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Regionalna razvojna agencija 
Ljubljanske urbane regije (RRA 
LUR) deluje kot pobudnik, sou-
stvarjalec in skrbnik trajnostne-
ga razvoja Osrednjeslovenske 
regije, njena temeljna naloga 
pa je zagotavljanje celovitega, 
učinkovitega in skladnega 
razvoja ter prepoznavanje 
ključnih potencialov v regiji. 
Pri našem delu zato stremimo 
predvsem k sodelovanju v 
temah in projektih, s katerimi 
lahko realiziramo najbolj pri-
merne in izvedljive, ob tem pa 

trajnostne in okolju ter družbi prijazne rešitve. Velik poten-
cial smo prepoznali tudi na področju lokalne samooskrbe, 
zato smo skupaj s še 25 evropskimi partnerji (ti prihajajo iz 
Nemčije, Avstrije, Velike Britanije, Belgije, Latvije, Španije in 
Portugalske) pristopili k projektu ROBUST, v okviru katerega 
smo poseben poudarek namenili promociji samooskrbe 
in uporabe lokalno pridelanih živil. Prav tako smo vodilni 

partner lokalne akcijske skupine LAS Za mesto in vas, ki v 
osrednjem delu Slovenije s sredstvi LEADER/CLLD (v okviru 
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 
2014–2020) podpira izboljšanje kakovosti življenja na pode-
želju in med drugim tudi spodbuja povečanje samooskrbe in 
vzpostavitev prodajnih mest za lokalno pridelano hrano.

Samooskrba s hrano je namreč izrednega pomena. Ne samo 
zaradi aktualne situacije, ki je pokazala, kako odvisni smo od 
uvoza številnih prehranskih produktov. Lokalna samooskrba 
ima pomembno vlogo tudi na drugih področjih – z nakupom 
domače in lokalno pridelane hrane na eni strani podpiramo 
naše kmetovalce, po drugi pa tudi sami vemo, kaj in od koga 
kupujemo, si s tem zagotovimo zdravo in kakovostno hrano, 
pa tudi višjo stopnjo t. i. varnosti, saj sistem kratkih nabavnih 
verig oziroma pot z njive na krožnik vključuje minimalno 
možno število posrednikov pri rokovanju z živili.

Posebno pozornost smo namenili tudi uporabi načela kratkih 
nabavnih verig v sistemu javnega naročanja hrane in živil v 
javnih zavodih. Naš cilj je, da se delež nabave lokalnih živil 
v okviru razpisov in izločenih sklopov poviša na največjo 
možno stopnjo. Povezovanje kmetov in vzgojno izobraževal-

Spodbujanje lokalne 
samooskrbe s hrano 
daje pozitivne 
rezultate
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nih ustanov za dobrobit, zdravje in kakovost življenja naših 
otrok je namreč dolgoročna naložba v zdravo in kakovostno 
življenje.

Nenazadnje imajo kratke nabavne verige oziroma uporaba 
lokalnih sestavin v kulinariki pozitivne učinke tudi širše, saj 
pripomorejo k trajnostnem razvoju regije tako na področju 
gospodarstva, vpliva na okolje kot družbenih odnosov. 

Čisto vsak od zapisanih razlogov nas je spodbudil k pripravi 
kataloga ponudbe zakladnice lokalno pridelane hrane v 
Ljubljanski urbani regiji.

Mag. Lilijana Madjar 
direktorica RRA LUR

Spodbujanje lokalne samooskrbe z 
živili je ena od strateških usmeritev 
v območju (Ukrep 1.2.1 Regionalnega 
razvojnega programa Ljubljanske 
urbane regije 2014–2020). To se kaže 
na različne načine, npr. v razvoju 
občinskih tržnic, spodbujanju 
javnih zavodov k povečanju odkupa 
lokalno pridelanih živil (Borza 
živil Osrednjeslovenske regije), z 
delavnicami in sofinanciranjem 
projektov v okviru LAS za mesto in vas.
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Ljubljanska urbana regija združuje 25 občin osrednjesloven-
ske regije in je regija z največ znanja in kreativnega potencia-
la v Sloveniji: v njej so zgoščene ključne državne, znanstvene, 
raziskovalne, izobraževalne in kulturne institucije.

Prav tako imajo v regiji sedež številna podjetja, ki zaposlu-
jejo pomemben delež slovenskega prebivalstva in ustvarijo 
več kot tretjino slovenskega bruto družbenega proizvoda. 
Ljubljanska urbana regija je tako gospodarsko najbolj razvita 
regija v državi.

Več kot 500.000 prebivalcev z visoko stopnjo izobrazbe, kre-
ativnosti, inovativnosti in podjetniške naravnanosti ustvarja 
najvišjo dodano vrednost na zaposlenega v Sloveniji.

Ne le da se v regiji nahaja prestolnica Slovenije – Ljubljana, 
regijo odlikujejo tudi dobro ohranjeno in lahko dostopno 
naravno okolje, velika biotska raznovrstnost in pestra krajina. 
Prav zaradi bližine kakovostnih območij narave ter preple-
tenosti grajenega in naravnega okolja je edinstvena med 
evropskimi metropolitanskimi regijami.

Ljubljanska urbana 
regija
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rural-urban.eu

Prihodnost mesta in podeželja – iskanje sinergij (ROBUST) 
je evropski raziskovalni projekt, financiran iz programa 
Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020, ki 
spodbuja interakcije med podeželskimi in mestnimi območji. 
Projekt se osredotoča na dejstvo, da so vzajemno koristni 
odnosi podeželskih, primestnih in mestnih območij ključ 
do uresničevanja pametnega, krožnega in vključujočega 
gospodarstva trajnostne Evrope. Projekt ROBUST je potekal 
od junija 2018 do novembra 2021 ter je združil 25 evropskih 
partnerjev, ki predstavljajo raziskovalne in praktično usmer-
jene organizacije, povezane v 11 regionalnih, tako imenovanih 
živih laboratorijev. Ti so oblikovani v vsaki sodelujoči regiji 
in združujejo lokalne deležnike, da bi razvijali nove načine 
povezav in sodelovanja med podeželjem in urbanim okoljem.

Prihodnost mesta in 
podeželja – iskanje 
sinergij: oskrba z 
lokalno pridelano 
hrano po sistemu 
kratkih verig

Živi laboratorij Ljubljanske urbane regije vodita raziskovalni 
partner Oikos ter izvajalec RRA LUR, v njem pa sodelujejo 
javne inštitucije, pridelovalci in proizvajalci hrane, podjetni-
ki in organizacije s področja trajnostne pridelave hrane, jav-
ne infrastrukture in storitev. Trajnostni prehranski sistemi 
so namreč glavna tema ljubljanskega živega laboratorija, 
poleg te pa se laboratorij ukvarja še z javno infrastrukturo 
in družbenimi storitvami ter z novimi poslovnimi modeli in 
trgom dela. Živi laboratorij se zato posveča predvsem dejav-
nikom, ki vplivajo na oskrbo s hrano in vzpostavitev kratkih 
prehranskih verig v Ljubljanski urbani regiji.

Dobro zasnovani upravljavski dogovori na lokalni in regi-
onalni ravni skrbijo za dobre odnose med podeželskimi in 
mestnimi območji. ROBUST je opredelil in okrepil politike, 
upravljavske sisteme in prakse, ki učinkoviteje prispevajo 
k pametni, trajnostni in vključujoči rasti. Cilj projekta RO-
BUST je oblikovati praktično usmerjen model sodelovanja 
in upravljanja, ki ga je mogoče prenesti v različna okolja, ter 
z njim povezana komunikacijska in izobraževalna gradiva.

RRA LUR se v okviru projekta ukvarja s tematiko trajnostnih 
prehranskih sistemov po sistemu kratkih verig v Ljubljanski 
urbani regiji. V okviru t. i. Borze lokalnih živil smo povezali 
vzgojno izobraževalne zavode z lokalnimi pridelovalci 
hrane, obenem pa raziskovali pridelovalne potenciale regije, 
problematiko zavržene hrane, različne sisteme upravljanja, 
financiranja, logistike in novih poslovnih modelov. 
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Primerjava med živimi laboratoriji je pokazala na znatne raz-
like v povezanosti urbanega okolja s podeželjem med sode-
lujočimi regijami, ki so odraz različnih politik, upravljanja in 
prostorskega načrtovanja. Rezultate projekta je zato možno 
uporabiti pri načrtovanju prihodnjih politik razvoja podeže-
lja, prostorskega razvoja in kmetijstva. V Sloveniji so razlike 
med urbanim okoljem in podeželjem majhne, k čemur pripo-
more več dejavnikov, med drugim tudi navezanost na lokalno 
okolje in na »domačo« hrano. Rezultate živega laboratorija 
lahko občine uporabijo za spodbujanje javnega naročanja 

lokalno pridelane hrane 
in skrajšanja prehran-
skih verig s podporo 
nadaljnjemu razvoju 
organizacij, ki se ukvar-
jajo z lokalnim trženjem, 
prodajo in dostavo lokalne 
hrane, ter z zagotavljanjem 
primerne infrastrukture in 
osveščenosti prebivalstva. 

Ilustrator: Paolo Masiero / Vsebina: ROBUST / Vir: https://rural-urban.eu/

V živih laboratorijih so 
različni EU partnerji pro-
jekta ROBUST raziskovali 
priložnosti za sinergije 
med podeželskimi in 
mestnimi območji.  Glavna 
tema ljubljanskega živega 
laboratorija so bili trajno-
stni prehranski sistemi.
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Organizatorji borze so Mestna občina Ljubljana, RRA LUR, 
Turizem Ljubljana, Kmetijsko gozdarska zbornica, Kmetijsko 
gozdarski zavod Ljubljana in Zavod EKOmeter. Prvi prodajni 
sestanki te oblike so potekali spomladi 2018, nato pa smo iz-
vedli še jesensko borzo. Tudi naslednje leto sta potekali dve 
borzi, nato pa smo, zaradi omejitev, povezanih s pandemijo 
covida-19, začasno prekinili fizična srečanja. Namesto oseb-
nih sestankov je leta 2020 Mestna občina Ljubljana izdala 
Vodnik po ljubljanski lokalni oskrbi za trajnostno osveščene 
gurmane z osveženimi podatki o ponudnikih v območju 
mesta, letos pa RRA LUR s pričujočim katalogom osvežuje 
podatke o ponudnikih na območju osrednje Slovenije. 

Analiza mnenj udeležencev borze je pokazala, da je tovr-
stno povezovanje izjemno pomembno, saj se s tem lahko 
usklajuje ponudba in povpraševanje, prav tako udeleženci 
na enem mestu lahko pridobijo konkretne informacije in 
kontakte posameznih ponudnikov. Hkrati podatki kažejo, da 
se je na podlagi borz povečal delež lokalno pridelanih živil v 
prehranski ponudbi gostincev, hotelirjev in javnih zavodov, 
vsi organizatorji pa pričakujejo, da se bo ta trend še večal.

Da je projekt Borza lokalnih živil uspešen in učinkovit, kaže-
jo tudi tri prejete nagrade, in sicer Premiki naprej 2018 za 
najboljšo izboljšavo v javni upravi, mednarodno priznanje 
Best of Cities 2019 za najboljšo trajnostno prakso v katego-
riji mest in posebno priznanje žirije International Travel & 
Tourism Awards, ki je bilo podeljeno v okviru ene najpo-
membnejših globalnih turističnih borz WTM London.

Vse štiri borze lokalnih živil so bile izvedene v okviru evrop-
skega projekta ROBUST (Rural-Urban Outlooks: Unlocking 
Synergies), ki se ukvarja s krepitvijo odnosov med mestni-
mi in podeželskimi območji in je financiran iz programa 
Obzorje 2020. 

Borza lokalnih živil 
Osrednjeslovenske 
regije

Cilj Borze lokalnih živil Osrednjeslovenske regije je sklepa-
nje naročil za dostavo lokalno pridelanih živil in še posebej 
sklepanje konkretnih dogovorov za načrtovano pridelavo in 
predelavo. Predstavniki šol, vrtcev in domov za ostarele na 
borzi vzpostavijo stike s potencialnimi lokalnimi dobavitelji 
živil v okviru razpisov in izločenih sklopov, pa tudi za nakupe 
v okviru Šolske sheme sadja, zelenjave in mleka, Tradicio-
nalnega slovenskega zajtrka, ipd. Prav tako je ta dogodek 
namenjen gostincem in hotelirjem v želji, da bi v svojo 
ponudbo vključevali več lokalno pridelane hrane.

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/Vodnik-po-ljubljanski-lokalni-oskrbi2.pdf
https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/Vodnik-po-ljubljanski-lokalni-oskrbi2.pdf
https://rralur.si/projekti/robust/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/
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Program LEADER/
CLLD pomembno 
povečuje lokalno 
samooskrbo

lanih živil v javne zavode so med pomembnejšimi vsebinami 
projektov, ki so sofinancirani s sredstvi LEADER/CLLD. To se je 
za posebej uspešno izkazalo v času epidemije covida-19.

