
                                                              

                                                                

 

                 

S P O Š T O V A N I 

Trženje pridelkov s kmetij in dopolnilne dejavnosti na kmetiji so lahko ena izmed možnosti in priložnosti 

po doseganju boljšega dohodkovnega položaja slovenskih kmetij in učinkovitejše izrabe proizvajalnih 

sredstev. Pri tem lahko zasledujejo različne cilje: večja  prepoznavnost kmetije, ohranjanje lokalne 

tradicije, izkoriščanje potencialov kmetije (surovine, prostori, znanja,…), možnost izkoriščanja tržnih 

niš in povpraševanje potrošnikov po domačih, lokalnih produktih ali preprosto veselje do izražanja 

lastnih potencialov v okviru izbrane dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Strnjeno lahko ugotavljamo, da 

je trženje pridelkov in DDK tiste primerne razvojne poslovne dejavnosti, ki omogočajo napredek na 

osebnem, družinskem, družbenem in okoljskem področju in prinašajo večjo socialno varnost in 

gospodarsko rast.  

Zato vas vljudno vabimo na predavanje, ki bo 

v četrtek, 24. 03. 2022, ob 10.00 v večnamenski dvorani Term Zreče 

 
Na predavanju se bomo dotaknili naslednjih tem :  

 Možnosti trženja kmetijskih pridelkov 

 Poslovne priložnosti na kmetiji v okviru dopolnilne dejavnosti 

 Kaj so in katere skupine dopolnilnih dejavnosti na kmetiji poznamo 

 Pravne podlage, priglasitev, registracija  

 Kako izvajati učinkovit marketing in prodajo na kmetiji  

 Kakšne so pričakovane potrebe po lokalnih pridelkih za nov Dom starejših občanov v 
Zrečah 

 
Strokovne teme nam bo predstavila gospa Andreja Žolnir, univ.dipl.inž.agr., koordinator ll za 

področje dopolnilnih dejavnosti na KGZ Celje, izpostava Žalec. 

Kakšne so pričakovane potrebe po lokalnih pridelkih za nov Dom starejših občanov v Zrečah, 

pa nam bo predstavila gospa Suzi Kvas, predstavnica podjetja Social d.o.o., ki je pridobila 

koncesijo za ta namen. 

 

Izvedba posveta oz izobraževanja je del projekta z naslovom »Vzpostavitev kratke dobavne verige 

ekoloških produktov na območju LAS od Pohorja do Bohorja«, akronim »Eko produkti 2020«. Naložbo 

sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 

podeželja.  

Udeleženci morajo upoštevati veljavne ukrepe za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo 

boleznijo COVID-19.  

mag. Boris PODVRŠNIK 

Župan 
 


