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ZADEVA: Predlogi GZS-Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij na predlog Raziskovalno 

inovacijske strategije Slovenije 2021 - 2030 
 
 
Spoštovani!   
 
Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, ki deluje  v okviru Gospodarske zbornice Slovenije podaja 
naslednje predloge k Raziskovalno inovacijski strategiji Slovenije 2021 – 2030. 
 
Raziskave in razvoj so ključne tudi za razvoj kmetijskih in živilskih podjetij, zato pričakujemo, da bodo 
slednja ustrezno zastopana tudi v ciljih in usmeritvah raziskovalno inovacijske strategije Slovenije do 
leta 2030.  Predlagamo, da se v strategiji zajame in upošteva strateške dokumente, ki se sprejemajo na 
področju kmetijstva in živilstva tako na ravni EU kot Slovenije. Gre za Strategijo od vil do vilic v okviru 
evropskega zelenega dogovora in Resolucija »Naša hrana, podeželje in naravni viri po letu 2020« na 
ravni Slovenije, ki so temelj oblikovanja Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023 – 2027. 
Omenjeni akti predvidevajo številne aktivnosti na področju raziskav in razvoja ter prenosa znanj na 
področju kmetijske pridelave in predelave živil. Zelo pomembno je znanstveno raziskovalno delo na 
področju hrane, zlasti tudi umestitev samostojnega področja hrana v nacionalno klasifikacijo 
raziskovalnih ved, področij in podpodročij, glede na prihajajoče izzive in trende na področju oskrbe s 
hrano.   
 
Prav tako je z vidika kmetijstva in živilstva pomembno sodelovanje v okviru Strategije pametne 
specializacije še posebej na področju Strateškega razvojnega inovativnega partnerstva SRIP hrana, kjer 
se načrtujejo številne aktivnosti zlasti v smeri raziskav, inovacij in prenosa znanj. 
 
Izjemnega pomena je tudi, da se v učinkovito upravljanje raziskovalnega in inovacijskega sistema 
aktivno vključi tudi zainteresirana kmetijska in živilska podjetja, ki razvijajo nove inovacije in tehnološke 
procese, zlasti v smeri sodelovanja in mreženja med univerzami, javnimi raziskovalnimi zavodi in 
drugimi raziskovalnimi organizacijami. V Sloveniji je premalo aktivnega sodelovanja in prenosa znanja 
med domači nosilci znanja in gospodarstvom. To skušamo premostiti tudi z vzpostavitvijo Nacionalnega 
inštituta za hrano, ki bo prav tako pomembno vključen v dejavnosti raziskav in razvoja. 
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Predlagamo tudi, da se v Razvojni svet RS, ki skrbi za rezultate in učinke ter razvoj na področju 
znanstveno raziskovalne in inovacijske strategije vključi predstavnika GZS - Zbornice kmetijskih in 
živilskih podjetij.  
 
Slovenija v tem trenutku pripravlja več strategij, ki bodo ključne za napredek znanosti in izboljšanje 
konkurenčnosti naše države, zato je ključno, da so v te procese vključena tudi kmetijska in živilska 
podjetja, ki se ukvarjajo s pridelavo hrane in vsi strateški dokumenti na področju kmetijstva in 
agroživilstva, saj je zagotavljanje kakovostne in cenovno dostopne hrane potrošnikom, strateškega 
pomena za prehransko varnost vsake države.  
 
Za dodatne informacije ostajamo na razpolago. 
 
V želji, da boste naše pobude upoštevali, vas lepo pozdravljamo.  
 
 

Dr. Tatjana Zagorc, 
Direktorica GZS-ZKŽP 

 
 
 
 
  
 

 