Pristop LEADER/CLLD je orodje za spodbujanje skupnega 
lokalnega razvoja po pristopu »od spodaj navzgor«. Ta pristop 
omogoča lokalnemu prebivalstvu, da z oblikovanjem lokal-
nih partnerstev tako imenovanih lokalnih akcijskih skupin 
(LAS) aktivno odloča o prednostnih nalogah in razvojnih ciljih 
svojega območja, vključno z viri financiranja za doseganje 
ciljev. Aktivnosti se izvajajo s sredstvi Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja, Evropskega sklada za regionalni 
razvoj in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (več na 
https://skp.si/prp-2014-2020-2022/ukrepi/uravnotezen-ra-
zvoj-podezelskih-obmocij/ukrep-m19-podpora-za-lokalni-
-razvoj-v-okviru-pobude-leader-lokalni-razvoj-ki-ga-vodi-
-skupnost). 

Lokalna samooskrba prebivalstva, kratke dobavne verige 
oskrbe s hrano, ponovno oživljanje lokalnih tržnic, razvoj lo-
kalnih blagovnih znamk in večje vključevanje lokalno pride-

V programskem obdobju 2014–2020 se je na 
območju Slovenije oblikovalo 37 LAS. V območju 
Ljubljanske urbane regije delujejo štirje, vodilni 
partner enega od njih - LAS Za mesto in vas - pa 
je RRA LUR. V nadaljevanju so predstavljeni trije 
projekti: Urbano vrtnarjenje, Lokalno je zdravo in 
Oživitev tržnic na območju LAS.

https://skp.si/prp-2014-2020-2022/ukrepi/uravnotezen-razvoj-podezelskih-obmocij/ukrep-m19-podpora-za-lokalni-razvoj-v-okviru-pobude-leader-lokalni-razvoj-ki-ga-vodi-skupnost
https://skp.si/prp-2014-2020-2022/ukrepi/uravnotezen-razvoj-podezelskih-obmocij/ukrep-m19-podpora-za-lokalni-razvoj-v-okviru-pobude-leader-lokalni-razvoj-ki-ga-vodi-skupnost
https://skp.si/prp-2014-2020-2022/ukrepi/uravnotezen-razvoj-podezelskih-obmocij/ukrep-m19-podpora-za-lokalni-razvoj-v-okviru-pobude-leader-lokalni-razvoj-ki-ga-vodi-skupnost
https://skp.si/prp-2014-2020-2022/ukrepi/uravnotezen-razvoj-podezelskih-obmocij/ukrep-m19-podpora-za-lokalni-razvoj-v-okviru-pobude-leader-lokalni-razvoj-ki-ga-vodi-skupnost
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Projekt: Lokalno je zdravo
Izvajalec: Zadruga Jarina, Občina Medvode

Projekt Lokalno je zdravo neposredno nagovarja vizijo LAS 
Za mesto in vas, ki želi vzpostaviti varno, zdravo in privlačno 
bivalno okolje za prebivalce. Zdrava družba je tista, ki omo-
goča ugodne družbene in fizične pogoje za zdravje, k čemur 
veliko pripomore z dostopom do zdrave prehrane. Projekt 
je usmerjen k potrebi po dvigu stopnje samooskrbe s hrano 
na območju LAS Za mesto in vas. Glavni namen projekta je 
organizacija kratkih dobavnih verig za lokalne pridelke in iz-
delke ter vzpostavitev temeljev za nove prodajne poti in dvig 
dodane vrednosti lokalnim pridelkom in izdelkom. Prav tako 
je namen projekta spodbuditi lokalne kmete z območja LAS 
k večji pridelavi in predelavi lokalnih pridelkov in izdelkov 
za trg, tako za neposredno prodajo končnim potrošnikom 
kot tudi javnim inštitucijam v urbanih naseljih in tudi širše. 

Uresničevanje namena projekta se izvaja preko naslednjih 
aktivnosti:

 vzpostavitve mreže za lokalno samooskrbo s kmeti in 
prehranskimi ponudniki, zadrugo Jarina, javnimi inštitu-
cijami in končnimi kupci, ki predvideva zaposlitev osebe 
in najem kombija za vzpostavitev logistične verige med 
urbanimi deli LAS in ostalim podeželjem,

 priprave poslovnega modela in celostne podobe za nov 
tržni produkt avtomatov z lokalnimi jedmi,

 priprave pilotnega modela oskrbovanja javnih inštitucij v 
urbanih delih občine Medvode z lokalnimi prehranskimi 
pridelki in izdelki in

 izvedbe predstavitvenih in izobraževalnih dogodkov za 
ključne ciljne skupine.
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Projekt: Oživitev tržnic na območju LAS
Izvajalci: Občine Medvode, Domžale, Trzin, Mengeš,  
Komenda in Vodice

Oživitev tržnic je namenjena povečanju ponudbe domačih 
pridelovalcev in izdelovalcev ter posledično tudi večjemu 
zavedanju prebivalcev o dodani vrednosti domačih pridelkov 
in izdelkov v primerjavi z izdelki multinacionalk. V okviru pro-
jekta »Oživitev tržnic na območju LAS« so partnerji kupili 80 
stojnic, ki so namenjene prodaji lokalno pridelanih izdelkov 
in hrane na lokacijah lokalnih tržnic na območju LAS. 

Projekt: Urbano vrtnarjenje
Izvajalec: Občina Medvode

Urbano vrtnarjenje je v zadnjih letih postalo trend v mnogih 
urbaniziranih središčih, včasih kot odgovor prebivalcev na 
pretirano odvisnost od velikih dobaviteljev, mnogokdaj pa 
tudi zaradi finančne stiske ali krepitve socialne povezanosti 
v svojem okolju. Pridelovanje hrane na manjših urejenih 
površinah omogoča tudi prebivalcem iz bližnjih blokov kako-
vostno preživljanje prostega časa, ki ga namenijo vrtičkarstvu 
in pridelovanju zdrave hrane, obenem pa predstavlja tudi 
pomembno povezovalno dejavnost z vidika medgeneracij-
skega sodelovanja, saj imajo željo po vrtnarjenju tako mladi 
kot starejši. Lastno pridelovanje hrane obenem lahko delno 
pripomore tudi k izboljšanju materialnega stanja socialno 
šibkejših prebivalcev občine. Občina Medvode je v sklopu 
LAS - Lokalne akcijske skupine Za mesto in vas s projektom 
Urbano vrtnarjenje uspešno kandidirala na javnem razpisu 
za sredstva iz evropskih strukturnih skladov - Evropskega 
sklada za regionalni razvoj. Projekt je obsegal tudi nakup 20 
vrtnih lop za spravilo orodja in opreme za potrebe obdelova-
nja vrtičkov. Ena lopa je namenjena dvema uporabnikoma. 
Ob lopi je postavljen tipski zbiralnik deževnice za zalivanje, 
oblečen v leseno oblogo. Občina Medvode občanom na ob-
močju Svetja tako ponuja možnost najema urbanih vrtičkov. 
S tem želijo občane še dodatno spodbuditi k aktivnemu 
preživljanju prostega časa, druženju in povezovanju ter večji 
samooskrbi s hrano. 
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Ponudba lokalno 
pridelane hrane 
v Ljubljanski 
urbani regiji

Trajnostno naravnano je kmetijstvo, ki je ekonomsko 
učinkovito in konkurenčno, socialno in družbeno odgovorno 
ter hkrati okolju prijazno in vzdržno. Naravne razmere za 
kmetijstvo so na območju Ljubljanske urbane regije zelo raz-
nolike, zato jih s kmetijsko-pridelovalnega vidika delimo na 
nižinska in hribovsko-gorska območja, v južnem delu regije 
pa na območje Ljubljanskega barja in del z izrazitim kraškim 
značajem. Naravne značilnosti v veliki meri določajo usmer-
jenost kmetij (Cunder in Bedrač, 2015), hkrati pa se kmetije v 
zadnjih desetletjih čedalje bolj specializirajo za posamezno 
dejavnost, kot je zelenjadarstvo, živinoreja ipd. 

S katalogom želimo prispevati k »lokalni trajnostni oskrbi s 
hrano«, kar pomeni zadovoljevanje potreb naše generacije, 
ne da bi ogrozili zadovoljevanje potreb prihodnjih (Brun-
dtland, 1987). Predvsem želimo prebivalcem osrednjega 
dela Slovenije, odgovornim za naročanje hrane v javnih 
zavodih, inštitucijam v območju ter gastronomiji sporočiti, 
kje v njihovi bližini so lokalni pridelovalci hrane in kaj lahko 
pri njih kupijo. 

Zbrali smo podatke o več kot 120 kmetijah in različnih pro-
dajnih mestih. Podatke smo razvrstili na dva dela. V prvem 
objavljamo podatke o kmetijah Ljubljanske urbane regije, 
torej o pridelovalcih hrane in njihovi ponudbi. V drugem 
delu pa sledijo informacije o različnih prodajnih mestih, kjer 
lahko kupite živila, pridelana v osrednji Sloveniji, pa tudi 
širše. Zbrali smo podatke o ponudbi zadružnih trgovin, tržnic, 
kratkih oskrbnih verigah s hrano in spletnih portalih z lokal-
no pridelano hrano. Kljub temu, da se ponudniki in prodajna 
mesta nahajajo v 25 občinah regije, je razdalja med kraji tako 
majhna, da smo se jih odločili zapisati skupaj, razvrščene po 
abecednem vrstnem redu.
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Zelenjavo in poljščine smo združili v 
eno skupino, saj si niti strokovnjaki 
pogosto niso enotni, v katero uvrstiti 
rastline, kot so grah, čebula in podobno.

Pojasnilo o objavljenih podatkih: 

Glede na količino pridelkov in izdelkov kmetje oz. ponudniki prodajajo 
gospodinjstvom ali pa tudi večjim kupcem, kot so gostilne in javni zavo-
di. Pri tistih, ki so usmerjeni v vse te skupine, smo označili, da prodajajo 
»vsem skupinam kupcev«, sicer pa zapisali le posamezno skupino. 

Želimo tudi spomniti, da so v katalogu objavljeni podatki, kot so nam 
jih posredovali ponudniki, zato za njihovo vsebino ne moremo odgovar-
jati. Vsekakor pa je pri združevanju podatkov lahko prišlo do kakšne 
napake, za kar se opravičujemo.

Naša ambicija ni bila zajeti prav vse kmetije in ponudnike lokalno 
pridelanih živil. Nekateri kmetje imajo malo pridelkov in vse prodajo 

na svojem dvorišču, drugi zaradi starosti opuščajo dejavnost; 
posamezni ponudniki vse svoje pridelke in izdelke prodajo točno 
določenemu kupcu ali pa se njihovi pridelki ne uvrščajo v skupine, 
ki jih zajemamo v tem katalogu. 
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Kmetije – 
pridelovalci hrane

Pri pridelovalcih in rejcih smo zbrali podatke o njihovi pisani 
ponudbi sadja, zelenjave, poljščin, mleka, mesa ipd. ter 
ali se ponašajo s katerim od znakov kakovosti. Našli boste 
tudi podatek, ali živila dostavljajo na dom oziroma imajo 
postavljene prodajne avtomate ter ali lahko njihove pridelke 
kupite na lokalnih tržnicah in prireditvah ipd. Kar nekaj kme-
tij je razvilo tudi dodatno ponudbo za obiskovalce - lahko vas 
popeljejo po kmetiji in predstavijo način dela, za vas lahko 
organizirajo različne vrste delavnic, prikazov in degustacij ali 
pa vas pospremijo po bližnji učni poti.

