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Sistem prenosa znanja mora biti osredotočen

prednostno na dve ključni vprašanji:
Kakšne so potrebe kmetov?
Kateri so strateški cilji slovenskega kmetijstva?

Kakšne so potrebe kmetov?
Vsaka kmetija je „svoja zgodba“
• visoko tehnološke zahteve, investicije, inovacije,
ekonomika pridelave in prireje,
• izvajanje zahtev zakonodaje,
• spodbujanje podjetniških idej,
• podpore iz naslova ukrepov SKP,
• povezovanje, društvene aktivnosti,
Pomembno orodje za njihovo naslavljanje bodo EIP
operativne skupine

Kakšni so strateški cilji razvoja
slovenskega kmetijstva in podeželja?
Najbolj izpostavljeno v razpravah:
• Pridelati več hrane na področjih, kjer obstaja
potencial za povečanje.
• Ohranjati kmetovanje na celotnem teritoriju, še
posebej na OMD.

Kako to doseči glede na trenutno stanje?
•
•
•
•
•

ekonomičnosti pridelave in prireje,
globalizacijskih vplivov vzdolž prehranske verige,
neugodnih vremenskih pogojev,
nespodbudne socialne strukture,
ostalih strukturnih značilnosti.
Kmetijstvo z visoko dodano vrednostjo

Sistematičen pristop, kot odgovor na te izzive
Doseženi pomembni koraki k sistemskim okvirom za nekatera področja:

•
•
•
•
•
•

promocija slovenske hrane,
razmerja v verigi,
javno naročanje,
sistemska podpora mladim,
podpore projektov za večjo konkurenčnost,
javna služba kmetijskega svetovanja.

Sistematičen pristop, kot odgovor na te izzive
Bistveno premalo:

•
•
•
•
•
•
•

ekonomika pridelave in prireje,
organiziranju pridelave in prireje za trg,
upravljanje s tveganji,
sledenje tehnološkim trendom,
poslovno povezovanje,
dopolnilne dejavnosti na kmetijah,
digitalizacija.
Naslavljanje teh področij je bistveno za doseganje
omenjenih strateških ciljev

Ugotovitve in usmeritve EK
• EK je jasno pripoznala vlogo AKIS (podpora raziskavam, EIP,…), krepitev
politike na tem področju,
• v okviru AKIS-a je potrebno poudariti vlogo svetovalcev, saj so
ključnega pomena pri izmenjavi znanja oz. prenosu informacij na
kmete,
• potrebe kmetov so sila različne, potrebe mladih kmetov še vedno zelo
usmerjene v tehnologije pridelave in inovativne pristope,
• kmetom podajati celostne nasvete za specifične probleme na vseh
vidikih kmetovanja (od ekonomike do tehnologije),
• svetovalci vse preveč časa zapravijo za pravilno izpolnjevanje obrazcev
in vlog, zelo malo časa pa ostane za tehnološko svetovanje,
• svetovalci so slabo vključeni v programe politike. Običajno postanejo
aktivni šele v fazi izvajanja, ko so odločitve že sprejete.

Usmeritve za delo v letu 2019 kot odziv
• spremljanje prioritet (način poročanja, usmerjanja in spremljanja)
• spodbujanje pridelave zelenjadnic,
• optimiziranje prehrane pri govedu, prašičih in drobnici
• namakanje kot ukrep prilagajanja na podnebne spremembe
• spodbujanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
• pomlajevanje JSKS (načrt zaposlovanja in usposabljanja
pripravnikov)
• skupni specialisti (opredelitev področij in razporeditev)
• usposabljanje svetovalcev (zagotavljanje sredstev, priprava
programa, izmenjava s tujino, CECRA-metodološko usposabljanje)
• svetovalne skupine (sistemska vzpostavitev)

Ali lahko vzpostavimo učinkovit AKIS
v delu prenosa znanja?
•
•
•
•
•

usmeritev v pospeševanje v na izbranih področjih,
nepristransko svetovanje prilagojeno kmetijam,
digitalizacija zahteva več kmetijskega svetovanja,
krepiti je potrebno razvoj IT orodij, »on line« svetovanje,
nujno mednarodno sodelovanje, izmenjave praks, izkušenj
in novih pristopov,
• raziskave predvsem podporo tehnološkim potrebam,
• sistematično povezovanje javnih služb,
• uporaba novih metod dela.

Ali imamo resnično željo, voljo in denar za to?

Ali lahko vzpostavimo učinkovit AKIS
v delu prenosa znanja?
•
•
•
•

samo preusmeritev na druge naloge, kot pred 10 leti ni več mogoča,
vse kar služba dela danes se mora ohraniti v taki ali drugačni obliki,
poenostaviti ukrepe SKP, da bo več časa za „prave“ vsebine,
izvajanje novih nalog in prioritet ki sledijo sodobnimi zahtevam ne
bo mogoče brez krepitve službe,
• ključni pogoj je zagotovitev sistemskega financiranja.
Za resen napredek, bi morali čas nekoliko zavrteti nazaj.
Zavodi imajo velik potencial, sistemi so postavljeni, zato je ključno
vprašanje: kaj pravzaprav manjka?
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