SEZNAM LOKALNIH PONUDNIKOV PREHRANE V PODRAVJU
MARIBOR Z OKOLICO
SNAGA, d. o. o., Tržnice v Mariboru
Tržnica Vodnikov trg

Tržnica Tabor

Tržnica Pobrežje

Tržnica Tezno

Tržnica Kidričev trg

Partnersko kmetovanje pred Kmetijskim
Zavodom Maribor
sezonski zelenjavni zabojčki ob prednaročilu
Vinarska ulica 14, 2000 Maribor
Kmetija Skok
Rošpoh 94, 2351 Kamnica
02 62 31 505, 041-830-606
beno.skok@siol.net
Kmetija Horvat
Nad reko 15, Dogoše, 2000 Maribor
041 741 584
solate.horvat@siol.net
zelenjava.horvat@siol.net

Posestvo SONČNI RAJ
Vodole 2, 2229 Malečnik

PONUDBA
ponedeljek od 8:00 do 13:00, samo zeleni
del
od torka do nedelje od 7:00 do 13:00
ponedeljek in nedelja zaprto
torek, četrtek od 7:00 do 12:00
sreda, petek, sobota od 7:00 do 13:00
nedelja zaprto
ponedeljek, torek, četrtek od 7:00 do 12:00
sreda, petek, sobota od 7:00 do 13:00
nedelja zaprto
ponedeljek, torek, četrtek od 7:00 do 12:00
sreda, petek, sobota od 7:00 do 13:00
ponedeljek in nedelja zaprto
torek, četrtek od 7:00 do 12:00
sreda, petek, sobota od 7:00 do 13:00
vsak četrtek – junij do september (med 16. in
17. uro), oktober do april (med 19. in 20. uro)

Julij - avgust: nova jabolka, jabolčni sok,
breskov sok, jabolčni kis,
džemi ( jabolčni, jagodni, breskov), vino,
breskve, mladi krompir, česen, solatne
kumare, bučke, paradižnik, fižol
julij - avgust: por, solata kristalka, solata
mehka, kitajsko zelje, belo zelje, korenje,
peteršilj, radič, čebula, rdeča pesa, ohrovt,
rdeča redkvica, krompir, paradižnik, paprika,
cvetačo, brokoli, kolerabice, blitva, zelena,
komarček, kumare, pastinak, fižol stročni,
artičoka,
ob ponedeljkih, sredah, petkih in sobotah
domači kruh
julij - avgust: pirina moka, ajdova moka, pirin
zdrob, ajdov zdrob, sirupi (am. slamnik,

051 472 554
bogdan@sonce.je

Ekološka kmetija Valentan
Vodole 36, 2229 Malečnik
041 571 761, 041 520 549
svalentan@gmail.com

Čebelarstvo Cesar, Marko Cesar s.p.
Pot na rute 8, 2000 Maribor (Razvanje)
041 609 348
info@medica-cesar.si
Ekološka kmetija Hiška zelišč, Patricija Šenekar
Hrastje 68a, 2341 Limbuš
040 304 865
info@hiskazelisc.com
www.hiskazelisc.com

Čebelarstvo Šauperl, Panis, Tomaž Šauperl, s.p.
Ulica Jelenčevih 10,Pekre, 2341 Limbuš
041 726 175
tomaz.sauperl@vepi.si

konoplja, melisa, žajbelj, sivka), medovi z
okusi (ingver, meta, konoplja, sivka, žajbelj),
konopljin čaj, čaj ameriškega slamnika, čaj
moč narave (konoplja in ameriški slamnik
zmešano), CBD kapljice, CBD kapljice za živali,
CBD detox, alkoholna tinktura ameriškega
slamnika, koncentriran sirup ameriškega
slamnika
julij- avgust: eko 100% bučno olje, eko
ajdova kaša, eko pšenična bela in polbela
moka, eko pirina polbela in polnozrnata
moka, eko pirin zdrob, eko 100 % jabolčni sok
iz starih sort, eko naravni jabolčni kis iz starih
sort, eko krompir, eko pira zrnje, eko jajca,
eko fižol zrnje, ekološka naravna vina: modra
frankinja, sauvignon, rumeni muškat, laški
rizling, pozna trgatev, chardonnay, renski
rizling, od suhih do slajših vin.
Narezki, eko kruh, eko salama, zaseka, mast,
meso iz tunke, suhe klobase v zaseki.
Odvisno od letine: eko češnje, eko stročji fižol
zeleni, eko krompir, eko hokaido buče, eko
slive
julij - avgust: cvetlični med, kostanjev,
akacijev, ajdov, mešanica za dvigovanje
odpornosti (med + matični mleček + cvetni
prah), med z ingverjem, med s cimetom,
sirup iz medu in smrekovih vršičkov
ponudba je vse leto enaka: bio zeliščni čaji,
čajne mešanice (tudi po naročilu), sirupi,
tinkture, zeliščne soli, ekološki kozmetični
izdelki Sunna), kreme za obraz, toniki,
serumi, hidrolati, mila, šamponi, zeliščna
mazila, kopalne soli, hladno stiskana olja za
obraz in telo, mazila za ustnice, deodorant
UV zaščita
ponudba je vse leto enaka: različne vrste
medu, propolis, matični mleček, cvetni prah,
mešanice za krepitev imunskega sistema
ApiBum, ApiPro, ApiPesa, ApiSlamniki,
medeni liker, medica oz. medeno vino idr.

Kmetija pri Potočniku – Šraj
Laznica 24, 2341 Limbuš
040 771 538
potocnik.marko87@gmail.com
Marija Muhič
Valesova 47, 2000 Maribor
040 894 006, 040 285 774
marie.muhic@gmail.com
viljem.muhic@gmail.com

Ekološka kmetija ČRNI DRAGULJ, nosilka
dopolnilne dejavnosti na kmetiji Lilijana Pšajd
Gasilska ulica 21, Dogoše, 2000 Maribor
041 678 331
lilijana.psajd@gmail.com
Izletniška Kmetija Leber, Leber Petra
Podigrac 19, 2201 Kungota
00 386 41 878 908
info@vino-leber.si
Vino Jamnik
Svečina 13, 2201 Zg. Kungota
040 247 468
vinojamnik@gmail.com
Eko kmetija Pipuš Žunk, Marijan Pipuš, nosilec
dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Gaj nad Mariborom 19, 2354 Bresternica
040 612 011, 070 834 370
barbara.maticic@gmail.com
Sadjarstvo Grahor, Lucija Grahor, nosilka
dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Črešnjevec ob Dravi 25, 2352 Selnica ob Dravi
051 332 403
lucija.grahor@gmail.com
KZ Selnica ob Dravi z.o.o.
Spodnja Selnica 5, 2352 Selnica ob Dravi

julij - avgust: bučno olje (100%), solatno olje
(mešano bučno olje)

julij - avgust: marmelade: kivijeva, šipkova,
rdeča sliva, marelična, jagodna, kutinova,
višnjeva, bezgov žele, sirupi: meta, melisa,
bezeg, akacija, lipa + melisa, sivka, sivka +
meta, jagoda, ribez, kopriva, sirupi za
prehlade: trpotčev, smrekovi vršički, lapuhov
sirup, sokovi: jagoda, češnja, aronija,
kompoti: češnjev, jagodni, bučkin
jabolčnii kis, po predhodnem naročilu: regrat,
čemaž, koprive
julij - avgust: izdelki iz ekološke aronije, 100
% eko sok aronije, eko aronija čaj, eko sirup iz
aronije, eko sadni namazi, liker in žganje iz
aronije
ponudba je vse leto enaka: narezek,
gibanica, kruh, vino, prekajene klobase

ponudba je vse leto enaka: breskov gosti
sok, 100 % grozdni sok iz sorte zweigelt, 100
% sok iz jabolk in hrušk, breskova
marmelada, stekleničeno in nestekleničeno
vino
julij - avgust: pirina moka

julij - avgust: namizna jabolka, marmelade,
sokovi, suho sadje, žganja in likerji, vložena
rdeča pesa

julij - avgust: jabolka različne sorte, jabolčni
sokovi, suho sadje, čebula, krompir, česen,
fižol, kis, olje bučno, različne moke, jajca