Poleg pridelave hrane lokalne kmetije s svojim 
delovanjem skrbijo za urejenost in obdelanost 
kmetijskega in podeželskega prostora in tako med 
drugim ustvarjajo slikovito okolico naših izletov. 
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Borovnice Pristavec
Pot v Jele 8
1353 Borovnica
 Jernej Pristavec
 +386 (0)41 499 424
 jernej.pristavec@siol.net 
 Borovnice Pristavec

Ponudba: 
sveže sadje in izdelki: ameriške borovnice 
(od konca junija do septembra)
Certifikati: Izbrana kakovost Slovenija 
Komu: vsem skupinam kupcev
Prodaja:
na domu: po dogovoru 
tržnica: Tržnica lokalnih dobrot  
nasproti Spara na Viču v Ljubljani  
(ob sobotah v sezoni)
prireditve: Dan borovnic, Borovnica 
(julija)
Območje dostave:
fizičnim osebam: Ljubljana in Cerknica
pravnim osebam: Ljubljana z okolico

Božnar čebelarstvo d.o.o.
Polhov Gradec 72
1355 Polhov Gradec
 Malči Božnar
 +386 (0)1 364 00 20
 +386 (0)41 718 752
 info@boznar.si 
 www.boznar.si 

Ponudba: 
med in izdelki z medom: različne vrste 
slovenskega medu, cvetni prah, ma-
tični mleček, propolis, med z dodatki, 
medeni liker, medenjaki, čokolada z 
medom, bonboni z medom, medena 
kozmetika, voščeni izdelki, darilna 
pakiranja
Certifikati: ekološka pridelava/ 
predelava 
Komu: vsem skupinam kupcev
Prodaja:
na domu: med tednom od 6. do 14. ure 
tržnica: preko Sirarstva Orešnik na 
tržnici pri Žabarju, Ljubljana  
(ob sredah); na tržnici pri Intersparu 
na Viču (ob sobotah)
splet: www.boznar.si 
prireditve: Miklavžev sejem v Polho-
vem Gradcu (začetek decembra)
trgovine: cela Slovenija
Območje dostave:
fizičnim in pravnim osebam: Slovenija
Druga ponudba: predstavitev čebe-
larstva in čebeljih pridelkov, vodene 
pokušine in delavnice s čebeljim 
voskom, prilagojeno za vrtce, šole ali 
zaključene skupine
 

Čebelar Gorazd Trušnovec
Podmilščakova 44
1000 Ljubljana
 Gorazd Trušnovec
 +386 (0)31 253 929
 info@najemipanj.si 
 www.najemipanj.si 

Ponudba: 
med in izdelki z medom: urbani med 
(gozdni, cvetlični in kostanjev), cvetni 
prah (svež oz. zamrznjen; sezonsko)
Komu: vsem skupinam kupcev

Prodaja:
na domu: po dogovoru
prireditve: Festival ljubljanskega  
podeželja, Ljubljana (jeseni)
trgovine: Slovenski etnografski muzej
Območje dostave:
fizičnim in pravnim osebam: Ljubljana 
z okolico
Druga ponudba: ogled urbanega če-
belarstva, predstavitve, mentoriranje
 

Čebelarstvo  
Aleksandr Dzhivaga
Knezov štradon 40a
1000 Ljubljana
 Aleksandr Dzhivaga
 +386 (0)70 781 334
 doker500@gmail.com 
 Aleksandr Dživaga

Ponudba: 
med in izdelki z medom: deviški med, 
kostanjev, lipov, akacijev, gozdni, cvet-
lični in hojev med, svež in zamrznjen 
cvetni prah, med v devišem satju 
Certifikati: evropske sheme kakovosti 
Komu: vsem skupinam kupcev
Prodaja:
na domu: od ponedeljka do sobote  
od 8. do 19. ure
splet:    Aleksandr Dživaga
prireditve: Festival ljubljanskega  
podeželja, Ljubljana (jeseni)

Območje dostave:
fizičnim osebam: Ljubljana
 

Čebelarstvo Gordana Vidić
Dolenjska cesta 60
1000 Ljubljana
 Gordana Vidić
 +386 (0)70 170 444
 gordana.vidic123@gmail.com

Ponudba: 
med in izdelki z medom: cvetlični, aka-
cijev, lipov, gozdni in kostanjev med; 
ko zamedijo smreke, tudi smrekov in 
hojev med
Certifikati: evropske sheme kakovosti 
Komu: vsem skupinam kupcev
Prodaja:
na domu: po dogovoru 
tržnica: tržnica Vrata v Barje  
(vsak četrtek od 16. do 20. ure)
prireditve: Žabarija; Dan četrtne  
skupnosti Rudnik; Medeni dan;  
Dan jabolka
Območje dostave:
fizičnim in pravnim osebam: Ljubljana 
 

https://www.facebook.com/borovnicepristavec
https://www.facebook.com/Aleksandr.Cebelar
https://www.facebook.com/Aleksandr.Cebelar
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Čebelarstvo Gosar
Selo pri Vodicah 33b
1217 Vodice
 Franc Gosar 
 +386 (0)41 767 595
 franc.gosar@siol.net
 www.cebelarstvo-gosar.com 

Ponudba: 
med in izdelki z medom: med
Certifikati: Slovenski med  
z geografsko označbo 
Komu: vsem skupinam kupcev
Prodaja:
na domu: po dogovoru 
tržnica: tržnica Vodice (ob sobotah 
od 7.30 do 11. ure)

Čebelarstvo Miklič 
Smrjene 129
1291 Škofljica
 Marko Miklič
 +386 (0)31 364 372
 marko.lucka@gmail.com 

Ponudba: 
med in izdelki z medom: med in cvetni 
prah
Komu: gospodinjstvom
Prodaja:
na domu: med tednom od 10. do 19. ure 
Območje dostave:
fizičnim osebam: Škofljica in Ljubljana 
(med tednom od 10. do 19. ure)
 

Čebelarstvo Milan Ovca
Črna vas 494
1000 Ljubljana
 Milan Ovca
 +386 (0)41 820 346
 milan.ovca@gmail.com

 
Ponudba: 
med in izdelki z medom: med
Certifikati: Slovenski med z zaščiteno 
geografsko označbo
Komu: vsem skupinam kupcev
Prodaja:
na domu: vsak dan od 8. do 20. ure 
prireditve: jesenska tržnica na Barju 
(oktobra)
Območje dostave:
pravnim osebam: Ljubljana (od 8. do 
12. ure)
 

Čebelarstvo Tomažič 
Zgornja Besnica 40
1000 Ljubljana
 Janez Tomažič
 +386 (0)51 441 135
 janezkatjatomazic@gmail.com
 Čebelarstvo Tomažič

Ponudba: 
med in izdelki z medom: točen sortni 
med in svež cvetni prah 
Certifikati: Izbrana kakovost Slovenija 
Komu: gospodinjstvom
Prodaja:
na domu: po dogovoru 
Območje dostave:
fizičnim osebam: po dogovoru za večjo 
količino
 

Dolenčev mlin 
Podlipoglav 25
1261 Ljubljana Dobrunje
 Olga Avsec
 +386 (0)41 862 823
 dolencev.mlin@gmail.com 
 www.dolencevmlin.si 

Ponudba: 
sveža zelenjava, izdelki in poljščine: 
pšenica
moka in mlevski izdelki: polnozrnata 
pšenična moka (meljemo po dogo-
voru)
Komu: vsem skupinam kupcev
Prodaja:
na domu: po dogovoru 
Druga ponudba: delavnice peke kru-
ha na tradicionalen način v krušni peči 
za šolarje in organizirane skupine, 
ogled mlina s prikazom njegovega 
delovanja in mletja ter ogledi živali 
na kmetiji
 

Domačija Kostevc - Hribar
Vnajnarje 7
1129 Ljubljana Zalog
 Srečko, Vida in Marko Hribar 

ter Špela Dobnikar
 +386 (0)31 335 298
 domacijakostevc@gmail.com 
 www.domacija-kostevc.si 

Ponudba: 
sveže sadje in izdelki: jagode, češnje 
in maline (junij, julij); slive in hruške 
(julija do decembra)
Certifikati: integrirana pridelava/pre-
delava, Izbrana kakovost Slovenija 
Komu: vsem skupinam kupcev

Prodaja:
na domu: po dogovoru 
splet: www.domacija-kostevc.si 
Območje dostave:
fizičnim osebam: Ljubljana in okolica, 
Vrhnika in Logatec ... 
pravnim osebam: Ljubljana in okolica 
(vsak delovnik), ostali deli Slovenije 
(po dogovoru)
 

Društvo Urbani čebelar
Podmilščakova 44
1000 Ljubljana
 Gorazd Trušnovec
 +386 (0)1 534 55 33
 info@urbanicebelar.si
 www.urbanicebelar.si 
 Društvo Urbani čebelar

Komu: vsem skupinam kupcev
Prodaja:
splet: www.urbanicebelar.si in  
  Društvo Urbani čebelar
prireditve: Festival ljubljanskega pode-
želja, Ljubljana (jeseni)
Druga ponudba: predstavitev 
čebelarjenja v mestu in apiturizem, 
predavanja, tečaji, pokušine, mentori-
ranje in svetovanje ter druge storitve, 
povezane s čebelami 
 

https://www.go2farms.si/ponudnik/cebelarstvo-tomazic/
https://www.facebook.com/Dru%C5%A1tvo-Urbani-%C4%8Debelar-100608552278596
https://www.facebook.com/Dru%C5%A1tvo-Urbani-%C4%8Debelar-100608552278596
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Ekološka domačija Pr' Blek 
(Dragaš Hrovat Barbara - 
dopolnilna dejavnost na 
kmetiji)

Luče 18 
1290 Grosuplje
 Barbara Dragaš Hrovat
 +386 (0)31 387 072
 barbara.dhrovat@gmail.com 

Ponudba: 
sveže sadje in izdelki: aronija (avgusta)
Certifikati: ekološka pridelava/ 
predelava 
Komu: gospodinjstvom
Prodaja:
na domu: vse dni v tednu od 8. do 20. ure 
prireditve: Kmetijski sejem AGRA, 
Gornja Radgona; Ljubljana: sejem 
Narava - zdravje, Festival podeželja …
trgovine: trgovine Kalček Ljubljana; 
KZ Grosuplje in Ivančna Gorica; 
Hipermarketi Mercator - Ljubljana, 
Domžale, Koper in Škofja Loka
Območje dostave:
fizičnim osebam: Osrednjeslovenska 
regija, večje količine po celi Sloveniji 
(vse dni v tednu)
Druga ponudba: ogled kmetije, nasa-
dov, obiranja in predelave aronije
 

Ekološka kmetija B'zgar
Cesta na Drenik 8
1291 Škofljica
 Janez Zajc
 +386 (0)41 517 518
 janez.zajc1@gmail.com
 Janez Zajc

Ponudba:
meso in mesni izdelki: goveje in telečje 
meso (celo leto)
moka in mlevski izdelki: pšenična polbe-
la, pšenična polnozrnata, ajdova, ko-
ruzna, ržena, pirina polbela in pirina 
polnozrnata moka (mleta na kamen); 
koruzni, pšenični in pirin zdrob; pše-
nični in pirini otrobi; (celo leto)
Certifikati: integrirana pridelava/ 
predelava, evropske sheme kakovosti
Komu: vsem skupinam kupcev
Prodaja:
na domu: po dogovoru
trgovine: KZ Lašče, KZ Grosuplje in 
trgovina Spar na Igu
Območje dostave:
fizičnim osebam: Ljubljana z okolico  
(po dogovoru)
pravnim osebam: po dogovoru

Ekološka kmetija Burgar
Tacenska cesta 151
1211 Ljubljana Šmartno
 Darko Burgar
 +386 (0)41 694 456
 kmetija.burgar@gmail.com 
 www.kmetija-burgar.si 
 Ekološka Kmetija Burgar

Ponudba: 
sveža zelenjava, izdelki in poljščine: raz-
lične vrste sveže sezonske zelenjave 
ter vložnine iz lastnih pridelkov; 
krompir, rdeča pesa, koleraba ... 

moka in mlevski izdelki: moke in zdrobi 
iz ajde, pšenice, koruze in ječmena
Druga ponudba: pokovka  
(od novembra do razprodaje zalog)
Certifikati: ekološka pridelava/ 
predelava 
Komu: vsem skupinam kupcev
Prodaja:
na domu: med tednom od 10. do  
19. ure, ob sobotah od 10. do 13. ure 
splet: www.kmetija-burgar.si in  
  Ekološka Kmetija Burgar 

Ekološka kmetija Demšar
Bojanji Vrh 2 A
1295 Ivančna Gorica
 Marko Demšar
 +386 (0)40 558 510
 marko.demsarr@gmail.com 
 www.ekonep.si

Ponudba: 
sveža zelenjava, izdelki in poljščine: eko-
loška pira in ajda v zrnju (od avgusta 
naprej)
moka in mlevski izdelki: ekološka 
polnozrnata pirina moka in zdrob; 
ekološka ajdova moka (od avgusta 
naprej)
med in izdelki z medom: med, cvetni 
prah in propolis
Certifikati: ekološka pridelava/ 
predelava 
Komu: vsem skupinam kupcev
Prodaja:
na domu: med tednom od 16. do 19. ure 
Območje dostave:
fizičnim in pravnim osebam: Osrednje-
slovenska regija 
 

Ekološka kmetija Dolinar
Grič 24
1000 Ljubljana
 Jernej Dolinar
 +386 (0)31 364 888
 klima.dolinar@siol.net

Ponudba: 
sveže sadje in izdelki: ekološka jabolka; 
jabolčni sok in kis (od septembra do 
aprila)
Certifikati: ekološka pridelava/ 
predelava 
Komu: vsem skupinam kupcev
Prodaja:
na domu: petek in sobota od  
septembra do februarja
Območje dostave:
fizičnim osebam: do 5 km od kmetije  
(v treh dneh po naročilu)
pravnim osebam: do 20 km od kmetije 
(v petih delovnih dneh od naročila)
Druga ponudba: prikaz predelave 
sadja v jesenskem času
 

https://www.facebook.com/groups/890185368083124/user/100015209312283/
https://www.facebook.com/zelenjava.burgar
https://www.facebook.com/zelenjava.burgar
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Ekološka kmetija Ekozelnik 
Slovenska cesta 20
1354 Horjul
 Andrej Zelnik
 +386 (0)41 437 568
 ekozelnik@gmail.com 
 www.ekozelnik.si 

