
  

 

 

 

 

POROČILO 3. POSVETA IZZIVI PODEŽELJA (med nevladnimi organizacijami) 

IZZIVI IN PREDLAGANE REŠITVE 

 

 

Stičišče Središče v sodelovanju z Zvezo slovenske podeželske mladine pripravlja cikel predvidoma osmih 

posvetov med občinami in nevladnimi organizacijami z naslovom IZZIVI PODEŽELJA v Osrednjeslovenski 

regiji, ki bodo izvedeni v osmih občinah. 

 

V torek, 30. junija 2020, ob 18.30 smo pripravili posvet v Občini Kamnik. 

Posveta se je udeležilo 41 udeležencev iz različnih organizacij, zaključki posveta pa so bili na koncu srečanja 

predstavljeni županu Občine Kamnik g. Mateju Slaparju. 

 

Kot ključne izzive podeželja pa smo sicer determinirali sledeča področja: 

1. Razvoj podeželja 

2. Mladi kmetje 

3. Aktivna participacija 

4. Občinski razpisi 

5. Pametne vasi 

6. Dolgoživa družba 

 

Po uvodnem delu, kjer se je predstavil projekt, kratki predstavitvi Stičišča Središča in Zveze slovenske 

podeželske mladine, je sledilo delo po skupinah, kjer so bile oblikovane rešitve, ki jih udeleženci vidijo kot 

možnost sodelovanja med nevladnim sektorjem in občinarji za razvoj občine in razvoj podeželja. Na koncu 

je sledila predstavitev rešitev in zaključkov delavnic županu Občine Kamnik g. Mateju Slaparju, ki je 

imenoval skupino 4 udeležencev, s katerimi se bo sestal in preučil predlagane rešitve. Delovno skupino 

sestavljajo: Gregor Mlakar Svatnšk (vodja), Rok Koncilja, Mojca Grojzdek in Boštjan Zajec. 

 

 

MODERATORJI: Alenka Blazinšek, Anja Mager, Urška Skube, Anja Fortuna 

ZAPISNIKARJI: Nastja Gregorec, Neža Špenko, Urška Marzidovšek, Ana Gregorič 

 

 

  



  

 

 

 

 

1. RAZVOJ PODEŽELJA  

 

Ko pride do prodaje kmetijskih pridelkov, nastane problem birokracije, logistike. Prav tako je težava v 

tem, da kmetje sami ne znajo tržiti svojih pridelkov, saj so v osnovi pridelovalci, ne pa tudi prodajalci. 

Posredništvo se jim ne splača, saj je za kaj takšnega cena produktov prenizka. Naj opozorimo, da je 

samooskrba že sedaj nizka. 

 

Kmečko delo je potrebno začeti bolj ceniti, to bo tudi mlade spodbudilo, da ostanejo na kmetijah.  

Ključno je tudi, da se namenijo dodatne spodbude manjšim in gorskim kmetijam, potrebnih pa je tudi 

več obdelovalnih površin. Ohraniti je potrebno stare sorte, ki jih lahko zelo dobro izkoristimo za turizem 

in kulinariko. 

 

Res je tudi, da se stvari birokratsko spreminjajo, ampak, pridelovalci tega ne vedo, zato se v to zaradi 

preteklih izkušenj niti ne spuščajo. Prav tako je skupina prišla do spoznanja, da ne bi bilo smiselno, da s 

svojimi pridelki oskrbujejo velike trgovce, saj nimajo količinsko dovolj pridelkov, ampak se 

skoncentrirajo na »butično« prodajo.  

 

Opozorjeno je bilo tudi, da ima občina do podeželja mačehovski odnos.  

 

Eden izmed najpomembnejših predlogov je zagotovo ustanovitev Odbora za kmetijstvo Občine 

Kamnik. Saj bomo le tako lahko sprotno in hitro reševali izzive in težave ter razvijali kmetijstvo v občini 

Kamnik. V nasprotnem primeru bo kamniško podeželje postalo le spalno naselje.  

 

Vključevanje in upoštevanje nevladnih organizacij v aktivnosti občine. Prav tako jih spodbujati k 

aktivni participaciji, jim nuditi dostop do izobraževanj, seminarjev… 

 

Vidimo še velik, neizkoriščen potencial v turizmu. Izdelati je potrebno strategijo: Skupaj postavimo 

Kamnik za alpsko prestolnico Slovenije. Opozoriti je potrebno tudi na nespoštovanje turistov in ostalih 

obiskovalcev do zasebne lastnine (pašnikov, travnikov…). 

