
 
 

 
 
 
 
 
 

Odkup pridelkov od lokalnih proizvajalcev in oskrba skupnosti s kakovostnimi domačimi proizvodi, 

diverzifikacija podeželskih gospodarskih priložnosti in varna delovna mesta, 

ohranjanje lokalnih naravnih virov in kulturne identitete, 

povezane in odporne skupnosti. 

Kako je nekaterim že uspelo? 

 

 
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj in Focus, društvo za sonaraven razvoj  

vas vabita na  
  
 

STROKOVNO EKSKURZIJO Z OGLEDOM IN PREDSTAVITVIJO 

MLEKARNE PLANIKA IN KMETIJSKO GOZDARSKE ZADRUGE ŠKOFJA LOKA 

 

Uspešne zgodbe povečevanja dodane vrednosti in dostopnosti podeželskih 
proizvodov 

13. junij 2018, od 7. do 17.30 ure, Ljubljana/Bovec/Kobarid  
 
 
 

 
Vabimo vas, da na terenu in iz prve roke spoznate dve dobri praksi spodbujanja dostopnosti domačih 
produktov višje kakovosti, po katerih potrošniki vse bolj povprašujejo.  
 
Na okrogli mizi pa bomo v družbi uglednih gostov slišali, kako jim je uspelo – spoznali bomo faktorje uspeha in 
večplastne koristi za proizvajalce, potrošnike in celotno lokalno skupnost. Predstavili bomo spodbude in načine, 
kako dobre prakse prenesti tudi v druga slovenska okolja. 
 
Strokovna ekskurzija je namenjena predstavnikom občin, razvojnih agencij, LASov, zadrug, kmetij, podjetij, 
javnih ustanov, civilne družbe, interesnih in strokovnih združenj, ostalim zainteresiranim za podeželske 
skupnostne projekte ter medijem.  
 

Obvezne prijave sprejemamo na prijavnici do zapolnitve mest (v primeru preseganja razpoložljivih 
mest bo udeležba omogočena po enemu predstavniku na organizacijo). Udeležba, vključno z avtobusnim 
prevozom in malico, je brezplačna. Dodatne informacije pri Gaji Brecelj na 01 439 4895, gaja@umanotera.org in 
na spletni strani www.DovoljZaVse.si.  
 
Izvedba dogodka poteka v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije. 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXAPdRq30y7VMGiu0oFtuxB36DfYy6IGJglut2P5BdTi5F_A/viewform?c=0&w=1
mailto:gaja@umanotera.org
http://www.dovoljzavse.si/


 
 

  
 

Program 
 

7.00 Odhod iz Ljubljane: zbor na P+R Barje  

(po potrebi pobiranje udeležencev v Novi Gorici ob 8.15) 

 
Predstavitev dnevnega programa in projekta Dovolj za vse: skupnostno upravljanje z 

življenjskimi viri (na avtobusu) 

  
Sodobni razvoj podeželja – priložnosti in izzivi (na avtobusu) 

10.00 Prihod v Bovec 

10.00 Terenska predstavitev dobre prakse Mlekarna Planika – kreativnost pri razvoju 

produktov, ohranjanje pašništva, turistična ponudba  

 Voden ogled ekološkega posestva v Bovcu in transfer v Kobarid 

 Predstavitev dobre prakse, Kobarid 

12.00 Odmor z eko pogostitvijo 

12.45 Predstavitev dobre prakse Kmetijsko gozdarske zadruge Škofja Loka – izboljšanje 

ponudbe lokalnih produktov višje kakovosti potrošnikom 

Okrogla miza: Izzivi in priložnosti povečevanja dodane vrednosti in dostopnosti 

podeželskih proizvodov 

 Anka Lipušček Miklavič, direktorica Mlekarne Planika 

 Mitja Vodnjov, direktor KGZ Škofja Loka 

 mag. Vesna Erhart, vodja projektov v Zavodu EKOmeter 

 Posoški razvojni center (tbc) 

14.45 Odhod v Ljubljano 

17.30 Predviden prihod v Ljubljano (P+R Barje) 

 
Ekskurzija bo upoštevala Politiko organizacije trajnostnih dogodkov in vabimo vas, da se nam v tem duhu pridružite. 
Pridite na zbirno mesto s čim manjšim ogljičnim odtisom: 

 s kolesom: postaja BicikeLj na lokaciji, št. postaje 38; 
 z mestnim avtobusom: avtobus št. 9; 
 z vlakom ali medmestnim avtobusom: poiščite najbolj ugodno povezavo z avtobusom (vozni red) ali vlakom 

(vozni red), s postaje pa brez prestopa z mestnim avtobusom št. 9; 
 z avtomobilom: z ostalimi udeleženci dogodka ali na spletnem mestu Prevoz.org se dogovorite za 

sopotništvo. 
 

http://www.lpt.si/parkirisca/parkirisca_osebna_vozila/barje
https://www.ap-ljubljana.si/vozni-red/
http://www.slo-zeleznice.si/sl/potniki/slovenija/vozni-redi