Ponudba: 
sveža zelenjava, izdelki in poljščine: 
solata, radič, korenje, črna redkev, 
česen, čebula
moka in mlevski izdelki: pirina, ajdova in 
koruzna moka ter polenta
meso in mesni izdelki: piščanci (celo leto)
Certifikati: ekološka pridelava/ 
predelava 
Komu: gospodinjstvom
Prodaja:
na domu: ob sobotah dopoldne
tržnica: tržnica Brezovica (ob petkih  
od 15. do 18. ure)
prireditve: prireditev na Sveti Katarini
Območje dostave:
fizičnim osebam: Ljubljana z okolico
 

Ekološka kmetija Jerom
Mali vrh pri Prežganju 5
1000 Ljubljana
 Nejc Višnar
 +386 (0)41 855 855
 nejcvisnar@gmail.com 
 www.pr-jerom.com

Ponudba: 
sveže sadje in izdelki: ekološko pridela-
ne slive, hruške in jabolka (od julija do 
septembra)
mleko in mlečni izdelki: kozje mleko 
(celo leto)
Certifikati: Izbrana kakovost Slovenija, 
ekološka pridelava/predelava 

Komu: vsem skupinam kupcev, sadje 
pa le gospodinjstvom
Prodaja:
na domu: po dogovoru 
splet: www.pr-jerom.com 
Območje dostave:
fizičnim osebam: Ljubljana z okolico  
(ob ponedeljkih, sredah in petkih)
pravnim osebam: Ljubljana z okolico 
(torek in četrtek)
Druga ponudba: na kmetiji z veseljem 
sprejmemo pohodnike, kolesarje in 
druge obiskovalce ali skupine
 

Ekološka kmetija Kordiš
Gornji Vrh 5
1276 Primskovo
 Tatjana Kordiš Jurčič
 +386 (0)31 489 104
 kmetija.kordis@gmail.com 

Ponudba: 
sveže sadje in izdelki: češnje in slive 
(maj, junij, avgust in september)
oreščki: orehi (od oktobra naprej)
meso in mesni izdelki: ekološko zorjeno 
meso škotskega goveda in jelena; 
ekološke goveje hrenovke, salame in 
klobase; ekološke jelenove salame in 
klobase (zorjeno meso do petkrat na 
leto, suhomesnati izdelki celo leto)
Certifikati: ekološka pridelava/ 
predelava 
Komu: gospodinjstvom
Prodaja:
na domu: po dogovoru 
 

Ekološka kmetija Levičnik
Gabrje 12
1356 Dobrova
 Jože Čemažar
 +386 (0)31 471 406
 kmetija.levicnik@gmail.com

Ponudba: 
mleko in mlečni izdelki: eko surovo 
mleko, jogurt in mladi sir iz mleka 
(celo leto)
meso in mesni izdelki: sveže meso 
(sezonsko)
Certifikati: ekološka pridelava/ 
predelava 
Komu: gospodinjstvom
Prodaja:
na domu: med tednom od 8. do 10. ure 
in od 16. do 18. ure 
Območje dostave:
fizičnim osebam: Ljubljana z okolico 
 

Ekološka kmetija Logar
Lokarje 26
1217 Vodice
 Logar Mihaela
 +386 (0)40 579 722
 mlogar6@gmail.com 

Ponudba: 
moka in mlevski izdelki: moka: pirina, 
ajdova, koruzna, kamutova, prosena 
in moka treh žit; kaše: ajdova, 
prosena, ješprenova in pirina; zdrob: 
koruzni in pirin;

0lja: konopljino in laneno olje
Certifikati: ekološka pridelava/ 
predelava 
Komu: vsem skupinam kupcev
Prodaja:
na domu: vsak dan od 9. do 18. ure 
tržnica: stara tržnica Šiška v Ljubljani, 
Nakupujmo skupaj (ob sredah)
splet: www.nakupujmoskupaj.si 
Območje dostave:
fizičnim osebam: do 30 km (ob četrtkih)
pravnim osebam: do 50 km (ob četrtkih) 
 

Ekološka kmetija na Kufinu
Senožeti 73a
1262 Dol pri Ljubljani
 Samo Upelj
 +386 (0)41 706 087
 sonja.upelj@gmail.com
 samo.upelj@gmail.com 

Ponudba: 
oreščki: orehi (od novembra do aprila)
Certifikati: ekološka pridelava/ 
predelava 
Komu: gospodinjstvom
Prodaja:
na domu: med tednom od 14. do  
20. ure 
trgovine: KZ Medvode 
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Ekološka kmetija Pr' Matet
Gradišče pri Lukovici 14
1225 Lukovica
 Tanja in Marko Cerar
 +386 (0)31 788 196
 prmatet@gmail.com

Ponudba: 
sveža zelenjava, izdelki in poljščine: kore-
nje, repa, zelje in ostale kapusnice, so-
lata, radič, kislo zelje, kisla repa, rdeča 
čebula, česen, por, zelena, paradižnik, 
paprika, pastinak, peteršilj, blitva, 
krompir, pesa, fižol, žita, koruza, buče 
in bučke (sezonsko)
moka in mlevski izdelki: pirina, ajdova, 
koruzna, prosena moka, pirin kruh, 
piškoti
mleko in mlečni izdelki: izdelki iz sene-
nega mleka: pusta skuta, maslo, kisla 
in sladka smetana, jogurti, jogurti 
na grški način, kislo mleko in sirotka 
(celo leto)
meso in mesni izdelki: meso krškopolj-
skih prašičev, cikastega goveda in 
štajerske kokoši (po dogovoru)
Certifikati: ekološka pridelava/ 
predelava 
Komu: gospodinjstvom
Prodaja:
na domu: po dogovoru 
prodajni avtomat: stojnica zaupanja na 
dvorišču kmetije
tržnica: Ljubljana: tržnica pri Interspa-
ru Vič (ob četrtkih popoldan), tržnica 
BTC (ob sobotah dopoldan) 
 

Ekološka kmetija Pr' Rakari
Vintarjevec 7
1275 Šmartno pri Litiji
 Metoda Tori
 +386 (0)41 306 510
 metodatori5@gmail.com 

Ponudba: 
sveža zelenjava, izdelki in poljščine: 
krompir, rdeča pesa, rdeče korenje, 
česen, čebula in bučke (od julija do 
januarja)
Certifikati: Izbrana kakovost Slovenija, 
ekološka pridelava/predelava 
Komu: gospodinjstvom
Prodaja:
na domu: po dogovoru  
 

Ekološka kmetija  
Pr' Travnari / Sirarstvo 
Grilj (Silvester Grilj nosilec 
dopolnilne dejavnosti na 
kmetiji) 
Velika vas 19
1262 Dol pri Ljubljani
 Silvester Grilj
 +386 (0)51 441 126
 silvo.grilj@gmail.com 

Ponudba: 
mleko in mlečni izdelki: ovčji in kozji 
mladi in poltrdi siri; skuta, jogurt in 
sirotka iz ovčjega in kozjega mleka 
(od aprila do oktobra)
Certifikati: ekološka pridelava/ 
predelava 
Komu: gospodinjstvom
Prodaja:
na domu: vsak dan od 17. do 18. ure 
Območje dostave:
fizičnim osebam: Domžale, Litija in 
Ljubljana 
 

Ekološka kmetija Pr Turk 
Preska nad Kostrevnico 18
1275 Šmartno pri Litiji
 Jernej Poglajen
 +386 (0)31 782 281
 poglajenjernej@gmail.com
 Ekološka kmetija Pr' Turk

Ponudba: 
sveža zelenjava, izdelki in poljščine: 
šparglji (od aprila do maja) in krompir 
(celo leto)
meso in mesni izdelki: sveža teletina in 
govedina, zorjeno meso - steaki angus 
in wagyu (celo leto)
Certifikati: ekološka pridelava/ 
predelava 
Komu: gospodinjstvom
Prodaja:
na domu: po dogovoru
lastna trgovinica: Zavrstnik 52a,  
Šmartno pri Litiji (popoldne, zvečer)
Območje dostave:
fizičnim osebam: Osrednjeslovenska 
regija (po dogovoru) 
 

Ekološka kmetija Prebil 
Gmajna 98
1357 Notranje Gorice
 Tomaž Prebil
 +386 (0)41 825 144
 tomaz.prebil@gmail.com 
 Ekološka kmetija Prebil

Ponudba: 
sveže sadje in izdelki: grozdje in grozdni 
sok
sveža zelenjava, izdelki in poljščine: ko-
renje, rdeča pesa, koleraba, gomoljna 
zelena, peteršilj, solata, radič ter sok iz 
rdeče pese in korenja (sezonsko)
druga ponudba: travno-deteljna meša-
nica za konje (sezonsko)
Certifikati: ekološka pridelava/ 
predelava 
Komu: vsem skupinam kupcev, 
travno-deteljna mešanica le fizičnim 
osebam
Prodaja:
na domu: po dogovoru 

tržnica: Ljubljana: tržnica Koseze in 
tržnica Šiška (ob sredah popoldne in 
sobotah dopoldne)
splet: www.nakupujmoskupaj.si in  
  Mali Plac za prihodnost
Območje dostave:
fizičnim osebam: Ljubljana z okolico 
 

Ekološka kmetija Pri Jurež, 
Janko Oblak
Šentjošt nad Horjulom 42
1354 Horjul
 Jelka Oblak
 +386 (0)41 872 962
 +386 (0)31 740 792

Ponudba: 
mleko in mlečni izdelki: ekološko mleko 
(celo leto)
med in izdelki z medom: med 
Certifikati: ekološka pridelava/ 
predelava 
Komu: vsem skupinam kupcev;  
med le gospodinjstvom
Prodaja:
na domu (po dogovoru)
Območje dostave:
fizičnim in pravnim osebam: Horjul  
z okolico 
 

https://www.facebook.com/KmetijaPrTurk
https://www.facebook.com/Ekolo%C5%A1ka-Kmetija-Prebil-1132871553561138 
https://www.facebook.com/groups/ZavodMaliplaczaprihodnost
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Ekološka kmetija Pri Stopar
Vintarjevec 5
1275 Šmartno pri Litiji
 Borut Smrekar
 +386 (0)41 329 776
 borutsmrekar@gmail.com

 
Ponudba: 
sveža zelenjava, izdelki in poljščine: eko-
loški česen (od avgusta do decembra)
Certifikati: ekološka pridelava/ 
predelava 
Komu: gospodinjstvom in podjetjem
Prodaja:
na domu: po dogovoru 
trgovine: KGZ Litija, mesarija Frtica, 
Litija 
 

Ekološka kmetija  
pri Šuštarju 
Zabočevo 8
1353 Borovnica
 Sabina Kržič
 +386 (0)40 777 735
 skrzic5@gmail.com 
 Ekološka kmetija Pri Šuštarju

Ponudba: 
sveže sadje in izdelki: borovničeva in 
slivova marmelada
sveža zelenjava, izdelki in poljščine: 
krompir, rdeča pesa, rumeno in rdeče 
korenje, stročji fižol, fižol v zrnu, 
koleraba, črna redkev, nadzemna kole-
raba, listnati ohrovt, rdeče in zeleno 
zelje, paradižnik, paprika, melancani, 
bučke, jedilne buče, kislo zelje, kisla 
repa, vložena rdeča pesa, paradižni-
kova mezga, sveža zeliščna sol (sol, 
zmleta s svežimi zelišči in česnom), 
solata, radič (sezonsko)
moka in mlevski izdelki: več vrst 
pšenične moke; pirina fino mleta 

in polnozrnata moka; pirina kaša in 
zdrob; ajdova moka, kaša in kosmiči; 
kruh in potice po naročilu;
meso in mesni izdelki: sveža govedi-
na, svinjina in perutnina; salame, 
krvavice, pečenice, dimljene klobase, 
panceta, slanina, čista svinjska mast 
in mast z ocvirki (oboje cvrto v krušni 
peči); svinjina in izdelki iz svinjine so iz 
krškopoljskih prašičev (celo leto)
jajca: kokošja jajca
Certifikati: ekološka pridelava/ 
predelava 
Komu: vsem skupinam kupcev
Prodaja:
na domu: po dogovoru 
tržnica: tržnica Borovnica (ob sobotah)
splet:    Ekološka kmetija Pri Šuštarju
prireditve: prireditve na Igu  
(septembra); sejem na Blokah 
(septembra); tržna prireditev v BTC 
Ljubljana (večkrat letno)
Območje dostave:
fizičnim in pravnim osebam: Borovnica, 
Ljubljana in Vrhnika
Druga ponudba: delavnice peke 
potice in kruha za vrtce in šole ter 
organizacija ekološkega zajtrka za 
podjetja in skupine
 

Ekološka kmetija Švigelj
Mirke 11 Vrhnika
1360 Vrhnika
 Andrej Švigelj
 +386 (0)31 494 727
 svigelj.veronika@gmail.com 
 Veronika Švigelj

