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Gozdovi so naše bogastvo – ohranili jih bomo le s skrbnim ravnanjem z
njimi
Slovenija je ena od najbolj gozdnatih držav v Evropi, saj gozdovi prekrivajo skoraj 60
odstotkov njene površine. Izjemna raznolikost rastlinskega in živalskega sveta predstavlja
bogastvo, ki ga lahko izkoriščamo ne samo za lesno-predelovalno industrijo, pač pa je to vir
aktivnega preživljanja prostega časa, rekreacije, nabiranja gozdnih plodov, turizma itd. Pri
vseh teh aktivnostih pa moramo tako posamezniki kot poslovni subjekti z gozdom ustrezno
ravnati in se primerno obnašati, če ga želimo ohraniti tudi za naše naslednje generacije.
Pa to znamo? Ali vemo, katera so pravila gozdnega bontona? Kdaj in kje lahko nabiramo
plodove, se vozimo s kolesi ali motornimi vozili? Ali obiskovalci gozdov dovolj spoštujemo
pravila ali pa bi morali intenzivneje ozaveščati širšo javnost o pravilih obnašanja? Ali
potrebujemo strožja pravila in več nadzora? Kako lahko turistična dejavnost sobiva s
trajnostnim upravljanjem gozdov in interesi lastnikov gozdov? Kako uskladiti pravice in
pričakovanja lastnikov na eni ter obiskovalcev gozdov na drugi strani?
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MLADI KMETJE – Uporabi sodobno tehnologijo in kmetuj pametneje!
Oroševalni sistemi za sadovnjake za varovanje pred sušo in zmrzaljo ter protitočne mreže
niso več novost niti v slovenskem kmetijstvu. Vendar če bodo želeli biti slovenski kmetje in
večji gospodarski proizvajalci hrane konkurenčnejši, bodo morali posegati tudi po
sodobnejših tehnologijah, ki v tujini niso več novost. Z inovacijami in sodobno tehnologijo ter
ob podpori digitalizacije je mogoče pri poslovanju kmetij in kmetijskih podjetij zvišati
učinkovitost dela, povečati pridelke in zmanjšati stroške. Poleg tega sodobne metode
kmetovanja pripomorejo tudi k bolj trajnostnemu kmetovanju, saj omogočajo manjši ogljični
odtis, nižjo porabo fitofarmacevtskih sredstev in mineralnih gnojil.
Slovensko prehransko podjetje na področju piščančjega mesa za pridelavo krme na svojih
njivah že od leta 2012 uporablja metodo preciznega poljedelstva. Namesto oranja na tleh za
izravnavo tal uporabljajo lasersko ravnanje kmetijskih površin. Navigacijski sistem jim
omogoča uporabo samovozečih traktorjev, ki so opremljeni z različnimi senzorji za rastline
pomembna hranila. Tako samodejno zaznavajo, katere rastline potrebujejo več hranil in jih
temu primerno dognojujejo, na bolj rodovitni zemlji tudi bolj gosto sejejo žita itd.
Na okrogli mizi bodo sogovorniki odgovarjali na vprašanja, s kakšnimi tehnologijami si lahko
pomagajo kmetje pri sodobnih izzivih kmetovanja? Kakšne so začetne investicije in v
kolikšnem času se izplačajo? Kdo si lahko privošči tovrstne tehnologije in kakšne spodbude
pri tem zagotavljata država in EU? Kakšnim pogojem mora zadostiti kmetija, da se usmeri k
uporabi sodobnih tehnologij? Na kakšen način se pri razvoju in vpeljavi inovacij na kmetiji
lahko kmetijski gospodarji povežejo z raziskovalnimi ustanovami in kmetijskimi svetovalci?
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Akvakultura – Možnosti in priložnosti za razvoj
Sladkovodno ribogojstvo je tako po letni količini pridelave rib kot po številu zaposlenih
pomemben vir prihodkov za slovenski ribiški sektor. Prav zato mu je treba nameniti posebno
pozornost in ga med potrošniki ustrezno promovirati. Gojene vrste sladkovodnih rib so
namreč poleg morskih ravno tako pomemben vir uravnotežene prehrane za človeka, hkrati
pa predstavljajo velik kulinarični potencial, ki je v naših kuhinjah pogosto prezrt.