trgovina 041 367 712, 02 623 12 30, 031 317 877,
hladilnica 041 770 465
sabina.ketiscepec@kz-selnica.si
janko.stojkovic@kz-selnica.si
Obratovalni čas: od ponedeljka do petka v Sp.
Selnici in Kamnici, od 7.00 do 14.00 ure, v soboto
od 7.00 do 12 ure. Hladilnica vsak dan od 8.00 do
14.00 ure, razen sobote od 8.00 do 12.00 ure.
Prodajna mesta: Sp. Selnica 5, Kamnica, Koroška c.
214 in hladilnica, Dobravska c. 31
Kmetija Ferlinc, Jože Ferlinc
Fala 40, 2343 Fala
031 377 885
jozeferlinc1@gmail.com
Ekološka kmetija Sadonik
Spodnji trg 42, 2344 Lovrenc na Pohorju
051 821 544
olga.pavlic@gmail.com
Silvo Helbing
Spodnji trg 18,2344 Lovrenc na Pohorju
031 643 368
silvo.helbing@amis.net
Predelava mesa Lakožič, Marija Fabrici Zafošnik
Kumen 72, 2344 Lovrenc na Pohorju
051 314 210
marija.fabrici@gmail.com
www.facebook.com/lakozic
Kmetija Črnko
Dvorjane 73, 2241 Sp. Duplek
041 849 038
branka.crnko73@gmail.com

Hiša vin Kokol
Ciglence 20 2241 Spodnji Duplek
041 600 205 Milan
hisavin.kokol@gmail.com
www.hisavinkokol.com
https://www.facebook.com/hisavinkokol.naravno/
https://www.facebook.com/hisavin.kokol

proste reje, različni domači kruhi, med, suho
mesnati proizvodi, zaseke, paštete, siri , vina
Pridelki in proizvodi so iz različnih kmetij po
Sloveniji. Prodajajo tudi izdelke KZ Rače in
Loških mesnin
Ponudba ostaja celo leto enaka.
Proizvode lahko naročite in jih pripravijo po
dogovoru.
julij - avgust: eko jabolčni sok, eko pirina
moka, eko koruzni zdrob, eko zeleni šparglji
– samo junij
julij - avgust: kruh (več vrst), testenine
(mlinci, široke testenine, jušne, krpice,
kašica), jajca
julij: šparglji
Dostava špargljev.
julij - avgust: divjačinska salama, pašteta,
meso iz zaseke, poper špeh, paprika špeh,
domača mast, meso iz zaseke, ocvirki v masti,
darilni paketi
julij - avgust: sezonska zelenjava: solata
kristalka, endivija, por, belo zelje, korenje,
peteršilj, mlada čebula, radič, rdeča redkev,
mlad krompir, paradižnik, paprika, kumarice,
stročji in luščen fižol, špinača, bučno 100%
olje, solatno olje, domača jajca, jagode
ponudba celo leto: moka iz grozdnih pešk,
grozdne peške (cele ali mlete), 100 % hladno
stiskano OLJE iz grozdnih pešk, VINO (odprto,
ustekleničeno in buteljčno), ostala ponudba
(po dogovoru),

Kmetija Peter Greifoner
Korenska cesta 9, 2241 Spodnji Duplek
041 643 036 Alenka
kmetija.greifoner@gmail.com
FB@spargljica
Kmetija Murko Ivan
Zgornji Duplek 51, 2241 Spodnji Duplek
041 526 377
s.murko@gmail.com
Heler Marijan
2241 Zg. Duplek
041 727 681
heler.tanja@gmai.com
Kos Silva
Jablance 26, 2242 Zg. Korena
031 299 569
teja.nemsak@gmail.com
Trgovina brez plastične embalaže Zelena japka
Dominkuševa ulica 5, 2000 Maribor
030 736 476
trgovina@zelena-japka.si
Turistična kmetija Emil Bračko
Vodole 23, 2229 Malečnik
031 423 727
bracko.emil@gmail.com
Kmetija Černe, Malajner Niko
Razvanjska cesta 75, 2000 Maribor
041 501 661
info@kmetija-cerne.si
www.kmetija-cerne.si

Način prodaje: na kmetiji, po pošti (ostali
izdelki razen vina) ali po dogovoru dostava na
dom (Maribor, Duplek z okolico)
julij: šparglji, mladi česen, šalotka, rabarbara

julij – avgust: sezonska zelenjava: paradižnik,
kumare, solata, krompir (vse leto), zelje,
česen, čebula, por, korenček…
julij - avgust: sveža solata, rdeča redkvica,
mlada čebula, por, koleraba, korenček,
špinača, sveže mleko
julij - avgust šparglji (samo maj in junij),
solata, korenček, pesa, peteršilj, špinača,
čebula, rukola
ponudba je vse leto enaka: semena,
stročnice, žita, namazi, sirupi, marmelade,
kisi, oreščki, vložnine, čaji, začimbe
julij - avgust: narezki, domače pečenice in
prekajene klobase (zamrznjene ali
pripravljene); jabolčni zavitek, vino
Obvezna predhodna najava.
julij - avgust: krompir, solata, radič,
paradižnik, paprika, zelje, por, ostala
sezonska zelenjava, kis, meso s tunke, zaseka,
mast, ocvirki, poltrajne salame, kranjske,
pečenice, mesni sir, sveža govedina (2 x
mesečno)
Ponudba mesnin ostaja čez celo leto enaka.

Želod.si, Irena Ekart.s.p.
Obrežna ulica 1, 2000 Maribor
040 610 272
info@zelod.si
www.zelod.si

PTUJ Z OKOLICO
Javne službe Ptuj d.o.o.
Ptujski škrnicl
Volkmerjeva cesta 25, 2250 Ptuj
02 780 03 02, 031 317 135
ptujski.skrnicl@jsp.si
NOVO: tudi na mestni tržnici Ptuj

Kmetija Žitnik, Robert Žitnik, nosilec dopolnilne
dejavnosti na kmetiji
Starošince 40A, 2326 Cirkovce
041 604 317 Robert, 031 722 492 Rosmarie
kmetija.zitnik@gmail.com
www.kmetija-zitnik.si
fb Kmetija Žitnik
Janja Metličar s.p.
Zgornje Jablane 30a, 2326 Cirkovce
041 394 272
info@kmeckapekarna.si
Kmetija Čelofiga Peter, nosilec dopolnilne
dejavnosti na kmetiji, Predelava mesa in
klavnica
Spodnje jablane 41, 2326 Cirkovce
031 319 639
pero.celofiga@gmail.com
www.kmetija-celofiga.si
Eko kmetija Pri omi Neži
Mihovce 4, 2326 Cirkovce

ponudba vse leto: želodova kava, želodova
moka

PONUDBA
Obratovalni čas:
Ponedeljek – petek: 8. - 18. ure
Sobota: 8. – 12. ure
Možnost naročila: Vsak dan v času obratovanja
trgovine preko telefona ali na e-naslov trgovine.
Cenik ponudbe na spletni strani Javnih služb
Ptuj: www.js-ptuj.si
Dostava je možna od torka, 24.3.2020 naprej
Plačilo: brezgotovinsko, samo s plačilno kartico.
julij - avgust: fižol v zrnju (češnjevec), pirine
testenine (široki rezanci, jušni …), pirini keksi
(»mašinski«, pirini čokoleškoti, pirini medenjaki)
Prodaja:
- v prodajalni na kmetiji
- na Pohorski tržnici ob sobotah, od 9.00
do 12.00
julij - avgust: kruh, pekovsko pecivo, rezanci,
testenine, keksi, potice gibanice

dobavljivo vse mesece v določenih količinah:
sveže svinjsko meso , prekajene klobase,
pečenice, hrenovke, mesni sir, suhe salame,
suhe klobase, poltrajne salame, sušene slanine

julij - avgust: bio moke, bio zdrobi, bio kaše, bio
bučno olje, bio hladno stiskana olja, bio semena

