
POROČILO O IZVEDENI DELAVNICI 
Mladi kmetje in pristopi v svetovanju;  
Jože Očko, KGZS 
 
Uvodničarja: Jože Očko (KGZS), Anja Mager (ZSPM) 
Poročevalec: Damijan Vrtin (KGZS - Zavod NM) 
 
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,…) 
 
Način izvedbe:  
14.30 – ZAČETEK DELAVNICE (Udeleženci izberejo barvo in se naključno posedejo k 
mizam 
14.30 – 14.45 – UVODNA PREDSTAVITEV DELAVNICE (Jože OČKO) 
14.45 – 15.00– UVODNI NAGOVOR PREDSTAVNIKA MLADIH KMETOV (Anja Mager) 
15.00 – 16.00 – DELO V DELAVNICAH (6 omizij): 
 - vsako omizje dobi svoja vprašanja  
 - vsako omizje določi zapisnikarja, ki bo obenem poročevalec v zaključnem delu 
 - vsako omizje ima za zapis odgovorov na vprašanje 15 min časa 
 - po 15 minutah se omizje presede k naslednji mizi in dopolnjuje odgovore na 
vprašanja drugega omizja ( za mizo ostane le zapisnikar) 
 - po 15 minutah sledi še ena menjava omizja in ponovi vajo. 
16.00 – 16.30 – vsako omizje na kratko (5 minut) predstavi odgovore oz. zaključke 
 
Predstavitev zaključkov: Damijan VRTIN 
 
Vprašanja:  

1. Vaše izkušnje z delom z mladimi kmeti? 
- Ali so odzivni, 
- Kakšen način svetovanja jim leži, 
- Kje so vse iščejo informacije. 

 
2. Digitalizacija kmetijskega svetovanja? 
- Svetovanja preko skypa? 
- Snemanje prispevkov s kratkimi nasveti? 



- Svetovanja preko družbenih omrežij (Facebook, youtube,..) 
- Uporaba aplikacij, ki omogočajo svetovanja. 

 
3. Panožni krožki mladih 
- V kakšni obliki naj delujejo, 
- Primerno število mladih kmetov v krožku, 
- Kako naj pristopa mentor, 
- Kakšna srečanja naj izvedejo. 

 
4. Kako izobraziti svetovalce za delo z mladimi kmeti? 
- Kako uporabljati nove tehnologije v svetovanju, 
- Ogledi dobrih praks v tujini in doma, 
- Na kakšen način pristopit do novih generacij. 

 
5. Načini prenosa znanj na mlade kmete? 
- Kako osebno svetovati, 
- Kakšna predavanja izvesti, 
- Ogledi primerov dobrih praks. 

 
6. Kako lahko sodelujete mladi kmet in svetovalec? 
- skupna vodenja krožkov, 
- vzpostavitev vzorčnih kmetij, 
- skupno delo na poizkusih. 

 
Poročilo o izvedbi:  
Na delavnici je sodelovalo približno 50 udeležencev. 
 
 
Zaključki delavnice so:  
 

1. IZKUŠNJE PRI DELU Z MLADIMI 
Ugotovili smo, da je pri delu z mladimi kmeti zlasti pomemben njihov interes – v primeru 
interesa so zelo odzivni, če interesa ni, tudi odzivnosti ne gre pričakovati. V veliko primerih 
so še vedno starši tisti, ki v njihovem imenu pridobivajo informacije pri svetovalcih in so 
udeleženi pri postopkih. Da bi bilo svetovanje uspešno, mora obstajati obojestranski interes 
(svetovalec – mladi kmet); svetovalci so kmetom vedno na voljo. Načini svetovanja morajo 
biti prilagojeni mladim kmetom; biti morajo interaktivni, v obliki krožkov, praktičnih prikazov, 
priporočena je mešana sestava skupin (kmetije, svetovalci, znanstveniki, podjetja). Mladi 
pogosteje informacije pridobivajo na spletu, forumih, pri društvih in prijateljih, ter bolj kot 
domače znanje favorizirajo znanje iz tujine. 
 

