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LAS Gorenjska košarica in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Kranj  

objavljata 
 

JAVNI POZIV 
lokalnim pridelovalcem in predelovalcem 

senenega mleka, sadja in jagodičevja ter izdelkov iz sadja, jagodičevja in senenega mleka 
za uvrstitev na seznam lokalnih ponudnikov 

 
V okviru projekta sodelovanja Odprta vrata kmetij bomo štiri lokalne akcijske skupine LAS 
loškega pogorja, LAS Gorenjska košarica, LAS s Ciljem, LAS Srce Slovenije pripravile sezname 
lokalnih pridelovalcev in predelovalcev, ki proizvajajo kvalitetna živila za trg. 
 
O JAVNEM POZIVU  
 
Namen javnega poziva je priprava seznama lokalnih pridelovalcev in predelovalcev senenega 
mleka, sadja in jagodičevja ter izdelkov iz sadja, jagodičevja in senenega mleka. 
 
Skupni seznam lokalnih pridelovalcev in predelovalcev bo v lokalnem okolju zagotavljal večjo 
informiranost o razpoložljivi lokalni ponudbi ter posledično večjo dostopnost senenega mleka, 
sadja in jagodičevja ter izdelkov iz sadja, jagodičevja in senenega mleka. 
 
Skupni seznam lokalnih pridelovalcev in predelovalcev senenega mleka, sadja in jagodičevja 
ter izdelkov iz sadja, jagodičevja in senenega mleka bo objavljen na spletnih straneh projektnih 
partnerjev in zunanjih izvajalcev.  
 
 
PRIJAVA NA JAVNI POZIV 
 
LAS Gorenjska košarica in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod 
Kranj vabita k prijavi na javni poziv lokalne pridelovalce in predelovalce senenega mleka, sadja 
in jagodičevja ter izdelkov iz sadja, jagodičevja in senenega mleka iz območja občin Bled, 
Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, 
Preddvor, Radovljica, Šenčur, Tržič in Žirovnica. 
 
Za vključitev na seznam je potrebno izpolniti prijavnico, ki je v prilogi.  
 
Pridelovalci senenega mleka in izdelkov iz senenega mleka morajo prijavnici priložiti kopijo 
ustreznega certifikata oziroma kopijo potrdilo, da so v postopku pridobivanja certifikata. 
 
Prijavnici je potrebno priložiti podpisani obrazec 1 Obvezne izjave prijavitelja. 
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Prijavnico se lahko odda osebno ali po pošti na naslov: KGZS Kranj, Cesta Iva Slavca 1, 4000 
Kranj ali skenirano na elektronski naslov blaska.boznar@kr.kgzs.si 
 
Skupni seznam lokalnih pridelovalcev in predelovalcev senenega mleka, sadja in jagodičevja 
ter izdelkov iz sadja, jagodičevja in senenega mleka se bo sproti dopolnjeval do 30.3.2020.  
 
Javni poziv bo odprt do 30.3.2020. Po zaprtju javnega poziva bo seznam umaknjen iz spletnih 
strani. Razpisovalec javnega poziva bo lahko še 5 let po zaprtja javnega poziva podatke,  
pridobljene na javnem pozivu, posredoval zainteresiranim. 
 
Dodatne informacije o projektu sodelovanja Odprta vrata kmetij in o javnem pozivu najdete 
na https://www.las-gorenjskakosarica.si/ ali pokličite na Kmetijsko gozdarski zavod Kranj, Blaška 
Božnar na telefon 042804633 ali elektronsko pošto: blaska.boznar@kr.kgzs.si 
 
 
Vljudno vabljeni k sodelovanju. 
 
 
Blaška Božnar 
Kmetijsko gozdarski zavod Kranj   
 
 
Priloge: 

- prijavnica, 
- obrazec 1. 
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