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Priprava in izvedba ankete 

Na podlagi sodelovanja Zveze slovenske podeželske mladine (ZSPM) in Kmetijsko gozdarske zbornice 

Slovenije (KGZS) oz. Javne kmetijsko svetovalne službe (JSKS), je ZSPM izrazila željo po še tesnejšem 

sodelovanju. ZSPM je meseca septembra 2020 pripravila anketo, namenjeno svetovalcem JSKS, ki 

sodelujejo z društvi podeželskih mladin.  

V anketi smo poskušali zajeti vso aktualno problematiko z delom z društvi. Zanimalo nas je sodelovanje 

izpostav JSKS z lokalnimi DPM. Na podlagi odgovorov se bo pripravila delavnica za vse svetovalce, ki delajo z 

društvi in vse predsednike oz. tiste interesente v društvih, ki želijo delati z izpostavami JSKS.  

Anketo smo pričeli izvajati 15. septembra in zaključili 18. oktobra 2020, izpolnjevanje pa je potekalo preko 

spleta, z Google obrazcem.  

 

  



  

1. IZ KATEREGA KGZS – ZAVODA PRIHAJATE? 

 

            

Graf 1: Delež odgovorov glede na KGZS zavod. 

                                         

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) je ustanoviteljica osmih kmetijsko gozdarskih zavodov: KGZS 

– Zavod Celje, KGZS – Zavod Kranj, KGZS – Zavod Ljubljana, KGZS – Zavod Maribor, KGZS – Zavod Murska 

Sobota, KGZS – Zavod Nova Gorica, KGZS – Zavod Novo mesto, KGZS - Zavod Ptuj. 

Do 18. oktobra je bilo prejetih 34 odgovorov. Anketo je rešilo 34 svetovalcev iz 6 Kmetijsko gozdarskih 

zavodov v Sloveniji: KGZ Celje, KGZ Kranj, KGZ Ljubljana, KGZ Murska Sobota, KGZ Novo mesto, KGZ Ptuj.  

Na anketo se niso odzvali na KGZ Maribor in KGZ Nova Gorica. 

  



  

2. IZ KATERE IZPOSTAVE PRIHAJATE? 
 

Na anketo so se iz KGZ Celje odzvali: po eden svetovalec iz izpostave Celje, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Žalec, 

Mozirje, Slovenske Konjice, Dravograd, Slovenj Gradec in Ravne na Koroškem. 

Na anketo se je iz KGZ Kranj odzval po eden svetovalec iz izpostave Radovljica, Škofja loka, Cerklje na 

Gorenjskem in Velike Lašče.  

Na anketo se je iz KGZ Ljubljana odzval eden svetovalec iz izpostave Ljubljana, Cerknica, Grosuplje, Litija ter 

trije svetovalci iz izpostave Domžale.  

Iz KGZ Maribor nismo prejeli nobenega odgovora.  

Na anketo se je iz KGZ Murska Sobota odzval eden svetovalec iz izpostave Gornja Radgona in eden iz 

izpostave Cankova.  

Iz KGZ Nova Gorica nismo prejeli nobenega odgovora.  

Na anketo se je iz KGZ Novo mesto odzval eden svetovalec iz izpostave Brežice, Krško, Novo mesto in 

Sevnica.  

Na anketo se je iz KGZ Ptuj odzval eden svetovalec iz izpostave Lenart, Ormož in Radlje ob Dravi, trije 

svetovalci iz izpostave Slovenska Bistrica ter štirje svetovalci iz izpostave Ptuj.  

  



  

3. KATERO DRUŠTVO/KATERA DRUŠTVA DELUJEJO NA OBMOČJU VAŠE 

IZPOSTAVE? 

Preglednica 1: Društvo/društva, ki delujejo na območjih izpostav KGZ zavodov. 

KGZS -  zavod Izpostava Katero društvo/katera društva deluje/jo na območju vaše 
izpostave? 

Zavod Celje Slovenske Konjice DPM Slovenske Konjice 

Dravograd, Slovenj 
Gradec 

DPM  Mislinjske doline  

Velenje DPM Šaleška dolina 

Šentjur DPM Šentjur 

Mozirje DPM Šmihel 

Ravne na Koroškem  DPM Mežiška dolina, DPM Črna na Koroškem  

Šmarje pri Jelšah DPM Šmarje pri Jelšah 

Žalec DPM Spodnja Savinjska dolina in DPM Tabor 

Celje DPM Celje-Dobrna-Štore-Vojnik 

Zavod Kranj Radovljica DPM Zgornjesavska dolina 

Škofja Loka DPM Škofja Loka 

Cerklje na 
Gorenjskem 

DPM Kranj-Tržič 

Velike Lašče DPM Velike Lašče 

Zavod Ljubljana Domžale DPM Moravče, DŠ Zootehnike, PD Blagovica 

Območje Ljubljana z 
okolico - 6 enot JKSS 

DPM Bobri, DPM Vrhnika 

Litija DPM LIŠ in DPM Hribci 

Grosuplje DPM Kalček 

Cerknica DPM Loška dolina 

Zavod Murska 
Sobota 

Cankova Nobeno  

Gornja Radgona DPM Sveti Jurij ob Ščavnici 

Zavod Novo 
Mesto 

Krško, Sevnica, 
Brežice 

DPM Zabukovje, DPM Tržišče, DKM Krško, DKM Brežice  

Novo mesto DPM Mirna Peč, DPM Suha krajina, DPM Dobrava 

Zavod Ptuj Slovenska Bistrica Ložnica-Makole, aktivno nobeno 

Lenart DPM ? 

Ptuj DPM Slovenske Gorice, DPM Spodnje Podravje 

Ormož DPM Ormož je bilo leta 2014 ukinjeno - mladi so se včlanili v 
strojni krožek in Društvo kmečkih žena Ormož. Ti dve društvi 
štejeta po 270 članov, kjer je lažje organizirati strokovne 
ekskurzije. 

 
 



  

4. KAKO OCENJUJETE DELOVANJE DRUŠTEV NA VAŠEM OBMOČJU? 

Pri vprašanju kako ocenjujete delovanje društev na vašem območju, so imeli anketiranci možnost naslednjih 

odgovorov: društvo se na novo ustanavlja, zelo aktivno, srednje aktivno, slabo aktivno ali društva so v 

zatonu. 

Graf 2 prikazuje, da je po ocenah svetovalcev največ društev srednje aktivnih, sledijo zelo aktivna društva, 

društva, ki so v zatonu ter slabo aktivna društva. 

 

Graf 2: Ocena delovanja društev na območjih izpostav KGZ zavodov. 

 

Preglednica 2: Ocena delovanja društev, ki delujejo na območjih izpostav KGZ zavodov. 

KGZS -  zavod Izpostava  Društvo Kako ocenjujete 
delovanje društev 
na vašem območju? 

Zavod Celje Slovenske Konjice DPM Slovenske Konjice Srednje aktivno 

Slovenj Gradec DPM  Mislinjske doline  Zelo aktivno 

Velenje DPM Šaleška dolina Zelo aktivno 

Šentjur DPM Šentjur Srednje aktivno 

Mozirje DPM Šmihel Srednje aktivno 

Ravne na 
Koroškem  

DPM Mežiška dolina,  
DPM Črna na Koroškem  

Zelo aktivno 

Šmarje pri Jelšah DPM Šmarje pri Jelšah Srednje aktivno 

Žalec DPM Spodnja Savinjska dolina, 
 DPM Tabor 

Zelo aktivno 

Celje DPM Celje-Dobrna-Štore-Vojnik Srednje aktivno 

Zavod Kranj Radovljica DPM Zgornjesavska dolina Srednje aktivno 

Škofja Loka Društvo podeželske mladine Škofja Loka Srednje aktivno 

Cerklje na 
Gorenjskem 

DPM Kranj-Tržič Srednje aktivno 

Velike Lašče DPM Velike Lašče Zelo aktivno 

Zavod Ljubljana Domžale DPM Moravče, DŠ Zootehnike, 
PD Blagovica 

Srednje aktivno 

Območje 
Ljubljana z 
okolico - 6 enot 
JKSS 

DPM Bobri, DPM Vrhnika Slabo aktivno, 
Društva so v zatonu 



  

Litija DPM LIŠ, DPM Hribci Slabo aktivno 

Grosuplje DPM Kalček Zelo aktivno 

Cerknica DPM Loška dolina Srednje aktivno 

Zavod Murska 
Sobota 

Cankova Nobeno Društva so v zatonu 

Gornja Radgona DPM Sveti Jurij ob Ščavnici Zelo aktivno 

Zavod Novo 
Mesto 

Krško, Sevnica, 
Brežice 

DPM Zabukovje, DPM Tržišče, DKM Krško, 
DKM Brežice  

Srednje aktivno 

Novo mesto DPM Mirna Peč, DPM Suha krajina, DPM 
Dobrava 

Srednje aktivno 

Zavod Ptuj Slovenska Bistrica aktivno nobeno Društva so v zatonu 

Slovenska Bistrica Ložnica-Makole Srednje aktivno 

Ptuj DPM Spodnje Podravje Zelo aktivno 

Ptuj DPM Slovenske gorice  Društva so v zatonu 

Lenart DPM  Srednje aktivno 

Ormož DPM Ormož  Društva so v zatonu 

 

V preglednici 3 pa so po KGZ zavodih razvrščena društva po ocenah aktivnosti. Izvzeti so bili odgovori, ki se 

niso nanašali na društva podeželskih mladin. Največ aktivnih društev deluje na območju KGZ Celje (11), na 

območju KGZ Kranj so 3 aktivna društva, na območju KGZ Ljubljana so 4 aktivna društva, eno slabo aktivno 

in eno društvo, ki je v zatonu. Na območju KGZ Murska Sobota deluje eno aktivno društvo, na območju KGZ 

Novo mesto je 7 aktivnih društev, na območju KGZ Ptuj pa sta dve aktivni društvi ter dva društva, ki sta 

prenehala z delovanjem.  

