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ENTRECOMPFOOD - PRIVABLJANJE MLADIH V KLJUČNI EVROPSKI INDUSTRIJSKI SEKTOR S 

POMOČJO OKVIRJA PODJETNOSTNE KOMPETENCE ENTRECOMP 

Ljubljana, februar 2020 – Z novim EntreCompFood projektom naslavljamo izziv, da 

živilskopredelovalna industrija ne privablja dovolj mladih za ohranitev konkurenčnosti. Zato je 

pomembno, da se mladi izpopolnjujejo na področju kompetenc v kader prihodnosti, in sicer, da 

krepijo svojo podjetnost. Projekt EntreCompFood bo kreiral, preizkusil in ocenil nove možnosti 

usposabljanja, ki temeljijo na EntreComp okvirju podjetnostne kompetence, razvitem s strani 

Evropske komisije. 

GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij je v februarju 2020 skupaj s 5 partnerji iz Španije, Francije 

in Slovenije začela izvajati projekt EntreCompFood, ki bo trajal do januarja 2023. Projekt je sofinanciran 

s programom Evropske unije COSME, ki spodbuja konkurenčnost malih in srednje velikih podjetij, tudi 

s podporo na področju krepitve podjetništva.  

Živilskopredelovalna industrija pomembno prispeva k evropskemu gospodarstvu na področju dodane 

vrednosti, prihodkov od prodaje in zaposlovanja. Mala in srednje velika živilska podjetja predstavljajo 

kar 99 % vseh podjetij v Evropi in zagotavljajo več kot 60 % vseh delovnih mest1. Vseeno je mogoče 

zaslediti, da agroživilska podjetja ne privabljajo dovolj mladih, hkrati pa se morajo hitro prilagoditi 

številnim spremembam, kot so digitalizacija, spreminjajoče klimatske razmere, naraščanje populacije, 

trajnostna oskrba in trajnostni način prehranjevanja. Zato je pomembno, da se mladi izpolnjujejo na 

področju kompetenc v kader prihodnosti, in sicer, da krepijo svojo podjetnost. Podjetnostno 

razmišljanje ustvarja nova podjetja, odpira nove trge in razvija nova znanja, zato predstavlja potencial 

za privabljanje mladih v živilskopredelovalno industrijo. Izpopolnjevanje mladih na področju 

podjetnostnih kompetenc jim pomaga, da dobijo prave temelje za podjetniško miselnost in da znajo 

pretvoriti svoje ideje v akcijo.  

Glavni cilj projekta EntreCompFood je tako odgovoriti na izziv privabljanja mladih v evropsko 

živilskopredelovalno industrijo s posodobitvijo obstoječih izobraževanj z znanji, ki jih ti potrebujejo v 

delovnem okolju. Namen projekta je trdno povezati evropske skupnosti sodelovanja (v angl. 

»Collaborative Communities«), ki bodo pripomogle k razvoju, preizkušanju in oceni novih učnih vsebin 

in ki bodo posledično spodbudile inovativnost in podjetnost študentov in mladih podjetnikov na 

področju živilstva. Okvir podjetnostne kompetence EntreComp je razvila Evropska komisija z namenom 

krepitve kompetenc podjetnosti. Nova vsebina izobraževanj bo opredeljena na podlagi 6 vnaprej 

določenih kompetenc EntreComp: ustvarjalnost, vizija; motiviranost in vztrajnost; vključevanje virov; 

sodelovanje; izkustveno učenje. Tečaji za izboljšanje podjetnostne kompetence bodo dostopni tudi 

preko spletne platforme. Organizirana bo tudi dejavnost izven učnega načrta, in sicer natečaj za 

posebno EntreCompFood nagrado podjetnosti, tako na nacionalnem (Ecotrophelia Slovenija) kot tudi 

na evropskem nivoju (Ecotrophelia Europe). 

 
Dodatne informacije: 
Dr. Urška Pivk Kupirovič, urska.pivk.kupirovic@gzs.si 
EntreCompFood spletna stran, twitter, linkedin. 

                                                
1 FoodDrinkEurope. Data &Trends 2019.  
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