 

Pogrešamo dogodek, ki je bil izvajan v preteklosti in je bil zelo dobro zasnovan:  okusi Kamnika – 

uspešno izpeljan dogodek, ki bi v prihodnosti moral postati tradicionalen (potrebno je zbrati vse 

lokalne kmete, da se predstavijo – občina bi pomagala promovirati preko lokalnega časopisa/radia, 

letakov). 

 

Pomembno je, da se izdela seznam lokalnih kmetij in je dostopen (tudi) na občinski spletni strani. 

 

Naj tudi občina spodbudi posameznike, da bodo začeli obujati stare kmetije. 



  

 

 

 

 

 

 

Zelo spodbudno bi bilo, če bi bile mlade družine pri novogradnjah oproščene komunalnega 

prispevka.. 

 

Potrebno je izboljšati sistem javnih naročil in v javne zavode pripeljati več lokalne slovenske hrane. 

 

Pomoč pri krajšanju poti »od vil do vilic«. Občina ali kmetijsko svetovalna služba nudi brezplačno 

pomoč in svetovanje pri birokraciji. Svetuje pridelovalcem, kako najlažje spraviti njihove pridelke na 

trg. Prav tako svetuje pridelovalcem, kako urediti birokracijo, da lahko pridelke prodajajo javnim 

zavodom. Nujna je še promocija kmetijstva in izvajanje delavnic v vrtcu in osnovni šoli, obiski otrok 

na kmetijah, pomoč pri opravljanju kmečkih opravil. Le tako se bo začela ceniti pridelava hrane, mladi 

pa se bodo odločali za ta poklic. 

 

Zmanjševanje birokratskih ovir. Občina redno posreduje predloge za zmanjševanje birokratskih ovir, 

kjer so, na državno raven.  

 

Vzpostavitev blagovne znamke. Primer tega so Okusi Kamnika. Sedaj po tem zgledu vzpostaviti 

blagovno znamko, pod katero bi lahko delovali vsi pridelovalci. Npr. da imajo potem vsi enako embalažo 

ali znak.  

 

Usposabljanje na področju trženja pridelkov / produktov. In nato pomoč pri prvih korakih, kako 

razviti prodajno mrežo.  

 

Občina naj motivira in spodbuja javne zavode (šole), da kupujejo čim več lokalno pridelane hrane. 

 

Razkorak med  kmetijskim in nekmetijskim prebivalstvom se izrazito povečuje, zato je nujno 

povezovanje, komuniciranje, združevanje… 

 

Občani izražamo tudi potrebo po urejeni prometni infrastrukturi in optiki, kar je pomembno tako za 

turizem, kot za kmeta. (Naj izpostavimo samo KS Kamniška Bistrica, ki ima 12 km neasfaltiranih poti do 

domov).  

 

V zadrugi naj bo več izdelkov iz lokalnih kmetij. 

 

Živali na pašnikih močno ogrožajo zveri na razširjenem območju znotraj in zunaj meja občine. 

Birokratske ovire in zakonodajni predpisi otežujejo odstrel, zato je kmetovanje na pašnikih močno 



  

 

oteženo. Prosimo, da tudi občina apelira na državo za takojšnjo ureditev področja zveri. Hkrati pa bi 

želeli tudi nujni sestanek na občini. 

 

 

 

 

 

Na današnjem srečanju smo prepoznali potrebo po ustanovitvi društva podeželske mladine v Kamniku. 

Občino prosimo za prostore in del sredstev za delovanje. 

 

Občina naj spodbuja, da se za pašo v planinah sprejme tudi mlajše kmete, mlade, ki s tem pridobivajo 

izkušnje in potrditev.  

 

Potrebno je večje vključevanje mladih v odbore. 

 

Naj ponovno opozorimo na dolgotrajne postopke OPN. Pozivamo vas, da se to pohitri in uredi. Naj se 

prioritetno vključi tudi potrebe kmetijstva. 

 

Prav tako naj se trajno zaščiti najboljša kmetijska zemljišča. Res je, da so nepremičnine za občino z 

ekonomskega vidika privlačnejše, vendar je ključno, da ohranimo trajnostno kmetijstvo. 

 

Naj se pohitrijo tudi postopki za pridobivanje ostalih dovoljenj. 

 

Želeli bi si ureditev pokrite tržnice s parkiriščem in ustreznim dostopom. Kot potencialno novo lokacijo 

predlagamo Utokovo jamo. Naj je prodaja na tržnici za kmete iz občine Kamnik brezplačna (trenutno so 

na tržnici večinoma tudi ponudniki, s tem pa bi se spodbudilo tudi domače). Tržnica lokalne hrane naj 

je promovirana tudi skozi različne medije. 

 

Predlagamo povezavo večjih turističnih ponudnikov z lokalnimi pridelovalci in zadrugo. 

