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Z znanjem in izkušnjami do bogatejše ponudbe kvalitetnih pridelkov in 

izdelkov na kmetijah 

Kmetije nas vsak dan razveseljujejo s svojo bogato ponudbo pridelkov in izdelkov. Nekatere kmetije 

so se razvile v profesionalne ponudnike kakovostnih proizvodov, na drugi strani pa imamo kmetije, ki 

zaradi pomanjkanja znanja ali morda le poguma ne upajo svojih proizvodov ponuditi na trg 

potrošnikom. Ravno slednjim je namenjen projekt Od pridelka do izdelka, saj smo na terenu zaznali 

potrebe po novih znanjih predvsem pri ranljivih ciljnih skupinah podeželskih žensk in mladih do 35 

leta. Ženske in mladi  imajo posebno, okrepljeno vlogo pri razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. 

Z modernizacijo podeželja je vloga žensk in mladih pri upravljanju in vodenju kmetij včasih še vedno 

pomaknjena v ozadje. S pridobljenim znanjem in izkušnjami pa se vloga žensk in mladih lahko okrepi.

 

Pridobivanje znanja in izkušenj ter stalno nadgrajevanje le-tega je pomemben faktor tudi na 

kmetijah. Le s stalnim spremljanjem trendov sodobnega kmetijstva lahko sledimo razvoju in ostajamo 

v koraku s konkurenco.  

Sodoben potek življenja postavlja kmetijstvo pred nove izzive, ki zahtevajo nova znanja in inovativne 

rešitve in projekti kot je projekt Od pridelka do izdelka pri tem igra aktivno vlogo. Zavedamo se, da 

nas naravni pogoji, ki v našem okolju niso povsod idealni za kmetovanje, silijo nas v rešitve, ki 

zahtevajo pogum in raznovrstna znanja. Ob prizadevanju za večji pridelek in konkurenčnost na trgu je 

potrebno zagotoviti trajnostno rabo proizvodnih virov in javnih dobrin z namenom varstva okolja in 

ohranjanja kulturne krajine. Zelo resno jemljemo tudi opozorila narave, ki se ponavljajo iz leta v leto 

in so vedno bolj prepričljiva. Klimatskim spremembam ne bomo ubežali, nanje se moramo čim prej in 

čim bolje prilagoditi in pri tem poskrbeti, da ne bo trpela kakovost tal, vode in zraka. Za doseganje 

pravega ravnotežja med količino in kakovostjo pridelka, tržno konkurenčnostjo ter okoljskimi 

omejitvami pa je ključno znanje, ki ga je potrebno stalno nadgrajevati. 

V preteklem letu smo izvedli sklop podjetniških delavnic, v začetku letošnjega leta pa skop delavnic 

na temo ohranitve travniških sadovnjakov. V drugi polovici leta so potekale delavnice na temo 

pridelave žit na Gorenjskem, trenutno pa potekajo dogovori za izvedbo praktičnih delavnic predelave 

sadja in žit , ki ga bodo izvedli na Biotehniškem centru Naklo. S tem se bodo zaključila usposabljanja v 

okviru projekta. 
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O projektu Od pridelka do izdelka 

Ljudje se vedno bolj zavedamo pomena zdrave prehrane in vpliva načina pridelave na naše zdravje in 
okolje, ki nas obdaja. V ta namen je Kmetijsko gozdarski zavod Kranj skupaj s projektnimi partnerji v 
letu 2018 začel izvajati projekt Od pridelka do izdelka- dodana vrednost podeželju. V letu 2018 je bil s 
strani Lokalne akcijske skupine Gorenjska košarica potrjen projekt z naslovom Od pridelka do izdelka. 
Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika 
Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014 - 2020. 
 
Za več informacij o samem projektu in aktivnostih na projektu smo Vam na voljo na elektronskem 
naslovu: blaska.boznar@kr.kgzs.si ali na telefonu: 042804633 
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