V Zvezo slovenske podeželske mladine je včlanjenih 40 društev.  

Na območju KGZ Celje deluje 12 društev: DPM Tabor, DPM Šaleška dolina, DPM Šmihel nad Mozirjem, DPM 

Spodnja Savinjska dolina, DPM Slovenske Konjice, DPM Vinska gora, DPM Celje-Vojnik-Štore-Dobrna, DPM 

Šentjur, DPM Šmarje pri Jelšah, DPM Črna na Koroškem, DPM Mežiška dolina in DPM Mislinjska dolina. 

Zgolj DPM Vinska gora svetovalci niso omenili. 

Na območju KGZ Ljubljana deluje 10 društev: DPM Hribci, DPM Kalček, DPM LIŠ, DŠ zootehnike, DPM Bobri, 

DPM Moravče, PD Blagovica, DPM Velike Lašče, DPM Loška dolina in DPM DINO, ki ni bil omenjen. 

NA območju KGZ Novo mesto deluje 8 društev: DPM Suha krajina, DPM Mirna peč, DPM Dobrava, DPM 

Metlika, DPM Brežice, DPM Tržišče, DPM Krško, DPM Zabukovje.  

NA območju KGZ Kranj delujejo 3 društva: D kranjske in tržiške podeželske mladine, DPM Škofja loka in 

DPM Zgornjesavske doline. 

Na območju KGZ Nova Gorica delujeta 2 društva: DPM Vrsnik Ledine in DPM Primorska. 

Na območju KGZ Ptuj delujejo 3 društva: DPM Spodnje Podravje, DPM Slovenske Gorice in DPM Podlehnik. 

Na območju KGZ Maribor deluje eno društvo DPM Maribor. 

Na območju KGZ Murska Sobota deluje DPM sv. Jurij ob Ščavnici. 

Svetovalci so ocenili, da je največ društev srednje aktivnih (16), sledijo zelo aktivna društva, ki jih je 10, 

slabo aktivna društva so tri, prav tako pa so tri društva, ki ne delujejo več. 

 

 



  

Preglednica 3: Aktivnost društev, ki delujejo na območjih izpostav KGZ zavodov. 

KGZS zavod Kako ocenjujete delovanje društev? 

Društva so 
v zatonu 

Slabo 
aktivno 

Srednje 
aktivno 

Zelo aktivno Društvo se 
na novo 

ustanavlja 

Skupaj 

Zavod Celje   DPM 
Slovenske 
Konjice,  

DPM Šentjur, 
DPM Šmihel 

nad 
Mozirjem, 

DPM Šmarje 
pri Jelšah, 

DPM Celje-
Dobrna-

Štore-Vojnik 

DPM 
Mislinjske 

doline,  
DPM Šaleška 

dolina, 
 DPM 

Mežiška 
dolina, 

DPM Črna na 
Koroškem, 

DPM 
Spodnja 

Savinjska 
dolina,  

DPM Tabor 

 11 

Zavod Kranj   DPM 
Zgornje-
savske 
doline,  

DPM Škofja 
loka,  

D kranjske in 
tržiške PM 

DPM Velike 
Lašče 

 4 

Zavod 
Ljubljana 

DPM Vrhnika DPM Bobri, 
DPM LIŠ, 

DPM Hribci 

DPM 
Moravče, 

DPM Loška 
dolina,  

DŠ 
Zootehnike, 

PD Blagovica 

DPM Kalček  8 

Zavod Murska 
Sobota 

   DPM sv. Jurij 
ob Ščavnici 

 1 

Zavod Novo 
Mesto 

  DPM 
Zabukovje, 

DPM Tržišče, 
DPM Krško, 

DPM Brežice, 
DPM Mirna 

peč,  
DPM Duha 

Krajina,  
DPM 

Dobrava 

  7 

Zavod Ptuj DPM 
Slovenske 

Gorice,  
DPM Ormož 

 Ložnica-
Makole 

DPM 
Spodnje 
Podravje 

 4 

Skupaj 3 3 19 10  35 

 

  



  

5. KAKŠNO JE VAŠE DOSEDANJE DELO OZ. SODELOVANJE Z DRUŠTVI? KAJ 

JIM NUDITE? 

 

Graf 3: Sodelovanje KGZ zavodov z društvi. 

Pri vprašanju kaj izpostave oz. KGZ zavodi že nudijo društvom in kako sodelujejo z njimi, smo predpostavili 

naslednje možnosti ter dodali možnost, da svetovalci zapišejo tudi druge opcije sodelovanja:  najem 

prostorov, možnost pošiljanja pošte, pomoč pri izvedbi tečajev, pomoč pri organizaciji ekskurzij , pomoč pri 

pripravi vlog za občinske razpise, pomoč pri ustanovitvi društva, pomoč pri izdelavi programov dela, pomoč 

pri pripravi vlog in poročil za razpise ARSKTRP, obveščanje o aktualnih razpisih, tečajih, informacijah ter 

dogodkih v lokalnem okolju ter nudenje strokovne podpore društvu. V preglednici 4 so prikazani rezultati za 

vsako izpostavo in društvo. Tudi pri analizi tega vprašanja so bili izvzeti odgovori za društva, ki niso DPM. 

Rezultati kažejo, da izpostave JSKS društvom največkrat nudijo strokovno podporo, obveščanje o aktualnih 

razpisih, tečajih, informacijah ter dogodkih v lokalnem okolju ter pomoč pri pripravi vlog za občinske 

razpise. 

Preglednica 4: Sodelovanje KGZ z društvi. 



  

 

KGZS -  
zavod 

Izpostava Naziv 
društva 

Kakšno je vaše dosedanje delo oz. sodelovanje z društvi? Kaj jim nudite? 
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Drugo 

Zavod 
Celje 

Slovenske 
Konjice 

DPM 
Slovenske 
Konjice 

        + + Informiranje 

Dravograd, 
Slovenj 
Gradec, 
Radlje ob 
Dravi  

DPM  
Mislinjske 
doline  

+  + + + + +  + + Sodelujem 
vedno, ko 
me k 
sodelovanju 
povabijo. 
obvestim jih 
o občinskih 
razpisih, ... 

Velenje DPM 
Šaleška 
dolina 

    +    + +  

Šentjur DPM 
Šentjur 

        + +  

Mozirje DPM 
Šmihel 

         +  

Ravne na 
Koroškem  

DPM 
Mežiška 
dolina, 
DPM Črna 
na 
Koroškem  

+         +  

Šmarje pri 
Jelšah 

DPM 
Šmarje pri 
Jelšah 

+ + + + +  +  + +  

Žalec DPM 
Spodnja 
Savinjska 
dolina, 
 DPM 

+   + +  +  + +  



  

Tabor 

Celje DPM Celje-
Dobrna-
Štore-
Vojnik 

 +  + +  +  + +  

Zavod 
Kranj 

Radovljica DPM 
Zgornjesav
ska dolina 

          Pomoč pri 
pripravi in 
izvedbi kviza 
mladi in 
kmetijstvo 

Škofja Loka DPM Škofja 
Loka 

+  + + +  +  + + Organizacija 
večine 
aktivnosti po 
programu 
dela 

Cerklje na 
Gorenjskem 

DPM Kranj           Ni 
sodelovanja, 
nikoli niso 
izrazili 
nobene 
potrebe po 
sodelovanju. 

Velike Lašče DPM Velike 
Lašče 

  + +      +  

Zavod 
Ljubljana 

Domžale DPM 
Moravče, 
DŠ 
Zootehnike 

          Občasno 
svetovanje/
podpora 
glede na 
trenutno 
problematik
o društva. 
Društvo je 
registrirano 
na našem 
območju, 
vendar z 
njimi n 
sodelujemo, 
saj se na nas 
niso obrnili. 

Območje 
Ljubljana z 

DPM Bobri, 
DPM 

  +      +   



  

okolico - 6 
enot JKSS 

Vrhnika 

Litija DPM LIŠ in 
DPM Hribci 

+     + +  + +  

Grosuplje DPM 
Kalček 

  + + +  +   + Pomoč pri 
organizaciji 
prireditev. 

Cerknica DPM Loška 
dolina 

 +          

Zavod 
Murska 
Sobota 

Cankova Nobeno    + + + + + + + +  

Gornja 
Radgona 

DPM Sveti 
Jurij ob 
Ščavnici 

+  +  + +   +  Včasih je 
bilo skoraj 
vse našteto, 
zadnje leto, 
dve pa se 
veliko 
dogaja 
preko 
spleta. 

Zavod 
Novo 
Mesto 

Krško, 
Sevnica, 
Brežice 

DPM 
Zabukovje, 
DPM 
Tržišče, 
DKM Krško, 
DKM 
Brežice  

 +    +    +  

Novo mesto DPM Mirna 
Peč, DPM 
Suha 
krajina, 
DPM 
Dobrava 

+        + + Pomoč pri 
izvedbi 
regijskih 
kvizov MIK. 

Zavod 
Ptuj 

Slovenska 
Bistrica 

aktivno 
nobeno 
Ložnica 
Makole 

          Če bi 
delovalo bi 
vse 
navedeno 
NUDILI. 
Dokler so 
delovala, so 
vse to dobili 



  

pri nas 
oziroma 
preko nas. 

Ptuj DPM 
Spodnje 
Podravje, 
DPM 
Slovenske 
Gorice 

+ + + + + + + + + + Letne 
konference, 
sodelovanje 
pri 
zavodskih 
projektih ... 

Lenart DPM?   + + + + +  + +  

Ormož DPM 
Ormož  

+ + + + + + +  + +  

Skupaj   10 6 11 11 12 8 11 2 16 19  

 

 

 

 

 

 

 



  

6. PRI KATERIH AKTIVNOSTIH/DOGODKIH SODELUJETE Z DRUŠTVI? 
 

 

Graf 4: Aktivnosti in dogodki, pri katerih KGZ zavodi sodelujejo z društvi. 