Ponudba: 
sveža zelenjava, izdelki in poljščine: 
ekološka čebula in česen; sveže zelje, 
radič, ohrovt, rdeča pesa ter kislo zelje 
in repa

moka in mlevski izdelki: pira, tritikala 
in pšenica
druga ponudba: ekološke sadike zele-
njave (spomladi)
Certifikati: ekološka pridelava/ 
predelava 
Komu: vsem skupinam kupcev
Prodaja:
na domu: po dogovoru 
splet:    Veronika Švigelj
prireditve: dan odprtih vrat vrtnarije 
Cvetlična Jerneje Jošar (september)
trgovine: Ljubljana: ekološke trgovine 
Kalček, ekološke trgovine Rifuzl; veri-
ga Biokmetij ter KZ Prigo, Podpeč
Območje dostave:
fizičnim in pravnim osebam: Ljublja-
na z okolico (enkrat tedensko po 
dogovoru) 
 

Ekološka kmetija  
Urška Kersnik 
Brdo pri Lukovici 1
1225 Lukovica
 Urška Kersnik
 +386 (0)41 826 256
 kersnik.urska@gmail.com 

Ponudba: 
sveže sadje in izdelki: jabolka in asimine
sveža zelenjava, izdelki in poljščine: 
šparglji, krompir in pesa (sezonsko)
Certifikati: ekološka pridelava/ 
predelava 
Komu: vsem skupinam kupcev
Prodaja:
na domu: vsak dan med 9. in 13. uro 
trgovine: Zeleni zabojček
Območje dostave:
fizičnim osebam: do 25 km
Druga ponudba: ogled posestva, ki je 
kulturni spomenik, in rojstnega kraja 
pisatelja Janka Kersnika
 

Ekološka kmetija Vodnjov

Zagrič 2
1276 Primskovo
 Julia Vodnjov
 +386 (0)70 736 535
 info@vodnjov.si 
 www.vodnjov.si
 Ekokmetija Vodnjov 
 ekokmetija.vodnjov

Ponudba: 
sveže sadje in izdelki: aronija, sadni 
lističi, sadne ploščice in suho sadje 
(jeseni, do razprodaje zalog)
oreščki: lešniki in orehi (jeseni,  
do razprodaje zalog)
Certifikati: ekološka pridelava/ 
predelava 
Komu: vsem skupinam kupcev
Prodaja:
na domu: po dogovoru 
tržnica: tržnica Domžale in tržnica 
Litija
splet: www.vodnjov.si,   Ekokmetija 
Vodnjov in   ekokmetija.vodnjov 
Območje dostave:
pravnim osebam: Osrednjeslovenska 
regija 
 

https://www.facebook.com/ekoloskakmetijaprisustarju
https://www.facebook.com/ekoloskakmetijaprisustarju
https://www.facebook.com/veronika.svigelj.9
https://www.facebook.com/veronika.svigelj.9
http://www.zeleni-zabojcek.si/
https://www.facebook.com/Ekokmetija-Vodnjov-438168253297519
https://www.instagram.com/ekokmetija.vodnjov/
https://www.facebook.com/Ekokmetija-Vodnjov-438168253297519
https://www.facebook.com/Ekokmetija-Vodnjov-438168253297519
https://www.instagram.com/ekokmetija.vodnjov/
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Ekološka zeliščarska kmetija 
Pr Nejc (upravlja Športno 
društvo Javor, sekcija za 
zelišča)
Javorje 23
1275 Šmartno pri Litiji
 Janez Končina Javorski
 +386 (0)41 614 536
 janez.koncina@amis.net 
 www.janezjavorski.si 

Ponudba: 
druga ponudba: izdelki iz zelišč
Certifikati: ekološka pridelava/prede-
lava, znak kakovosti Srce Slovenije
Komu: vsem skupinam kupcev
Prodaja:
na domu: od 10. do 18. ure
lastna trgovinica: Javorje 23, Šmartno 
pri Litiji (od 10. do 18. ure)
splet: www.janezjavorski.si 
Območje dostave:
fizičnim osebam: Osrednjeslovenska 
regija (ob četrtkih)
pravnim osebam: Osrednjeslovenska 
regija
Druga ponudba: ogled Javorske 
energijske in učne poti s trgovinico, 
kjer lahko kupite izdelke iz zelišč; 
pokušina zeliščnih žganjic ter manjše 
pogostitve z lokalno pridelano hrano
 

Ekološko posestvo Preščan - 
Nasmeh narave
Rožna ulica 8
1360 Vrhnika
 Lencyka Metelko
 +386 (0)40 629 499
 info@nasmehnarave.si
 www.nasmehnarave.si 
 Nasmeh Narave/Nature's Smile
 nasmehnarave 

Ponudba: 
druga ponudba: zelišča, čaji, tinkture, 
hidrolati, mazila, olja in mila (celo 
leto)
Certifikati: ekološka pridelava/ 
predelava 
Komu: vsem skupinam kupcev
Prodaja:
na domu: po dogovoru
tržnica: Eko tržnica - Center Interspar 
Vič v Ljubljani (vsak četrtek  
med 13. in 18. uro)
splet: www.nasmehnarave.si,  
  Nasmeh Narave/Nature's Smile in 
  nasmehnarave 
prireditve: Sejem Altermed, Celje 
(marca); Ekopraznik, Ljubljana 
(septembra); Ribniški semenj, Ribnica 
(september); MOS Celje (september); 
sejem Narava - zdravje, Ljubljana 
(oktober);
trgovine: Trgovina Rž (Celovška 
cesta 79, Ljubljana), Trgovina Medex 
(Miklošičeva cesta 30, Ljubljana), 
Kmetijsko - vrtni center Ivančna gorica 
(Ljubljanska cesta 4, Ivančna gorica), 
trgovina Sončnica (Obrtna ulica 28, 
Murska Sobota) 
 

Ekološko posestvo Trnulja
Črna vas 265
1000 Ljubljana
 Urša Kunz
 +386 (0)41 610 522
 info@trnulja.com 
 www.trnulja.com
 Posestvo Trnulja
 trnulja

Ponudba: 
moka in mlevski izdelki: koruzna moka, 
koruzni puding in koruzni zdrob
druga ponudba: hladno stiskana 
olja (konopljino, sojino, mandljevo, 
orehovo, bučno), oljne pogače (kono-
pljine, orehove, mandljeve, sojine), 
zamrznjeni proizvodi (sojini polpeti - z 
mesom in vegetarijanski, sojin zavitek 
z orehi in jabolki) in koruzno žganje
Certifikati: ekološka pridelava/ 
predelava 
Komu: vsem skupinam kupcev
Prodaja:
na domu: po dogovoru
prodajni avtomat: Črna vas 265,  
1000 Ljubljana (celotna ponudba 
posestva)
splet:   trnulja 
Območje dostave:
pravnim osebam: Slovenija
Druga ponudba: prikaz hladnega 
stiskanja olja z degustacijo in predsta-
vitvijo trajnostnega načina kmeto-
vanja, vožnja z električno kočijo po 
Barju, pogostitve in team buildingi za 
skupine ter nastanitev v apartmajih; 
zamrznjen program Trnuljini zrolanci 
in pečenjaki so na voljo v trgovinah 
Spar; 

GreGurMan

Sneberska cesta 127a
1260 Ljubljana
 Sonja Cimerman
 +386 (0)40 423 336
 info@gregurman.com 
 www.gregurman.com

Ponudba: 
moka in mlevski izdelki: pirina, pšenič-
na, koruzna in ajdova moka, pirin in 
pšenični polnozrnat zdrob, polenta, 
ajdova, prosena in ješprenova kaša, 
ovseni kosmiči
olja: hladno stiskana nefiltrirana 
olja oljne ogrščice in sončnično olje 
znamke GreGurMan
druga ponudba: nefiltrirano pivo Time 
Out - Artesian 
Komu: gospodinjstvom
Prodaja:
na domu: po dogovoru 
splet:   Mali Plac za prihodnost
prireditve: Zeljada (jeseni)
trgovine: kmetija Kristan, Sneberje;  
KZ Medvode in trgovine Mercator - 
Radi imamo Domače
Območje dostave:
pravnim osebam: Osrednjeslovenska 
regija in Gorenjska regija 
 

https://www.facebook.com/nasmehnarave
http://www.instagram.com/nasmehnarave
https://www.facebook.com/nasmehnarave
http://www.instagram.com/nasmehnarave
https://www.facebook.com/posestvotrnulja
https://www.instagram.com/trnulja/
https://www.instagram.com/trnulja/
https://www.facebook.com/groups/ZavodMaliplaczaprihodnost
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Izletniški turizem Okorn 

Pristava nad Stično 5
1295 Ivančna Gorica
 Marta Okorn
 +386 (0)41 329 810
 mateja.zaren@pristava.si 
 www.pristava.si 
 Turistična vas Pristava

Ponudba: 
sveža zelenjava, izdelki in poljščine: vlože-
ne kumarice, pesa, paprika, kislo zelje 
in krompir (jeseni in pozimi; krompir 
celo leto)
jajca: kokošja jajca
Komu: gospodinjstvom
Prodaja:
na domu: po dogovoru 
splet: www.pristava.si in  
  Turistična vas Pristava
Območje dostave:
fizičnim osebam: Grosuplje in Ljubljana 
z okolico (od ponedeljka do petka)
Druga ponudba: pogostitve za skupi-
ne ter sobotna in nedeljska kosila
 

Jele Kitt d.o.o.
Pot v Jele 5
1353 Borovnica
 Tine Palčič
 +386 (0)31 344 213
 tine.palcic@gmail.com
 www.jelekitt.si

Ponudba: 
sveže sadje in izdelki: ameriške borovni-
ce in 100 % aronijin sok (od 15. junija 
do 15. septembra)
med in izdelki z medom: gozdni med
druga ponudba: žganje iz ameriških 
borovnic, borovničke, viljamovka, 
viljamovka s krhlji in brinovec  
(celo leto)
Certifikati: izbrana kakovost Slovenija, 
evropske sheme kakovosti, Global 
G.A.P., zlata nagrada pri IWSC (Inter-
national Wine & Spirit Competition), 
srebrna nagrada na London Spirits 
Competition in Slovenski med z 
geografsko označbo
Komu: vsem skupinam kupcev
Prodaja:
na domu: po dogovoru 
prireditve: Dan borovnic, Borovnica 
(julija)
trgovine: trgovski verigi Hofer in 
Mercator
Območje dostave:
pravnim osebam: Borovnica z okolico 
 

Kmetija Bučar
Veliko Mlačevo 42
1290 Grosuplje
 Ivan Bučar
 +386 (0)41 744 282
 kmetijabucar@siol.net 
 www.kmetijabucar.si
 Kmetija Bučar

Ponudba: 
sveže sadje in izdelki: jagode, jabolka, 
hruške, korenčkov sok z jabolki (v 
sezoni jagode, jabolka in hruške od 
septembra do junija)
sveža zelenjava, izdelki in poljščine: sola-
ta, zelje, paradižnik, paprika, kumare, 
melancani, bučke, lubenice, melone, 
česen, čebula, korenje, zgodnji in 
ozimni krompir, rdeča pesa, koleraba 
in repa; vložnine: ajvar, vrtnarska 
omaka, kečap, paradižnikova mezga in 
paradižnikov sok (v sezoni)
jajca: kokošja jajca
Certifikati: integrirana pridelava/
predelava 
Komu: vsem skupinam kupcev, jajca 
pa le gospodinjstvom;
Prodaja:
na domu: med tednom od 16. do 
 19. ure, ob sobotah od 9. do 12. ure
splet: www.kmetijabucar.si in  
  Kmetija Bučar
trgovine: KZ Grosuplje;  
KZ Sloga Kranj; KZ Dobrunje
Območje dostave:
pravnim osebam: Grosuplje in Ljubljana 
 

Kmetija Dolinar Pr' Ovnu 
(Anton Dolinar - nosilec 
dopolnilne dejavnosti na 
kmetiji)
Razori 1
1356 Dobrova
 Ana Dolinar
 +386 (0)41 688 392
 ana.kmetijadolinar@gmail.com

 
Ponudba: 
sveža zelenjava, izdelki in poljščine: 
šparglji in sezonska zelenjava, rdeča 
pesa, koleraba in krompir (v sezoni)
moka in mlevski izdelki: kruh, ocvirkov-
ka in pehtranova potica (vsak petek)

mleko in mlečni izdelki: skuta, zorjeni sir, 
jogurti, sir za žar, topljeno maslo, mas-
lo, mladi sir in mlečni deserti (vanilja 
in čokolada) mleka (celo leto)
meso in mesni izdelki: klobase, salame, 
suho meso ter sveža svinjina in gove-
dina (celo leto)
Certifikati: integrirana pridelava/ 
predelava, Izbrana kakovost Slovenija 
Komu: vsem skupinam kupcev
Prodaja:
na domu: med tednom od 7. do 18. ure, 
v soboto od 7. do 13. ure 
prodajni avtomat: Cesta Dolomitskega 
odreda (pri vulkanizerju) (mlečni in 
mesni izdelki)
tržnica: Ljubljana: tržnica Vič na 
parkirišču komunalnega podjetja (ob 
sobotah od 8. do 13. ure), tržnica pri 
Žabarju (ob sobotah od 15. do 18. ure) 
 

