
                 

       

Vse predstavnike strokovnih služb občin in zainteresirane posameznike, vabimo, da se udeležite 

posveta:  

»POVEZOVANJE LOKALNIH BLAGOVNIH ZNAMK NA OBMOČJU  REGIJE JVS«,  

ki bo v sredo 19.06.2013, ob 9.00 uri, v banketni dvorani HIŠE KULINARIKE, 

Glavni trg, Novo mesto 

    

Spoštovani, 

podeželje je v naši regiji zelo pisano in dinamično. V obdobju 2007 – 2013,  je nastalo več novih 

lokalnih blagovnih znamk, pa tudi lokalnih tržnic, ki se bolj ali manj uspešno trudijo umestiti v 

prostor.   Podobno živahne aktivnosti pa pričakujemo tudi v naslednji finančni perspektivi. 

Pomemben zagon bo podeželje pridobilo  s prenovo Mestne tržnice Novo mesto. Želja nas vseh je, da 

postane mestna tržnica osrednji regijski prostor, kjer bodo prodajali svoje pridelke in izdelke  

ponudniki iz celotnega območja naše regije. 

S posvetom želimo dobiti  odgovor na vprašanje ali potrebujemo krovno regijsko znamko, ki bo 

povezovala vse lokalne blagovne znamke in skrbela za kvaliteto, prepoznavnost in zagotavljanje 

količin.  

Posvet bo sestavljen iz dveh delov: 

I. predstavitveni del,  

II. razprava, h kateri bodo vabljeni sogovorniki, ki lahko s svojimi izkušnjami pomagajo 

začetnikom pri razvoju blagovne znamke oz. imajo konkretne predloge za izboljšanje 

ponudbe in zvečanje konkurenčnosti.  

Zaključki posveta bodo izhodišče za pripravo projekta »Ureditev in mreženje tržnic na območju JVS, 

s poudarkom na povečanju lokalne samooskrbe«. 

 

Vljudno vabljeni! 

 
 
Mestna občina Novo mesto:  LAS Dolenjska in Bela krajina:  Zavod za turizem
          Novo mesto:  
 
Alojz Muhič    Tone Hrovat      Ivan Kuljaj  
Župan     Predsednik Skupščine LASDBK                  Direktor 
 



                 

VSEBINA POSVETA: 

9.00 – 9.15  Uvodni pozdrav 

9.15 – 9.45  Predstavitev projekta »Prenova mestne tržnice Novo mesto« s poudarkom na 

regijskem trženju izdelkov 

9.45 – 10.15      Kako postati konkurenčen, KZ Novo mesto, Jure Vončina 

10.15 – 10.45    Kakovost in pestrost ponudbe privabljata kupce, KGZ Novo mesto, Natalija Pelko 

10.45 -  11.15    Odmor  - Prigrizek 

11.15 – 13.00 Vodena razprava: k razpravi bodo vabljeni:  

Občina Šentjernej - Nadstrešnica na sejmišču v Šentjerneju (projekt Leader) 
- Prenos dobre prakse tud na druge občine iz območja LASDBK 

Občina Škocjan - Mlinarjeva pot (projekt Leader) delo na turistični blagovni znamki 

Občina Dol. Toplice - Kmečka tržnica Dolenjske Toplice – razvoj lokalne blagovne znamke 

Občina Mirna Peč - Tržnica organizirane v okviru privatne iniciative 
- Pobude za lokalno-javno tržnico obstajajo 

Občina Žužemberk - »Trški dnevi« - dogodek s tradicijo 

Občina Trebnje - Razvita trebanjska tržnica; v okviru projekta »Trebanjski šopek«  

Občina Mokronog Trebelno - Pobuda za razvojno središče »Makronovo«  (turistični produkt v razvoju v 
povezi z blagovno znamko) 

Občina Šentrupert - »Dežela kozolcev« (nov turistični produkt s prepoznano blagovno znamko) 

Občina Šmarješke Toplice - »Pejd puj« - blagovna znamka in na novo razvita lokalna tržnica 

Občina Straža - Pasti pri razvoju blagovne znamke občine 

Občina Mirna  - Predvidena ureditev lokalne tržnice 

Občina Črnomelj - Sobotna kmečka tržnica 

Občina Semič - Pobuda za povečano prodajo lokalno pridelane hrane 

Občina Metlika - Sobotna kmečka tržnica – prodaja lokalnih kmetijskih produktov 

Rokodelski center Ribnica - Center rokodelstva, suha roba 

KZ Metlika - Metliške mesnine, vino 

Združenje za ekološko kmetovanje 
Dolenjske in Bele krajine 

- Eko tržnice v Novem mestu 

Društvo Grmčani - Blagovna znamka, ki jo je razvil Zavod Grm Novo mesto – Center 

biotehnike in turizma (mlečni izdelki, sok, mesnine…) 
Društvo Drot - Razvita znamka »Dobrote Dolenjske«, nadaljevanje projekta »Trebanjski 

šopek« 

RIC Bela krajina - Bela krajina turistična destinacija »Dobro za oba«,  
- Belokranjska pogača 

RC Kočevje Ribnica - Kočevski gozdni med 

 

13.00       Zaključki 

Moderator posveta bo:  dr. Jože Podgoršek 

Ker lahko z vašo aktivno udeležbo (predstavitev  blagovne znamke, vizija povezovanja, izmenjava 

in predlogi za nadaljnje aktivnosti, …) bistveno prispevate h kvalitetni izvedbi posveta in tudi k 

pripravi projektnih vsebin za novo finančno perspektivo, vas vabimo k aktivnemu sodelovanju. 

Vljudno vabljeni!  


