
15. KMEČKA TRŽNICA
tržnica lokalnih pridelkov in izdelkov kmetij z idrijskega in cerkljanskega podeželja

Prireditev Kmečka tržnica 2019 poteka v okviru projekta »Novi izzivi slovenske drobnice«, v katerem sodelujejo LAS Notranjska, LAS Dolenjska in Bela 
Krajina, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline ter LAS s CILjem. Ak�vnos� so financirane s pomočjo Evropskega kme�jskega sklada za razvoj podeželja in 
Republike Slovenije. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kme�jstvo, gozdarstvo 
in prehrano. Za vsebino informacij je odgovoren LAS s CILjem.

Organizator: ICRA d.o.o. Idrija, LAS s CILjem 
Soorganizatorji ak�vnos�: ZPM Idrija, Čebelarsko društvo Idrija, Mestna knjižnica in čitalnica Idrija, Turis�čno društvo Idrija
Medijski sponzor: radio Primorski val

sobota, 19. oktober 2019
8:00-12:00

Idrija
Mestni trg

prodaja lokalnih pridelkov in izdelkov kme�j z idrijskega in cerkljanske-
ga podeželja: sadje, zelenjava, med, mleko in mlečni izdelki, suhe 
mesnine in drugi mesni izdelki (Mestni trg)
predstavitev ak�vnos� lokalnih akcijskih skupin vključenih v projekt 
sodelovanja LAS Novi izzivi slovenske drobnice (Mestni trg)

9:30 – 11:30 ustvarjalne delavnice za otroke (ZPM Idrija)
10:30 voden ogled meščanskega čebelnjaka in podeželskih čebelnja-
kov (vodi Čebelarsko društvo Idrija, zbirno mesto: INFO stojnica na 
Mestnem trgu)
10:00 ura pravljic: Ovčka Belka plete oblačila (pritličje Mestne knjižnice 
in čitalnice Idrija, primerno za otroke staros� od 4. do 8. leta)

11:00 žrebanje zmagovalca nagradne uganke (Mestna knjižnica in 
čitalnica Idrija na Mestnem trgu)
9:00-12:00 razstava Gobe iz idrijske okolice pri Črnem orlu 
(Turis�čno društvo Idrija)

9:00-13:00 Huda kuhna Društva Hudournik, iz katere bo dišalo po 
tradicionalnih dobrotah lokalnih ponudnikov
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predstavitev kakovostnih izdelkov, pridelkov in storitev z Idrijskega, ki 
so vključeni v kolek�vno blagovno znamko Idrija izbrano, ter novega 
darilnega programa in spominkov iz medu, nastalih v okviru projekta 
sodelovanja LAS Med-o-Vita (Zavod za turizem Idrija) 

◊ 