040 365 756
maja@omaneza.si
www.omaneza.si
Kmetija Unuk
Zgornje Jablane 35, 2326 Cirkovce
040 671 959
nina.lara.mikolic@gmail.com
Kmetija Jakop
Biš 68, 2254 Trnovska vas
041 333 688
manfred.jakop@siol.net
Simona Adam, nosilka dopolnilne dejavnosti na
kmetiji
Kupčinji vrh 6, 2289 Stoperce
031 235 477
simona.adam@siol.net
Kmetija Babič - Zvonko Babič, nosilec
dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Župečja vas 44, 2324 Lovrenc na Dravskem
polju
031 884 091
kmetija.babic@gmail.com

Kmetija Pišek-Fric
Župečja vas 57, 2324 Lovrenc na Dravskem
polju
030 625 548
kmetija.pisek.fric@gmail.com
fric.pisek@gmail.com
Čebelarstvo Pislak Bali, Adela Pislak Bali s.p.
Apače 303, 2324 Lovrenc na Dravskem polju
031 734 905
info@cebelarstvo-pislak.si
Ekološka kmetija Pivko, Marija Pivko, nosilka
dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Stojnci 22, 2281 Markovci
031 260 323
marija.pivko@gmail.com

julij - avgust: 100 % bučno olje,
prosimo za predhodno naročilo

julij - avgust: bučno olje 1 l, 0,5 l, Alu 0,25 l
Prodaja: na kmetiji od 7:00 do 19:00, preko
spleta
celoletna ponudba: domači jabolčni kis (pod
imenom Adamov jabolčni kis)

julij - avgust: mesni izdelki: šunke, krače,
Babičeva pečena šunkarica, domače prekajene
klobase, hrenovke, pečena slanina, meso iz
tunke, pečen mesni sir, navadna klobasa,
tlačenka, suha salama, sušene neprekajene
klobase, dimljene rebrce, domača tirolska
klobasa, sušena slanina, sušena bunka, zaseka,
ocvirki, mast)
Pripravljajo narezke.
julij – avgust: suhomesni izdelki, šunke, klobasa
za kuhanje, domača zaseka, tlačenka, ocvirki

julij - avgust j: med cvetlični, kostanj,gozdni,
akacijev, lipov, cvetni prah, matični mleček

proizvodi so na voljo skozi vse leto: 100 % bio
sok aronije, bio domači džem iz aronije (brez
dodanega sladkorja), bio domači džem iz aronije
in malin (brez dodanega sladkorja)

Biodinamična kmetija Kelenc
Stojnci 113, 2281 Markovci
051 675 099
muga81@gmail.com
Kmetija Cimerman
Stojnci 84, 2281 Markovci
031 608 109, 041 876 564
info@kmetija-cimerman.si

Kmetija Mihec, Jožica Janžekovič
Stojnci 125, 2281 Markovci
041 326 931
franc.mihec@gmail.com
Domačija Meznarič
Stojnci 86, 2281 Markovci
040 629 286, 040 736 088
info@spajza.si

Kmetija Bedrač, pridelava in predelava kozjega
mleka
Slatina 55b, 2282 Cirkulane
031 880 245
kmetija.bedrac@gmail.com
Mesarija Kokol d.o.o.
Dolane 9, 2282 Cirkulane
02 761 21 01, 041 387 183
info@mesarijakokol.si
Sadjarstvo Ber
Kočice 38, 2287 Žetale
041 963 411
sadjarstvo.ber@gmail.com
Čebelarstvo Šibila, Šibila Mitja s.p.
Tržec 46/a 2284 Videm pri Ptuju
031 792 932 Mitja
info@cebelarstvo-sibila.si

julij - avgust: bio ajdova kaša, bio por, bio pirin
zdrob, bio pirina moka

julij - avgust sveže meso (svinjina, govedina,
teletina, piščanci), mesni izdelki (salame, šunka,
tunka, ocvirki, hrenovke, prekajene klobase),
mesni pripravki (mleto meso, žar program),
bučno olje in pražena bučna semena, izdelki iz
drugih kmetij (kruh, testenine, pecivo, siri, med)
julij - avgust: solata, šparglji (maj, junij),
peteršilj, por, korenček, solata, zelje, cvetača,
brokoli, … in ostala sezonska zelenjava
celoletna ponudba: sveže svinjsko meso,
ocvirki, mleti ocvirki, zaseka, sv. mast, suha
domača salama, jelenova salama, štajerska
bunka, suha domača klobasa, meso iz tünke,
klobase iz tünke, pečenice, domača prekajena
klobasa, prekajena rebra, prekajeno meso,
prekajena slanina, velikonočne šunke
julij - avgust: sveže kozje mleko in sveži izdelki
iz kozjega mleka(skuta, jogurt, sirotka, mladi sir
Čriček), poltrdi kozji sir Sirko

julij - avgust: poltrajne klobase, suhe salame,
domače suhe klobase, kmečka tlačenka,
domača pečena zaseka, domača tunka idr.
julij - avgust: jagode, paprika, jabolčni sok
paprika, jabolčni sok
jabolčni sok celo leto
stalna ponudba: med: cvetlični, akacijev, lipov,
kostanjev, mešanica za odpornost "Čebelica
mix" (med, cvetni prah, matični mleček), med z
cimetom, med s čokolado, kremni med, med z
orehi in lešniki, med z suhimi slivami, med z
suhimi marelicami, cvetni prah medeno vino,
medeni liker, medeno žganje

Izletniška kmetija Vaupotič Cestnik
Sedlašek 97/A, 2286 Podlehnik
041 416 623
mihaelvaupotic@gmail.com
Kmetija Črešnik, Alojz Črešnik, nosilec
dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Mestni vrh 82, 2250 Ptuj
041 316 510
alojz.cresnik@siol.net
Kmetija Bolcar Franc, Veronika
Ormoška cesta 18, 2250 Ptuj
041 336 476
kmetija.bolcar@gmail.com
Aronija Pihler Ivan s.p
Kicar 92/a, 2250 Ptuj
031 663 672
pihlerivan@gmail.com
Ekološka kmetija AJDA, Bernarda Gregorec
Cafuta, nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
Zgornja Pristava 26, 2323 Ptujska Gora
041 780 383
dobrote@kmetija-ajda.si

Čebelarstvo Fridau
Vitomarci 5a, 2255 Vitomarci
041 958 434
simon@fridau.si
Kmetija Lovrenčič
Drbetinci 11, 2255 Vitomarci
041 895 426, 031 828 295
majer.k@hotmail.com
Trsničarstvo Čeh
Vitomarci 3a, 2255 Vitomarci
031 529 005
edi.ceh@gmail.com
Ekološka kmetija Forštnerič, izdelki "Sapientia"
Hvaletinci 2, 2255 Vitomarci
040 811 675

maj: stalna ponudba + matični mleček
julij - avgust šunke, salame več vrst, klobase za
kuhanje, meso iz tunke, pancete, suhomesnati
izdelki
Dostava na dom s hladilnikom – po dogovoru ali
po pošti.
stalna ponudba: jušni rezanci, široki rezanci,
mlinci, jajčna kašica, jajčne rožice, bučno olje
100 %, jajca, kruh iz krušne peči, keksi ( linški,
mešani, janeževi, navadni), sadni kruh, potice
(orehova, potratna)
julij - avgust: sezonska zelenjava: solata, blitva,
rukola, grah, rdeča redkvica, paradižnik,
paprika, zelje, endivija, radič: vse ob svojem
času
ponudba velja skozi vso leto: aronija 100 %
bio sok
Način prodaje: na kmetiji, po predhodnem
dogovoru možna dostava na dom.
julij - avgust: demeter šparglji (samo maj in
junij) , demeter pirina polnozrnata moka in
zdrob, bio veganski namaz LÜKav (slan namaz z
lešniki), bio veganski biftek (namaz iz leče in
suhih paradižnikov, svež namaz po naročilu), bio
presni čemažev pesto, bio ajdove pokice, bio
sončnično olje hladno stiskano
julij - avgust: domači med, cvetlični, akacija,
lipa, kostanj, gozdni, hoja, ajda

julij - avgust sveža kokošja jajca proste reje,
jagode

julij - avgust: trsne cepljenke: ekološke sorte,
namizne sorte, bele vinske sorte, rdeče vinske
sorte
julij - avgust: ekološki čaji, tinkture, sirupi,
naravna zeliščna kozmetika, eko pirina
polnozrnata moka in eko pirina kaša

zeliscasapientia@gmail.com
www.nid-sapientia.com
Kmetija Munda, Marko Munda
Juršinci 27, 2256 Juršinci
031 836 880
marko.munda86@siol.net
Kmetija Hrga
Dragovič 2a, 2256 Juršinci
041 802 261
kmetija.hrga@gmail.com
Čebelarstvo Vidovič
Apače 300, 2324 Lovrenc na Dravskem polju
041 579 927
joza.vidovic@gmail.com
www.cebelarstvo-vidovic.si
Vrtnar d.o.o.
Vrtnarija in cvetličarna Golob
Trnovska vas 38 b, 2254 Trnovska vas
031 415 946
golob.branko@siol.net

