
16. KMEČKA TRŽNICA
sobota, 17. oktober 2020

8:00 - 12:00
Mestni trg

Idrija

tržnica lokalnih pridelkov in izdelkov kmetij z idrijskega in cerkljanskega podeželja

Na tržnici bodo na voljo naslednji pridelki in izdelki:

Organizator: ICRA d.o.o. Idrija
Prireditev Kmečka tržnica 2020 poteka v okviru projekta Dobimo se na tržnici 4, ki je sofinanciran s strani 
Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Prireditev sofinancirata tudi 
Občina Idrija in Občina Cerkno. Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

• mleko in mlečni izdelki (siri vseh vrst, jogurti, maslo, pinjenec, sirotka, jogurti 
iz ovčjega mleka,

• sortni med (v kozarcih in točeni),
• idrijski žlikrofi,
• kruh in pekovski izdelki (piškoti, potičke, ocvirkovca, flancati), rezanci,
• kokošja jajca,
• sezonska zelenjava in sadje, 
• suhomesnati izdelki,
• izdelki za nego obraza in telesa,
• pleteni izdelki za otroke in odrasle,
• izdelki iz zelišč,
• lokalno pivo.



Z nami bodo:

• Kmetija pri Kafurju
• Kmetija Pri Jeramu
• Kmetija V Gradiš
• Kmetija Pri Raspetu
• Kmetija Na Ravan
• Kmetija Pri Bašlju
• Klančarjeva kmetija
• Kmetija Kogovšek
• Kmetija Na Hmenic
• Hiša zelišč
• RUDI kava, Rodolfo Di 

Giamberardino s.p.
• Pivovarna Zajc

Pomembno obvestilo

Spoštovani obiskovalci.
V času obiska dogodka Kmečka tržnica ravnajte v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili Nacio-
nalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki veljajo za 
obisk prireditev.

Prosimo vas za dosledno upoštevanje spodaj navedenih preventivnih ukrepov, saj lahko le z odgovornim 
ravnanjem prispevamo k preprečevanju širjenja bolezni:
• prireditev obiščite le, če ste zdravi,
• na tržnico vstopajte pri označenem vhodu ter izstopajte pri izhodu,
• ob prihodu in izhodu s prizorišča si razkužite roke in nosite pravilno nameščeno masko ves čas obis-

ka prireditve,
• roke si razkužujte tudi ob obisku posamezne stojnice in se prodajnih produktov čim manj dotikajte,
• upoštevajte pravilno higieno kašlja,
• vzdržujte varnostno razdaljo vsaj 2 metra,
• pri prehodu čez prizorišče in pri čakanju pri posamezni stojnici upoštevajte talne označbe,
• upoštevajte morebitna navodila redarjev na prireditvi.

Podrobnejše informacije o bolezni, priporočilih, najpogostejših vprašanjih, preprečevanju okužb so 
dostopne na spletni strani NIJZ www.nijz.si.

• KGZ Idrija
• Polak d.o.o.
• Kmetija Košenija
• Kmetija Na Kalu
• Irma Grošelj s.p.
• Naturalina, Evgen krivec s.p.
• Čebelarstvo Lapanja
• Čebelarstvo Rupnik Ciril
• Čebelarstvo Cvetka Bevk
• Čebelarstvo Kolenc
• Cofki.si, Tatjana Bolčina Kacin
• Jožefa Peternel, ročno pleteni 

izdelki iz ovčje volne