 

Naša pobuda je tudi, da občina izda vsakoletno poročilo o stanju kmetijstva v občini Kamnik. 

 

Želimo si večjega vključevanja in letnih sestankov z županom ter vključevanje v letni program, 

predstavitev razpisov,.. 

 

Občina naj spodbudi Lokalno akcijsko skupnost (finančno/kadrovsko), da se ponovno obudi blagovna 

znamka Srce Slovenije. Spodbudijo pa naj se še drugi konkretni projekti, ki jih trenutno pogrešamo (ni 

konkretnega projekta). 

 



  

 

Lokalni mediji naj vključujejo teme kmetijstvo, turizem in ostale relevantne za informiranje 

podeželja.  Sedaj je to možno le ob plačilu, kljub temu, da to predstavlja pomemben in potreben vir 

informacij za občane. 

 

Če bodo podružnične šole dobro opremljene bo več mladih ostajalo v tem okolju in s tem čutilo večjo 

pripadnost podeželju.  



  

 

 

 

 

2. OBČINSKI RAZPISI 

 

Posamezna društva izpostavijo, da izpadejo na vseh razpisih, nikamor zares oni in njihov program ne 

ustrezajo. Tako je smiselno letno srečanje in predstavitev razpisov, pogojev, kriterijev, točkovnika , 

okvirni koledar objave razpisov. Morda hkrati tudi svetovanje.  

 

Izpostavimo naj še opažanje, da se za turizem in šport namenja premalo sredstev. 

 

Denar je naj med nevladne organizacije bolj učinkovito porazdeljen. 

 

Pobuda so tudi razpisi namenjeni povezovanju društev. 

 

 

3. AKTIVNA PARTICIPACIJA 

 

Potrebujemo sodelovanje. Ključno je, da se začnemo deležniki med seboj pogovarjati. 

 

Predlagamo mesečna srečanja deležnikov občine Kamnik. 

 

 

4. DOLGOŽIVA DRUŽBA 

 

Izpostavilo se je ključno vprašanje, kako k sodelovanju v društvenih aktivnostih pritegniti mlade? Biti 

mora zanimivo – npr. delo s stroji, tehnično delo, konkretne zadeve, ustvarjalnost, sodelovanje pri 

prireditvah – npr. nastopi, tehnika.  

 

Kako narediti, da mladi prevzamejo odgovornost? Potrebno je zmanjšati razkorak med starimi in 

mladimi. »Stari« morajo zaupati mladim, da so tudi oni sposobni, kaj storiti. Če mladi začutijo, da tega 

ni, ne časa, ne volje, se potegnejo nazaj … 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Predstavniki društev in kmetov niso vključeni v pripravo strategij, niti ne vedo, da bi lahko bili, niso 

ustrezno obveščeni. Prav tako se kaže velik razkorak med mestom in podeželjem Kamnika. Na podeželju 

se prepletajo kmetijstvo, turizem, društva – ključno je, da se dobro prepletajo in sodelujejo v dobro 

vseh. Občina naj predstavnike mladinskih društev redno vključuje v pripravo vseh strategij. Ne samo 

za mlade, pač pa tudi za kulturo, EPK etc. Na tak način jim izkaže zaupanje in upoštevanje. Naj ne vabi 

smo samo zastopnike (Npr. mladinski svet, ki morda ne opravlja več svoje funkcije) in ne samo tiste, ki 

so iz Kamnika, ampak, tudi društva iz drugih krajevnih skupnosti. Občina naj osnuje stalno platformo za 

sodelovanje, v katero se bodo predstavniki mladih lahko redno vključevali.  

 

Vzpostavitev mreže za razvoj podeželja, katere člani so vsa društva, ki delujejo na področju podeželja 

v Občini Kamnik.  

- Mreža se profesionalizira, ščasoma pridobi zaposlene, ki so sposobni koordinacije mreže, ki 

svetujejo in informirajo članstvo in delujejo povezovalno in koordinirano. 

- Mreža je ključni predstavnik pri vseh strategijah razvoja, ne samo za podeželje, ampak, tudi npr. za 

gospodarstvo.  

- Mreža povezuje društva, skrbi za deljenje know-how-a, skrbi, da predstavniki društev ne obupajo.  

 

Razen izjem se glavnina aktivnosti izvaja centralno v Kamniku. Tako tisti, ki niso iz Kamnika, občutijo, da 

se občina centralizira. Občina naj razmešča aktivnosti po krajevnih skupnostih: dogodki, seje, 

izobraževanja, slovesnosti… čim bolj razporedi, da se čutijo vsi vključeni in upoštevani.  

 

Vidimo močno potrebo po ureditvi domov za starejše in dnevnemu varstvu za starostnike. 

 

 