Zanimalo nas je tudi, pri katerih aktivnostih/dogodkih KGZ zavodi sodelujejo z društvi. Predpostavljali smo, 

da so to kviz MIK, kmečke igre, druga tekmovanja, predavanja na tečajih, delavnicah in izobraževanjih, 

ekskurzijah in sodelovanje pri iskanju kandidatov za naziv IMK.  

Odgovori, ki se niso nanašali na društva podeželskih mladin, smo izvzeli. Izkazalo se je, da KGZ zavodi z 

društvi pri vseh dogodkih in aktivnostih kar dobro sodelujejo, največ pri kvizu MIK. Pri sodelovanju pri 

iskanju kandidatov za naziv IMK, pri kmečkih igrah in pri predavanjih na tečajih, izobraževanjih in 

delavnicah. Na izpostavah, ki v manjši meri sodelujejo z društvi ali pa sploh ne pa so zapisali, da ni pobude s 

strani društev po sodelovanju. 

Preglednica 5: Aktivnosti in dogodki, pri katerih KGZ zavodi sodelujejo z društvi. 

KGZS -  
zavod 

Izpostava Naziv društva Pri katerih aktivnostih/dogodkih sodelujete z društvi? 
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Drugo 

Zavod 
Celje 

Slovenske 
Konjice 

DPM Slovenske 
Konjice 

 +      

Dravograd, 
Slovenj 
Gradec, 
Radlje ob 
Dravi  

DPM  Mislinjske 
doline  

+ +  +  +  

Velenje DPM Šaleška 
dolina 

+ +    +  

Šentjur DPM Šentjur + +    +  

Mozirje DPM Šmihel + + +     

Ravne na 
Koroškem  

DPM Mežiška 
dolina, DPM 
Črna na 
Koroškem  

+ +    +  

Šmarje pri 
Jelšah 

DPM Šmarje pri 
Jelšah 

+ +  + + +  

Žalec DPM Spodnja + + + + + + Povorka in igre na 
Dnevu hmeljarjev 



  

Savinjska dolina, 
DPM Tabor 

Celje DPM Celje-
Dobrna-Štore-
Vojnik 

+ +   + +  

Zavod 
Kranj 

Radovljica DPM 
Zgornjesavska 
dolina 

+     +  

Škofja Loka DPM Škofja 
Loka 

+ + + + + +  

Cerklje na 
Gorenjskem 

DPM Kranj- 
Tržič 

      Ne potrebujejo 
pomoči oz. nikoli 
ni bilo pobude. 

Velike Lašče DPM Velike 
Lašče 

+ + + + + +  

Zavod 
Ljubljana 

Domžale DPM Moravče, 
DŠ Zootehnike, 
PD Blagovica 

+      Ni pobude s 
strani društev, 
delujejo 
samostojno. Če bi 
se s strani društva 
pojavil 
kakršenkoli 
interes, bi z 
veseljem aktivno 
sodelovali. 

Območje 
Ljubljana z 
okolico - 6 
enot JKSS 

DPM Bobri, 
DPM Vrhnika 

   +  +  

Litija DPM LIŠ, 
DPM Hribci 

+ + + +  +  

Grosuplje DPM Kalček + +  + + +  

Cerknica DPM Loška 
dolina 

   +    

Zavod 
Murska 
Sobota 

Cankova Nobeno  + + + + + +  

Gornja 
Radgona 

DPM Sveti Jurij 
ob Ščavnici 

+  + + + +  

Zavod 
Novo 
Mesto 

Krško, 
Sevnica, 
Brežice 

DPM Zabukovje, 
DPM Tržišče, 
DKM Krško, 
DKM Brežice  

+   +  +  

Novo mesto DPM Mirna Peč, 
DPM Suha 
krajina, DPM 
Dobrava 

+   +   Občni zbori 
društev. 

Zavod Ptuj Slovenska 
Bistrica 

aktivno nobeno 
Ložnica Makole 

+ + + + + +  

Ptuj DPM Spodnje 
Podravje 

+ + + + + +  

Ptuj DPM Slovenske 
Gorice 

       

Lenart DPM?        

Radlje ob 
Dravi 

        

Ormož DPM Ormož         

Skupaj   20 16 9 15 10 18  

 

  



  

7. SE ODZOVETE NA RAZLIČNA VABILA DRUŠTEV? 

 
Graf 5: Odziv svetovalcev na izpostavah na vabila društev. 

Svetovalci na izpostavah so skoraj v večini odgovorili, da se odzovejo na različna vabila društev. Odgovor NE 

so podali na izpostavi Kranj, s komentarjem, da z društvom ne sodelujejo, saj nikoli niso izrazili potrebe po 

sodelovanju oz. na izpostavah Ljubljana in Domžale niso odgovorili. 

Preglednica 6: Odziv svetovalcev na izpostavah na vabila društev. 

Izpostava  Se odzovete na različna vabila društev? 

DA NE Prazno Skupaj 

Zavod Celje     

Dravograd, Slovenj Gradec 1   1 

Celje 1   1 

Šentjur 1   1 

Mozirje 1   1 

Ravne na Koroškem  1   1 

Slovenske Konjice 1   1 

Šmarje pri Jelšah 1   1 

Velenje 1   1 

Žalec 1   1 

Zavod Kranj     

Cerklje na Gorenjskem  1  1 

Radovljica 1   1 

Škofja Loka 1   1 

Velike Lašče 1   1 

Zavod Ljubljana     

Cerknica 1   1 

Domžale 2  1 3 

Grosuplje 1   1 

Litija 1   1 

Območje Ljubljana z okolico   1 1 

Zavod Murska Sobota     

Cankova 1   1 

Gornja Radgona 1   1 

Zavod Novo Mesto     

Krško, Sevnica, Brežice 1   1 

Novo mesto 1   1 

Zavod Ptuj     

Slovenska Bistrica 3   3 

Lenart 1   1 



  

Ormož 1   1 

Ptuj 4   4 

Radlje ob Dravi 1   1 

Skupaj 31 1 2 34 

 

 

  



  

8. ČE STE NA ZGORNJE VPRAŠANJE ODGOVORILI Z DA, NA KATERA VABILA SE 

ODZOVETE? 
 

 

Graf 6: Vabila, na katera se svetovalci na izpostavah odzovejo. 

Glede na to ali se na izpostavah svetovalci odzovejo na vabila, nas je zanimalo na katera vabila se odzovejo, 

s tem smo želeli tudi preveriti na kakšnih dogodkih društva sodelujejo z zavodi.  

Preglednica 7: Vabila, na katera se svetovalci na izpostavah odzovejo. 

KGZS 
- 
zavod 

Izpostava Delujoče 
društvo na 
območju 
izpostave 

Če ste na zgornje vprašanje odgovorili z DA, na katera vabila se odzovete? 
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Zavod 
Celje 

Slovenske 
Konjice 

DPM 
Slovenske 
Konjice 

   +        

Dravograd, 
Slovenj 
Gradec 

DPM  
Mislinjske 
doline  

+ +  +        

Velenje DPM Šaleška 
dolina 

+ + + + +     +  

Šentjur DPM Šentjur  +  +        

Mozirje DPM Šmihel 
nad Mozirjem 

  +  +       

Ravne na 

Koroškem  

DPM Mežiška 

dolina, DPM 
Črna na 
Koroškem 

+ + + + + +      

Šmarje pri 
Jelšah 

DPM Šmarje 
pri Jelšah 

+ +  + + +  + +   

Žalec DPM Spodnja 
Savinjska 
dolina, DPM 
Tabor 

+ +  +  +  +    

Celje DPM Celje-
Vojnik-

Dobrna-Štore  

+  + +  +      



  

Zavod 
Kranj 

Radovljica DPM Zgornje-
savska dolina 

+ + +         

Škofja Loka DPM Škofja 

Loka 

+ +    +  + +  Običajno jaz 

pripravljam 
vabila za 
društva. 

Cerklje na 
Gorenjskem 

D kranjske in 
tržiške PM 

          Do sedaj ni 
bilo še 

nobenega 
vabila. 

Velike Lašče DPM Velike 
Lašče 

+ + + + +   +    

Zavod 

Ljublja
na 

Domžale DPM 

Moravče, DŠ 
Zootehnike 

          Ne dobimo 

vabil. 

Območje 
Ljubljana z 
okolico - 6 

enot JKSS 

DPM Bobri, 
DPM Vrhnika 

           

Litija DPM LIŠ, 

DPM Hribci 

+ + + + +   + + +  

Grosuplje DPM Kalček + +      +   Tekmovanje 
oračev. 

Cerknica DPM Loška 

dolina 

         +  

Zavod 
Murska 

Sobota 

Cankova Nobeno +  + + + + + +    

Gornja 

Radgona 

DPM Sveti 

Jurij ob 
Ščavnici 

+  +   +  +  + Vedno ko 

naše 
društvo 
organizira 

regijsko ali 
državno 
prireditev 

smo zraven. 

Zavod 

Novo 
Mesto 

Krško, 

Sevnica, 
Brežice 

DPM 

Zabukovje, 
DPM Tržišče, 
DKM Krško, 

DKM Brežice  

+ +   +       

Novo mesto DPM Mirna 
Peč, DPM 

Suha krajina, 
DPM Dobrava 

+ +      +  +  

Zavod 

Ptuj 

Slovenska 

Bistrica 

Trenutno 

aktivno 
nobeno 

+  +  + 

 

+ + + + + *Ko so 

delovala 
pred leti. 

Ptuj DPM Spodnje 
Podravje, 
DPM 

Slovenske 
Gorice 

+ +  + + + + + + + *DPM 
Slovenske 
Gorice – 

samo občni 
zbor, ker ni 
več drugih 

aktivnosti. 

