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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 področju digitalizavije izvajali določene aktivnosti s ciljem, da 
službo ustrezno opremimo s primernimi znanji in vpeljemo učinkovite procese. Sprejeli smo »politično« 
stališče KGZS o digitalizaciji, začeli pa smo tudi z določenimi konkretnimi aktivnostmi kot je webinar in 
prijava na javni razpis PRP 2014-2020 16.2. Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih 
proizvodov, praks, procesov in tehnologij, s projektom I-svetovanje. Uvodničarja sta predstavila 
konkretne pričakovane rezultate. Za kmetijsko svetovalno službo kot javno službo je pomembno, da 
bodo rezultati lahko čimprej vpeljani v redno delo službe. 
 
Način izvedbe: Delavnico smo izvedli na način tehnike svetovne kavarne oz. World Cafe. Udeleženci 
so bili razdeljeni v šest skupin oziroma šest omizij (po 8-10 udeležencev), ki so obravnavala različna 
vprašanja glede digitalizacije v kmetijskem svetovanju. Ob koncu delavnice je vsako omizje predstavilo 
svoje misli, odgovore, povzetke. 
 
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 lahko uvedba digitalizacije v kmetijsko svetovanje pomeni tudi nevarnost in če da, kakšno oz. 
kakšne? 
5. Kako s pomočjo digitalizacije vzpostaviti povezano razvojno okolje? 
6. Na kakšen način lahko digitalizacija pospeši komercializacijo inovacij?   
 
Poročilo o izvedbi:  
Na delavnici je sodelovalo 58 udeležencev. Uvodničar Tomaž Močnik je v uvodu podal pregled 
dosedanjih aktivnosti, ki jih izvajajo Kmetijsko gozdarski zavodi in KGZS na področju uvajanja 
digitalizacije v kmetijskem svetovanju. Ta tema je že bila predstavljena na 32. posvetu JSKS v letu 
2017. V okviru programa HORIZON 2020 je prijavljen projekt FAIRshare in projekt I-2Connect. 
Ustanovljena je bila skupina za pripravo in izvajanje različnih farminarjev, webinarjev in e-učenja. 
Vzpostavljeno je bilo tudi sodelovanje s partnerskimi službami v Avstriji, Nemčiji in Švici, ki so že 
vključile digitalizacijo v svoje delo. Predstavljen je bil pomen digitalizacije, prenos znanja in poslovanje 
Zavodov v sistemu KGZS, ki je bil tudi fokus delavnice. Digitalizacija v kmetijsko svetovanje prinaša 
večjo konkurenčnost svetovalne službe in celotnega sistema. Omogoča povezavo uporabnika s podatki 
in poenostavi nekatere postopke in administracijo.  
Franc Dolenc je predstavil projekt, ki sta ga KGZS in MI Team prijavila na razpis EIP sodelovanje, ter 
predstavlja zametek enotne interaktivne informativno komunikacijske platforme. Z uporabniško 
usmerjenimi informacijami bo predstavljala informacijski sistem podpore, ki svetovalcem omogoča 
kvalitetno delo in razvijanje njihovih kompetenc. 
 
Zaključki delavnice so:  
Digitalizacija v kmetijskem svetovanju bo zmanjšala stroške, prihranila čas in povečala konkurenčnost 
službe predvsem na področjih, ki so bila še do nedavnega domena svetovalne službe, sedaj pa na teh 
področjih delujejo tudi druge inštitucije. Z uvedbo digitalizacije lahko dosežemo več strank hkrati in od 
njih dobimo tudi povratne informacije. Poleg tega nam digitalizacija omogoča istočasno sodelovanje 
med večjim številom uporabnikov. Digitalizacija bo okrepila razvoj svetovanja. Kmetje potrebujejo 
nasvete pravočasno na jasen in preprost način. Na ta način lahko poenostavimo postopke in evalvacijo 
učinkovitosti. 
 



Digitalizacija prinaša obvladovanje novih potreb predvsem mladih kmetov, lažje pa se bomo prilagodili 
tudi novim profilom skupin kmetov. Prenos znanja bo bistveno hitrejše tudi na mednarodni ravni s 
strokovnjaki iz drugih držav.  
 
Vprašanja oziroma zadržki, ki se pojavljajo ob uvedbi digitalizacije so predvsem strah pred uporabo 
digitalnih tehnologij in varnostjo digitalnih podatkov. Vprašljiva je tudi digitalna pismenost oz. 
nepismenost, zaradi starostne strukture tako svetovalcev kot tudi uporabnikov. In prav zaradi tega je 
toliko bolj pomembno, da bomo digitalizacijo uvajali postopoma, korak za korakom.  
 
Priporočila:  
Neposredno osebno svetovanje bo še vedno ostalo del svetovalne službe ob vzporednem uvajanju 
novih metod svetovanja, kot so farminarji, webinarji. Te metode omogočajo tudi učinkovito evalvacijo, 
teste znanja in hitro uvajanje novih vsebin.  
 
Gradiva:  

- fotografije plakatov iz omizij delavnice 
 

 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 


