Če je odgovor da, vas 
vabimo, da se pridružite naši delavnici in bomo skupaj razmišljali kako svetovati 
kmetom za nove poslovne priložnosti in soustvarjati ugodno okolje za razvoj 
podjetnosti.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Inovacije in digitalizacija kmetijstva 
JSKS; Igor Hrovatič, KGZS,  

 
Uvodničarja:Tomaž Močnik komuniciranje s pomočjo digitalizacije 
                    Franc Dolenc, izgradnja digitalnega okolja za delovanje kmetijske 
                   svetovalne službe 
Poročevalka: Špela Drnovšek 
 
Opis vsebine delavnic: digitalizaciji v kmetijstvu se ne more izogniti niti javna 
služba kmetijskega svetovanja. V preteklih letih je bilo na to temo kar nekaj razprav, 
nazadnje na posvetu JSKS v letu 2017. Od takrat pa do danes smo na izvajali 
določene aktivnosti s ciljem, da službo ustrezno opremimo s temi znanji in vpeljemo 
učinkovite procese. Sprejeli smo tudi »politično« stališče KGZS o digitalizaciji. Začeli 
pa smo tudi z določenimi konkretnimi aktivnostmi kot je webinar in prijava na javni 
razpis PRP 16.2. s projektom I svetovanje. Uvodničarja bosta predstavila konkretne 
pričakovane rezultate. Za kmetijsko svetovalno službo kot javno službo pa je 
pomembno tudi to, da bodo rezultati tudi lahko takoj vpeljani v redno delo službe. 
Na delavnici bomo iskali odgovore na naslednja vprašanja: 
1. Zakaj digitalizacija v kmetijskem svetovanju, 
2. Kaj in kje so trenutne ovire za uvajanje digitalizacije v kmetijsko svetovanje 
3. Kaj pridobimo z uvajanjem digitalizacije v kmetijsko svetovanje 
4. Ali uvedba digitalizacije v kmetijsko svetovanje pomeni lahko tudi nevarnost in če 
   da, kakšno(e). 
 

 