Lenart DPM  + + +   + + + +   

Radlje ob 

Dravi 

 +     +      

Ormož DPM Ormož            

 

  



  

9. KAKŠNE MOŽNOSTI SODELOVANJA MED JSKS/KGZS ZAVODA IN 

LOKALNIMI DRUŠTVI SO PO VAŠEM MNENJU ŠE NA VOLJO? 

Preglednica 8: Možnosti sodelovanja med JSKS in lokalnimi društvi, ki so še na voljo. 

KGZS 
zavod 

Kakšne možnosti sodelovanja med JSKS/KGZS Zavoda in lokalnimi društvi so po vašem 
mnenju še na voljo? 

Zavod 
Celje 

 Več sodelovanja pri različnih izobraževanjih/predavanja, tečaji, delavnice. 
 Prenos splošnega razpoložljivega znanja in informacij, ki so na voljo na JSKS. 
 Pobude morajo priti iz samih društev. 
 Ne vidimo dodatnih možnosti zaradi preobremenitve svetovalcev.   
 Strokovno sodelovanje. 
 Še več poudarka na izobraževanjih. 
 Od mladih pričakujemo, da bi bolj izrazili svoje potrebe. Na osnovi teh potreb bi bilo 

sodelovanje bolj učinkovito. 

Zavod 
Kranj 

 Najprej morajo mladi pokazati interes sodelovanja s svetovalno službo. 
 Verjetno so še nove možnosti, oblike pristopov za delo z mladimi in bi pričakovala ideje iz 

KGZS, ....namreč sem že pri nekoliko starejših svetovalcih in bom z veseljem sprejela 
ideje mlajših. 

 Samo tako naprej. 

Zavod 
Ljubljana 

 Kakršnokoli sodelovanje, saj do sedaj ni bilo pobud z njihove strani. 
 Možnost sodelovanja do sedaj še niso bila v celoti izkoriščena. Ni bilo še pobud 

sodelovanja iz strani društva. 
 Skupni nastopi na prireditvah in pri izvedbi izobraževanj; medgeneracijsko sodelovanje, 

medsebojno spodbujanje in podpiranje pri delovanju. 
 Predvsem več sodelovanja pri strokovnih izobraževanjih, ki jih naša društva skoraj 

nimajo!!! Tukaj se morajo naši mladi vprašati koga zastopajo? Ne vem, če je trenutno 
vodstvo LIŠ-a dovolj zrelo za zastopanje dejanskih mladih kmetov na našem območju. 
Moje izkušnje ne kažejo tako!!! 

 Možnost priprave več predavanj za mlade in prikazov dobrih praks. 
 Odvisno od programa in interesa društva. 
 Možnosti vzpostavljanja stika z mladimi na kmetiji, na tak način tudi lažja promocija 

lokalnih proizvodov in samooskrbe na splošno. 

Zavod 
Murska 
Sobota 

 Naštete zgornje možnosti so zadostne. 
 Naš zavod je vedno imel posluh za sodelovanje z društvi.   

Zavod 
Novo 
Mesto 

 Na strokovnem področju kmetijstva. 
 Okrogle mize s kmetijstva, o problematiki društev in članu društev. 

Zavod 
Ptuj 

 Če je volja vse gre. 
 Pri razvoju okolja v katerem živimo. 
 Projektno delo, z mladimi tudi mednarodno sodelovanje, strokovne delavnice (prehrana 

živali, oskrba živali, CC, promocija), sejmi in ostale prireditve, ... 
 Ogledi dobrih praks, delovne akcije iz strokovnega področja. 
 Jih verjetno ni. 
 Menim, da je podpore in aktivnosti dovolj, vendar se jih svetovalci ne poslužujejo. 
 Možnosti sodelovanja so zelo dobre - vključitev in aktivno sodelovanje. 
 Skupni projekti (EIP, predelava ,...) 
 Zadnja leta delovanja  DPM Ormož smo zelo dobro sodelovali tudi s srednjo kmetijsko 

šolo Ptuj in se vključevali v projekte. 

 

Poudarki možnosti sodelovanja so na strokovnih izobraževanjih. Več svetovalcev tudi meni, da bi morale 

pobude po sodelovanju priti iz samih društev. 



  

10. KAKŠNE SO PREDNOSTI SODELOVANJA Z DRUŠTVI? 

Preglednica 9: Prednosti sodelovanja z društvi. 

KGZS   
zavod 

Kakšne so prednosti sodelovanja z društvi? 

Zavod 
Celje 

 Stik z mladimi bodočimi kmetovalci. 
 Mladi, ki ostajajo na podeželju, predvsem na kmetijah so dejansko baza s katero delamo 

kmetijski svetovalci. Ker sem v tem delu že vse od ustanovitve kmetijske svetovalne 
službe (30 let), je realnost ta, da so kmetje, ki so bili nosilci kmetij, ob nastopu moje 
službe, kmetije že predali mlajši generaciji. Z njimi pa morda tudi zaradi sodelovanja in 
poznanstev v DPM lahko danes dobro sodelujem. 

 Ohranjanje stikov s kmetijami (z naslednjimi generacijami) in vpogled kaj in kako mladi 
razmišljajo. 

 Seznanjanje s problematiko na terenu. 
 Svetovalci spoznajo bodoče nosilce KMG in obratno. Vzpostavijo se vezi, ki kasneje po 

mojem mnenju pomagajo pri sodelovanju na strokovnem nivoju. 
 Vsako društvo predstavlja določeno ciljno skupino, s katero je lažje delati in sodelovati. 

Zavod 
Kranj 

 Prenos novih znanj preko mladih na kmetije in podeželje. 
 Z DPM delam že od leta 1996 in lahko rečem, da delam z njimi še vedno rada, saj so 

neobremenjeni s problemi in težavami v kmetijstvu kar je deloma tudi prav, saj se bodo z 
vsem tem ukvarjali kot prevzemniki kmetij. Preko društev vzpodbujamo mlade k 
sodelovanju, jih seznanjamo z informacijami in novostmi v kmetijstvu, ... Prav je, da se 
družijo mladi s podobnimi interesi, enakimi izkušnjami, delom. V društvu je preko 150 
članov. kar pomeni, da društvo dela v pravi smeri in se vključujejo vanj tudi mladi, ki ne 
izhajajo iz kmetij. 

 Izmenjava mnenj, idej , pobud... 
 Predstavitev pomena kmetovanja, sodelovanja, povezovanja na podeželju. 

Zavod 
Ljubljana 

 Skupna skrb za razvoj podeželja. 
 Spoznavanje mladih in skrb za ohranjanje podeželja. 
 Obojestranski prenos znanja in izkušenj; skupni nastop pri zagovarjanju interesov kmetov 

in strokovnih služb. 
 Lahko bi bile velike, če bi se delalo tako kot je treba. 
 Poznavanje mladih, ki so večinoma tudi prevzemniki kmetij. Mlade lahko tudi usmerjaš 

saj so včasih želje prevelike. 
 Izmenjavanje informacij in splošen vpogled na terenu, nabiranje izkušenj, dvig 

samozavesti in prepoznavnosti na trgu. 
 Medsebojno informiranje in izmenjava izkušenj. 

Zavod 
Murska 
Sobota 

 Stik z nosilci kmetij in njihovimi družinami. 
 Če živiš na podeželju si povezan z društvi službeno in v prostem času in to je velika 

prednost. Ne gledaš na uro, saj tudi člani društva ne gledajo. V zadnjem času pa nas splet 
prehiteva, kar mislim, da ni najboljše. 

Zavod 
Novo 
Mesto 

 Socialni stik z mladimi. 
 Dobre možnosti za posredovanje vabil na izobraževanja in ostale strokovne prireditve 

preko društev - posredujejo vabila svojim članom, ohranjanje in napredek podeželskega 
prostora preko aktivnosti mladih, predvsem ohranjanje hribovitih odmaknjenih področij, 
ohranjanje življenja "na vasi". 

Zavod 
Ptuj 

 Splošna razgledanost mladih na podeželju, druženje prenos znanja... 
 Neposredni stiki so osnova za nadaljnje  strokovno sodelovanje in nadaljnji razvoj 

posameznih kmetij, mladi prevzemniki itd. 
 Pretok informacij in izkušenj. Tudi (pri mladih) mednarodna dimenzija, ki jo na letnih 

konferencah predstavijo. Razpoznavnost v lokalnem okolju, detekcija težav in anomalij v 
sistemu in pri delovnih opravilih ter odprava le-teh... 
Vzajemnost, dejavnostna sinergija in komplementarnost. Navezovanje stikov in 



  

sodelovanje z institucijami, vpliv na razvoj dogodkov (tudi zakonodaje...) ipd. 
 Spoznavanje strank (kmetov). 
 Povezovanje, informiranje, druženje, zadovoljstvo, prireditve. 
 Druženje, spoznavanje novosti, pridobivanje novega znanja. 
 Prenos znanja in informacij. 

 

Glavne ugotovitve so, da starejši svetovalci zaradi delovanja z društvi podeželskih mladin oz. poznanstev, s 

temi kmetijami lažje sodelujejo, poznajo problematiko na terenu in obojestranski prenos znanja in izkušenj.  



  

11. MORDA VIDITE SLABOSTI SODELOVANJA Z DRUŠTVI IN KATERE SO? 

Preglednica 10: Slabosti sodelovanja z društvi. 

KGZS  zavod Morda vidite slabosti sodelovanja z društvi in katere so? 

Zavod Celje  Mentorji bi morali biti mladi svetovalci. 
 Morda je problem edino ta, da je vse delo skoncentrirano na vikende, ko smo tudi 

svetovalci radi kaj prosti ali z družino, da napolnimo baterije. Pri delu preko IK 
tehnologije jih morda starejši svetovalci težje dohajamo. 

