
1 8 .  T E D E N 

Podeželja
N A  L O Š K E M

3. - 10. OKTOBRA  2020



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

aktivnosti na Škofjeloškem, predstavljamo letošnji:

Podeželja
N A  L O Š K E M

P R O G R A M  1 8 .  T E D N A 

Vabljeni!

Želite začutiti utrip na Tržnicah kmetijskih pridelkov 
in izdelkov v Škofji Loki in Gorenji vasi ter spoznati 

visokokakovostno ponudbo, ki se tu predstavlja?

Ste za turistično doživetje, povezano s tradicijo,  
dediščino in umetnostjo?

Kakšna komunikacija z gosti v mojem gostinskem lokalu ali 
turistični kmetiji je prava, primerna in dovolj avtoritativna? 

Kako lahko zelišča in začimbe popestrijo kulinarične  
dobrote našega območja?

Kakšne priložnosti mi prinaša blagovna znamka  
Babica in Dedek, naravni izdelki iz škofjeloških hribov?  

Kakšna je v primerjavi z ostalimi znamkami v Sloveniji  
in izven? Zakaj lokalno?

 Želite preživeti zanimiv in poučen dan med člani 
Čebelarskega društva Škofja Loka? 

sobota, 3. 10. 2020
TRŽNICA KMETIJSKIH PRIDELKOV IN IZDELKOV v Škofji Loki 

(predstavitev ponudnikov in društev)

ponedeljek, 5. 10. 2020 in torek, 6. 10. 2020
KOMUNIKACIJA S STRANKO V GOSTINSTVU

četrtek, 8. 10. 2020
ZELIŠČA IN ZAČIMBE V KULINARIKI

petek, 9. 10. 2020
BLAGOVNA ZNAMKA BABICA IN DEDEK
Pasti sodobne hrane in kako se jim izogniti?

sobota, 10. 10. 2020
DAN ODPRTIH VRAT Doma čebelarjev v Brodeh

sobota, 10. 10. 2020
SPREMLJAJOČE SOBOTNO DOGAJANJE - TRADICIJA, 

USTVARJALNOST IN TURISTIČNA DOŽIVETJA

sobota, 10. 10. 2020
TRŽNICA KMETIJSKIH PRIDELKOV IN IZDELKOV v Gorenji vasi 

(predstavitev ponudnikov in društev)



PROGRAM PREDAVANJA
•  Kako komunicirati z zaposlenimi in z gosti? 
•  Kaj stranka lahko pričakuje in kako ukrepati, ko je 

neprijazna?
•  Česa si pri komunikaciji ne smemo privoščiti? 
•  Na kaj moramo biti pozorni pri izvedbi slavij in 

cateringov?
•  Bonton pri mizi in ob strežbi
•  Uporaba cvetja ob različnih priložnostih 

Delavnico bosta izvedla Bojana Košnik Čuk, 
mednarodno priznana strokovnjakinja s področja 
poslovnega, diplomatskega protokola, bontona 
ter kulture vedenja in Peter Ribič, organizator 
izobraževanja odraslih na Biotehniškem centru 
Naklo, ki poučuje hortikulturo, njegovo stroko-
vno področje pa so predvsem okrasne lesnate 
rastline. 

PRVI DEL:
Blagovna znamka danes in kako jo 
vidimo v prihodnje?
•  Osnovne informacije o blagovni znamki in 

vključitev v znamko za nove ponudnike
•  Predstavitev izsledkov raziskave o blagovnih 

znamkah v Sloveniji in kakšno mesto zaseda 
naša v primerjavi z ostalimi?

•  Razprava z udeleženci - kje vidimo blagovno 
znamko v prihodnje? 

Predstavitev dveh ponudnikov blagovne znamke 
z manjšo degustacijo.

DRUGI DEL:
Predavanje o pomenu lokalne 
pridelave hrane - Pasti sodobne 
hrane in kako se jim izogniti?
•  Bi se radi izognili pastem sodobne hrane in ostali 

dolgo zdravi in vitalni?
•  Kaj je lokalna hrana in zakaj je bolj kakovostna kot 

uvožena?
•  Zakaj podpirati lokalne ponudnike osnovnih živil 

in izdelkov?
•  Kakšen je pomen lokalne oz. domače pridelave?
•  Zakaj je pomembno, kakšen odnos imamo do 

samega sebe?
•  Kako je ravnovesje telesa in duha povezano z 

našim odnosom do hrane?