Kmetija Dovč
Saveljska cesta 87
1000 Ljubljana
 Marta Dovč
 +386 (0)41 261 083
 marta.dovc@gmail.com 
 www.kmetijadovc.si 
 Kmetija Dovč

Ponudba: 
sveže sadje in izdelki: sezonsko sadje in 
sadni sirupi za redčenje
sveža zelenjava, izdelki in poljščine: 
sezonska in nesezonska zelenjava, 
vložnine iz domače zelenjave 
Komu: gospodinjstvom
Prodaja:
na domu: med tednom od 8. do 18. ure, 
ob sobotah od 8. do 14.ure 
tržnica: tržnica Koseze (od torka do 
sobote) 
 

https://www.facebook.com/pristnanarava
https://www.facebook.com/pristnanarava
https://www.facebook.com/Kmetija-Bu%C4%8Dar-105313118088747
https://www.facebook.com/Kmetija-Bu%C4%8Dar-105313118088747
https://www.facebook.com/Kmetija-Dov%C4%8D-1968135136572327
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Kmetija Duša
Luče 5
1290 Grosuplje
 Andreja Duša
 +386(0)31 373 506
 andreja.dusa@kmetijadusa.si 
 www.kmetijadusa.si 
 Kmetija Duša

Ponudba: 
mleko in mlečni izdelki: jogurt, jogurt na 
grški način, skuta, skuta s podloženim 
sadjem, smetana, surovo maslo, 
kuhano maslo, poltrdi sir, mladi sir, 
sir za žar, kajmak, kefir, kislo mleko … 
(celo leto)
Certifikati: Izbrana kakovost Slovenija 
Komu: vsem skupinam kupcev
Prodaja:
na domu: vsak dan od 7. do 14. ure
splet: www.kmetijadusa.si
trgovine: KZ Grosuplje; Dobrote kot 
nekoč, tržnica Grosuplje; Tuš Maver, 
Višnja gora; KZ Medvode, poslovalnica 
Dobrunje; Zelenjadarstvo Kristan, 
Ljubljana - Sneberje; Izberi domače, 
Litija
Območje dostave:
fizičnim in pravnim osebam: Dobre-
polje, Grosuplje, Ig, Ivančna Gorica, 
Ljubljana, Škofljica, Velike Lašče in 
Višnja gora 
 

Kmetija Erjavec (Marija 
Erjavec, nosilka dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji) 
Gorenja vas 7
1295 Ivančna Gorica
 Nataša Erjavec
 +386 (0)31 216 889
 info@sadje-erjavec.net 
 www.sadje-erjavec.net 

Ponudba: 
sveže sadje in izdelki: suho sadje (suhi 
hruškovi in jabolčni krhlji), slivov, 
jagodni in jabolčni džem, jabolčni sok, 
jabolčni kis
Certifikati: Izbrana kakovost Slovenija 
Komu: vsem skupinam kupcev
Prodaja:
na domu: ponedeljek, sreda in petek  
od 8. do 18. ure, torek in četrtek  
od 8. do 15. ure, sobota od 8. do 12. ure 
trgovine: trgovine Kalia Semenarna po 
celi Sloveniji; Domača štacuna, Celje; 
Kea Tuš trgovine; Gušt, Domžale; 
Domača trgovina, Radovljica; Zakladi 
Slovenije, Ljubljana, Bled in Portorož; 
Hruška, Ljubljana, Kraševka, Ljublja-
na; Zakladi Kočevske; Jagoda, Brnik; 
Trgovinca Žalec; Štacunca Žabnica;  
KZ Agraria Koper; KZ Litija, KZ Treb-
nje, KZ Grosuplje ...
Območje dostave:
pravnim osebam: Ivančna Gorica  
z okolico in Ljubljana z okolico
Druga ponudba: ogled kmetije  
z degustacijo izdelkov
 

Kmetija Groznik
Zagradišče 5
1261 Ljubljana Dobrunje
 Urška Groznik
 +386 (0)41 535 893
 kmetijagroznik@gmail.com 

Ponudba: 
sveže sadje in izdelki: jagode (maj, junij), 
češnje (junij, julij), breskve (avgust), 
slive (avgust, september), jabolka (od 
septembra do maja) ter jabolčni sok in 
kis (celo leto) 
sveža zelenjava, izdelki in poljščine: fižol 
v stroku in v zrnu (od avgusta do 
oktobra)
Komu: gospodinjstvom
Prodaja:
na domu: po dogovoru 
tržnica: osrednja Ljubljanska tržnica 
(ob ponedeljkih, sredah, petkih in 
sobotah) 
 

Kmetija Jakopič
Podpeč 30
1312 Videm Dobrepolje
 Katarina Jakopič
 +386 (0)31 718 446
 info@kmetija-jakopic.si 
 www.kmetija-jakopic.si 
 Kmetija Jakopič

Ponudba: 
sveža zelenjava, izdelki in poljščine: 
krompir, rdeča pesa, koleraba, česen, 

fižol in čebula (krompir, fižol in česen 
celo leto, ostalo sezonsko)
moka in mlevski izdelki: pšenična bela, 
polbela in polnozrnata moka, pirina 
polnozrnata moka, ajdova moka, 
koruzna moka, pirina in ajdova kaša, 
ovseni kosmiči, pirin in koruzni zdrob
mleko in mlečni izdelki: mleko (celo leto)
Certifikati: integrirana pridelava/ 
predelava, Izbrana kakovost Slovenija 
Komu: vsem skupinam kupcev
Prodaja:
na domu: po dogovoru 
tržnica: tržnica Ribnica (Škrabčev trg 
21, 1310 Ribnica) (vsako soboto  
med 8. in 12. uro)
splet: www.kmetija-jakopic.si in  
  Kmetija Jakopič
Območje dostave:
fizičnim in pravnim osebam: Grosuplje, 
Kočevje, Lavrica, Ljubljana, Ribnica in 
Škofljica; v Dobrepolje pa le pravnim 
osebam 
 

Kmetija Jeraj, Gašper Jeraj s.p.
Dobruša 1a
1217 Vodice
 Gašper Jeraj
 +386 (0)40 922 510
 prokuristka Alenka  

+386 (0)40 195 435
 perutnina.jeraj@gmail.com 
 Kmetija Jeraj

Ponudba: 
meso in mesni izdelki: suhe klobase 
(pozimi)
jajca: kokošja jajca proste in hlevske 
reje
Komu: vsem skupinam kupcev;  
klobase le gospodinjstvom
Prodaja:
na domu: po dogovoru 

https://www.facebook.com/kmetijadusa
https://www.facebook.com/kmetija.jakopic
https://www.facebook.com/kmetija.jakopic
https://www.facebook.com/kmetija.jeraj.1
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prodajni avtomat: na kmetiji  
(Dobruša 1a, 1217 Vodice), v Ljubljani: 
gasilski dom Črnuče (Dunajska c. 211), 
pri avtopralnici (Šarhova ul. 28), Celov-
ška c. 175, pri Ruskem carju; pri trgovi-
ni Tuš v Mengšu in Domžalah; gostilna 
Pr' Kral (Verje 9, 1215 Medvode) 
trgovine: Moja kmetija, Fužine,  
KZ Medvode, KZ Dobrunje,  
KZ Vižmarje, KZ Vodice (kokošja jajca 
proste in hlevske reje)
Območje dostave:
fizičnim osebam: dostava večjih količin 
po Ljubljani
pravnim osebam: Osrednjeslovenska 
regija
Druga ponudba: ogled kmetije  
(kokoši in koze na pašniku) ter nakup 
izdelkov v avtomatu na kmetiji
 

Kmetija Kastelic - Žonta 
Sneberska cesta 54
1260 Ljubljana Polje
 Ana Kastelic
 +386 (0)31 788 182
 ana.kastelic@gmail.com 
 Kmetija Kastelic – Žonta
 kmetijakasteliczonta 

Ponudba: 
sveža zelenjava, izdelki in poljščine: se-
zonska zelenjava ter kislo zelje, repa, 
rumen krompir, rdeča pesa, solata in 
jušna zelenjava
mleko in mlečni izdelki: mleko, navadni 
in sadni jogurti, skuta, sir za žar, skuta 
s podloženim sadjem (celo leto)
Certifikati: Izbrana kakovost Slovenija 
Komu: vsem skupinam kupcev
Prodaja:
na domu: po dogovoru 
prodajni avtomat: Sneberska cesta 54, 
Ljubljana - Polje (mlečni izdelki)
splet:    kmetijakasteliczonta 
prireditve: Zeljada (jeseni)
Območje dostave:
pravnim osebam: Ig, Izlake, Ljubljana in 
Zagorje (ob ponedeljkih in sredah) 
 

Kmetija Kogoj,  
po domače pr Bar'brnk
Kašeljska cesta 116
1260 Ljubljana Polje
 Jože Kogoj
 +386 (0)41 554 726
 kogoj.joze@gmail.com 

Ponudba: 
sveža zelenjava, izdelki in poljščine: sola-
ta kristalka, endivija, radič, zelje, rdeče 
zelje, motovilec, špinača, blitva, črna 
redkev, rumena koleraba, rdeča pesa, 
nadzemna koleraba, repa, mlada 
čebula, čebula, česen, por, korenje, 
peteršilj, zelena, brokoli, cvetača, 
ohrovt, fižol, kumare, paradižnik, 
jajčevci, bučke, paprike, buče hokaido, 
siljen radič, krompir ... (sezonsko od 
aprila naprej)
mleko in mlečni izdelki: mleko (celo leto)
meso in mesni izdelki: goveje meso  
(po dogovoru)
Komu: gospodinjstvom
Prodaja:
na domu: ponedeljek, četrtek in petek 
od 9. do 17. ure 
tržnica: Ljubljana: tržnica na Vodniko-
vem in veletržnica Vižmarje  
(ob sobotah od 7. do 15. ure)
Območje dostave:
fizičnim osebam: Ljubljana 
 

Kmetija Kokalj - Jergan

Spodnje Koseze 4
1225 Lukovica
 Štefka Kokalj

 +386 (0)51 674 899
 stefka.kokalj@gmail.com 

Ponudba: 
mleko in mlečni izdelki: domači sir z 
dodatki (paprika, spomladanski če-
maž, drobnjak, orehi, poper in bučna 
semena, pekoči čili),  beli siri za žar, 
rahlo rumeni siri, posebni praznični 
darilni siri;  albuminska skuta, domača 
navadna skuta, domači navadni in 
sadni jogurt na grški način (ananas, 
izabela, jagoda, burbonska vanilija, 
gozdni sadeži); sveže surovo mleko 
(celo leto)
Certifikati: znak kakovosti Zakladi 
Črni graben
Komu: gospodinjstvom
Prodaja:
na domu: vsak dan od 9. do 17. ure
tržnica: tržnica v Lukovici (ob sobotah 
od 8. do 12. ure)
prireditve: aktivnosti v okviru znamke 
»Zakladi Črni graben«; lokalne 
prireditve 
 

Kmetija Kotar
Dolenja vas pri Temenici 1
1296 Šentvid pri Stični
 Branka Kotar
 +386 (0)41 758 774
 branka.kotar@gmail.com 
 Kmetija Kotar

Ponudba: 
mleko in mlečni izdelki: tekoči navadni 
in sadni jogurti (borovnica, jagoda, 

vanilja, stracciatella, pečeno jabolko, 
gozdni sadeži), navadni in sadni 
jogurt na grški način (borovnica, 
jagoda, stracciatella, ananas, malina, 
marelica), sladka in kisla smetana, 
domača in albuminska skuta, mladi 
sir, mladi sir z orehi, s čilijem, poltrdi 
sir Špan, poltdi sir Špan z orehi, s čili-
jem, s poprom, s konopljinimi semeni, 
dimljen (celo leto)
Certifikati: Izbrana kakovost Slovenija 
Komu: gospodinjstvom
Prodaja:
na domu: vsak dan od 8. do 15. ure in  
17. do 19. ure, razen sobote dopoldne
tržnica: tržnica Ivančna Gorica in  
tržnica Litija (ob sobotah), tržnica 
Šmartno pri Litiji (ob petkih)
prireditve: Turizem, Šmartno pri Litiji
trgovine: Pikl PE Ivančna Gorica  
(Sokolska ulica 16, Ivančna Gorica) 
 

Kmetija Kralj
Pod bregom 12
1231 Ljubljana Črnuče
 Miro in Darja Kralj
 +386 (0)41 222 112
 darja.kralj20@gmail.com