SLOVENSKA BISTRICA Z OKOLICO
Kmetija Lipoglav
Klopce 11a, 2310 Slovenska Bistrica
051 345 853
stojan.lipoglav@gmail.com
Ekološka kmetija Marjan Podgrajšek
Črešnjevec 104, 2310 Slovenska Bistrica
031 247 919
marjan.podgrajsek@amis.net
Kmetija Pušnik
Črešnjevec 118, 2310 Slovenska Bistrica
041 556 109
blanka.dusan@gmail.com

julij - avgust: solata

julij - avgust: mleko in mlečni izdelki (domači
jogurt-navadni in sadni, mladi sir z zelišči ali
brez, domača skuta, domača kisla smetana,
maslo, poltrdi sir)
ponudba je vse leto enaka: cvetlični, gozdni,
kostanjev, lipov in akacijev med, matični mleček

julij, avgust: sadike solate, kapusnice (zelje,
cvetača, brokoli, ...), zelišča, trajnice, grmovnice,
lončnice, rezano cvetje

PONUDBA
julij - avgust: jabolka več sort, jabolčni sok,
jabolčni krhlji, jabolčno žganje, brandy
Francisco
julij - avgust : žita, moke, kaše, kosmiči, zdrobi,
jabolčni sok, jabolčni kis, jabolčni čips

julij - avgust: fižol v zrnju češnjevec, bučno olje
(100 %), pražene soljene bučnice

Kmetija Rabič
Šentovec 10, 2310 Slovenska Bistrica
041 897 102 Aleš, 040 852 132 Ana
ales.rabic@gmail.com

Kmetija Ropret-Stegne, Marjan Stegne nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Malo Tinje 2, 2316 Zgornja Ložnica
031 839 984
kmetijaropretstegne@gmail.com
* Vsi proizvodi kmetije Ropret-Stegne so v
preusmeritvi za pridobitev eko-certifikata in
vodeni pod kontrolno številko BV-SVN-EKO-392
BUREAU VERITAS
Na lokaciji Slovenske Bistrice (Ljubljanska cesta
15) in na lokaciji Maribor (Cesta Proleterskih
brigad 64) se nahajata prodajna avtomata
kmetije Ropret-Stegne (pirina moka, ajdova
moka, prosena kaša, kosmiči, salama goveda
angus, domača jajca, itn.)
Nudimo brezplacno dostavo do vrat z
upoštevanjem protokola, kakor tudi različne
načine plačevanja
Kmetija Volk
Sele pri Polskavi 16a, 2331 Pragersko
031 663 702
stankovolk@gmail.com
Kmetija Leskovar, Nataša Leskovar - nosilka
dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Videž 13, 2310 Slovenska Bistrica

julij - avgust: sveže mleko
Kmetija Rabič ponuja sveže mleko na petih
mlekomatih. Dva mlekomata se nahajata v
Slovenski Bistrici, in sicer pri zgornjem SPAR-u
(Partizanska ulica, smer Impol) in zraven bara
Hof (Ljubljanska cesta). V Mariboru je
mlekomat Tabor - Cesta proletarskih brigad 55,
2000 Maribor - ponoči je zaprt
Mlekomat Tržnica - Vodnikov trg 7, 2000
Maribor - ponoči je zaprt
Mlekomat Slovenske Konjice - pri pekarni
Strnad, Škalska cesta 5, 3210 Slovenske
Konjice - deluje 24/7
julij - avgust: domača ajdova kaša, prosena
kaša, pirina kaša, pirina moka, pirin zdrob,
koruzni zdrob iz bele koruze, koruzni zdrob iz
rumene koruze, koruzna moka, ajdova moka,
ajdovi kosmiči, proseni kosmiči, pirini kosmiči,
jušni rezanci, široki pirini rezanci, pirini
makaroni, pirin kruh, beli hlebček, pirine
žemlje, salama goveda angus, pirini piškoti,
jajca iz proste reje, jabolčni sok, domači kis,
bučno olje.
Na podlagi partnerskega sodelovanja z Eko
kmetijo Kukenberger iz Trebnega ponujajo eko
mlečne izdelke iz senenega mleka: eko domače
seneno mleko, eko jogurt iz senenega mleka –
borovnica, eko jogurt iz senenega mleka –
vanilija, eko sladka skuta (nepasirana) iz
senenega mleka, eko pasirana skuta, eko
poltrdi sir, eko poltrdi sir čebular, eko sir dimko,
eko sir zeliščar, eko albuminska skuta
julij - avgust: solata, paradižnik, paprika,
krompir, zelje

julij - avgust: jabolčni sok 1l ali 5l, jabolčni kis,
aronijin sok, multivitaminček, marmelade
(malina, višnja, jagoda, sliva, ribez, jagoda s

051 647 175
sanja_leskovar@yahoo.com

Čebelarstvo Poslek – Mr. Bee
Mariborska 45, 2314 Zgornja Polskava
041 568 513
info@mrbee.si

Vina Vehovar – Izidor Vehovar
Lokanja vas 13, 2310 Slovenska Bistrica
031 780 547
vino.vehovar@gmail.com
Vrtnarstvo Tratenšek, Stanislava Tratenšek
Maistrova ulica 8, 2310 Slovenska Bistrica
040 288 342, 040 297 973
vrtnarstvo.tratensek@gmail.com
Sadjarstvo Pučnik Lešnik
Črešnjevec 107, 2310 Slovenska Bistrica
051 396 227
mojca.pucnik@gmail.com
Kmetija Vidnar
Novake 46, 2319 Poljčane
031 524 566
vidnar.kmetija@gmail.com

Vrtnarstvo Vrhovnik
Partizanska ulica 1.4, 2319 Poljčane
02 80 26 010
vrtnarstvo-vrhovnik@outlook.com

Kmetija Lamperček, Obrul Milan - dopolnilna
dejavnost na kmetiji
Koritno 28, 2317 Oplotnica
051 683 724 Anja
anja.obrul@gmail.com

stevio), sirupi (okusi žajbelj, melisa, kopriva,
bezeg, jabolčna meta), maline, rdeči ribez
Septembra nova, sveža jabolka iz integrirane
pridelave.
julij - avgust (tudi naprej): cvetlični med,
akacijev med,lipov med, gozdni med, kostanjev
med, smrekov med, propolis, cvetni prah,
medeni liker, kremne mešanice z okusi ( malina,
čokolada, lešnik, jabolko, s cvetnim prahom in
propolisom, …)
julij - avgust: stekleničeno vino (Ritoznojčan,
rumeni muškat, renski rizling, traminec)

julij - avgust: sadike plodovk, paradižnika,
paprik, kupusnic, zelišč, solat, čebule, pora, vse
vrste zelišč, sadike za vrt in okrasno cvetje
avgust: jabolka Gala, Elstar

julij - avgust: šunka, domača salama, kulen,
domača bunka, domača prekajena klobasa,
pečenice, hrenovke, tirolska, navadna, pečena
klobasa, domača pašteta, tlačenka, ocvirki v
masti, zaseka, meso v zaseki, sveže svinjsko
meso, suhomesnati izdelki, poltrajni izdelki
julij: paradižnik, češnjev paradižnik, paprika
(špic rdeča, rumena babura za vlaganje,
feferoni sladki in pekoči…), solatne kumare,
okrasno sezonsko cvetje, grmovnice
avgust: paradižnik, paradižnik za kuhanje,
paprika (pečenje, vlaganje,…), sladki feferoni,
čili, solatne kumare, čebula
julij - avgust: navadni jogurt, sadni jogurt (12
okusov), mladi siri, poltrdi siri, skuta, sadna
skuta, namazi