Kakšno je stanje slovenskega sladkovodnega ribogojstva? Kakšne priložnosti se odpirajo
slovenskim ribogojcem z novimi prehranskimi navadami potrošnikov in omejevanjem
prekomernega morskega ribolova? S kakšnimi izzivi se soočajo ribogojci in kakšne pogoje bi
morali zagotoviti za optimalen razvoj ribogojstva v Sloveniji? Kaj lahko za premostitev
problemov naredi država in kakšna finančna sredstva obstajajo za razvojne investicije? Kaj
se lahko naučimo na primerih dobrih praks dodajanja vrednosti ribogojskim izdelkom?
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MLADI KMETJE – Vsaka kmetija je lahko uspešna!
V Sloveniji je trenutno le štiri odstotke mladih, mlajših od 35 let, ki gospodarijo na kmetijah in
kar 35 odstotkov starejših od 65 let. Kmetijska gospodarstva, katerih lastniki so mladi
gospodarji, so v povprečju bolje tehnološko opremljena, učinkovitejša in tudi ekonomsko
uspešnejša. Kljub vsemu pa dohodek v kmetijstvu in narava kmetijskega dela poleg naravnih
danosti in razdrobljenosti kmetijskih površin pomembno vplivata na odločitev mladih o
vzpostavitvi kmetije in opravljanju kmetijske dejavnosti. Poleg tega v zadnjih letih na
kmetovanje močno vplivajo spreminjajoče se razmere na trgih, višje zahteve potrošnikov ter
podnebne spremembe in naravne ujme. Obenem pa nove priložnosti za optimizacijo
kmetovanja prinašajo sodobne tehnologije.
Ali je v takšnih razmerah res lahko uspešna vsaka kmetija in kateri so ključni faktorji za dobro
poslovanje kmetije? Kako vidijo kmetijstvo nove mlade generacije, s katerimi izzivi se
srečujejo pri kmetovanju in kje vidijo rešitve? Ali lahko dobre prakse poslovanja, razvoja
produktov in storitev ter prilagajanja na potrošnike iz gospodarstva prenesemo tudi v
kmetijstvo? Na ta vprašanja bodo odgovarjali sogovorniki, ki se lahko pohvalijo z uspešnim
poslovanjem svojih kmetij in podjetij ter dobro poznajo razmere v slovenskem gospodarstvu.
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MLADI KMETJE – Kako narediti življenje in delo na kmetiji bolj privlačno
za mlada dekleta?
Staranje kmečkega prebivalstva je, podobno kot v večini razvitih držav po svetu, značilno
tudi za evropsko kmetijstvo. Le dobrih pet odstotkov vseh evropskih kmetij vodijo mladi
kmetje, mlajši od 35 let, hkrati pa je kar tretjina vseh kmetov starejših od 65 let. V državah
EU je delež moških gospodarjev oziroma prevzemnikov kmetij bistveno višji v primerjavi z
ženskimi prevzemnicami. Obenem pa je vloga žensk na podeželju pomembna tako za obstoj
družin na podeželju kot z vidika gospodarskega in družbenega razvoja podeželja. Žal se
veliko mladih deklet ne odloča za življenje na kmetiji in ga vse bolj nadomeščajo z iskanjem
zaposlitve v podjetjih in odseljevanjem v mesta.
Z zanimivimi sogovorniki bomo odgovarjali na vprašanja, kakšna je vloga sodobne ženske na
kmetiji in na podeželju? S kakšnimi dvomi in skrbmi se soočajo mlada dekleta, ko se
odločajo o življenju in delu na kmetijah? Kako lahko usklajujejo materinsko in družinsko
življenje z delom na kmetiji? Jim ta zagotavlja ustrezen socialno-ekonomski položaj? Kakšne
pogoje bi morali zagotoviti na podeželju, da bi se raje odločale za priseljevanje na kmetije oz.
da bi na njih ostale ter kako jim lahko pri tem pomaga država?
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Kako lahko slovenski proizvajalci hrane zaščitijo svoja živila pred
škodljivimi posegi konkurence?