 
Ponudba: 
sveža zelenjava, izdelki in poljščine: 
sezonska solata, radič, kapusnice, 
motovilec, krompir, čebula in jušna 
zelenjava
Komu: gospodinjstvom
Prodaja:
na domu: ob sredah in petkih  
od 10. do 12. ure
lastna trgovinica: Dunajska 361,  
Ljubljana-Črnuče (ob sredah in petkih 
od 14. do 18. ure, ob sobotah  
od 9. do 13. ure)
tržnica: osrednja Ljubljanska tržnica 
(ob ponedeljkih, četrtkih in sobotah) 
 

https://www.facebook.com/KmetijaKastelicZonta
https://www.instagram.com/kmetijakasteliczonta/
https://www.instagram.com/kmetijakasteliczonta/
https://www.facebook.com/Kmetija-Kotar-554659411583557


50 LJUBLJANSKA URBANA REGIJA  ZAKLADNICA LOKALNO PRIDELANE HRANE 51

Kmetija Križman  
(po domače Pri Strahu)
Ižanska cesta 338
1000 Ljubljana
 Marjan Križman
 +386 (0)41 608 935
 marjan.krizman66@gmail.com
 Kmetija Križman

Ponudba: 
olja: hladno stiskano konopljino olje
druga ponudba: konopljine beljakovi-
ne, oluščena in neoluščena semena 
konoplje ter čaji
Komu: gospodinjstvom
Prodaja:
na domu: vsak dan med 16. in 19. uro 
splet:   Kmetija Križman
prireditve: Jesenska tržnica na Barju 
(oktobra); Kmetijski sejem, Komenda 
(pomladni in jesenski); Altermed, 
Celje
trgovine: trgovina Prigo, Podpeč
Območje dostave:
fizičnim osebam: Ljubljana z okolico,  
v primeru večjih naročil do 100 km
Druga ponudba: ogled kmetije in 
proizvodnih procesov
 

Kmetija Leben
Cesta na grič 46a
1353 Borovnica
 Violeta Leben
 +386 (0)41 943 586
 violeta.leben@gmail.com 

Ponudba: 
sveže sadje in izdelki: ameriške borovni-
ce (od julija do avgusta)
sveža zelenjava, izdelki in poljščine:  
stročji fižol (od julija do septembra)
Komu: gospodinjstvom
Prodaja:
tržnica: tržnica Vrhnika (Cankarjev trg, 
Vrhnika) (ob torkih, petkih in sobotah)
Druga ponudba: prodaja v nasadu - 
lastnoročno nabiranje
 

Kmetija Močnik
Podjelše 3
1241 Kamnik
 Matej in Urša Močnik
 +386 (0)41 979 581
 +386 (0)31 839 455
 kmetija.mocnik@kks-kamnik.si 
 www.kmetija-mocnik.com 
 Kmetija Močnik

Ponudba: 
mleko in mlečni izdelki: mleko, skuta, 
jogurt (celo leto)
meso in mesni izdelki: sveže goveje  
meso in suhomesnati izdelki 

(sveže meso od septembra do maja, 
suhomesnati izdelki celo leto oz. do 
prodaje zalog)
Certifikati: Izbrana kakovost Slovenija 
Komu: gospodinjstvom, jajca pa tudi 
javnim zavodom
Prodaja:
na domu: od ponedeljka do sobote  
od 9. do 18. ure 
prodajni avtomat: tržnica Koseze, Vod-
nikova cesta 187, Ljubljana; pri pošti 
na Duplici, Kamnik (domača jajca)
Območje dostave:
fizičnim osebam: dostava mesa Kamnik 
z okolico
pravnim osebam: Domžale, Kamnik in 
Mengeš  
 

Kmetija Moder 
Hrastova 4
1230 Domžale
 Janja Pevc
 +386 (0)41 581 732
 janja.pevc@gmail.com
 kmetija.moder@gmail.com 

Ponudba: 
sveža zelenjava, izdelki in poljščine: 
sezonska zelenjava in poljščine
Komu: vsem skupinam kupcev
Prodaja:
na domu: po dogovoru 
tržnica: tržnica Domžale  
(vsako soboto)
Območje dostave:
fizičnim in pravnim osebam: Domžale 

Kmetija Modrjan
Lipalca 6
1354 Horjul
 Stane in Ajda Kavčič
 +386 (0)41 955 881
 akermau@gmail.com 

Ponudba: 
sveža zelenjava, izdelki in poljščine: pira 
v zrnju
moka in mlevski izdelki: polnozrnata 
pirina moka in ajdova moka, mleta 
na kamen
Komu: gospodinjstvom
Prodaja:
na domu: po dogovoru
Območje dostave:
fizičnim osebam: Ljubljana z okolico  
(po dogovoru) 
Druga ponudba: najem piknik pros-
tora in organizacija piknikov, fitnes in 
rekreativne dejavnosti na kmetiji
 

Kmetija na Prosenov
Črni Vrh 24
1355 Polhov Gradec
 Marija Končan
 +386 (0)31 526 543
 koncan1806@gmail.com 

Ponudba: 
moka in mlevski izdelki: kruh
Komu: vsem skupinam kupcev
Prodaja:
na domu: ob petkih in sobotah  
od 14. do 17. ure 
Druga ponudba: delavnice za otroke, 
šolarje in odrasle ter nakup kruha, 
pečenega v krušni peči na tradiciona-
len način
 

https://www.facebook.com/kmetijakrizman
https://www.facebook.com/kmetijakrizman
https://www.facebook.com/Kmetija-Mo%C4%8Dnik-237991826902397
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Kmetija Novak - Savlje 
Saveljska cesta 106
1000 Ljubljana
 Primož in Janez Novak
 +386 (0)41 559 584
 +386 (0)41 791 335
 hnovak3@siol.net 
 Kmetija Novak - Savlje

Ponudba: 
sveža zelenjava, izdelki in poljščine: 
solata, krompir, čebula, bučke, fižol v 
zrnju, stročji fižol, radič, sveže zelje, 
brokoli, cvetača, motovilec, brstični 
ohrovt, špinača ter kislo zelje, rdeča 
pesa in repa
Certifikati: integrirana pridelava/
predelava 
Komu: gospodinjstvom
Prodaja:
na domu: trgovinica na zaupanje - 
odprto od ponedeljka do sobote  
od 8. do 19. ure 
tržnica: stara tržnica Šiška v Ljubljani 
(ob sobotah)
splet: www.nakupujmoskupaj.si
prireditve: Pot dobrot, 2x letno na 
Bratovševi ploščadi v Ljubljani 
 

Kmetija Poznetovi 
Sneberska cesta 142
1260 Ljubljana Polje
 Ivanka Kurent
 +386 (0)41 363 758
 ivanka.kurent@gmail.com 

Ponudba: 
sveža zelenjava, izdelki in poljščine: kisla 
repa in kislo zelje, čebula, šparglji, 
stročji fižol in krompir (kisla repa in 
zelje od avgusta do 1. maja, ostalo 
sezonsko)
Certifikati: integrirana pridelava/
predelava 
Komu: vsem skupinam kupcev,  
krompir le gospodinjstvom
Prodaja:
na domu: vsako dan od 14. do 18. ure
tržnica: Ljubljana: tržnica Moste in 
tržnica BTC (ob petkih in sobotah)

prireditve: Zeljada; Kostanjeve nedelje 
(jeseni)
trgovine: KZ Medvode
Območje dostave:
fizičnim in pravnim osebam: Ljubljana  
 

Kmetija pr' Gošavc
Vrzdenec 80
1354 Horjul
 Rok Zalaznik
 +386 (0)51 214 715
 kmetijagosavc@gmail.com 
 Kmetija Pr' Gošavc

Ponudba: 
mleko in mlečni izdelki: kozje mleko 
(sezonsko)
jajca: kokošja jajca iz proste reje
Komu: vsem skupinam kupcev, kozje 
mleko le gospodinjstvom
Prodaja:
na domu: vsak dan od 7. do 20. ure 
prodajni avtomat: Slovenska cesta 7  
(zraven pošte), Horjul; tržnica na 
Vrhniki
tržnica: tržnica Vič (ob sobotah) 
(kokošja jajca iz proste reje)
splet:    Kmetija Pr' Gošavc
trgovine: KZ Dolomiti: poslovalnice 
Dobrova, Horjul, Polhov Gradec; 
M Orel d.o.o.: trgovina Vrzdenec 
(Vrzdenec 100, 1354 Horjul) in trgovina 
Vrhnika - Mlečna (Tržaška cesta 3a, 
1360 Vrhnika)
Območje dostave:
fizičnim in pravnim osebam: Ljubljana 
z okolico, Brezovica, Vrhnika, Logatec, 
ostala območja po dogovoru 
 

Kmetija Pr' Homarju
Gradišče 3
1219 Laze
 Fani Bodlaj
 +386 (0)41 558 001
 fani.bodlaj@gmail.com 
 www.prhomarju.si
 Fani Bodlaj(Kmetija pr Ho-

marju)

Ponudba: 
mleko in mlečni izdelki: sir (dimljeni sir, 
dimljeni sir z drobnjakom, sir s seme-
ni, sir z zelenim ali črnim poprom, sir 
z orehi, sir s čilijem), kozji sir, skuta 
(celo leto)
Certifikati: znak kakovosti Srce 
Slovenije
Komu: gospodinjstvom
Prodaja:
na domu: vsak dan od 6. do 20. ure 
tržnica: tržnica pri Supernovi v Kamni-
ku (ob četrtkih od 8. do 15. ure)
prireditve: Etnološki dnevi (jeseni) 
in velikonočni sejem (spomladi) v 
Termah Snovik
Območje dostave:
fizičnim osebam: Kamnik in Domžale 
 

Kmetija Pr' Lupč (Noj Tomi) 

Butajnova 25
1354 Horjul
 Anton Krek
 +386 (0)41 895 770
 noj.tomi@gmail.com 
 Noj Tomi

Ponudba: 
meso in mesni izdelki: sveže nojevo 
meso, govedina, svinjina, teletina, 
kozličje in jagnječje meso; suhe 
salame vseh vrst; barjeni izdelki 
(šunkarica, domače hrenovke, paštete, 
krvavice); presni izdelki (pleskavice, 
čevapčiči, ražnjiči) ter pečenice (ob 
koncu tedna). Izdelki so narejeni brez 
nitritne soli. 
Komu: vsem skupinam kupcev
Prodaja:
na domu: ob koncih tedna po dogovoru
tržnica: tržnica Vrhnika in tržnica Vič v 
Ljubljani (vsako soboto od 8. do  
12. ure)
trgovine: M Orel na Vrhniki, v Drago-
merju in Logatcu in Doza domač'ga v 
Radovljici
Območje dostave:
pravnim osebam: Horjul, Vrhnika in 
Polhov Gradec z okolico
Druga ponudba: voden ogled nojev
 

Kmetija Pr' Mežnarju 
Beričevo 26
1262 Dol pri Ljubljani
 Slabanja, Zajc
 +386 (0)41 228 572
 branka.slabanja@hotmail.com 

Ponudba: 
sveža zelenjava, izdelki in poljščine: 
sezonska zelenjava in poljščine
Komu: gospodinjstvom
Prodaja:
na domu: petek od 14. do 20. ure 
tržnica: osrednja Ljubljanska tržnica, 
Vodnikov trg (ob sobotah) 

https://www.facebook.com/kmetija.novak.savlje
https://www.facebook.com/kmetijaprgosavc
https://www.facebook.com/kmetijaprgosavc
https://www.facebook.com/fani.bodlaj
https://www.facebook.com/fani.bodlaj
https://www.facebook.com/anton.krek.33
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Kmetija Pr' Poglajen
Jablaniške Laze 8
1275 Šmartno pri Litiji
 Franc Poglajen
 +386 (0)31 874 776
 poglajenfranci5@gmail.com

 
Ponudba: 
med in izdelki z medom: kostanjev in 
cvetlični med (od avgusta do maja)
Komu: vsem skupinam kupcev
Prodaja:
na domu: vsak dan od 14. do 18. ure 
Območje dostave:
pravnim osebam: Zasavje  
(med tednom) 
 

Kmetija Pr' Potokar
Ulica bratov Novak 4
1211 Ljubljana Šmartno
 Tomaž Šilc
 +386 (0)41 730 420
 tomazsilc@gmail.com 
 Kmetija pr' Potokar - Tomaž Šilc

Ponudba: 
moka in mlevski izdelki: testenine, 
domači piškoti in pecivo
jajca: kokošja jajca
Komu: vsem skupinam kupcev
Prodaja:
na domu: po dogovoru 
prireditve: Miklavžev sejem v Tacnu 
(decembra)

trgovine: KZ Medvode, PE Vižmarje in 
PE Vodice; Štacunca Pr' Mimi  
v Skaručni 
 

Kmetija Pr' Velepcu
Beričevo 21
1262 Dol pri Ljubljani
 Janez in Jan Velepec
 +386 (0)31 568 000
 +386 (0)51 237 325
 velepec.janez@siol.net 