 Veliko je odvisno tudi od članov društva koliko pomoči želijo od svetovalca. Zato je 
včasih to sodelovanje manjše, kot bi lahko bilo. Lahko pa se seveda tudi zgodi, da 
svetovalec ni pripravljen nuditi to, kar si mladi želijo.  

 Z DPM sodelujem (kot mentor) že več kot 30 let in bil bi že čas, da to vlogo prevzame 
kakšen mlajši od svetovalcev - teh pa na izpostavi Celje NI! 

Zavod Kranj  Nezainteresiranost mladih za stroko oziroma aktivnosti, ki bi bile vsaj malo povezane 
s tem. 

 Po naravi sem človek, ki slabosti, če je le možno zaobidem in obrnem zadevo na 
pozitivno plat. Mislim, da slabosti ni oz. če se pokažejo, je potrebno zadeve razčistiti 
in usmeriti v pozitivno delovanje. 

 Ne - sodelovanje mi je v veselje, saj delamo z mladimi - bodočimi prevzemniki kmetij. 

Zavod 
Ljubljana 

 Nesodelovanje. 
 JSKS se zaradi narave dela in obveznosti ne more pogosto posvečati delovanju 

društev, še posebej ne izven delovnega časa.  Mladi svetovalci, ki tudi sami prihajajo s 
kmetij, pa se pogosto vključujejo v delovanje društev iz osebnih interesov. Službeno 
ali privatno sodelovanje je potrebno razumeti in ločiti! 

 Ja, velike in sem jih že zgoraj naštela. 
 Preobremenjenost z delom, saj nas je na terenu vse manj. Sam delam s 4 društvi 

poleg vsega terenskega dela. Zato težko več časa posvetiš društvom. 
 Pomanjkanje časa. 

Zavod 
Murska 
Sobota 

 Problem je, da ni dovolj časa za društva. 
 Včasih je bilo vloženega ogromno prostega časa, saj so se vse aktivnosti dogajale v 

glavnem zvečer ali ob vikendih  (sestanki, tečaji, izobraževanja, prireditve,.....).  

Zavod Novo 
Mesto 

 

Zavod Ptuj  So neodzivna. 
 Premalo časa. 
 Ciklična komponenta: vzponi in padci, ko se obrne generacija. Tedaj je treba veliko 

zagonske energije. Trenutno (vsaj z mladimi) na Ptuju delo teče zelo dobro, da si 
lahko to samo še želim, da traja res dolgo. Pri ostalih društvih je populacija, članstvo 
starejše in s tem so tudi razmere in pogoji dela drugačni. Več podpore potrebujejo 
praviloma in več tolmačenj, raznoterih. Sicer pa po ustaljenih tirnicah delovanje 
društev na Ptujskem, po mojem vedenju teče normalno in lahko rečem na splošno - 
dobro.  

 Ne vidim slabosti. 
 Premalo se vključujejo mladi. 

 

Skupne ugotovitve so pomanjkanje časa, ni mlajših svetovalcev in nezainteresiranost društev. 

 

  



  

12. KAJ VAM PREDSTAVLJA DELO Z MLADIMI/MLADIMI KMETI/PODEŽELSKO 

MLADINO? 

Preglednica 11: Delo z mladimi/mladimi kmeti/podeželsko mladino. 

KGZS  zavod Kaj vam predstavlja delo z mladimi / mladimi kmeti / podeželsko mladino? 

Zavod Celje  Delo z mladimi je vedno izziv. Se mi pa zdi, da mora priti želja po sodelovanju tudi z 
njihove strani.  

 Zagnanost in sposobnost mladih je inspiracija za delo. 
 Izziv. 
 V prvi vrsti veselje. Mladi me navdajajo z dodatno energijo, čeprav so sestanki UO 

običajno zvečer, prireditve pa konec tedna. 
 Skozi vsa ta leta mi je predstavljalo delo z mladimi posebno odgovornost in bila so 

posebno uspešna leta, pa tudi obdobja, ko društvo ni bilo najbolj aktivno. Dobro 
vemo, da pri podeželski mladini aktivnost in članstvo precej nihata, saj se mladi 
včlanjujejo, istočasno pa tudi – iz različnih razlogov (ko si ustvarijo družino, ko se 
poročijo in odidejo v drug kraj, če izgubijo stik s podeželjem in kmetovanjem,….) 
izstopajo iz društva s tem se pa tudi aktivnost spreminja. 

Zavod Kranj  Predstavlja mi težavo, ker jih je zelo težko motivirati za  kmetijstvo, delo na 
podeželju. To pa naj bi bila v prvi vrsti naloga takšnega društev, ki so povezana s 
kmetijstvom. 

 Zaenkrat mi še daje dodatni zagon pri delu, saj se v njihovi družbi človek počiti 
bistveno drugače in če so mladi za akcijo sem vedno tudi jaz. Skratka rada delam z 
njimi, če vidim, da je zadaj interes. Razmišljam pa, da bi bilo verjetno smiselno 
počasi to delo predati nekoliko mlajši osebi na zavodu, saj bodo v določenih 
pogledih lahko lažje prišli skupaj, namreč jaz jim verjetno delujem že kot mati pri 
teh letih in me velikokrat opomnijo, da naj malo umirim tempo. 

 Predstavlja obveznost in odgovornost. 

Zavod 
Ljubljana 

 Sem mlajša kmetijska svetovalka, zato z veseljem sodelujem z mladimi kmeti. 
Podpiram inovativnost in odstopanje od povprečja. Ustvarjanje novih idej mi 
predstavlja izziv. 

 Pri prenosu znanja in določene novosti na področju strokovnih znanj, digitalizacije, 
trendov in razvoja kmetijstva, mladi lahko uspešno prenašajo na starejše generacije 
in aktivnejše sodelujejo s strokovnimi službami. 

 Velik izziv in ker imam doma na kmetiji tri sinove taprave starosti, ki se zanimajo za 
članstvo v društvu, saj sem jih poskušala navdušiti za to, bi bila zelo vesela, če bi se 
k zadevi pristopalo z malo več resnosti. Zaenkrat je ni.... 

 Od njih dobiš tudi nove ideje za delo na terenu.   
 Vključevanje mladih v kmetijski proces. 
 Predvsem izziv, saj s svojim znanjem in inovativnimi pristopi vzpodbujajo napredek 

v tehnologiji, komunikaciji in razmišljanju. 

Zavod Murska 
Sobota 

 Veliko, novi stiki, novo rojstvo kmetije in podeželja. 
 Del društva sem vse od ustanovitve. V teh letih vidiš kako se menjavajo generacije, 

vedno prihajajo nove in nove z novimi idejami in zagonom. 

Zavod Novo 
Mesto 

 Poseben izziv. 
 Najbolj produktivno delo mladi so dovzetnejši za uvajanje novosti, za uvajanje 

dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, in tako se ohranja in intenzivira kmetijstvo in 
pridelava kakovostne lokalne hrane. Zelo uspešni inovativni mladi kmetje, kmetice 
iz območja predstavljajo ostalim mladim vzgled in motivacijo (Kukenberger Toni, 
Škerjanec Janez...). 



  

Zavod Ptuj  Velik izziv. 
 Prenos aktivnosti, znanja, razvoj Haloz. 
 V prvih letih sodelovanja veselje in motiv: nekaj narediti, kaj doseči. Po 

»društvolomu«, pred leti, žalost in razočaranje. Po vzponu pa občutek Tadeja 
Pogačarja. :) Res sem zadovoljen z mladimi. V čast si štejem, da smo končno uspeli 
na Kvizu osvojiti naslov. Sicer pa delo z mladimi predstavlja nedvomno precej 
vložene energije in časa (ki ga praviloma primanjkuje, a si ga zavestno vzamem), 
dobršno mero odgovornosti, pa tudi specifiko dela: operativa v izvedbi dogodkov, 
projektov itd. Predvsem pa gre pri tem delu za nabor in rastišče idej in vizije, želja 
mladih umov, ki so, kot vedno poudarim na njihovih občnih zborih: mladi, 
(praviloma) zdravi, vešči, izobraženi, vestni, delovni, aktivni, pripadni, požrtvovalni, 
mnogi pridni in dobri gospodarji doma, z idejami in s predlogi. Odgovorni in 
digitalno pismeni, uporabni... In med takimi vsako leto zajemamo tudi za kandidati 
za IMK. Delo v glavnem, ki je dinamično. ki daje spomine in izkušnje hkrati. S patino 
mladosti. Le-ta pa obeta. Daje upanje. V mladi slogi se da doseči in postoriti 
marsikaj. In skozi sodelovanje na različnih nivojih in področjih raste zaupanje in 
medsebojno spoštovanje.  

 Spoznavanje mladih iz podeželja in spodbujanje mladih da se čimprej vključijo v 
dogodke v njihovi okolici. 

 Povezovanje, sodelovanje, inovativnost.. 
 Izziv, da vidimo če smo vsi v istem času.  
 Jaz bi z veseljem delala z društvom, če bi z njihove strani bil izkazan interes.  
 Novi vidiki in mnenja,  
 Možnost uvajanja boljših tehnologij v proizvodnji. 

 

Svetovalci so izpostavili, da jim delo s podeželsko mladino predstavlja velik izziv in zagon oz. energijo pri 
delu. Društva bi tudi morala pokazati resnejši pristop za delovanje in sodelovanje. Za dobro sodelovanje 
mora priti interes iz samih društev, kjer interesa ni, svetovalcem to predstavlja težavo in bi delo z društvi 
radi predali mlajšim generacijam svetovalcem, ki pa kot pravijo, da teh ni.  



  

13. ALI Z DRUŠTVI SODELUJETE TUDI IZVEN DELOVNEGA ČASA? 
 

 

Graf 7: Sodelovanje z društvi izven delovnega časa. 