Čebelarstvo Justinek Jure
Prihova 22, 2317 Oplotnica
040 238 166
justinek.j@gmail.com
Sreš Sonja
Bizjakova ul. 10, 2331 Pragersko
051 316 261
sres.sonja@gmail.com
www.zdravazelenjava.si

julij - avgust : med: akacijev, gozdni, smrekov,
hojev, cvetlični, kostanjev, lipov

HOČE-SLIVNICA
Pohorska tržnica
Pivola 90A, 2311 Hoče
041 235 522, Metka Oberlajt

PONUDBA
julij - avgust: sezonska zelenjava, jabolka, keksi,
domači rezanci, siri, mlečni izdelki, kozje mleko
in mladi kozji sir, jajca, sveže meso in mesni
izdelki, med in izdelki iz medu, sokovi,
marmelade, jabolčni krhlji, pirina moka,
testenine, bučno olje, gobe, različne vrste žganj
in likerjev
julij - avgust: sadike zelenjadnic in okrasnih
rastlin, radič rezivec, solata krhkolistna, zelje,
brokoli, kumare, paradižnik, mladi krompir,
stročji fižol, čebula, kolerabica, jagode, češnje,
slive, vina iz kleti Meranovo, viljamovo žganje,
sivkin liker, jabolčne kocke oblite s čokolado,
jabolčni kis, nerafinirano sončnično olje 100 %,
jabolčni sok 100 %

Odprto: vsako soboto med 9.00 in 12.00

UM, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske
vede
Pivola 10, 2311 Hoče
041 621 248
boris.znidaric@um.si
www.prodaja-pridelkov.si/ukc/
Odprto:
od ponedeljka do petka od 9:00 do 14:00 ure
Sobota od 9:00 do 12:00 ure
Kmetija Hecl
Orehova cesta 44, 2312 Orehova vas
041 740 098
info@domacijogurti.si
Čebelarstvo in kmetija Bračko
Stranska ulica 8, 2312 Hoče, Brezovica
031 507 633
bracko.franja@gmail.com
Kmetija ob potoku
Bohova 19 d, 2311 Hoče

julij - avgust: solata, kumare, bučke, korenje,
čebula, endivija, peteršilj, koleraba, zelje,
cvetača, brokoli, česen, por, fižol, paradižnik,
paprika, koromač, rdeča pesa

enaka ponudba vse leto: mleko, jogurti, skuta,
namazi, sveži sir »Sirček«, poltrdi siri,
camembert, trdi sir »Hecl«, sir za žar
enaka ponudba vse leto: pecivo, keksi, potica,
marmelade, domača vegeta, vložena zelenjava,
med, solata, čebula, koleraba, krompir, fižol,
česen, korenje, peteršilj
začetek junija: ekološki šparglji (zeleni, vijolični)

040 590 521
kmetijaobpotoku@gmail.com
Sadjarstvo Vrecl
Zgornje Hoče 4, 2311 Hoče
051 263 885 Gizela, 041 657 758 Matjaž
sadjarstvo.vrecl@telemach.net

Izletniška kmetija Šafarič
Zgornje Hoče 41. 2231 Hoče
02 61 81 326, 040 247 116
dragorat.safaric@gmail.com
EKODANA, Danica Štefok s.p.
Hočko Pohorje 91, 2208 Pohorje
040 425 465
danica@ekodana.si
www.ekodana.si
Izbrane izdelke dostavimo po predhodnem
dogovoru.

RAČE-FRAM
Tržnica Občine Rače-Fram
Grajski trg 16, 2327 Rače
Odprto: vsako soboto med 9. in 11. uro
Seznam ponudnikov:
https://www.race-fram.si/objava/247571
Kmetijska zadruga Rače z.o.o., PE klavnica,
mesna predelava in mesnica
Glazerjeva ulica 11, 2327 Rače
02 608 1201
info@kz-race.si

julij - avgust: namizna jabolka različnih sort s
certifikatom izbrana kakovost Slovenija; jabolčni
sok, jabolčni kis, slivovka, sadjevec
Prodaja: na Pohorski tržnici, Pivola - zraven
botaničnega vrta, vsako sobota med 9. in 12.
uro. Na domačem naslovu - vsak dan po
predhodni telefonski najavi.
julij - avgust: narezki, zaseka, pašteta, vino,
žganje

ponudba naravnih in ekoloških izdelkov:
pohorsko ognjičevo mazilo, žajbljeva zobna
pasta, naravni dezodorant ( melisa, poprova
meta), naravni šampon rožmarin in melisa,
timijanov gel za čiščenje obraza, oljčna krema ,
naravno milo (ognjič, sivka), sivkin losjon s
karitejevim maslom, melisina hidratantna
krema z kakavovim maslom, korenčkovo olje
V pripravi izdelovanje razkužil.

PONUDBA
sveži sezonski lokalni kmetijski pridelki in izdelki
integrirane ter ekološke pridelave: vrtnine,
domači kruh, orehova potica, gibanica, skuta,
salame, bučno olje, sadje in sadni sokovi, čebelji
pridelki, zelišča, cvetje, sadike, izdelki domače
umetnostne obrti
julij - avgust: meso in mesni izdelki, ponudba
različnih kmetij: kruh, testenine, jajca, mlečni
izdelki, čaji, sokovi

Ekološka kmetija pri Baronu, družina Uranjek
Planica 6, 2313 Fram
051 317 104
info@pribaronu.si

julij - avgust: bio čaji, marmelade, pesta,
vegeta, gobe, sokovi, likerji, mesni izdelki,
moke, kaše, semena, kis, rezanci, vino, namazi,
med, mlečni izdelki, kozmetika

Kmetija Kovačnik
Planica 9, 2312 Fram
02 601 54 00, 041 878 474
info@kovacnik.com
https://www.kovacnik.com/

julij - avgust: sirova in orehova gibanica, potice,
piškoti, kruh, narezki, pohorska bunka, salama,
suha klobasa, ocvirki, pašteta, bučni namaz,
čemažev pesto, sirupi (bezeg, meta, ribez),
sokovi (aronija, grozdje - brajda), marmelade
(borovnica, malina, aronija), zeliščni čaj, vložena
rdeča pesa, likerji (borovničevec, orehovec,
smrekovec)
julij - avgust: drobno pecivo, sokovi,
kis,marmelade, vložnine, kruh iz krušne peči,
skutine gibanice,orehove gibanice, orehove in
potratne potice, sadni kruh, mlečni kruh, sveže
biskvitno pecivo po predhodnem naročilu.

Mozaik dobrot
Tajna 26, 2313 Fram
041 711 657 Petra
mozaikdobrot@gmail.com
Prodaja: na sedežu podjetja Tajna 26, 2313
Fram, in na razstavno - prodajni stojnici v MC
Tabor od ponedeljka do petka med 8.00 - 18.00
uro
Kmetija Plečko
Podova 69, 2327 Rače
041 705 Andreja, 031 568 575 Tadeja
kmetija.plecko@gmail.com
Eko kmetija, sirarstvo Frešer
Kopivnik 9, 2313 Fram
041 865 516
freserandrej@gmail.com
Kmetija Frangež - Barbara Petrič, nosilka
dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Brezula 42, 2327 Rače
031 561 776
barby.petric@gmail.com
Čebelarstvo Gaja
Brunšvik 68e, 2327 Rače
031 537 147
ivan.tomanic@gmail.com

julij: domači kruh iz krušne peči, pirin kruh,
testenine, doma zmleta moka, gibanice, potice,
mešano pecivo, pirini izdelki, bučno in
sončnično olje, pražene bučnice
julij: kozji izdelki (kozje mleko, skuta, jogurti,
albuminska skuta), izdelki iz kravjega mleka
(skuta, jogurti, siri)
julij - avgust: solata, redkvica, špinača, bezgov
sirup, vložena paprika, mešana solata, salama,
tunka, tlačenka, prekajena klobasa za kuhat,
sadni kruh, mešani keksi
julij - avgust: ajdov, cvetlični, kostanjev med,
Gajin zlati med (mešanica za krepitev
odpornosti iz medu, cvetnega prahu, matičnega
mlečka in propolisa), cvetlični med z
orehi/mandlji/jabolčnimi krhlji, propolis, bučno
olje, ajdova kaša, ajdova moka

