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Podeželja
N a  L o š k E m

p r o g r a m  1 6 .  T E D N a 

sobota, 2. 6. 2018
TRŽNICA KMETIJSKIH PRIDELKOV IN IZDELKOV  

v Škofji Loki  
(predstavitev ponudnikov in društev)

torek,  5. 6. 2018
DEJAVNIKI TVEGANJA V ŽIVILSKO – 

PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH  
IN OZNAČEVANJE IZDELKOV

četrtek, 7. 6. 2018
ZELENA DELOVNA MESTA IN PRILOŽNOSTI  

ZA NJIHOV RAZVOJ NA ŠKOFJELOŠKEM

sobota, 9. 6. 2018
TRŽNICA KMETIJSKIH PRIDELKOV IN IZDELKOV  

v Gorenji vasi  
(predstavitev ponudnikov in društev)

sobota, 9. 6. 2018
DAN ODPRTIH VRAT  

Doma čebelarjev v Brodeh 

Vabljeni!

Z namenom promocije podeželja in dejavnosti na podeželju, 
izobraževanja ponudnikov ter predstavitve rezultatov razvojnih 

aktivnosti na Škofjeloškem, predstavljamo letošnji:



Želite spoznati dogajanje in 
visokokakovostno ponudbo  

na Tržnicah kmetijskih 
pridelkov in izdelkov v Škofji 

Loki in Gorenji vasi?

Tržnice kmetijskih 
pridelkov in izdelkov

SOBOTA, 2. 6. in 9. 6. 2018 od 8.00 do 12.00 ure



 Kako zagotoviti varnost živil 
in kako svoje izdelke pravilno 

označiti? Na katere dejavnike 
tveganja moramo biti pozorni?

Označevanje in 
varnost živil

TOREK, 5. 6. 2018 od 10.00 do 12.00 ure 



 Kaj so zelena delovna mesta in 
kako izkoristiti priložnosti za 

razvoj le-teh na Škofjeloškem?

Zelena 
delovna mesta

ČETRTEK, 7. 6. 2018 od 10.00 do 13.30 ure



Ste za to, da vam 
čebelarstvo predstavijo člani 
Čebelarskega društva Škofja 

Loka in da se skupaj z njimi 
sprehodite po novi učni poti?

Čebelarstvo
v Škofji Loki

SOBOTA, 9. 6. 2018 od 10.00 do 17.00 ure



DEJAVNIKI TVEGANJA V 
DEJAVNOSTIH PREDELAVE ŽIVIL
•  Mikrobiološki in fizikalno - kemijski dejavniki 

tveganja v živilsko – predelovalni industriji
•  Kateri dejavnik tveganja je najbolj resen in 

ogrožujoč za zdravje ljudi?
•  Problematika alergenov – spremljanje in 

označevanje
•  Odgovori na vprašanja udeležencev

OZNAČEVANJE IZDELKOV - 
ZAKONODAJA
•  Povzetek osnovnih zahtev glede označevanja 

živil v skladu z Uredbo EU o označevanju št. 
1169/2011

•  Kako poleg Uredbe o označevanju upoštevati 
še horizontalno zakonodajo, npr. pred-
pisi s področja higiene, označevanja, aditivov, 
embalažnih materialov... 

•  Kako poleg Uredbe o označevanju upoštevati še 
vertikalno zakonodajo – posebnosti živil v smislu 
posameznih kategorij proizvodov (npr. mesni 
izdelki, marmelade, čaj ...) 

•  Deklariranje alergenov –  kaj je pri tem pomembno?
•  Najpogostejše napake pri označevanju
•  Odgovori na vprašanja udeležencev

ROK TRAJNOSTI
•  Kako pravilno določiti rok trajnosti izdelku?
•  Odgovori na vprašanja udeležencev

J.S. Hamilton, neodvisni, akreditiran in največji 
laboratorij v vzhodni Evropi s 67 – letnim 
delovanjem nudi celovito analitiko za ugotavljanje 
ustreznosti živil in krme v skladu z zahtevami 
veljavne evropske in mednarodne zakonodaje, s 
čimer si je pridobil zaupanje slovenskih proizvajal-
cev in tudi znanih trgovskih verig.  

V uvodu bodo predstavljene ključne vsebine, 
sledili pa bodo odgovori na predhodno zastavlje-
na vprašanja in vprašanja udeležencev na samem 
srečanju. 

Na srečanje so vabljeni živilsko – predelovalna 
podjetja, vsi obstoječi nosilci predelovalnih 
dejavnosti in tisti, ki razmišljajo o registraciji 
dodatne dejavnosti na kmetiji in iščejo ustrezne 
informacije. 

UVODNI DEL 
•  Trajnostni razvoj podeželja in zelena delovna 

mesta – kaj so in zakaj so pomembna?
•  Primeri dobrih praks zelenih delovnih mest
•  Mehanizmi financiranja zelenih delovnih mest
 
Predstavitev ponudnikov blagovnih znamk Dedek 
Jaka in Babica Jerca s pokušino izdelkov

PRAKTIČNI DEL: 
DELAVNICA Z UDELEŽENCI
•  Ugotavljanje priložnosti za razvoj zelenih 

delovnih mest na Škofjeloškem
•  Povezovanje različnih akterjev ter razvoj  

projektnih idej
•  Ugotavljanje potrebnih podpornih mehanizmov 

in kdo jih lahko zagotovi
•  Razprava in zaključki 

Program bo izvedla Umanotera, Slovenska 
fundacija za trajnostni razvoj, ki v sloven-
skem prostoru že od leta 2013 širi razumevanje 
zelenih delovnih mest in razvojnih priložnosti, ki 
jih prinašajo v okviru zelenega gospodarstva. S 
predstavitvami domačih in tujih dobrih praks širi 
navdih za njihov prenos, s povezovanjem različnih 
akterjev pa si prizadeva za vzpostavljanje spod-
budnih pogojev za ustvarjanje zelenih delovnih 
mest.