Izsledke raziskave bo v prvem delu predstavil Erik 
Logar, mladi raziskovalec na Znanstvenorazisko-
valnem centru Slovenske akademije znanosti 
in umetnosti ter doktorski študent geografije 
Univerze v Ljubljani. Ukvarja se s proučevanjem 
razvoja podeželja, v preteklih letih s primerjavo 
značilnosti slovenskega podeželja s podeželjem 
v Nemčiji, v sklopu doktorata pa raziskuje tudi 
učinke teritorialnih blagovnih znamk na razvoj 
podeželja, ne samo v slovenskem prostoru, 
temveč tudi v tujini. 

Predavanje o pomenu uživanja lokalne hrane bos-
ta pripravila Adriana Dolinar in Rajko Škarič. 
Predstavnica Združenja za obuditev celostnega 
človeka, Adriana Dolinar, je avtorica številnih 
člankov o preverjenih naravnih in celostnih 
rešitvah različnih težav človeka (in živali) ter so-
avtorica številnih knjig projekta Skupaj za zdravje 
človeka in narave (Kako zmanjšati porabo antibio-
tikov?, Vojna ali mir z bakterijami, Adijo, prehladi, 
Konec zgage, Resnice in zmote o maščobah, 
Resnice in zmote o holesterolu, Naravne rešitve 
za bolečine, Kako ohraniti možgane, Resnice in 
zmote o kandidi, Resnice in zmote o osteoporo-
zi,…). Rajko Škarič bo kot predavatelj za strokovno 
in laično javnost spregovoril o odnosih do sebe, 
sočloveka in nenazadnje zdravja. 

PROGRAM DELAVNICE 
•  Načini uporabe zelišč v kulinariki
•  Zakaj so zelišča in začimbe pri pripravi jedi tako 

pomembna? 
•  Priprava 5 različnih jedi na žlico ter uporaba 

začimb in dišavnic pri tem

Delavnico bosta izvedli Jožica Bajc Pivec in 
Kristina Frlic.

Zeliščarka Jožica Bajc Pivec je ljubiteljica narave 
in zemlje že od malih nog. Po 36-ih letih dela v 
računovodstvu je ukvarjanje z zelišči spremenila 
v svoj poslovni izziv. Svoje znanje je nadgrajevala 
pri različnih domačih in tujih strokovnjakih, sicer 
obdeluje svoj zeliščni vrt, izvaja številne delavnice 
in predavanja, izdeluje tudi najrazličnejše zeliščne 
pripravke. 
Ob pripravi jedi ji bo v pomoč Kristina Frlic, ki na 
srednji šoli Biotehniškega centra Naklo poučuje 
praktični pouk s področja živilstva. 

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

•  Pestro dogajanje v Centru domače in umet-
nostne obrti na Mestnem trgu

•  Popestritev s kulturnim programom, prikazi in 
delavnicami za otroke

PONEDELJEK, 5. 10. 2020 od 9.00 do 13.00 ure in 
TOREK, 6. 10. 2020 od 9.00 do 13.00 ure 

KOMUNIKACIJA S STRANKO V GOSTINSTVU 
predavanje
Lokacija: Upravna enota Škofja Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka (velika sejna soba) 
Organizatorji: Razvojna agencija Sora in sodelujoči partnerji projekta Okusi Škofjeloškega

PETEK, 9. 10. 2020 od 15.00 do 17.00, 17.30 do 19.30 ure 

BLAGOVNA ZNAMKA BABICA IN DEDEK 
njena vloga pri razvoju podeželja in razvoju kvalitetne 
ponudbe živil na Škofjeloškem 
delavnica z nosilci blagovne znamke in novimi potencialnimi 
uporabniki znamke
Lokacija: Upravna enota Škofja Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka (velika sejna soba)
Organizatorja: Razvojna agencija Sora in Društvo za razvoj podeželja Resje 