Kmetija Mustafa
Ptujska cesta 49, 2327 Rače
040 581 039, 041 742 334
alenka.mustafa@gmail.com
www.kmetija-mustafa.si
Anita Podlesnik, dopolnilna dejavnost na
kmetiji
Stara gora 1, 2313 Fram
041 379 882
kruh.podlesnik@gmail.com
Bio kmetija Jurič
Loka pri Framu 29, 2313 Fram
040 246 975
kmetija.juric@gmail.com

MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
Miklavška tržnica
Ptujska cesta 31, 2204 Miklavž
(pri trgovini SPAR)
Odprto: vsak petek med 14.00 in 17.00
Kmetija Pleteršek, Franc Pleteršek - nosilec
dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Gredlova ulica 8, Dobrovce, 2204 Miklavž na
Dravskem polju
040 894 023
franc.pletersek@gmail.com
Krevh Jasna, Gojenje gob
Nad izviri 26, 2204 Miklavž
041 526 850
sampinjonikrevh@yahoo.com

Ponudba ostaja vse leto enaka.
Prodaja: na domačem naslovu, na Pohorski
tržnici ob sobotah od 9. do 12. ure
julij - avgust: krompir (svež in olupljen), 100 %
bučno olje, mlevski izdelki (ajdova moka, pirina
moka, polnozrnata pšenična moka, ržena moka,
koruzna moka, pirin zdrob, koruzni zdrob,
polnozrnat pšenični zdrob)
julij: domači kruh iz krušne peči, skutina
gibanica iz krušne peči, orehova gibanica iz
krušne peči, potratna potica, orehova potica

julij – avgust: ribez, jajca, maline (do novembra
sveže, nato zamrznjene)
Ponudba je vse leto enaka: jajca, sveže telečje
in goveje meso, krompir, malinova marmelada,
testenine, rezanci, jabolčni sok, kruh in gibanice
po naročilu
Seno za živali

PONUDBA
ponudniki prodajajo: mesne in mlečne
izdelke, med, bučno olje in jajca, domač kruh,
potice, gibanica, drobno pecivo

julij - avgust: sveže meso, sveže in prekajene
klobase, prekajeno meso, suhomesnati izdelki
(suhe in polsuhe salame, bunke, suhe
klobase,…), zaseka, mast, ocvirki, klobase za žar

julij - avgust: šampinjoni, šitaki, bukov ostrigar

http://www.sampinjoni-krevh.si/

STARŠE
Kmetija Selinšek
Starše 35, 2205 Starše
051 347 908, 031 326 519
davorin.selinsek@gmail.com
Kmetija Štumperger, Karel Štumperger, nosilec
dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Rošnja 5 d, 2205 Starše
040 357 924
info@markostumperger.si
Čebelarstvo Lovrec
Zlatoličje 95b, 2205 Starše
041467 888
cebelarstvo.lovrec@gmail.com

Kmetija Alenka Pesek
Zlatoličje 57, 2205 Starše
031 874 725
alenka.pesek@hotmail.com
Turistična kmetija Golob
Zlatoličje 123, 2205 Starše
041 407 316, 041 421 720
janez.golob123@gmail.com
Kmetija Šolar
Marjeta na Dravskem polju 71, 2206 Marjeta na
Dravskem polju
051 307 693
solar.marjeta@gmail.com
Kmetija Pal, Marjan Pal, nosilec dopolnilne
dejavnosti na kmetiji
Zlatoličje 96, 2205 Starše
031 646 738
Pridelava hrane Bandur Pavel s.p.
Rošnja 14c, 2205 Starše
031 785 315

PONUDBA
julij - avgust: sveže kravje mleko in mlečni
izdelki: navadni jogurt, sadni jogurti, skuta,
albuminska skuta, sirotka, skutini namazi, sir za
žar, mladi sir, zorjeni siri
julij - avgust: čisto bučno olje, kmečko bučno
olje, mešano bučno olje, pečena bučna semena
solata, blitva, špinača, rukola, grah, mladi
krompir in rdeča redkvica
julij - avgust: med: akacijev, cvetlični, kostanjev,
gozdni, ajdov, matični mleček, cvetni prah,
medeni likerji, različne mešanice čebeljih
produktov in rastlin: med z ameriškim
slamnikom, borovimi vršički, poprovo meto,
borovnicami, ingverjem
julij - avgust: očiščeni piščanci, 100 % bučno
olje, sveža jajca, domače testenine

julij - avgust: svinjsko meso, poltrajni in
suhomesnati izdelki (salame, bunke, klobase,
slanina), narezki, zaseka, mast, bučni in navadni
kruh
enaka ponudba vse leto: kruh, potice, gibanice,
piškoti

julij - avgust: 100 % bučno olje, sončnično olje,
solatno olje, bučno olje s praženo čebulo,
konopljino olje, konopljin čaj
V ponudbi je tudi konopljina krema.
julij - avgust: jajce, testenine (jušni rezanci –
ozki, srednji, široki rezanci – navadni, z bučnimi
semeni, s konopljo, ribana kaša, krpice, svedri)

kmetija.bandur@gmail.com

ORMOŽ Z OKOLICO
Tržnica Ormož
Kerenčičev trg 11, 2270 Ormož
051 337 200, Anita Bolčevič
Odprto: vsak petek med 8.00 in 12.00
Eko Prlekija, d.o.o., so.p.
Skupnost za razvoj ekološkega kmetijstva
Mali Brebrovnik 58, 2259 Ivanjkovci
051 227 015, 041 762 777
eko.prlekija.doo@gmail.com
Zbiranje naročil in dostave na dom (vrednost
50,00 EUR-brezplačna dostava), 2 x mesečno
Kmetija Marko Glavinič
Vinski vrh 6, 2275 Miklavž pri Ormožu
041 322 184
mgm.glavinic@gmail.com
Kmetija Munda-Šprah
Sodinci 32, 2274 Velika Nedelja
kmetijamundasprah32@gmail.com
FB Kmetija Munda Šprah

Kmetija Gašparič
Podgorci 68, 2273 Podgorci
041 951 142
gasparicjanko@gmail.com
Kmetija Bezjak, David Bezjak - nosilec
dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Cvetkovci 58, 2273 Podgorci
041 316 410
bezjak82@gmail.com
david.bezjak@transpak.si

PONUDBA
sezonska zelenjava, keksi, domači rezanci in
testenine, siri, mlečni izdelki, meseni izdelki,
sveže piščančje meso, med in izdelki iz medu,
sokovi, marmelade, bučno olje, sadike rastlin,
bio zelenjava, pecivo, kvasenice
julij - avgust: eko seneno goveje meso, eko
suha salama, eko piščanci, eko jajca, eko pirina
in ajdova moka, eko ajdova kaša, eko pirin in
koruzni zdrob, eko bučno olje, eko jabolčni kis,
eko zelenjava: por, korenček, kislo zelje, kisla
repa, eko sok: jabolčni, grozdni, aronija, eko
marmelade, eko čaji
ponudba vse leto: 100 % bio sok aronije,
buteljčna vina, litrce, rinfuza
avgust, september: namizno grozdje
Sok aronije lahko dvignete tudi v Hočah, na
naslovu: Verk Gordana, Kotnikova 7, 2311 Hoče
julij - avgust prekajene klobase, salame,
prekajena rebra, prekajena šunka, pečenice,
navadna bela zaseka, prekajena zaseka, zaseka s
čebulo, pašteta, ocvirki v masti, čista mast,
ocvirke, mesni namaz sendvič salame, tlačenka,
tünka
julij - avgust: sezonska zelenjava: glavnata
solata, kislo zelje, solata berivka, radič verona,
špinača, zeljne glave (belo in rdeče), mladi
krompir, mlada čebula, jajca…
julij - avgust: bučno olje 100 %, solatno olje,
jabolčni balzamični kis, navadne jedilne bučne
semenke, pražene/slane jedilne bučne
semenke, pražene jedilne bučne semenke z
okusi črne čokolade, bele čokolade, cimeta,
bučni liker, domače sušene testenine (jušni
rezanci, široki rezanci, jušna jajčna kašica),
domači mlinci idr.