Umanotera je bila ustanovljena leta 1995 in ima 
od leta 2010 status nevladne organizacije, ki de-
luje v javnem interesu na področju varstva okolja. 

Na predavanje z delavnico so vabljeni predstavni-
ki občin, strokovnih in izobraževalnih institucij, 
podjetij, zadrug, zbornic, društev, člani LAS 
loškega pogorja in vsi, ki imajo razvojne ideje ozi-
roma njihovo realizacijo lahko podprejo. V kolikor 
se bodo na srečanju razvile zanimive in izvedljive 
projektne ideje, bomo ob podpori LAS loškega 
pogorja in Umanotere z njihovo nadgradnjo še 
nadaljevali. 

•  Predstavitev ponudnikov visokokakovostnih 
izdelkov, lokalnih društev in zanimivih posa-
meznikov

•  Popestritev s kulturnim programom, prikazi in 
delavnicami za otroke

TOREK, 5. 6. 2018 od 10.00 do 12.00 ure 

DEJAVNIKI TVEGANJA V ŽIVILSKO – 
PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH IN PRAVILNO 
OZNAČEVANJE IZDELKOV 
program predavanja z delavnico s ponudniki izdelkov

Lokacija: Upravna enota Škofja Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka (velika sejna soba) 
Organizatorja: Razvojna agencija Sora, J.S.Hamilton, neodvisni laboratorij za analize živil

ČETRTEK, 7. 6. 2018 od 10.00 do 13.30 ure 

ZELENA DELOVNA MESTA IN PRILOŽNOSTI ZA 
NJIHOV RAZVOJ NA ŠKOFJELOŠKEM
program predavanja in delavnice za razvoj novih projektnih idej

Lokacija: Upravna enota Škofja Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka (velika sejna soba)
Organizator: Razvojna agencija Sora 

SOBOTA, 2. 6. in 9. 6. 2018 od 8.00 do 12.00 ure

TRŽNICI KMETIJSKIH PRIDELKOV IN IZDELKOV
Lokaciji: Mestni trg, Škofja Loka (2.6.), Trg Ivana Regna, Gorenja vas (9.6.) 
Organizatorji: Razvojna agencija Sora, Kmetijsko gozdarski zavod Kranj, Oddelek za kmetijsko svetovanje, 
Enota Škofja Loka, društva

SOBOTA, 9. 6. 2018 od 10.00 do 17.00 ure

DAN ODPRTIH VRAT  
Doma čebelarjev Škofja Loka
Lokacija: Dom čebelarjev Čebelarskega društva Škofja Loka, Brode 37, Škofja Loka 
Organizator: Čebelarsko društvo Škofja Loka 

 
•  Predstavitev doma in dejavnosti ČD Škofja Loka 
•  Ogled čebelnjaka, zeliščnega vrta in nasada medovitih rastlin, svetovanje čebelarjev, ogled čebelarske 

opreme, prikaz točenja medu, ogled čebelarskih filmov, pokušina medu 
•  Ustvarjalne delavnice – delo z voskom
•  Organizirano vodenje po novi čebelarski učni poti (ob 11.00 in 14.00)

MOŽNOST PREDHODNEGA ZASTAVLJANJA VPRAŠANJ, 
ki se navezujejo na vsebino strokovnega srečanja (od 15.5. do 29.5.2018):
Razvojna agencija Sora, Poljanska cesta 2, Škofja Loka, kristina.miklavcic@ra-sora.si, 04/ 50 60 225
Prijave na srečanje in dodatne informacije: Razvojna agencija Sora, kristina.miklavcic@ra-sora.si, 04/ 50 60 225
Udeležba na dogodku je za udeležence brezplačna. 

PRIJAVE NA SREČANJE IN DODATNE INfORMAcIJE: 
Razvojna agencija Sora, Poljanska cesta 2, Škofja Loka, kristina.miklavcic@ra-sora.si, 04/ 50 60 225
Udeležba na srečanju je za udeležence brezplačna. 

PRIJAVE IN DODATNE INfORMAcIJE: 
Razvojna agencija Sora, Poljanska cesta 2, Škofja Loka, kristina.miklavcic@ra-sora.si, 04/ 50 60 225
cena najema stojnice znaša 10 EUR z DDV/kos (za ponudnike izdelkov domače in umetnostne obrti 5 EUR z DDV/kos), 
društva imajo na voljo brezplačno stojnico. 

DODATNE INfORMAcIJE IN PRIJAVE NA POHOD PO ČEBELARSKI POTI:  
Čebelarsko društvo Škofja Loka, predsednik Aleš Demšar, tel. št. 041 482 982, ales.demsar@softnet.si, tajnik Marijan 
Novak, tel. št. 041 590 166, nmarijan@siol.net in loski@cebelarji.si  

Občina 
Železniki

Občina 
Škofja Loka

Občina 
Gorenja vas - Poljane



Kontakt in informacije: 

Razvojna agencija Sora d.o.o. 
Poljanska cesta 2, Škofja Loka
kristina.miklavcic@ra-sora.si

04  50 60 225