ČETRTEK, 8. 10. 2020 od 16.00 do 20.00 ure  

ZELIŠČA IN ZAČIMBE V KULINARIKI
kulinarična delavnica za osveščanje širše javnosti 
Lokacija: Gostilna Pr´Starman, Stara Loka 22, Škofja Loka 
Organizatorji: Razvojna agencija Sora in sodelujoči partnerji projekta Okusi Škofjeloškega

SOBOTA, 3. 10. 2020 in SOBOTA, 10. 10. 2020 od 8.00 do 12.00 ure

TRŽNICI KMETIJSKIH PRIDELKOV IN IZDELKOV
Lokaciji: Mestni trg, Škofja Loka (3.10.), Trg Ivana Regna, Gorenja vas (10.10.)
Organizatorji: Razvojna agencija Sora, Kmetijsko gozdarski zavod Kranj, Oddelek za kmetijsko 
svetovanje, Enota Škofja Loka, društva 

SOBOTA, 10. 10. 2020 od 10.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 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, ogled čebelarske zbirke, svetovanje 

čebelarjev, ogled čebelarske opreme, ogled čebelarskih filmov, pokušina medu 
•  Ustvarjalne delavnice – delo z voskom (od 12.00 do 13.00)
•  Organizirano vodenje po čebelarski učni poti (ob 11.00 in 13.00) 

SOBOTA, 3. 10. 2020 in SOBOTA, 10. 10. 2020 

SPREMLJAJOČE SOBOTNO DOGAJANJE  
tradicija, ustvarjalnost in turistična doživetja
Lokacija: Dvorec Visoko, Rupnikova linija in trg pred plavžem, Železniki 
Organizatorja: Zavod Poljanska dolina in Javni zavod Ratitovec 

•  Vodenje po Dvorcu Visoko (10.10.2020 ob 10.00 uri; vodenje je za udeležence brezplačno) 
•  Vodenje po Rupnikovi linji (3.10.2020 ob 10.00 uri; zbiranje udeležencev pred utrdbo na Golem vrhu, 

vodenje je za udeležence brezplačno)
 • Prikaz kovanja na trgu pred plavžem (3.10.2020 ob 10.00 uri)

OBVEZNE PRIJAVE NA DELAVNICO IN DODATNE INFORMACIJE:  
Razvojna agencija Sora, Poljanska cesta 2, Škofja Loka, kristina.miklavcic@ra-sora.si, 04/ 50 60 225.
Udeležba na dogodku je za udeležence brezplačna. Število mest je omejeno.

OBVEZNE PRIJAVE NA DELAVNICO IN PREDAVANJE TER DODATNE INFORMACIJE: 
Razvojna agencija Sora, Poljanska cesta 2, Škofja Loka, kristina.miklavcic@ra-sora.si, 04/ 50 60 225.
Udeležba na dogodku je za udeležence brezplačna. Število mest je omejeno. 

OBVEZNE PRIJAVE NA DELAVNICO IN DODATNE INFORMACIJE:  
Razvojna agencija Sora, Poljanska cesta 2, Škofja Loka, kristina.miklavcic@ra-sora.si, 04/ 50 60 225.
Udeležba na dogodku je za udeležence brezplačna. Število mest je omejeno.

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:  
Dodatne informacije in prijave na pohod po čebelarski poti: Čebelarsko društvo Škofja Loka, predsednik Marijan Novak, 
nmarijan@siol.net, loski@cebelarji.si, 041 590 166. 

DODATNE INFORMACIJE ZA NAVEDENI VODENJI:   
Zavod Poljanska dolina, Jera Miklavčič, zavod@poljanskadolina.com, 031 720 573. Pri vodenju po Rupnikovi liniji so 
zaželene čelne svetilke ter primerna obleka in obutev. Obvezno je nošenje zaščitnih mask.    
DODATNE INFORMACIJE ZA PRIKAZ: Javni zavod Ratitovec, Nataša Habjan, natasa.habjan@jzr.si, 04/514 73 56. 
V primeru dežja prikaz odpade. 



Kontakt in informacije: 

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

04  50 60 225

Vsi dogodki bodo izvedeni v skladu s priporočili NIJZ za preprečevanje širjenja corona virusa.  
Dogajali se bodo v večjih prostorih, število udeležencev bo omejeno, v zaprtih prostorih bo obvezna 

tudi uporaba zaščitnih mask in razkužil. Tudi na prostem je uporaba mask priporočljiva.


