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IDENTIFIKACIJA LOKALNIH PRIDELOVALCEV HRANE 

Projekt:  Kulinarično popotovanje  (CLLD, LAS Gorenjska košarica)       
                                                                                                                                                                                                                                                          

Za izvedbo aktivnosti v okviru projekta Kulinarično popotovanje (CLLD, LAS Gorenjska 

košarica), smo pripravili spletni obrazec za identifikacijo lokalnih pridelovalcev hrane.  

Namen obrazca je pridobiti čimbolj kvaliteten podatke glede pridelave pridelkov in predelave 

v izdelke, ki jih kmetije lahko ponudijo gostinskim ponudnikom na območju LAS Gorenjska 

košarica. V samem projektu bomo namreč poskusili vzpostaviti čim krajše in čimbolj 

kvalitetne povezave med lokalnim pridelovalci in gostinskimi ponudniki.  

K izpolnjevanju identifikacijskega obrazca so lepo vabljeni vsi že obstoječi in bodoči 

pridelovalci/predelovalci lokalne hrane. Več o projektu: https://www.las-

gorenjskakosarica.si/kulinaricno-popotovanje/ 

Vodilni partner projekta: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj. 

Ostali partnerji Projekta: Gospodarska zbornica Slovenije – OZG Kranj, Kmetijsko gozdarska 

zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Kranj, Turizem Bohinj, Zavod za turizem 

Preddvor, Zavod za turizem in kulturo Kranj, Občina Jesenice. 

Glavni namen projekta je vzpostaviti celovit produkt kulinarike, ki bo osnovan na 

tradicionalni pripravi jedi z vključenimi sodobnimi prijemi, ki bodo pripravljene iz najboljših, 

lokalno pridelanih surovin in na podlagi skupno izdelanih receptov. Na ta način naj bi se 

dvignila raven kvalitete kulinarične ponudbe in povečala poraba lokalno pridelane hrane, ki 

dosega standarde kvalitete. 

Cilji projekta: 

-       Izpostaviti standarde kvalitete lokalno pridelane hrane in ponudbe jedi. 

-       Izbrati ponudnike hrane in jedi, ki dosegajo določeno raven kvalitete. 

-       Dvigniti raven priprave, predstavitve in trženja tradicionalnih jedi, kot tudi lokalnih sestavin 

za pripravo hrane. 

-       Povezati dobavitelje z gostinskimi ponudniki, ki bodo na ta način lahko ponudili pestrejšo 

gorenjski kulinariko, se med seboj srečevali in izmenjali izkušnje. 

-       Spodbuditi prihod novega tipa gostov, katerih obisk bazira na visoko kakovostni kulinariki s 

spremljajočo zgodbo, ki se nanaša na skupno kulturo in tradicijo. 
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K izpolnjevanju identifikacijskega obrazca ste lepo vabljeni 
vsi  pridelovalci/predelovalci lokalne hrane. Podatki se bodo uporabljali izključno za 
namen projekta Kulinarično popotovanje. Spletni obrazec je dosegljiv na povezavi:  

https://www.1ka.si/a/212399 

V kolikor želite, da obrazec izpolnimo osebno skupaj z enim od naših svetovalcev, pa nas 
prosim kontaktirajte na telefon:  030 451 514  ali na elektronsko pošto: 
barbara.fajfar@kr.kgzs.si 

 

Že vnaprej se Vam zahvaljujemo za sodelovanje! 

KGZS - Zavod KR 

 