 

Preglednica 12: Sodelovanje z društvi izven delovnega časa. 

KGZ zavod Izpostava Društvo Ali z društvi sodelujete tudi izven 
vašega delovnega časa? 

DA NE Prazno 

Zavod Celje Slovenske 
Konjice 

DPM Slovenske Konjice + +  

Dravograd, 
Slovenj Gradec 

DPM Mislinjske doline  +   

Velenje DPM Šaleška dolina +   

Šentjur DPM Šentjur  +  

Mozirje DPM Šmihel +   

Ravne na 
Koroškem  

DPM Mežiška dolina,  
DPM Črna na Koroškem  

+   

Šmarje pri Jelšah DPM Šmarje pri Jelšah   + 

Žalec DPM Spodnja Savinjska dolina, 
DPM Tabor 

+   

Celje DPM Celje-Dobrna-Štore-Vojnik +   

Zavod Kranj Radovljica DPM Zgornjesavska dolina  +  

Škofja Loka DPM Škofja Loka +   

Cerklje na 
Gorenjskem 

DPM Kranj  +  

Velike Lašče DPM Velike Lašče +   

Zavod 
Ljubljana 

Domžale DPM Moravče, PD Blagovica,  
DŠ Zootehnike 

 +  

Območje 
Ljubljana z 
okolico  

DPM Bobri, DPM Vrhnika  +  

Litija DPM LIŠ, DPM Hribci +   

Grosuplje DPM Kalček +   

Cerknica DPM Loška dolina  +  

Zavod 
Murska 
Sobota 

Cankova Nobeno +   

Gornja Radgona DPM Sveti Jurij ob Ščavnici +   

Zavod Novo Krško, Sevnica, DPM Zabukovje, DPM Tržišče, +   



  

Mesto Brežice DKM Krško, DKM Brežice  

Novo mesto DPM Mirna Peč, DPM Suha 
krajina, DPM Dobrava 

+   

Zavod Ptuj Slovenska 
Bistrica 

Nobeno +   

Slovenska 
Bistrica 

Ložnica-Makole  +  

Ptuj DPM Spodnje Podravje, DPM 
Slovenske Gorice 

+   

Lenart DPM +   

Ormož DPM Ormož   + 

Skupaj   18 9 2 

 

  



  

14. VAŠ PREDLOG ZA IZBOLJŠANJE SODELOVANJA MED JSKS/KGZS 

ZAVODOM IN DRUŠTVOM 

Preglednica 13: Aktivnosti in dogodki, kjer KGZ zavodi sodelujejo z društvi 

KGZS 
zavod 

Vaš predlog za izboljšanje sodelovanja med JSKS/KGZS – Zavodom in društvom. 

Zavod Celje  Potrebno bi bilo izbrati ekipo mladih svetovalcev na nivoju zavoda, ki bi aktivnejše 
sodelovale z mladimi za več izpostav skupaj. 

 Pobudo za sodelovanje pričakujem tudi s strani mladih, saj ne bi rada, da dobijo 
občutek, da svojo prisotnost vsiljujem. Sem mnenja, da bi morali z DPM delati mlajši 
svetovalci, ki so jim tudi starostno bližje, kot mi "ta stari".    

 JSKS bi morala preko KGZS pripraviti več prilagojenih tem za mlade. 
 Menim, da je sodelovanje našega zavoda z društvi dobro. Če pride do težav, jih sproti 

rešujemo. 
 Za dobro sodelovanje potrebujemo več časa tega pa pri naših nalogah in obveznostih 

nimamo dovolj! Poleg DPM sodelujem in nudim pomoč še štirim drugim društvom! 

Zavod 
Kranj 

 Težko predlagam izboljšave, ker že nekaj let opažam nezainteresiranost mladih za 
aktivnosti povezane s kmetijstvom oziroma podeželjem. Mogoče kot predlog, da na 
zavodih delo z DPM-ji prevzamejo mlajši zaposleni. 

 Mislim, da sodelujemo dobro, saj sem jim na voljo vedno, ko se skupno odločimo za 
sestanek, organizacijo ekskurzije, predavanje, ...vodim in koordiniram npr. Regijski kviz, 
... Seveda pa generalno največ sodelujem z upravnim odborom društva, kjer 
pripravimo osnutek programa dela in le ta je potem poslan v pregled in dopolnitev 
vsem članom preden začnemo z izvajanjem. 

 Potrebno bo sploh začeti sodelovati. 
 Samo tako naprej. 

Zavod 
Ljubljana 

 Ključna je komunikacija. JSKS je vedno na voljo za svetovanje in pomoč. 
 Predstavniki društev naj se pozanimajo v kolikšni meri in na katerih področjih lahko 

sodelujejo z JSKS. Eno so pričakovanja, drugo možnosti. 
 Usklajevanja programov dela z našo službo, več komunikacije, pokazati malo več 

energije za to, da želimo naše kmetijstvo ohranjati živo in od tega tudi živeti in 
ustvarjati nova delovna mesta. Po mojem je veliko odvisno od vodstev društva, ki 
največkrat delujejo preveč politično. Žal ... 

 Zavod naj nam nameni več časa za delo z društvi, pa bomo še bolj sodelovali. 
 Ustrezna komunikacija. 

Zavod 
Murska 
Sobota 

 Motivacija, ponudbe, točke pri razpisih če so člani društev, tudi pri subvencijah. 

Zavod 
Novo 
Mesto 

 Vedno moramo najti neko skupno pot. 
 Izdelava programa sodelovanja z društvi - za celotno Slovenijo enak. 

Zavod Ptuj  Posredovanje društvom na vsa strokovna izobraževanja in ostale prireditve preko E 
povezav ZOOM, in ostale oblike sodelovanja na strokovnih in ostalih strokovno-
družabnih prireditvah. 

 Komunikacija. 
 Potreba po več razpoložljivega časa. 
 Morda (krivim korono) malo bolj pogosto in koncentrirano (formirano v namenu) 

komunikacijo z vodstvom zavoda, da lahko pravočasno prepoznamo skupne točke in 
interese/potrebe pri delovanju/sodelovanju z obeh strani. Namreč vsako sodelovanje 
je boljše, kot nobeno. In sleherno sodelovanje bogati reference in domet društva, ko 
koordinira, kjerkoli, na karkoli. S tega aspekta se da sodelovanje optimirati in časovno 
dobro koordinirati. V tem npr. vidim dober ključ za izboljšanje sodelovanja... 



  

 Možnost sodelovanja s fakultetami. 
 Več delavnic, praktičnega prikaza ... to ustreza tudi kmetom namesto obveznih 

predavanj. Npr. DOBROBIT ŽIVALI, zakaj nebi bil praktičen prikaz dobrobita? To bi se 
lahko organiziralo preko društev. 

 Več časa za delo z društvom. 

 
Glavni in skupni predlogi za izboljšanje sodelovanja med JSKS in društvi so: 

 da bi morali z društvi sodelovati mlajši svetovalci,  
 da mora priti pobuda za sodelovanje s strani društev,  
 da bi moralo biti za delo z društvi namenjenega več časa. 

  



  

15. NAVEDITE DO SEDAJ ZAZNANE PROBLEME/TEŽAVE Z DELOM ZA 

DRUŠTVA?  

Problemi/težave z delom za društva so označeni s krepko. 

 Z društvom smo v dobrih odnosih. Zavedamo se, da bi lahko sodelovali še aktivneje, še posebej, če 

bi jim bili mentorji mladi svetovalci. Moram pohvalit, da so naši mladi zelo samostojni in znajo sami 

organizirat razne aktivnosti, so medsebojno dobro povezani in se znajo medsebojno obveščat preko 

e-medijev... Seveda pa je delovanje vsakega društva odvisno od volje in angažiranosti ljudi, ki jih 

vodijo. Če želijo našo pomoč, smo jim na voljo. 

 Nikoli nisem imela težav pri delu za društva. Še največja težava je bila usklajevanje in zmanjševanje 

dovoljenega števila ur, ki smo ga lahko svetovalci namenjali društvom. Naj dodam, da sem z 

mladimi na Koroškem sodelovala pri organizaciji cele vrste regijskih kvizov Mladi in kmetijstvo ter 

kmečkih iger, jih spremljala  na državna tekmovanja, sodelovala pri organizaciji štirih  državnih 

kmečkih iger (Podgorje, Sv. Anton na Pohorju, Dravče, Trbonje, Mislinja),  veliko  je bilo strokovnih 

ekskurzij , v letih 1990 smo organizirali še traktorska tekmovanja,.... potem pa se zamenjajo 

generacije, ponekod vodstva društev ne pritegnejo v delo mlajših generacij in tako sta kar dve 

društvi prenehali z delom. Mladi danes svoje potrebe po druženju zadovoljujejo na drugačne načine 

kot nekoč. Svoje so prinesli tudi sodobni komunikacijski sistemi.  

 Trenutno jih ne zaznam. 

 Premalo kadra na izpostavah, preveč delovnih ur na drugih prioritetnih nalogah - razpisi, 

subvencije.  

 Posebnih težav ni 

 Vse je odvisno od samega vodstva društva - če je vodstvo aktivno, je z društvom lažje in 

enostavneje delati.  

 Nezainteresiranost za stroko oziroma znanja povezana z razvojem podeželja. 

 Načeloma sodelujemo dobro in kakšnih posebnih problemov ni zaznati. Mogoče včasih nekoliko 

slabša odzivnost določenih članov. Seveda moramo upoštevati, da imajo danes mladi veliko 

možnosti izobraževanja in lahko izbirajo. Sicer pa imajo mladi veliko obveznosti v šoli, s študijem in 

si skozi društvo želijo predvsem razvedrilnih aktivnosti, ogledov dobrih praks, strokovnih ekskurzij 

in druženja, kjer gre za tudi za izmenjavo informacij, znanj, ...  

