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PROJEKT ZNANJE – NALOŽBA ZA PRIHODNOST, KI PRISPEVA K DODANI 

VREDNOSTI PODEŽELJU 

 
 

V partnerstvu z Razvojo agencijo Sora je Kmetijsko gozdarski zavod Kranj lani oktobra začel izvajati 

projekt Znanje – naložba v prihodnost, ki prispeva k dodani vrednosti podeželju  (Znanje – dodana vrednost 

podeželju), ki je bil potrjen lansko leto s strani LAS Loškega pogorja. Projekt sofinancira Evropska unija 

iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in RS v okviru PRP 2014 -2020. 

 

Cilj projekta je izboljšati nivo znanja in kakovost izdelkov ter s tem ustvariti možnost dodatnega dohodka 

na kmetiji in posledično tudi novega delovnega mesta. 

 

V sklopu projekta so bile izvedene delavnice skozi katere so bili predstavljeni osnovni pogoji za opraljanje 

dopolnilnih dejavnosti s poudarkom na peki. Prav tako so bile pojasnjene davčne obveznosti, ki jih morajo 

izpolnjevati nosilci dejavnosti ter možnosti trženja pridelkov in izdelkov. 

V nadaljevanju smo organizirali praktično usposabljanje na domačiji Lampreht v Žirovskem Vrhu, kjer smo 

udeležencem predstavili vsebine znanj, ki so bile povzete po katalogu standardnih strokovnih znanj in 

spretnosti za izdelovalca/izdelovalko kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalni način in so jih izvedli 

sodelavci Biotehniškega centra Naklo. Udeleženci izobraževanja so bili povabljeni tudi k pridobitvi 

nacionalne poklicne kvalifikacijo (NPK) za izdelovalca/izdelovalko kruha, potic, peciva in testenin na 

tradicionalni način, ki dokazuje potrditev znanja in spretnosti nosilca dejavnosti. Posredno pa prinaša 

kmetiji dodatni image in dodano vrednost proizvodom, ki se tržijo na kmetiji. Ob zaključenem 

usposabljanju smo izvedli tudi senzorično ocenjevanje izdelkov. Za zaključek izobraževanja smo 

organizirali tudi ogled dobrih praks na domačijah, ki se že vrsto let uspešno ukvarjajo s peko.  

 

 

 

 

 
Avtor: Vanja Bajd Frelih, priprava testa za potico 
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Avtor: Vanja Bajd Frelih: pečen kruh v krušni peči 

1Avtor: Vanja Bajd Frelih, priprava testa za žemljice 

 
Avtor: Vanja Bajd Frelih: izdelava tortelinov 

 

 
Skozi projekt smo posredno vzpodbudili udeležence, ki se ukvarjajo z dejavnostjo k dvigu kvalitete in 

razširitvi asortimana izdelkov z novimi izdelki, ki jih še ne tržijo in smo jih izdelovali na praktičnem 

usposabljanju. Prav tako smo udeležence povabili k medsebojnemu povezovanju, skupnemu nastopu na 

trgu, trženju v javne zavode, sodelovanju s turističnimi kmetijami, ki za izvajanje turistične dejavnosti 

potrebujejo tržne viške okoliških kmetij ter vključitvi svojih izdelkov v blagovno znamko Dedek Jaka in 

Babica Jerca. Na novo zainteresirane udeležence za peko pa smo povabili k osebnemu svetovanju, kjer smo 

se pogovorili o možnosti izvajanja dejavnosti peke na njihovi domačiji kar bo priložnost za novo delovno 

mesto na kmetiji in posledično dodatni zaslužek. 

 

V projektu so bile soudeležene članice društev žena, obstoječi nosilci dopolnilnih dejavnosti peke kot tudi 

nosilci, ki se za dejavnost peke šele odločajo. Vsa izobraževanja so bila zelo dobro obiskana in s strani 

udeležencev so bile dane pobude za nadaljnja usposabljanja. S projektom  zaključimo konec oktobra 2019.  

 

 
Za projekt zapisala: Vanja Bajd Frelih  


