
 

Uvodničarja:  dr. Miran Lakota, Univerza v Mariboru,  

Jernej Redek, Sindikat kmetov Slovenije  

Moderator: Nastja Gregorec, Zveza slovenske podeželske mladine 

Poročevalec: Blaž  Jelen, Zveza slovenske podeželske mladine 

 

PRENOS ZNANJA, INOVACIJ 

IN DIGITALIZACIJA V 

KMETIJSTVU 

 

Haloze, 8.-9. 10. 2019 

Dogodek soorganizirajo na pobudo Društva za razvoj slovenskega podeželja partnerji  

Mreže za podeželje v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 



MEHANIZMI SPODBUJANJA IN KREPITVE SISTEMA PRENOSA ZNANJA IN INOVACIJ 

• sistem strokovnih delavnic (sektorsko) 

 KGZS, JSKS in kmetje 

• digitalno informiranje: e-platforma (združeni vsi ukrepi, nasveti svetovalcev, podkrepljeno z ogledi dobrih praks doma in v tujini) 

 MKGP, MJU, KGZS, MIZŠ 

• vlada sprejme akcijski  načrt, z vsemi nosilci nalog, obvezno in redno spremljanje in poročanje  - opredelitev problema, cilja, 

poročanje (kje smo, kam gremo) 

• specializacija svetovalne službe – permanentno izobraževanje  

 KGZS, JSKS, povezovanje institucij s kmetijami 

• poenostaviti pravne akte, ki ovirajo povezovanje pri prenosu znanja in skrajšati čas od prijave do začetka izvajanja (npr. projekti) 

VLOGA KONČNIH UPORABNIKOV (POTROŠNIKOV) in SVETOVALNE SLUŽBE 

• SVETOVALNA SLUŽBA: pomoč pri tehnologiji pridelave, predelave in trženja, uporabne informacije, jasni napotki za učinkovito 

implementacijo kmetijskega poslovanja; uporaba sodobnih pristopov in upoštevanje specifik posamezne kmetije 

• UPORABNIK: zaupanje, več informacij o kakovosti in sledljivosti, praktični prikazi, odprtost podatkov, QR koda, embalaža iz 

obnovljivih virov 

 



• UČINKOVITI PRENOS ZNANJA: preko videoposnetkov, delavnice, sodelovanj z ZSPM, sodelovanje na spletnih omrežjih (FB, IG), 

demonstracijski centri, prenos od ust do ust, ukrep PRP – investicijsko opremljanje izobraževalnih institucij z namenom 

prenosa znanja vseh deležnikov v kmetijstvu 

• ministrstva, srednje šole, fakultete, društva, LAS 

• IZBOLJŠAVA OBVEŠČANJE SPLOŠNE JAVNOSTI: lokalni mediji, socialna omrežja, dnevi odprtih vrat (kmet se predstavi kot 

podjetnik), zaupanja vredne potrošniške organizacije,  

• Zveza potrošnikov Slovenije, različna podjetja 

• OKREPITEV PRENOSA ZNANJA: prirejeni programi v izobraževalnih ustanovah, vzpostavitev kratkih verig, mentorstvo in 

tutorstvo za mlade kmete in svetovalno službo 

• kmetovalci sami, LAS, ZSPM, MIZŠ, KGZS 

VLOGA STROKOVNIH IN IZOBRAŽEVALNIH INSTITUCIJ 