 Samozadostnost. 

 Nimam problemov. 

 Nimam komentarja, z društvom do sedaj še nisem konkretno sodelovala. 

 Premalo aktivnih članov, premalo zanimanja, in prevelika pričakovanja, da bodo drugi uredili ali 

naredili. 

 Slaba odzivnost, komunikacija. 

 Včasih je predvsem pri mladih težko pridobiti nove člane v društvo. Generacije se hitro menjavajo. 

 Različni pristopi in programi dela. 

 Malo časa na kmetiji, pričakujejo samo takojšnjo korist. 

 Na žalost se je večino dogajanja preselilo na splet. 

 Problem je v človeškem faktorju (neaktivnost), tako na strani mladine kot na strani svetovalne 

službe. 

 Težave z animiranjem in vključevanjem novih članov, težave zaradi nedelovanja in neodzivanja 

predsednikov društev - tudi niso bili pripravljeni za sklic občnih zborov na katerih bi se izvolilo 

novega predsednika - tako je žal ugasnilo kar nekaj društev na našem območju (DPM Novo mesto, 

DPM Trebnje, DPM Trebelno)   

 Menjava generacij in društvo usahne. 

 Premalo časa. 



  

 Zaton delovanja, amplituda ob menjavi generacije (mladi). Pri ostalih društvih občasno prelaganje 

odgovornosti in dela na svetovalce. A je to notranja politika društev ... 

 Starostna struktura. 

 Nekateri člani bi koristili samo ugodnosti, brez članarine. 

 Premalo aktivnih svetovalcev, sploh po nekaterih izpostavah. Prav bi bilo, da se svetovalci aktivno 

vključijo v delovanje društva.  

 Z naše strani so imeli vso podporo. Nezainteresiranost mladine. Slabo stanje v kmetijstvu se 

odraža tudi pri mladih. 

 

16. NAVEDITE DOBRO PRAKSO, KI STE JO KOT SVETOVALEC JSKS UVEDLI PRI 

DELU Z DPM IN BI LAHKO BILA PRENESENA NA OSTALE SVETOVALCE? 

 
Dobre prakse so v preglednici 14 označene s krepko. 

Preglednica 14: Dobre prakse, ki so jih svetovalci uvedli pri delu z društvi.  



  

KGZS 
zavod 

Izpostava Društvo Navedite dobro prakso, ki ste jo kot sodelavec JSKS uvedli pri delu z DPM in bi lahko bila prenesena 
na ostale svetovalce. 

Zavod 
Celje 

Slovenske 
Konjice 

DPM Slovenske 
Konjice 

 

Dravograd, 
Slovenj 
Gradec 

DPM  Mislinjske 
doline  

Pred leti smo z mladimi v Mislinjski dolini načrtovali posebej tečaje za dekleta s področja kulinarike, za fante pa delo z 
motorno žago in koline na kmetiji. 

Velenje DPM Šaleška 
dolina 

Predvsem, da se odzivamo na potrebe. 

Šentjur DPM Šentjur  

Mozirje DPM Šmihel  

Ravne na 
Koroškem  

DPM Mežiška 
dolina ,DPM Črna 
na Koroškem  

Pošiljanje informacij preko elektronske pošte članov društva.  

Šmarje pri 
Jelšah 

DPM Šmarje pri 
Jelšah 

 

Žalec DPM Spodnja 
Savinjska dolina, 
DPM Tabor 

Menim, da je mladim potrebno biti samo strokovna opora, včasih tudi rama za oporo in da jim je potrebno pustiti delat. 
Mladi ljudje so danes zelo samostojni, polni idej in sposobni speljati velike prireditve. Na našem območju smo gostili že tako 
državne igre kot državni kviz, a mladi so organizacijo vodili sami. Pomagala sem jim kdaj vzpostaviti kakšen stik, šla z njim i k 
županu, sodelovala na sestankih organizacijskega odbora, pomagala kdaj s kakšnim nasvetom. A glavnina dela je bila njihova 
in vedno so zelo dobro izpeljali prireditve. 

Celje DPM Celje-
Dobrna-Štore-
Vojnik 

Premalo je časa za uvajanje nekih dobrih praks ... 

Zavod 
Kranj 

Radovljica DPM 
Zgornjesavska 
dolina 

Pred leti smo se s člani DPM dogovorili, da so se povezali z agrarno skupnostjo in jim očistili planino. Ko se je generacija 
zamenjala ni bilo več interesa za to. 

Škofja Loka DPM Škofja Loka Zelo radi se udeležujejo ogledov dobrih praks na terenu kar mislim, da je zelo pozitivno, saj se iz tega lahko največ naučijo in 
direktno vprašajo nosilce dejavnosti, ki jim lahko predstavijo pozitivne in negativne plati dejavnosti. Jaz pa jim obenem 
predstavim zakonodajne zahteve za dopolnilne dejavnosti, kar potem ni tako suhoparno kot neko predavanje v predavalnici. 

Cerklje na 
Gorenjskem 

DPM Kranj - Tržič  

Velike Lašče DPM Velike Lašče Delo društva morajo prevzeti člani in tega se morajo zavedati. Mi kot služba jih lahko samo usmerjamo v določene aktivnosti 
z vsebino (strokovne ekskurzije, družabna srečanja - ličkanje, ročna košnja, folklora …) 

Zavod 
Ljubljana 

Domžale DŠ Zootehnike  

Domžale DPM Moravče Nimam komentarja, z društvom do sedaj še nisem konkretno sodelovala. 

Območje 
Ljubljana z 

DPM Bobri, DPM 
Vrhnika 

Promocija kmetijstva in spodbujanje mladih, da opravljajo in spoštujejo ta poklic in delo. 



  

okolico  

Litija DPM LIŠ, 
DPM Hribci 

Preko občinskih projektov smo pred nekaj leti začeli z izvajanjem delavnic za mlade in povezovanjem mladih, bilo je super, 
dokler se ni zamenjalo vodstvo društva ... 

Grosuplje DPM Kalček Delo na posameznih projektih, ki mlade bolj pritegnejo. V našem društvu je tak povezovalni del tekmovanje oračev, ki 
pritegne nekdanje člane in tudi mlade. 

Cerknica DPM Loška dolina  

Zavod 
Murska 
Sobota 

Cankova Nobeno Prireditve s srečanji kmetijskih firm, odkupovalci, združevanje … 

Gornja 
Radgona 

DPM Sveti Jurij ob 
Ščavnici 

Biti moraš del zgodbe, ki se dogaja na podeželju, zato pa ni pomemben čas in plačilo. Mogoče je sedaj tega manj, ker se 
vedno bolj staram, mladi iz podeželja pa so sedaj veliko bolj prodorni. 

Zavod 
Novo 
Mesto 

Krško, 
Sevnica, 
Brežice 

DPM Zabukovje, 
DPM Tržišče, 
DKM Krško, DKM 
Brežice  

Negovati stike in povezave s čim večjim številom mladih na podeželju. 

Novo mesto DPM Mirna Peč, 
DPM Suha 
krajina, DPM 
Dobrava 

Pošiljanje vabil o strokovnih izobraževanjih, prireditvah tudi društvom podeželske mladine, povezava, spodbujanje in 
sledenje aktivnostim društva preko Facebooka. 

Zavod 
Ptuj 

Slovenska 
Bistrica 

Nobeno Trenutno nič, sicer pa smo vedno dobro sodelovali. 

Slovenska 
Bistrica 

Ložnica-Makole  

Lenart DPM Povezovanje. 

Radlje ob 
Dravi 

  

Ptuj DPM Spodnje 
Podravje 

Rednost komunikacije. Ključ in poroštvo za dobro (so)delovanje. Na tej osnovi je mogoče vse. Tudi naslov državnega prvaka 
:) in seveda vestno in odgovorno delo, drugače se zgodba ne izide.  

Ptuj DPM Slovenske 
Gorice  

 

Ptuj  Izvajanje poskusov in strokovnih prireditev. 

Ormož DPM Ormož 



  

17. KAKO SE MLADI VKLJUČUJEJO V AKTIVNOSTI JSKS NA OBMOČJU VAŠEGA 

KGZS ZAVODA? 

 
Preglednica 15: Vključevanje mladih v aktivnosti JSKS na območju KGZS zavoda. 

KGZ zavod Izpostava Društvo Kako se mladi vključujejo v aktivnosti JSKS na območju vašega KGZS 
zavoda? 

Zavod 
Celje 

Slovenske 
Konjice 

DPM 
Slovenske 
Konjice 

Veliko mladih je vključenih tudi v druga društva, npr. fante najbolj 
zanima strojni krože. 

Dravograd, 
Slovenj 
Gradec 

DPM  
Mislinjske 
doline  

Precej mladih je obiskovalo tečaje za pridobitev nacionalnih poklicnih 
kvalifikacij (NPK), zaradi potrebe po ustrezni izobrazbi pri prevzemu 
kmetije.  

Velenje DPM Šaleška 
dolina 

Nudijo pomoč pri aktivnostih, ki jih izvaja zavod, npr. v sodelovanju še z 
drugimi društvi. 

Šentjur DPM Šentjur Kolikor je potrebno. 

Mozirje DPM Šmihel  

Ravne na 
Koroškem  

DPM 
Mežiška 
dolina, DPM 
Črna na 
Koroškem  

 

Šmarje pri 
Jelšah 

DPM Šmarje 
pri Jelšah 

 

Žalec DPM 
Spodnja 
Savinjska 
dolina, DPM 
Tabor 

Poznam predvsem mlade hmeljarje. Zelo sem vesela, da se redno 
udeležujejo izobraževanj, ki jih organiziramo za hmeljarje. Redno se 
udeležujejo srečanj krožka. Menim, da je to tudi posledica tega, da sem 
z njimi sodelovala tudi v društvu. 

