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VERIGE VREDNOSTI 

 

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. 



Ključna vprašanja delavnice 

1. Kako motivirati deležnike v verigi vrednosti, da bodo 
pripravljeni na sodelovanje in povezovanje? 
 

2. Ali lahko verige vertikalne povezanosti dejansko prispevajo 
k izboljšanju konkurenčnosti slovenskega agroživilskega 
sektorja ter s tem k boljšemu zadovoljevanju potreb 
potrošnika in širše družbe in na kakšen način? 
 

3. Kako okrepiti dodano vrednost kmetijstva in živilsko 
predelovalne industrije, doseči dolgoročno sodelovanje 
med deležniki v verigi, medsebojno zaupanje in izboljšati 
položaj pridelovalcev in predelovalcev v verigi v odnosu do 
trgov? 
 

4. Lahko skupna promocija kakovostne lokalne hrane, krepitev 
prisotnosti lokalne hrane v javnih zavodih v prihodnje še 
bolj krepi sektor in prispeva k njegovemu razvoju in 
konkurenčnosti?  
 

5. Kako lahko druge politike kot so finančna, okoljska, 
regionalna, socialna, zdravstvena, infrastrukturna in 
znanstveno izobraževalna prispevajo k razvoju 
konkurenčnosti kmetijstva in živilstva? 



Opredelitev izziva 

Kako okrepiti verige vrednosti in 
sodelovanje ter izboljšati položaj 

deležnikov v verigi? 

 

 
 



Posledice izziva 

- Nezaupanje med deležniki/šibko sodelovanje 

- Nizka dodana vrednost 

- Pomanjkanje dolgoročnih pogodb 

- Nevarnost in nestabilnost poslovanja 

- Večja tveganja 

- Šibko znanje in prenos znanja 

- Pomanjkanje nadzora 

- Šibka komunikacija in promocija 

- Slabo medsektorsko sodelovanje in 
neusklajenost politik 

- Nejasni cilji  

- Šibka kadrovska pokritost 

- Večja prepoznavnost dobrih zgodb/shem/BZ 

 
 



Predlogi rešitev 

- Promocija lokalne hrane/shem 
kakovosti/dobrih zgodb v celotni verigi do 
potrošnika 

- Izobraževanje in prenos znanja deležnikom in 
med deležniki v verigi 

- Krepitev različnih oblik sodelovanja v verigi 
- Krepitev zaupanja deležnikov in povezovanja 
- Tisti, ki se povezujejo v različne oblike 

povezovanja so dodatno nagrajeni  
- Večje medsektorsko povezovanje in uskladitev 

različnih politik 
 

 



Predvideni/potencialni učinki  

- Večja konkurenčnost deležnikov 
- Dvig lokalne pridelave in predelave hrane/večja 

samooskrba 
- Razvoj turizma/Gastronomska regija 
- Krepitev zaupanja potrošnikov 
- Večje sodelovanje in zaupanje med deležniki 
- Gradnja dolgoročnega sodelovanja 
- Zmanjšani stroški/boljša logistika/večja 

kakovost hrane in zagotavljanje stabilnosti 
ponudbe 

- Povečanje prehranske varnosti 
 

 

 



Pristojni/ključni deležniki 

- Vsi deležniki v verigi 

- Ministrstva in vlada RS 

- Potrošniki/prebivalci RS 

- Trgovina 

 


