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Živilskopredelovalna podjetja so v času polnem izzivov, kako naraščajoči populaciji zagotoviti dovolj 

kakovostne hrane pridelane in predelane na trajnosten način in z omejenimi viri v spremenljivih 

podnebnih razmerah. Tudi epidemija koronavirusa je vplivala na celotno prehransko verigo, ki je za 

uspešen odziv na novo situacijo zahtevala veliko mero proaktivnosti in inovativnosti.  

Zato želi evropska živilskopredelovalna industrija pritegniti več mladih, ki bodo opolnomočeni s 

kompetencami za spoprijemanje z obstoječimi in prihodnjimi izzivi. Kader prihodnosti v agroživilskih 

podjetjih naj bi poleg znanja o kmetijstvu, živilstvu in prehrani osvojil tudi o podjetnostne kompetence, 

ki spodbujajo inovativnost in proaktivnost. Z manjšanjem vrzeli med izobraževanjem in 

gospodarstvom se bo spodbudila tudi konkurenčnost živilske industrije. 

V podporo razvoju in spodbujanju podjetnosti in podjetnostne miselnosti med študenti in podjetniki, 

ki jih zanima živilski sektor, trenutno v okviru projekta EntreCompFood vzpostavljamo skupnosti 

sodelovanja, ki bodo najprej povezale ključne identificirane deležnike na lokalni ravni (Francija / 

Španija / Slovenija) in nato tudi na evropski ravni. Projekt EntreCompFood vpeljuje v živilski sektor 

okvir podjetnostne kompetence EntreComp, ki ga je razvila Evropska komisija kot osrednje orodje za 

spodbujanje podjetnostnih kompetenc. Podjetnost je odkrivanje in izkoriščanje priložnosti oziroma 

zamisli ter njihovo preoblikovanje v družbeno, kulturno ali finančno vrednost in se obravnava kot 

spretnost, ki se je je mogoče nauči. Projekt EntreCompFood je osredotočen na 7 vnaprej določenih 

kompetenc EntreComp: ustvarjalnost, vizija, etično in trajnostno razmišljanje, motiviranost in 

vztrajnost, vključevanje virov, sodelovanje in izkustveno učenje.  

Dogodki na lokalni, nacionalni in evropski ravni bodo organizirani z namenom  vzpostavitve boljšega 

dialoga med pomembnimi deležniki in s tem oblikovanja strategije novih možnosti izobraževanja, ki 

bodo spodbujali razvoj podjetnostne kompetence, pomembne za živilsko industrijo. Deležniki 

vključeni v skupnosti sodelovanja bodo prispevali k razširjanju pristopa in glavnih rezultatov projekta 

EntreCompFood na lokalni, nacionalni in evropski ravni. 

 

Koncept razširjanja EntreCompFood pristopa 



  
 

Načela delovanja skupnosti sodelovanja EntreCompFood 

 

Skupnost sodelovanja bo delovala po načelih Rochdaleovega modela: prostovoljno in odprto članstvo, 

samostojnost in neodvisnost, izobraževanje, usposabljanje in informiranje, medsebojno sodelovanje, 

mreženje in skrb za širšo skupnost . 

Člani skupnosti sodelovanja si želijo razširjati razvoj podjetnostnega razmišljanja in kulture, kar koristi 

posameznikom in družbi kot celoti.   

Člani skupnosti sodelovanja bodo prispevali k spodbujanju podjetnostnega razmišljanja in kulture v 

živilskem sektorju zahvaljujoč: 

• Identifikaciji primernih deležnikov in pobud; 

• Prepoznavi potreb in pričakovanj; 

• Uporabi in diseminaciji EntreCompFood pristopa znotraj svoje mreže; 

• Udeležbi na delavnicah znotraj in izven nacionalne skupnosti sodelovanja EntreCompFood. 

Člani skupnosti sodelovanja bodo imeli koristi od neposrednih informacij EntreComp skupnosti in bodo 

povezani z vsemi dogodki organiziranimi v okviru projekta. Prav tako bodo lahko uporabljali in izkoristili 

določene rezultate in aktivnosti projekta EntreCompFood. 

 

Uporabniki Prednosti EntreCompFood pristopa in mreženja 

Oblikovalci politik Ustvarjanje široke podjetnostne kulture z dobrim 
razumevanjem podjetnostne kompetence, ki vključuje 
inovativnost, ustvarjalnost in konkurenčnost. 

Izobraževalne ustanove Uporaba novih učnih priložnosti, ki bodo prispevale k širjenju 
podjetnostne kulture. 

Profesorji Inovativen in celosten pristop k spodbujanju podjetnosti. 

Študentje Oblikovanje podjetnostnega razmišljanja, naučijo se pretvoriti 
ideje v različne vrednosti (socialne, kulturne in/ali finančne). 

Živilskopredelovalna industrija Kadri prihodnosti, usposobljeni za delovno okolje z ustreznimi 
podjetnostnimi veščinami.  

Mladi podjetniki Priložnost za izboljšanje svoje podjetnosti in s tem krepitve 
delovanja svoje organizacije. 

 

PRIDRUŽITE SE NAM pri spodbujanju podjetnostnega razmišljanja! 

 

Prosimo pošljite nam Izjava o EntreCompFood zavezi, podpisano in skenirano po e-pošti na naslov: 

urska.pivk.kupirovic@gzs.si. Preberite več o projektu EntreCompFood  

 

The content of this document represents the views of the authors only and is their sole responsibility; it cannot be 
considered to reflect the views of the Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises or any other body of the 
European Union. The European Commission and the Agency do not accept any responsibility for use that may be made of 

the information it contains.  
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Izjava o EntreCompFood zavezi 

Spodaj podpisani razumem in potrjujem svojo zavezo (brezplačno), da na prostovoljni ravni 

spremljam, aktivno sodelujem in podpiram aktivnosti skupnosti sodelovanja EntreCompFood, 

katerega glavni namen je spodbujanje podjetnostnega razmišljanja in kulture v živilskem sektorju 

in s tem spodbuditi konkurenčnost živilskega sektorja. 

 

Ime in priimek:  

Delovno mesto:  

Naziv podjetja ali institucije:  

Naslov podjetja ali institucije:  

Država:  

E-pošta:  

 

 

S podpisom se strinjam, da mi pošiljate e-novice in s tem do preklica dovoljujem uporabo in 

obdelavo mojih osebnih podatkov za namene neposrednega trženja GZS in obveščanja o aktualnih 

vsebinah s področja gospodarstva (aktualne novice, dogodki, stališča in ostali produkti in storitve 

GZS). 

Pomembno: Od prejemanja obvestil GZS se lahko kadarkoli odjavite oz. spremenite nastavitve 

prejemanja e-novic s klikom na povezavo »Sprememba nastavitev prejemanja e-novic in odjava«, ki 

se nahaja v nogi vsakega sporočila, ki vam ga pošljemo. Vaše pravice v zvezi s posredovanimi 

osebnimi podatki so opisane v Politiki zasebnosti. 

 

 

Podpis 

 

https://www.gzs.si/politika-zasebnosti

