
V partnerstvu z Biotehniškim centrom Naklo, Društvom kmečkih žena Kranj in Društvom žensk z dežele občina
Radovljica, izvajamo projekt

Od pridelka do izdelka – dodana vrednost podeželju (CLLD, LAS Gorenjska košarica)

__________________________________________________________________________________________
Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru
Programa razvoja podeželja 2014 - 2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za
obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovoren Kmetijsko
gozdarski zavod Kranj.

VABILO NA USPOSABLJANJA

V sklopu usposabljanj bodo na treh lokacijah izvedena predavanja/delavnice z naslednjimi
vsebinami:

1. sreda 18.9.2019 ob 9.00 uri praktični del na njivi kmetije Janez Logar v Studorju,
teoretični del v dvorani Kulturnega doma v Stari Fužini (Stara Fužina 53a,
4265 Stara Fužina):

KVALITETNA SUROVINA – KVALITETEN IZDELEK (Marija Kalan uni. dipl. inž. agronomije),
ob 9:00 uri, (kmetija Janez Logar, Studor 31, 4267 Srednja vas v Bohinju), (njiva pri
kozolcih, pri odcepu za vas Studor).

PONOVNO UVAJANJE KRUŠNIH VRST ŽITA V PRIDELAVI (Marija Kalan uni. dipl. inž.
agronomije), ob 10:30 uri.

KAKO ŽITOM VDAHNITI DODANO VREDNOST (Ana Beden dipl. inž. zootehnike),
ob 11:30 uri.

IZRAČUN VREDNOSTI LASTNEGA PRIDELKA/IZDELKA (Ana Demšar Benedičič
uni. dipl. inž. agronomije), 12:30 uri.

2. četrtek 19.9.2019 ob 9:00 uri v dvorani Kulturnega doma na Brezjah (Brezje 80b,
4243 Brezje:

PONOVNO UVAJANJE KRUŠNIH VRST ŽITA V PRIDELAVI (Marija Kalan uni. dipl. inž.
agronomije), ob 9:00 uri.

KAKO ŽITOM VDAHNITI DODANO VREDNOST (Ana Beden dipl. inž. zootehnike),
ob 10:00 uri.

IZRAČUN VREDNOSTI LASTNEGA PRIDELKA/IZDELKA (Ana Demšar Benedičič
uni. dipl. inž. agronomije), 11:00 uri.
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obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovoren Kmetijsko
gozdarski zavod Kranj.

3. petek 20.9.2019 ob 9.00 uri v dvorani Kulturnega doma Preddvor (Dvorski trg 10,
4205 Preddvor):

PONOVNO UVAJANJE KRUŠNIH VRST ŽITA V PRIDELAVI (Marija Kalan uni. dipl. inž.
agronomije), ob 9:00 uri.

KAKO ŽITOM VDAHNITI DODANO VREDNOST (Ana Beden dipl. inž. zootehnike),
ob 10:00 uri.

IZRAČUN VREDNOSTI LASTNEGA PRIDELKA/IZDELKA (Ana Demšar Benedičič
uni. dipl. inž. agronomije), 11:00 uri.

Usposabljanja so namenjena vsem, ki se želite seznaniti s tehnologijo pridelave starih sort
krušnih žit za predelavo v mlevske izdelke, v Bohinju tudi o tehnologiji pridelave koruze
Bohinjske trdinke. Usposabljanja bodo zajemala tudi informacije glede dopolnilne dejavnosti
s področja peke kruha in s področja ekonomike kjer bo predstavljen izračun vrednosti
lastnega pridelka in izdelka.

Usposabljanja so brezplačna.
Vabljeni k udeležbi!

Organizator: KGZS Zavod KR
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gozdarski zavod Kranj.

VABILO NA USPOSABLJANJE

KAVALITETNA SUROVINA –
KVALITETEN IZDELEK,

ki bo v sredo 18. septembra 2019, s pričetkom ob 9:00 uri, na njivi
pri kozolcih (pri odcepu za vas Studor), na kmetiji Pr' Andreju,
(Janez Logar, Studor 31, 4267 Srednja vas v Bohinju).

Usposabljanje bo izvedla, Marija Kalan uni. dipl. inž. agronomije, zaposlena na KGZS
Zavodu Kranj, kot specialistka za rastlinsko pridelavo.

Usposabljanja so namenjena vsem, ki se želite seznaniti z uvajanjem novih tehnologij
pridelave žit, med njimi tudi starih sort žit. Usposabljanje bo potekalo s praktičnim ogledom
njive z bohinjsko trdinko.

Usposabljanje je brezplačno.

Vabljeni k udeležbi!

Organizator: KGZS Zavod KR
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PONOVNO UVAJANJE KRUŠNIH VRST
ŽITA V PRIDELAVO,

ki bo v sredo 18. septembra 2019, ob 10:30 uri, v dvorani Kulturnega
doma v Stari Fužini (Stara Fužina 53a, 4265 Stara Fužin).

Usposabljanje bo izvedla, Marija Kalan uni. dipl. inž. agronomije, zaposlena na KGZS
Zavodu Kranj, kot specialistka za rastlinsko pridelavo.

Usposabljanje je namenjeno vsem, ki se želite seznaniti s pridelavo žit in uvajanjem novih
tehnologij pridelave. Predstavljena bo tudi tehnologija pridelave starih sort krušnih žit za
predelavo v mlevske izdelke.
Po zaključenem usposabljanju bo Marija Kalan na voljo za vprašanja in svetovanje.

Usposabljanje je brezplačno.

Vabljeni k udeležbi!

Organizator: KGZS Zavod KR
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VABILO NA USPOSABLJANJE

KAKO ŽITOM VDAHNITI DODANO
VREDNOST,

ki bo v sredo 18. septembra 2019, ob 11:30 uri, v dvorani Kulturnega
doma v Stari Fužini (Stara Fužina 53a, 4265 Stara Fužin).

Delavnico bo izvedla, Ana Beden, dipl. inž. zootehnike, zaposlena na KGZS Zavodu
Kranj, kot svetovalka za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.

Usposabljanje bo zajemalo informacije glede dopolnilne dejavnosti s področja dopolnilne
dejavnosti peke kruha. Predstavljen bo tudi postopek registracije in možnosti pridobivanja
evropskih sredstev.
Po zaključenem usposabljanju bo Ana Beden na voljo za vprašanja in svetovanje.

Usposabljanje je brezplačno.

Vabljeni k udeležbi!

Organizator: KGZS Zavod KR
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VABILO NA USPOSABLJANJE

IZRAČUN VREDNOSTI LASTNEGA
PRIDELKA/IZDELKA,

ki bo v sredo 18. septembra 2019, ob 12:30 uri, v dvorani Kulturnega
doma v Stari Fužini (Stara Fužina 53a, 4265 Stara Fužin).

Delavnico bo izvedla, Ana Demšar Benedičič, uni. dipl. inž. agronomije, zaposlena na
KGZS Zavodu Kranj, kot specialistka za agrarno ekonomiko.

Na usposabljanju bo predstavljen pomen stroškov in prihodkov, njihovo prepoznavanje in vpliv
na izračun lastne cene pridelka/izdelka.

Po zaključenem usposabljanju bo Ana Demšar Benedičič na voljo za vprašanja in
svetovanje.

Usposabljanje je brezplačno.

Vabljeni k udeležbi!

Organizator: KGZS Zavod KR