2. DIGITALIZACIJA KMETIJSKEGA SVETOVANJA 
Z digitalizacijo sta odzivnost in reševanje problemov hitrejša. Pri povezovanju in pri izmenjavi 
izkušenj s tujino si lahko pomagamo z orodji, ki nam jih ponuja digitalizacija – pogovori 
preko komunikacijskega orodja Skype, snemanje prispevkov za aktualne strokovne nasvete 
in njihova objava na spletu, obveščanje kmetov prek socialnih omrežij (npr. Facebook). 
Vendar pa je uporaba teh orodij nekoliko težja za svetovanje, saj je potreben čas za 
oblikovanje in objavo nasvetov. Težave se lahko pojavijo tudi zaradi krajevno slabe pokritosti 
omrežij, stik s stranko ni oseben (neposreden), za uporabo orodij IKT je potrebno tehnično 



znanje, svetovalcem pa zaradi številnih ostalih nalog zmanjkuje časa. Nekateri svetovalci  
imajo tudi preveč zastarelo programsko opremo, oz. je le-te premalo. Ugotovili smo, da je 
osebni stik še vedno najbolj učinkovit – to ugotavljajo tudi mladi. 
 

3. PANOŽNI KROŽKI MLADIH 
Predlagali smo način svetovanja, ki bi lahko potekalo v obliki srečanj na kmetijah v manjših 
skupinah do 8 članov (sproščenost, odprtost) z isto panogo oz. usmeritvijo kmetij. Srečanja 
bi morala biti kratka in jedrnata in brez nepotrebnega balasta (birokracije). Na ta način bi 
reševali konkretne primere. Tudi tu se lahko pojavijo težave predvsem zaradi premalo 
interesa s strani kmetov, ki v tem ne vidijo priložnosti za znanje, nekateri kmetje pa zaradi 
pomanjkanja samozavesti ne izrazijo svojih izkušenj in mnenj, prav tako pa ni zanemarljiva 
tudi preobremenjenost svetovalcev. 
 

4. KAKO IZOBRAZITI SVETOVALCE ZA DELO Z MLADIMI 
Predlagali smo oglede dobrih praks doma in v tujini ter prenos le-teh do mladih (lahko s 
poročili/posnetki na spletni platformi). Potrebno bi bilo pridobiti znanje iz psihologije 
medsebojnih odnosov na kmetiji (mladi/stari), iz področja IKT (tehnologija, socialna omrežja, 
programska orodja) ter znanje o tem kako privabiti mlade kmete k sodelovanju (trženje,…). 
 

5. NAČINI PRENOSA ZNANJ NA MLADE KMETE 
Potrebno bi bilo odpiranje novih delovnih mest ter specializacija svetovalcev. To bi dosegli 
predvsem z zmanjšanjem števila nalog, ki jih svetovalci opravljajo. Ker mladi ogromno časa 
preživijo na spletu, bi lahko uvedli ti. spletno knjižnico, ki bi vsebovala različna gradiva, 
farminarje, ipd. Prav tako bi bili za ta namen potrebni ogledi dobrih praks doma in v tujini. 
Predlagali smo tudi izmenjavo specialistov med zavodi za občasno izvedbo izobraževanj. 
Ugotovili smo, da so izobraževanja premalo cenjena, zato v prihodnje ne bi smela biti več 
brezplačna. 
 

6. KAKO LAHKO SODELUJETA MLADI KMET IN SVETOVALEC 
Tudi za boljše sodelovanje med kmeti in svetovalci smo predlagali oglede dobrih praks doma 
in v tujini. Sodelovanje bi moralo potekati v duhu medsebojnega spoštovanja, pridobiti je 
potrebno zaupanje med kmetom in svetovalcem. Potrebna bi bila izvedba inovativnih 
poskusov s strani mladih kmetov (vsebina na pobudo kmeta). Mladi kmet se mora zavedati, 
da s prevzemom kmetije prevzame tudi odgovornost – svetovalec pa mu mora biti pri tem v 
oporo. Ugotovili smo, da mladi kmet lažje sodeluje z mlajšimi svetovalci, na pobudo mladega 
kmeta pa je lahko svetovalec prisoten pri izvajanju aktivnosti. 
 
 
Priporočila:  
 
 
Gradiva:  
 



 
 

 



 

 
 



 
 

 



 

 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 