Čebelarstvo Marin
Cvetkovci 30a, 2273 Podgorci
051 209 683 Peter, 041 208 652 Nadja
marinpeter30@gmail.com
Kmetija Štampar
Cvetkovci 82, 2273 Podgorci
041 941 770
emil.stampar1@gmail.com
Kmetija Ozmec
Cvetkovci 46, 2273 Podgorci
031 651 762 Olga, 041 355 263 Franc
ozmec.olga@gmail.com

Kmetija Cvetko
Trgovišče 44, 2274 Velika Nedelja
041 737 105
miro.cvetko@gmail.com
Moja biodežela
Jastrebci 62a, 2276 Kog
02 719 62 96, 031 390 890
info@moja-biodezela.com

Vinogradništvo in sadjarstvo Hržič David
Velika Nedelja 3, 2274 Velika Nedelja
031 304 845 David, 041 544 143 Janko,
031 615 761 Hinka
hrzic.david@gmail.com
hrzic.hinka@gmail.com
Kmetija Obran
Hranjigovci 7, 2258 Sveti Tomaž
031 788 580
martaobran@gmail.com
Čebelarstvo Brumen
Gornji Ključarovci 7a 2258 Sveti Tomaž
041 444 840
jbrumen@gmail.com

julij - avgust: med: akacija, cvetlični, lipov,
gozdni, ajdov, cvetni prah, kremni med, medena
darila
julij - avgust: 5.000 kos jajc

julij - avgust: izdelki iz svinjskega mesa: suhe
salame in klobase (prekajene, neprekajene),
prekajeno meso, meso iz zaseke (tunka),
klobase za kuhanje, tlačenka, zaseka
po predhodnem naročilu pripravijo narezke,
sveže svinjsko meso
julij: krompir

Možnost naročila bio vložene zelenjave do
konca junija na 031 390 890: priprava zelenjave
po predhodnem naročilu, dobite jo jeseni na
dom za celo naslednje leto: bio kumarice, bio
paprika, bio rdeča pesa, bio mešana solata, bio
stročji fižol
julij - avgust: vino, jabolčni sok

julij - avgust: skuta, kisla smetana, sveže
svinjsko in goveje meso po predhodni najavi ali
naročilu, bučno olje, jajca, sezonska zelenjava
julij - avgust: med

LENART Z OKOLICO
Zadruga Dobrina z.o.o., so.p. Jurovski Dol 1,
Jurovski Dol, 2223 Jurovski Dol
PE trgovina: Gosposka 11, Maribor
02 621 02 96, 051 388 343
info@zadruga-dobrina.si
www.zadruga-dobrina.si

Ekološka kmetija Koprivca
Brengova 56, 2236 Cerkvenjak
040 838 881
kmetija.rebernik@gmail.com
Ekološka kmetija Plohl, Petra Žnidarič,
dopolnilna dejavnost
Andrenci 74, 2236 Cerkvenjak
041 410 661
petra.znidaric@gmail.com
Ekološka kmetija Zupanič in Metz, sirarna Metz
Jelenče 5, 2211 Pesnica pri Mariboru
031 240 415, 040 270 374
sirarnametz@gmail.com

Kmetija Knuplež & Rošker
Vukovje 60, 2231 Pernica
069 646 389, Aljaž Knuplež
aljaz.knuplez95@gmail.com
Ekološka kmetija Bezjak
Zg. Voličina 45, 2232 Voličina
040 707 876
alojz.bezjak@gmail.com
Kmetija Slanič
Selce 58, 2232 Voličina
031 234 766 - Milko, 068 161 441 – Helena
milko.slanic@gmail.com

PONUDBA
ponudba: sadje, zelenjava, sokovi, sirupi, čaji,
žitna kava, olja, kisi, začimbe, vložnine, namazi,
marmelade, med, tinkture, kruh, testenine,
piškoti, moke, kaše, zdrobi in zrnje, kosmiči,
jajca, mlečni izdelki, mesni izdelki, sušeni izdelki,
vina, žganje,
Prodaja pridelkov in izdelkov v trgovini na
Gosposki ulici 11 v Mariboru. Prodaja zabojčkov
po naročilu. Catering je iz sestavin članov
Zadruge Dobrina.
od julija do avgusta: ponudba zelenjave:
košarice sezonske zelenjave
od maja do julija: ponudba sadja: sibirske
borovnice
ponudba vse leto: mlečni izdelki iz kozjega in
kravjega mleka (sir, skuta, jogurt, maslo), 100 %
sok aronije

julij - avgust: ekološko kozje mleko, ekološki
kozji sir in kravji sir (navadni ali s čilijem),
jabolčni sok, grozdni sok, sirupi (bezeg, meta,
melisa, žajbelj, sivka), marmelade (jagodičjeva,
sliva, plavkice, grozdna, kutina, višnjeva idr.),
vloženi sladki in hudi feferoni
julij - avgust: 30 jajc na dan od kokoši proste
reje, dnevno sveže domače mleko
od avgusta naprej: 100 jajc na dan
julij, avgust: paradižnik, stročji fižol, peteršilj,
jajčka, blitva, čebula česen, mladi krompir,
kumare, bučke, korenček rdeča pesa.
Ponudba je vse leto enaka: sezonska
do odprodaje zalog: hren (cca. 2 toni), 100 %
sok aronija ekološka pridelava (ca. 300 l)

Kmetija Rojko
Zg. Voličina 58, 2232 Voličina
040 740 751
damijanrojko@gmail.com
Kmetija Renato Kocbek
Sp. Voličina 110, 2232 Voličina
041 652 946
renato.kocbek@gmail.com
Kmetija Marjan Senekovič
Zg. Partinje 136 A, 2223 Jurovski Dol
040 677 278
Biodinamična kmetija Zlate misli – Matjaž
Turinek s.p.
Jareninski Dol 2, 2221 Jarenina
041 960 972
zlatemisli@gmail.com
www.zlate-misli.si
Kmetijstvo in oljarstvo Kolarič
Žice 56, 2223 Jurovski dol
02 729 0070, 041 834 619
oljarnakolaricsp@siol.net

Eko kmetija in sirarstvo Kekec
Zg. Porčič 115, 2235 Sveta Trojica
051 646 396
info@kmetijakekec.com

Prirodna kmetija Unger (po načinu
permakulture - brez FFS)
Zg. Velka 111, 2214 Sladki vrh
041 653 873
eko.junger@gmail.com

julij - avgust: trdi in poltrdi sir, posneta skuta,
maslo, kisla smetana, pinjenec, mladi sir, jogurt

julij – avgust: ekološki mladi krompir

julij - avgust: eko mlada govedina

julij - avgust: sezonski zelenjavni zabojček,
sezonsko sadje (jagode, ameriške borovnice,
maline, ribez)

julij - avgust: 100 % bučno olje, 100 % bučno
olje z dodatki (slovenski česen, Ptujski lük, čili),
100 % hladno stiskano olje (bučno, konopljino,
ričkovo ali totrovo, orehovo, laneno,) olje črne
kumine, mandljevo, lešnikovo, sončnično olje,
olje oljne ogrščice, namaz iz bučnih semen,
domača goveja salama, domača goveja salama z
bučničnimi semeni, pečena in soljena bučna
semena, bučna semena s čokolado, s čilijem,
sušena bučna semena , mandeljni z bučnimi
semeni
julij - avgust: bio mleko in mlečni izdelki iz
kravjega, ovčjega in kozjega mleka
bio moka: gladka pšenična, črna, koruzna,
polnozrnata pirina, ajdova, bio ajdova kaša,
bio koruzni zdrob, bio jajčka proste, pašne reje,
bio jagnjetina, bio teletina, bio mlada govedina,
bio različna zelenjava
julij - avgust: 1. Prehrana: solate, redkvice,
koleraba, česen (močan trdostebelni), konoplja
mlada (za solato, 2019 za čaj ekstrakcije).
2. sadike zelenjadnic: solata (glavnata, endivija,
ledenka, radič), konoplja mlada (za čaj, solato in
2019 za čaj in ekstrakcije), blitva, špinača, rdeča

