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ZADEVA: 20. OBLETNICA PROJEKTA SLOVENSKI KOZOLEC – pismo podpore Ministrstva za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  

 
Spoštovani, 

 

iz roda v rod se prenašajo znanje, izkušnje in ambicioznost slovenskega kmeta. Kmetije skrbijo 

za razvoj slovenskega podeželja, za slovensko pokrajino, ki je obdelana in živi. Skrbijo tudi za 

državljane Republike Slovenije, lahko rečemo - za slovenskega potrošnika, ki lahko uživa lokalno 

pridelano hrano. Na tržišču je vedno več lokalnih dobrot, ki so dostopne potrošnikom oz. tistim, 

ki nimajo možnosti, da si pridelajo hrano doma.  

 

V času velikih sprememb in gospodarskih izzivov predstavlja poklic kmeta eno od možnosti, s 

katero se lahko opremo na tradicijo in jo povežemo s sodobno znanostjo in tehnologijo. Vsega 

tega pa seveda ne more biti brez človekovega neprenehnega hotenja »po več« - po novih znanjih, 

ki se udejanjajo v inovacijah in raziskavah, te pa so gonilna sila razvoja posameznika in družbe.  

 

Zagotovo je ena od pomembnih inovacij slovenskega kmeta, ki se je oblikovala in izpopolnjevala 

skozi stoletja - kozolec. Že od nekdaj je simbol slovenskega podeželja. Njegovo obliko sta 

ponavadi narekovala oblikovanost tal, obseg potrebe in nenazadnje - premožnost gospodarja.   

 

V zavesti slovenskega kmeta živi kozolec kot »priprava«, povezana z žitom, v 20. stoletju predvsem 

s pšenico – torej s tistim žitom, ki je globoko povezano z osnovnim, najbolj iskanim živilom – 

kruhom. Pšenica je bila vedno cenjena, ker je pomenila preživetje, zato so jo kmetje želeli 

obvarovati pred naravnimi nezgodami s tem, da so jo dali v sušenje na kozolec. Pripravam in 

pripomočkom za sušenje žit je moral slovenski kmet res namenjati veliko pozornosti, predvsem 

zaradi naravnih (vremenskih) razmer, saj je bilo od tega odvisno njegovo preživetje. Kljub vsem 

drugim pripravam za sušenje žita si je moral omisliti nekaj, kar je kljubovalo poletnim deževjem in 

bilo neodvisno od vremena – in to je kozolec. 

 

Pomembnost kozolca kot takega je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prepoznalo 

tudi preko že zaključenega Programa razvoja podeželja za obdobje 2007 – 2013. Z različnimi 

ukrepi smo tako spodbujali ohranjenost obdelanosti podeželja, zmanjševanje negativnega vpliva 

kmetijstva na okolje in spodbujanje sonaravnega načina kmetovanja, nadalje zaposlovanje in 

ustvarjanje novih delovnih mest na podeželju ter izboljšanje kakovosti življenja na podeželju 

preko aktivnosti pri obnovi in razvoju vasi – tudi v smislu ohranjanja dediščine na podeželju. 

Podpore za obnovo in razvoj vasi izboljšujejo kakovost življenja v podeželskih območjih in tako 

prispevajo k privlačnosti vaškega okolja kot bivanjskega prostora in potenciala za razvoj drugih 

dejavnosti, še posebej turizma. Podpore za ohranitev dediščine na podeželju pa omogočajo 

povezovanje kulturne dediščine, naravnih vrednot ter kulturne krajine z razvojem turizma in 



 

preživljanjem prostega časa, poleg tega pa prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja na 

podeželju in posredno vplivajo tudi na večjo gospodarsko vitalnost podeželja.  

 

V novem Programu razvoja podeželja (2014–2020) sicer direktnih naslednikov zgoraj omenjenih 

ukrepov ni, kar pa ne pomeni, da projekti, ki bodo vključevali aktivnosti, vezane na ohranjanje 

dediščine na podeželju, ne bodo več podprti. Največ tovrstnih projektov se pričakuje v okviru 

projektov, ki jih bodo prijavile lokalne akcijske skupine (LASi) v okviru ukrepa LEADER ter 

projektov v okviru podukrepa Naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti, kjer bodo 

prednostno podprte tudi naložbe v naravno in kulturno dediščino ter tradicionalna znanja. Poleg 

tega bo možno pri investicijskih ukrepih Naložbe v fizična sredstva, v primeru obnov nepremičnin, 

ki sodijo med nepremično dediščino na podeželju, uveljavljati višje upravičene stroške, vnaprej 

definirane v katalogu, ki bo urejal najvišje priznane vrednosti za posamezna dela.  

 

Slovenski kmet je bil in ostaja navezan na kozolec. Gre torej za simbol pridnega, odgovornega 

kmeta, ki s spoštovanjem ravna tudi s kulturno dediščino in tako ohranja slovensko podeželje. 

 

 

Mag. Dejan Židan 

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 