V svetu se vse pogosteje dogajajo prehranski škandali, ki so namenoma povzročeni
proizvajalcem hrane z namenom gospodarske škode in zmanjšanja njihove konkurenčnosti.
Preprečevanje namerne kontaminacije hrane z biološkimi, kemičnimi, fizikalnimi ali
radiološkimi sredstvi predstavlja za živilsko-predelovalno industrijo in pristojne institucije nov
izziv. T.i. »obramba hrane« pred tovrstnimi kontaminacijami zahteva obvladovanje tveganj in
dodatna vlaganja tako v fizično, kadrovsko in operativno zagotavljanje varnosti proizvodnje
hrane.
Kakšna je razlika med zagotavljanjem »varne hrane« in »obrambe hrane«? Ali se t.i.
prehranske sabotaže dogajajo tudi v Sloveniji? Ali so slovenska živilsko-predelovalna
podjetja pripravljena na tovrstne izzive in kdo jim predstavlja tovrstno grožnjo? Kako se
zaščititi pred tovrstnimi namenskimi kontaminacijami hrane? Kakšno vlogo morajo pri
obrambi hrane zagotoviti država s svojimi nadzornimi institucijami in sama podjetja vzdolž
celotne verige pridelave in predelave hrane? In ali je lahko žrtev tovrstnih namernih
kontaminacij tudi potrošnik?
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MLADI KMETJE – Prenos znanja in izkušenj mladih iz tujine na domače
dvorišče
Tujina mladim Slovencem ne ponuja le zaposlitvenih možnosti in v marsikateri državi tudi
boljši zaslužek, pač pa nudi tudi možnost strokovnega izpopolnjevanja in pridobivanja
delovnih izkušenj – tudi na področju kmetijstva. V tujini pridobljene izkušnje mladih
gospodarjev so lahko neprecenljiv vir novih poslovnih idej in pristopov za razvoj slovenskih
kmetij.
Kakšne so priložnosti za slovenske študente in zaposlene v kmetijstvu za študij in opravljanje
praks v tujini in kje lahko najdejo tovrstne informacije? Ali se lahko po prakso v tujino
odpravijo tudi zaposleni na kmetijah? V katerih državah in v kakšnih pogojih se lahko
izpopolnjujejo ter kako pomembno je predznanje tujih jezikov in drugih veščin? Katere
prednosti prinašajo v tujini nabrano znanje in izkušnje ter kako jih uporabiti pri poslovanju
slovenskih kmetij? Ali se nam lahko zgodi, da bodo mladi ostali v tujini zaradi boljših
zaposlitvenih možnosti in višjih plač ter kaj moramo narediti v Sloveniji, da se bodo mladi
vračali na kmetije in znanje prenesli na domače dvorišče?
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MLADI KMETJE – Povezovanje povečuje uspešnost kmetovalcev – kako
ga okrepiti?
Povezovanje ne samo v kmetijstvu, ampak tudi sicer v drugih gospodarskih panogah, ima
številne pozitivne učinke na poslovanje posameznih gospodarskih subjektov ali kmetij. V
praksi poznamo različne oblike povezovanj, odvisne pa so od njihovega namena. Ta je lahko
od skupnega nastopanja na trgu, zagotavljanja odkupa proizvodov, medsebojnega
dopolnjevanja ponudbe in storitev, pa vse do racionalizacije stroškov poslovanja, zastopanja
skupnih interesov, izmenjave znanja in izkušenj ipd. V kmetijstvu pa je še posebej
pomembno t.i. vertikalno povezovanje celotnih agroživilskih verig, ki lahko dolgoročno
pomenijo večjo stabilnost in dobičkonosnost poslovanja vseh deležnikov v verigi.
Kakšne oblike povezovanja poznamo v Sloveniji in kakšni so primeri dobrih praks v tujini?
Katere so konkretne koristi povezovanja v praksi in ali jih znamo posamezniki prepoznati?
Na katerih področjih slovenskega kmetijskega in živilskega sektorja so prednosti povezovanj
še neizkoriščene in s kakšnimi izzivi se soočajo akterji pri povezovanju v praksi? Kako bi
lahko v prihodnje povezovanje v korist slovenskega sektorja še okrepili?
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Vse okrogle mize bodo potekale na razstavnem prostoru
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) – hala A