Celje DPM Celje-
Dobrna-
Štore-Vojnik 

Mladi sodelujejo z JSKS predvsem v primerih, kjer aktivno delujejo na 
svojih kmetijah (kot nosilec kmetije, mladi prevzemnik, kot glavna 
delovna sila na kmetiji...). 

Zavod 
Kranj 

Radovljica DPM 
Zgornje-
savska 
dolina 

Večino se ne vključujejo kot društvo. Kar se vključujejo, se kot 
posamezniki, kadar potrebujejo kaj za domačo kmetijo. 

Škofja Loka DPM Škofja 
Loka 

Generalno jim posredujemo vsa vabila za naša izobraževanja in se 
potem sami odločajo o udeležbi. Prav tako jih tekoče seznanjamo s 
spremembami, novostmi zakonodaje, razpisi in obveznostmi, ... 

Cerklje na 
Gorenjskem 

DPM Kranj Kandidiranje na volitvah KGZS. 

Velike Lašče DPM Velike 
Lašče 

 

Zavod 
Ljubljana 

Domžale DŠ 
Zootehnike 

Preko razpisov, javnih izobraževanj, … 

Domžale DPM 
Moravče 

Slaba odzivnost/prisotnost mladih kmetov na izobraževanjih 
organiziranih s strani KGZS. 

Območje 
Ljubljana z 
okolico  

DPM Bobri, 
DPM 
Vrhnika 

Prepis in prevzem kmetije; razvojni načrti mladih prevzemnikov kmetij. 

Litija DPM LIŠ, 
DPM Hribci 

Slabo 

Grosuplje DPM Kalček Predvsem kot mladi prevzemniki, včasih tudi kot udeleženci na 
ogledih dobrih praks. 



  

Cerknica DPM Loška 
dolina 

Kot člani kmetij. 

Zavod 
Murska 
Sobota 

Cankova Nobeno Slabo, samo če so kakšni razpisi za mehanizacijo. 

Gornja 
Radgona 

DPM Sveti 
Jurij ob 
Ščavnici 

Vključujejo se kot kandidati za različne razpise in pri pomoči ob odprtju 
dopolnilnih dejavnosti. 

Zavod 
Novo 
Mesto 
Zavod 

Novo 

Mesto 

Krško, 
Sevnica, 
Brežice 

DPM 
Zabukovje, 
DPM Tržišče, 
DKM Krško, 
DKM Brežice  

Toliko, kolikor jih predsednik vodi in navduši. 

Novo mesto DPM Mirna 
Peč, DPM 
Suha krajina, 
DPM 
Dobrava 

Vključujejo se aktivno predvsem tisti z večjimi kmetijami, sledijo 
strokovnim aktivnostim in svetovanju, z veliko mladimi kmeti ki so tudi 
člani DPM je veliko lažje delati. 

Zavod Ptuj Slovenska 
Bistrica 

Nobeno  

Slovenska 
Bistrica 

Ložnica-
Makole 

Trenutnim razmeram primerno. 

Slovenska 
Bistrica 

 Z leti se opazi tudi porast mladih v društvih in udejstvovanje na 
dogodkih. 

Ptuj DPM 
Spodnje 
Podravje 

Po mojem vedenju dobro. Sodelujejo npr. pri zavodskih projektih, 
(promocije (vino, DSK, dan odprtih vrat, demonstracije, razstava živine, 
veni vidi vino mlado...)). Po meni znanih informacijah sodelovanje 
poteka dobro, če je pravočasno in sprotno koordinirano in vodeno. 
Sodelujejo tudi z oddelkom KDD. 

Ptuj DPM 
Slovenske 
Gorice  

 

Ptuj  Vključujejo se posamezniki zelo aktivno. 

Lenart DPM Udeležba izobraževanj, prireditev, sejmov. 

Radlje ob 
Dravi 

  

Ormož DPM Ormož  

 

  



  

18. KAKO OCENJUJETE AKTIVNOST – ODZIV MLADIH KMETOV NA 

KONKRETNE PROBLEME KMETIJSTVA V VAŠEM OKOLJU? 

Preglednica 16: Aktivnost – odziv mladih kmetov na konkretne probleme kmetijstva . 

KGZ zavod Izpostava Društvo Kako ocenjujete aktivnost - odziv mladih na konkretne probleme 
kmetijstva v vašem okolju? 

Zavod 
Celje 

Slovenske 
Konjice 

DPM 
Slovenske 
Konjice 

 

Dravograd, 
Slovenj 
Gradec 

DPM  
Mislinjske 
doline  

Nimam odgovora in te odzivnosti ne znam oceniti. Letos pa je itak 
posebno leto in so vse aktivnosti malo v krču.  

Velenje DPM Šaleška 
dolina 

So aktivni sogovorniki na raznih okroglih mizah in opozarjajo na 
problematiko tako kot jo mladi vidijo. 

Šentjur DPM Šentjur Premajhni odzivi. 

Mozirje DPM Šmihel  

Ravne na 
Koroškem  

DPM Mežiška 
dolina, DPM 
Črna na 
Koroškem  

 

Šmarje pri 
Jelšah 

DPM Šmarje 
pri Jelšah 

 

Žalec DPM Spodnja 
Savinjska 
dolina, DPM 
Tabor 

Tu pa menim, da bi se še kaj dalo narediti in bi lahko bili še bolj 
aktivni. 

Celje DPM Celje-
Dobrna-Štore-
Vojnik 

Večinoma kmetijstvu "obračajo hrbet" in iščejo rešitve ali boljše 
pogoje drugje! 

Zavod 
Kranj 

Radovljica DPM Zgornje-
savska dolina 

Ko sem jih pred časom vprašala, kjer vidijo problem kmetijstva v 
občini, mi je eden od članov odgovoril, da ni nič tako 
problematičnega. Kot opažam pri mladih se mi zdi, da večina ne vidi 
problema kmetijstva oziroma se pri svojih letih s tem še ne 
ukvarjajo, ne razmišljajo kritično.  

Škofja Loka DPM Škofja 
Loka 

Na konkretne probleme se običajno odzove nekaj predstavnikov 
društva, ki potem zastopajo društvo npr. na okrogli mizi, ipd. Kar 
pogosto organizira ZSPM. 

Cerklje na 
Gorenjskem 

DPM Kranj - 
Tržič 

Vsak se angažira po svoje, zase. 

Velike Lašče DPM Velike 
Lašče 

Zadovoljivo. 

Zavod 
Ljubljana 

Domžale DPM 
Moravče,  
PD Blagovica, 
DŠ Zootehnike 

 

Območje 
Ljubljana z 
okolico  

DPM Bobri, 
DPM Vrhnika 

Mladi so premalo odzivni in ne vidijo potreb po skupnem 
sodelovanju.  Žal se pogosto kaže in čuti tudi nespoštljiv odnos tako 
do starejših, kot tudi do strokovnih služb. 

Litija DPM LIŠ,  
DPM Hribci 

Katastrofalno. Ko gre za resne zadeve jih ni. Edino Kviz in kmečke 
igre, to je njihovo. Skratka nobenega zastopanja »tapravih« resnih 
težav mladih kmetov na podeželju.  

Grosuplje DPM Kalček Mladim je pomembno predvsem druženje in spoznavanje med seboj. 
Prek društva se je spoznalo veliko parov, ki so zaživeli na kmetijah in 
te kmetije tudi ohranjajo. Brez teh druženj bi bilo lahko tudi drugače. 



  

Cerknica DPM Loška 
dolina 

Dobro. 

Zavod 
Murska 
Sobota 

Cankova Nobeno Slab. 

Gornja 
Radgona 

DPM Sveti 
Jurij ob 
Ščavnici 

Mladi so zelo aktivni, veliko več si upajo povedati, več kot pred 
dvajsetimi leti. Včasih imajo tudi svoje poglede.    

Zavod 
Novo 
Mesto 

Krško, 
Sevnica, 
Brežice 

DPM 
Zabukovje, 
DPM Tržišče, 
DKM Krško, 
DKM Brežice  

Odvisno od predsednika - človek je tisti, ki pelje aktivnost društva ali 
pa ne. 

Novo mesto DPM Mirna 
Peč, DPM 
Suha krajina, 
DPM Dobrava 

Se aktivno odzivajo in se trudijo sodelovati pri krojitvi kmetijske 
stroke in kmetijske politike.  

Zavod Ptuj Slovenska 
Bistrica 

Nobeno Eni ja, drugi ne. 

Slovenska 
Bistrica 

Ložnica-
Makole 

Srednje dobro. 

Slovenska 
Bistrica 

 Srednje dobro. 

Lenart DPM Odzivi so povprečni, problem - prevzemniki kmetij - jih je premalo, 
prezahtevno izpolnjevanje ciljev - denar bi moral biti namenjen tudi 
za urejanje bivalnih prostorov.  

Radlje ob 
Dravi 

 Dobro 

Ptuj DPM Spodnje 
Podravje 

Za DPM SP lahko rečem, da so pozorni in odzivni. Prepoznajo težave 
na obzorju in v praksi, zato se odzovejo: z apeli, pozivi. Za delovanje in 
pretok sprotnih informacij uporabljajo FB stran, ki je med mladimi 
najažurnejša oglasna deska.  
Seveda pa je vse opisano in navedeno letos v primežu korone in samo 
upam in želim si, da to čimprej mine ali da dobimo pod kontrolo, da 
se lahko delovanje društev vrne na stare tire uspehov in delovanja.  
Toliko. LP vsem, JM.  

Ptuj DPM 
Slovenske 
Gorice  

Pri DPM Slovenske Gorice opazim, da so mladi premalo zainteresirani 
in upam, da se bo našel nekdo, ki bo društvo obudil. 

Ptuj  Se trudijo. 

Ormož DPM Ormož  

 

Analizo pripravila in uredila:  

Ana Krajnc,  

članica nadzornega odbora ZSPM 


