
 
 

 

Datum: 25.07.2018             

 

Spoštovani, 

Občina Ilirska Bistrica v sodelovanju z TIC Ilirska Bistrica in Društvom za razvoj podeželja med 
Snežnikom in Nanosom že vrsto let konec septembra skupaj z različnimi izvajalci s področja kmetijstva 
in s podporo KGZS Zavoda Nova Gorica organizira Kmetijsko tržnico – dvodnevno sejemsko prireditev 
namenjeno predstavitvi kmetijskih pridelovalcev in predelovalcev iz področja Občine Ilirska Bistrica in 
širše.  

Z velikim trudom organizatorjev je prireditev postala osrednja regijska strokovna kmetijska sejemska 
prireditev na tem področju, na kateri povprečno sodeluje več kot 100 razstavljavcev – poleg 
sodelujočih iz Občine Ilirska Bistrica, sodelujejo tudi ponudniki in razstavljavci iz Občin Pivka in 
Postojna, razstavljavci z slovenske Obale, Krasa, Goriškega, nekaj jih pride s področja celotne Slovenije, 
Hrvaške (Istra in Kvarner) in sosednje Italije. V povprečju obišče sejem skupno med 5000 in 6000 
obiskovalcev, med katerimi je tudi precej hrvaških obiskovalcev.  

Letos smo naziv Kmetijske tržnice nadgradili z podnaslovom Kmetijsko obrtni sejem, kar še bolj opisuje 
dogajanje in ponudbo na prireditvi, ki bo potekala v soboto 22.9. in nedeljo 23.9.2018. Nosilna tema 
prireditve je »110 let žganjekuhe v Brkinih«, saj je bila leta 1908 podeljeno prvo dovoljenje za kuhanje 
brkinskega slivovca. Na nosilno temo pripravljamo različne delavnice in razstave, različna ocenjevanja 
lokalnih produktov, prodajo na stojnicah in seveda sejemsko predstavitev kmetijskih strojev, kmetijskih 
proizvajalcev in podjetništva s področja kmetijstva. V soboto bo v dopoldanskih urah potekal tudi 
posvet na temo Kmetijstvo na Primorskem nekoč, danes, jutri, popoldne pa bo namenjen srečanju 
traktorjev in ljubiteljev kmetijske mehanizacije. Nedelja bo namenjena lokalni kulinariki in srečanju 
ljudskih godcev. 

Vabimo vas k sodelovanju, saj smo prepričani, da lahko tudi vi nadgradite našo prireditev in jo naredite 
še bolj prepoznavno v širšem prostoru, ki ga želimo pokriti. V prilogi vam zato pošiljamo prijavnico za 
sodelovanje na prireditvi, ki nam jo čimprej vrnite. Vse podrobne informacije pa lahko dobite preko 
telefona 031 339 789 ali na e-mail info@razvoj-podezelja.si.  

Veselimo se vašega sodelovanja, 

 

         Strokovni vodja LAS: 

          Aleš ZIDAR 
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