PROMOCIJA

Podeželje v mestu 2019 – vabljeni k sodelovanju
Začenja se štirinajsta sezona dogodkov Podeželje v mestu, zasnovanih kot mesta druženja in
spoznavanja. To so mesta povezovanja pridelovalcev hrane s porabniki ter širjenja
prepoznavnosti ponudbe pridelkov in izdelkov slovenskega podeželja. In hkrati mesta, kjer se
prepletata kulinarična in kulturna tradicija podeželja ter v mestnih središčih navdušita
ljubitelje podeželske kulinarike. So tudi mesta, kjer se gospodarji kmetij srečajo s porabniki, ki
cenijo domačo hrano, pridelano na kmetijah.
K sodelovanju vabimo kmetije s kakovostnimi pridelki in izdelki. Posebno vabljeni vsi, še
posebej tisti, ki na dogodkih še niste sodelovali in še iščete tržne kanale. Prav tako bomo veseli
sodelovanja pri soustvarjanju kulturnega programa, delavnic, prikaza dela na kmetiji,
turističnih zanimivosti regij in podobno.
Ne odlašajte s PISNIMI prijavami na razpisane dogodke, število prodajnih stojnic je omejeno.
Razpis najdete tudi na spletni strani www.kgzs.si.
RAZPIS dogodki Podeželje v mestu 2019
Številka
1

Datum
Sobota, 13. april

2
3*

Sobota, 4. maj
Sobota, 11. maj

4

Sobota, 31.
avgust

5

Sobota, 21.
september
Sobota, 5.
oktober

6**

Naslov prireditve
Podeželje v mestu Ljubljana –
velika noč na podeželju
Podeželje v mestu Koper
Podeželje v mestu Ljubljana –
Dobrote slovenskih kmetij
Podeželje v mestu Ljubljana –
pridelano in ponujeno z
ljubeznijo
Podeželje v mestu Maribor
Podeželje v mestu Ljubljana –
gremo na kmetijo

Lokacija
Ljubljana, Pogačarjev
trg
Koper, pri Taverni
Ljubljana, Pogačarjev
trg
Ljubljana, Pogačarjev
trg
Grajskem trgu/Trg
Svobode
Ljubljana, Pogačarjev
trg

*Prednost pri sodelovanju imajo kmetije, ki sodelujejo na ocenjevanju 30. državne razstave Dobrote slovenskih kmetij.
**Prednost pri sodelovanju imajo turistične kmetije, članice Združenja turističnih kmetij Slovenije.

Pisne prijave za razpisane prireditve sprejemamo na e-naslov pr@kgzs.si ali po pošti na
naslov Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana (za
PVM). Po preverjanju razpisanih pogojev vas obvestimo glede možnosti sodelovanja.
1. V prijavi navedite, na katero prireditev se prijavljate (številko ali naslov prireditve).
2. Navedite kontaktne podatke (ime, priimek, naslov, kontaktni telefon in elektronski
naslov, ime kmetije in kaj boste prodajali).
3. Zavezanci za DDV navedite tudi identifikacijsko številko.

4. Za prodajo izdelkov morate imeti potrebna dovoljenja.
5. Pogoj za sodelovanje na prireditvi je poravnan članski prispevek Kmetijsko
gozdarski zbornici Slovenije.
6. Prijavnina je 18 evrov + ddv. Poravnate jo po prejemu položnice pred posameznim
dogodkom.
Z veseljem vam posredujemo dodatne informacije in odgovorimo na morebitna vprašanja.
Lahko nam pišete na e-naslov pr@kgzs.si ali pokličite na telefon 01 51 36 609 (Tatjana).