Družinska kmetija Dreier
Sp. Velka 42, 2213 Zg. Velka
02 7205 423, 041 884 759
bogomir.dreier@ario.net
Stara klet Lilek
Mladinska ulica 32, 2212 Šentilj v Slov. Goricah
040 810 173
ekalilek@gmail.com
Ekološka kmetija Najvirt
Ložane 6, 2231 Pernica
041 531 589
marjetka.najvirt@gmail.com

Kmetija Ropič
Vosek 34, 2231 Pernica
041 229 060, 041 575 923
andrejropic@gmail.com
Kmetija Čuček - Titan
Radehova 1, 2230 Lenart
031 216 678
darinkact@gmail.com
Domačija Truntič
Gačnik 14, 2211 Pesnica pri Mariboru
031 818 438
polonca.bajt74@gmail.com

pesa, koleraba navadna (zelena in vijolična) in
podzemna, cvetača, por, ohrovt, zelje, paprike
(za pečenje, solatna, kozji rog, oranžna, sladka
čili, pekoča čili), paradižnik (visoki, rumeni
češnjevec, nizki grmičasti), fisalis (andska
jagoda), bučke (jedilna - muškatna, maslena,
hokaido), bučka cukini (zelena rumena
podolgovata), bučka okrogla solatna, bučka beli
patison, solatna kumara, lubenica.
Sprejemamo tudi prednaročila za sadike
zelednjadnic.
julij - avgust: narezki, meso iz tunke, salame,
zaseka, pašteta ,marmelade, bistri in motni
jabolčni sok, bela in rdeča vina, kruh iz krušne
peči po dogovoru
julij: zelenjava, sok, marmelade, začimbe, sadje

ekološka sezonska zelenjava:
julij - avgust blitva, brokoli, bučke, čebula,
česen, stročji fižol, grah, jajčevci, kolerabice,
mlado korenje, mladi krompir, kumare, paprika,
paradižnik, peteršilj, por, radič, rdeča pesa,
rdeča redkvica, rukola, solata, zelena,
mlado zelje, špinača, feferoni.
Ponudba vse leto: krompir, čebula, solata,
radič, peteršilj, zelena, česen
julij - avgust: meso iz tunke, domača klobasa,
salame, zaseka, mast, ocvirki, sveže svinjsko
meso ali svinjske polovičke po dogovoru
julij - avgust sezonska zelenjava, domače
pecivo, potice

julij - avgust: viljamovka, borovničevec,
sadjevec

PONUDNIKI IZVEN PODRAVJA
Kmetija Fortner, Ivanka Fortner
Šafarsko 19, 9246 Razkrižje
051 803 153
ivanka.fortner@gmail.com
Oljkarska kmetija Šavrin
Šmarje 96, 6274 Šmarje
041 703 346
evgen.glavina@telemach.nst
Kmetija Vrhivšek
Lindek 22, 3213 Frankolovo
041 969 770
alenka@kmetija-vrhivsek.si
Kmetija za Naravo, VEGE & DOBRO d.o.o.
Ostrožno pri Ponikvi 26, 3232 Ponikva
031 499 756
kontakt@vege-dobro.com
kmetija.narava@siol.net
Ekološka kmetija Žgajnar, Bio dobrote d.o.o.
Studenec 28, 6230 Postojna
070 828 007
bio.dobrote@gmail.com
Kmetija Grajskop, Sonja Žiga - dopolnilna
dejavnost na kmetiji
Suhadol 15a, 3215 Loče
051 616 816
sonja.ziga@gmail.com
Kmetija Jezovšek
Slivnica pri Celju 14, 3263 Gorica pri Slivnici
041 863 094 Miran, 070 705 663 Martina
tina.jezovsek@gmail.com

PONUDBA
julij - avgust: ekološka zelenjava, maj in junij
eko šparglji, jajca

julij - avgust: oljčno olje

julij - avgust: konopljino olje, konopljin čaj,
konopljin čaj z dobro mislijo, konopljin čaj z
meliso, konopljina moka, konopljini proteini,
pirina moka zelenjava: zelena solata, paradižnik,
žajbelj, sivka, dobra misel
julij avgust: mlad bob in grah, bučke,
paradižnik, paprika, pesa, korenček, česen

julij - avgust: ekološki mlečni in mesni izdelki

ponudba celo leto: kruh (peka ob sobotah):
grajski polbeli hlebec 600gr, koruzni hlebec
600gr – mešan krušni izdelek, ajdov kruh z
orehi; mešan kis, domača jajca iz proste reje,
domači masleni piškoti, kokosove palčke,
domače belo vino točeno
julij - avgust: jabolčni sok (100 %), aronija sok
(100%), mešani sok: aronija + jabolka, robidov
sirup, robidovo vino, lešniki: luščeni, praženi,
karamelizirani, mleti, sadni namazi,
ponudba od junija naprej: maline, robide,
ameriške borovnice,
september: sveži lešniki

Nekaj varnostnih nasvetov za potrošnike, če boste obiskali kmetijo, lokalno prodajalno hrane,
zadrugo:
1. Pred obiskom pokličite osebo iz seznama in se dogovorite za čas obiska, za pridelke in
izdelke. Preverite AKTUALNO ponudbo, saj se zaloge ponudbe spreminjajo.
2. Po možnosti naj vam ponudnik pove vrednost nakupa, da boste lahko prinesli točen
znesek denarja in ga dali v za to pripravljeno posodico.
3. Na kmetijo pojdite sami. Preverite, če ponudnik dostavlja svojo ponudbo tudi na dom.
4. Prinesite svojo embalažo, pri tem poskrbite za ustrezno higieno.
5. Upoštevajte varnostno razdaljo in druge ukrepe NIJZ za preprečevanje okužbe.
6. Pomislite tudi na druge in kupite samo toliko surovin, kot jih zares potrebujete.

Navodila za lokalne ponudnike:
1. Ponudniki, določite uro, kdaj ste na odprti za prihod kupcev.
2. Prosite kupce, da naročijo željeno najprej po telefonu in pripravite izdelke v vrečke, ki
jih naj kupec odnese. Če želijo kupiti še kaj dodatno, naj izdelke zbere ponudnik
(uporaba zaščitnih rokavic).
1. Dogovorite se za ceno že po telefonu in prosite, da prinesejo drobiž, ki ga naj odložijo
v pripravljeno posodico. Če nimajo drobiža, jim denar vrnite brez dotikanja njihovega
denarja, če je izvedljivo.
2. Če imate na kmetiji trgovino, na vidno mesto napišite, da vstopajo kupci v trgovino
posamično in se ne dotikajo pulta in drugih izdelkov na policah. Vstopajo naj kupci, ki
menijo, da so zdravi (da nimajo znakov, ki so prisotni ob okužbi z coronavirusom).
Upoštevati morajo navodila, ki jih je objavila NIJZ.
3. Ponudniki nosite rokavice za enkratno uporabo ali si roke po vsaki stranki umijete z
milom in razkužilom. Ob vhodu v trgovino nastavite razkužilo za roke ali omogočite
stranki, da si umije roke z milom pod vodo.
4. Razdalja med kupcem in ponudnikom naj bo minimalno 2 m.
5. Ponudnik kupcem postreže željene pridelke, izdelke. Kupci se ne smejo dotikati
izdelkov in drugih stvari v prostoru. Po možnosti imejte na obrazu maske (če ste jih
uspeli dobiti).
6. Ponudniki, ki nimate trgovine, lahko na kmetiji nastavite klopco na ustrezno mesto. Na
klopco namestite vrečko z naročenimi pridelki, izdelki za točno določenega kupca.
7. Če imate veliko povpraševanje po izdelkih, lahko naročite prihod kupcev z razmikom
npr. 15 minut.
8. Poskrbite za dodatno razkuževanje in čiščenje prostorov.

9. Poskrbite za nabavo čistilnih sredstev in dezinfekcijskih sredstev ter po potrebi
zaščitnih mask.
10. Dodatni varnostni ukrepi po potrebi, glede na študije, da virus ostaja aktiven: na
kartonu, papirju – 24 ur, kirurškem jeklu (verjetno tudi drugem železu), plastiki – do 3
dni, na bakrenih površinah – do 4 ure, v kapljicah v zraku – do 3 ure.