Ponudba: 
sveža zelenjava, izdelki in poljščine: 
sezonska zelenjava, krompir, korenje, 
koleraba, rdeča pesa in vse sezonske 
poljščine
jajca: kokošja jajca
Komu: gospodinjstvom
Prodaja:
na domu: od 15. do 20. ure 
Območje dostave:
fizičnim osebam: Ljubljana z okolico 
(enkrat tedensko) 
 

Kmetija pr' Perc 
Avšičeva cesta 9
1000 Ljubljana
 Bernarda Zatler
 +386 (0)31 257 810
 info@paradiznik.net 
 www.paradiznik.net

Ponudba: 
sveže sadje in izdelki: jabolka 
(od septembra do marca)
sveža zelenjava, izdelki in poljščine: 
sezonska zelenjava, vložnine in fer-
mentirana zelenjava ter krompir
jajca: kokošja jajca pašne reje
Komu: gospodinjstvom

Prodaja:
na domu: med tednom od 9. do 18. ure, 
ob sobotah od 8. do 13. ure
prodajni avtomat: Avšičeva cesta 9, 
Ljubljana (ješprenj, paradižnikova 
mezga, domača vegeta, sončnično 
olje in med)  

Kmetija Pr' Gabršk

Češnjice v Tuhinju 3a
1219 Laze
 Helena Kropivšek
 +386 (0)40 551 040
 kmetija@gabrsk.si
 www.gabrsk.si

Ponudba: 
mleko in mlečni izdelki: mleko, jogurt, 
skuta, albuminska skuta, poltrdi sir, 
mehki sir in trnič (celo leto, glavna 
sezona je med aprilom in oktobrom)
Certifikati: Izbrana kakovost Slovenija 
Komu: gospodinjstvom
Prodaja:
na domu: med tednom od 6.30 do 19. 
ure, med vikendom po dogovoru 
tržnica: tržnica Kamnik (ob torkih in 
sobotah od 7. do 12. ure)
splet: www.ljubljana.nakupujmosku-
paj.si
trgovine: Zlata ptička (Šutna 2, 
Kamnik)
Druga ponudba: ogled kmetije in 
degustacija izdelkov
 

Kmetija pri Ljubljanščevih 
Zalarjeva cesta 26
1353 Borovnica
 Matija in Marija Suhadolnik
 +386 (0)41 332 126
 +386 (0)41 959 819
 suhadolnik.marija@gmail.com 

Ponudba: 
sveže sadje in izdelki: gojene borovnice
Komu: vsem skupinam kupcev
Prodaja:
na domu: po 15. uri ali po dogovoru 
prireditve: Dan borovnic, Borovnica 
(julija)
Območje dostave:
fizičnim osebam: Ljubljana  
(ob torkih in četrtkih) 
 

Kmetija pri Ropič
Cesta v Šmartno 25
1000 Ljubljana
 Mojca Podboršek
 +386 (0)40 509 080
 podborsek.mojca1@gmail.com 
 Kmetija Pri Ropič

Ponudba: 
sveža zelenjava, izdelki in poljščine: 
solata različnih vrst, radič, motovilec, 
špinača, cvetača, brokoli, ohrovt, zelje, 
rdeče zelje, kitajsko zelje, brstični 
ohrovt, korenje, peteršilj, por, zelena, 
paradižnik, paprika, melancani, 
bučke in kumare, krompir, rdeča pesa, 
koleraba in repa (sezonsko)
Komu: gospodinjstvom
Prodaja:
na domu: od četrtka do sobote  
od 16. do 18. ure 
tržnica: osrednja Ljubljanska tržnica 
(ob petkih in sobotah od 7. do 14. ure)
splet:   Kmetija Pri Ropič 
 

https://www.facebook.com/Kmetija-Pr-Potokar-Toma%C5%BE-%C5%A0ilc-186582271920101
http://www.ljubljana.nakupujmoskupaj.si
http://www.ljubljana.nakupujmoskupaj.si
https://www.facebook.com/kmetija.ropic.9
https://www.facebook.com/kmetija.ropic.9
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Kmetija Pri Uštinc,  
Boštjan & Maja Uštinc
Beričevo 40
1262 Dol pri Ljubljani
 Maja Uštinc
 +386 (0)41 644 302
 kmetija.ustinc@gmail.com 

Ponudba: 
sveža zelenjava, izdelki in poljščine: 
čebula, česen, por, gomolj zelene, 
različne vrste radiča, belo zelje, 
rdeče zelje, endivija, gentila, paprika, 
paradižnik, kumare, bučke, navadni 
ohrovt, brstični ohrovt, koromač, 
brokoli, cvetača, špinača, stročji fižol, 
suh fižol, krompir, rdeča pesa, rumeno 
in rdeče korenje, rumena koleraba, 
črna redkev, repa
Komu: vsem skupinam kupcev
Prodaja:
na domu: med tednom od 9. do 16. ure 
tržnica: tržnica Škofljica (ob sredah 
od 14. do 18. ure in sobotah od 8. do 
12. ure)
trgovine: Ljubljana
Območje dostave:
fizičnim osebam: Ljubljana z okolico
pravnim osebam: Ljubljana z okolico 
(med tednom zjutraj in dopoldne) 
 

Kmetija Strle (po domače  
Pri Pristavčevih)
Iška 11
1292 Ig
 Cilka in Štefan Strle
 +386 (0)41 375 707
 cilka.strle@gmail.com

Ponudba: 
mleko in mlečni izdelki: mleko (celo leto)
jajca: kokošja jajca
Certifikati: integrirana pridelava/ 
predelava, Izbrana kakovost Slovenija 
Komu: vsem skupinam kupcev,  
jajca pa le gospodinjstvom
Prodaja:
na domu: po dogovoru 
 

Kmetija Šimenc 
Bizoviška cesta 67
1261 Ljubljana Dobrunje
 Romana Šimenc
 +386 (0)31 509 557
 romana.simenc@gmail.com 

Ponudba: 
sveža zelenjava, izdelki in poljščine: 
krompir, paradižnik, paprika, kumare, 
solata, korenje, koleraba, zelena, por, 
stročji fižol, cvetača, brokoli, brstični 
ohrovt, sveže zelje, motovilec ...  
(od maja do decembra)
Certifikati: integrirana pridelava/
predelava 
Komu: vsem skupinam kupcev
Prodaja:
na domu: po dogovoru 
tržnica: osrednja Ljubljanska tržnica 
(ob petkih in sobotah) 
 

Kmetija Šimenc 
Zaboršt pri Dolu 12
1262 Dol pri Ljubljani
 Andrej Šimenc
 +386 (0)41 880 020
 Andrej.simenc1@gmail.com 

Ponudba: 
sveža zelenjava, izdelki in poljščine: 
sezonska zelenjava in krompir 
(sezonsko)
Komu: vsem skupinam kupcev
Prodaja:
na domu: med tednom od 9. do 18. ure, 
ob sobotah od 9. do 13. ure 
Območje dostave:
pravnim osebam: Ljubljana z okolico 
 

Kmetija Urbanovc 
Ravnik 12
1372 Hotedršica
 Nagode Melanija
 +386 (0)31 233 192
 melanija.nagode@gmail.com 
 www.urbanovc.com

Ponudba: 
meso in mesni izdelki: izdelki iz svinjine 
(od oktobra do velike noči)
Komu: gospodinjstvom
Prodaja:
na domu: med tednom po dogovoru, 
ob sobotah in nedeljah od 8. do 17. ure 
 

Kmetija Varšek

V zatišju 7
1360 Vrhnika
 Janja Varšek
 +386 (0)40 265 165
 info@borovnicezbarja.si
 www.borovnicezbarja.si

Ponudba: 
sveže sadje in izdelki: ameriške borovni-
ce (od junija do avgusta)
Certifikati: integrirana pridelava/pre-
delava, Izbrana kakovost Slovenija 
Komu: vsem skupinam kupcev
Prodaja:
na domu: od junija do avgusta  
od 16. do 20. ure 
tržnica: Ljubljana: osrednja Ljubljan-
ska tržnica in tržnica Koseze; tržnica 
Vrhnika (ob torkih, petkih in sobotah)
trgovine: Spar Slovenija (julija in 
avgusta)
Območje dostave:
fizičnim osebam: Ljubljana z okolico  
(ob torkih in četrtkih)
pravnim osebam: Kranj in Ljubljana  
z okolico 
 

Kmetija Zabukovec 
Krka 51
1301 Krka
 Jadranka Zabukovec
 +386 (0)31 759 383
 anton.zabukovec@amis.net

Ponudba: 
mleko in mlečni izdelki: kravje mleko, 
jogurt, poltrdi sir, mladi sir, skuta ter 
kozje mleko, jogurt, skuta in sir (kravji 
izdelki celo leto, kozji sezonsko od 
maja do decembra)
Certifikati: Izbrana kakovost Slovenija 
Komu: vsem skupinam kupcev
Prodaja:
tržnica: tržnica Grosuplje (ob sobotah 
od 7.30 do 12. ure) 
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Kmetija Zajc  
(po domače Pr' Končanc)
Cesta v Šmartno 9a
1000 Ljubljana
 Matevž Zajc
 +386 (0)40 356 347
 matevz.zajc@t-2.net 

Ponudba: 
sveža zelenjava, izdelki in poljščine: se-
zonska zelenjava, solata, radič, brokoli, 
cvetača, por, zelena, korenje, peteršilj, 
čebula, česen, krompir, rdeče in zeleno 
zelje, ohrovt, grah, kodrolistni ohrovt, 
špinača, črna redkev, rdeča pesa ter 
podzemna in nadzemna koleraba 
(sezonsko)
jajca: kokošja jajca
Komu: gospodinjstvom
Prodaja:
na domu: po dogovoru 
tržnica: osrednja Ljubljanska tržnica, 
Vodnikov trg (ob torkih, četrtkih in 
sobotah od 7. do 15. ure)
Območje dostave:
fizičnim osebam: Ljubljana 
 

Kmetija Zajček
Študljanska cesta 78
1230 Domžale
 Nataša Hribar
 +386 (0)41 695 873
 natasa.hribar78@gmail.com 

Ponudba: 
sveže sadje in izdelki: jabolka
sveža zelenjava, izdelki in poljščine: raz-
lična zelenjava in vložnine: krompir, 
rumena koleraba, pesa, črna redkev, 
gomoljna zelena ...
mleko in mlečni izdelki: mleko (celo leto)
Komu: strankam na tržnici in gostin-
cem; mleko le na domu
Prodaja:
na domu: od 17. do 21. ure 
tržnica: osrednja Ljubljanska tržnica 
(od torka do sobote) 
 

Kmetija Zor
Moše 13
1216 Smlednik
 Jure Zor
 +386 (0)41 706 751
 Jure.Zor@gmail.com 
 Kmetija Zor

Ponudba: 
sveža zelenjava, izdelki in poljščine: 
šparglji (od aprila do junija)
meso in mesni izdelki: goveje meso 
(spomladi in jeseni)
Certifikati: Izbrana kakovost Slovenija 
Komu: vsem skupinam kupcev, meso 
pa le gospodinjstvom
Prodaja:
na domu: v sezoni špargljev vsak dan 
od 8. do 20. ure; sicer po dogovoru 
splet:   Kmetija Zor
trgovine: KZ Medvode
Območje dostave:
fizičnim in pravnim osebam: Domžale, 
Kranj, Ljubljana in Škofja Loka 
 

Kmetijstvo Kopač
Podgorica 87
1231 Ljubljana Črnuče
 Rok Lebar
 +386 (0)41 985 937
 roklebar@hotmail.com 

Ponudba: 
sveža zelenjava, izdelki in poljščine: 
sezonska zelenjava in poljščine
Komu: vsem skupinam kupcev
Prodaja:
tržnica: tržnica Koseze, Ljubljana  
(ob ponedeljkih, četrtkih, petkih in so-
botah); tržnica Domžale (ob sobotah)
Območje dostave:
pravnim osebam: Ljubljana z okolico 
(vsak dan) 
 

Marinova kmetija
Pako 31
1353 Borovnica
 Marjan in Evgenija Kržič
 +386 (0)41 716 741
 geni.krzic@gmail.com 
 www.marinovakmetijabor.

wixsite.com/ameriskeborovnice
 Ameriške borovnice - Mari-

nova kmetija

Ponudba: 
sveže sadje in izdelki: ameriške bo-
rovnice (od konca junija do sredine 
avgusta)

Komu: gospodinjstvom
Prodaja:
na domu: julija vsak dan  
od 10. do 20. ure 
tržnica: Ljubljana: tržnica Vič  
(pri Sparu) in tržnica pri Žabarju  
(v juliju ob sobotah)
prireditve: Dan borovnic, Borovnica 
(julija)
Druga ponudba: nabiranje borovnic 
za lastne potrebe
 

Medivka, med in sivka 
(Klemen Mav s.p.)
Breznikova cesta 11, Prelog
1230 Domžale
 Monika Mav
 +386 (0)41 322 410
 medivka.medinsivka@gmail.com 
 www.medivka.si 
 Medivka - med in sivka

Ponudba: 
med in izdelki z medom: gozdni med in 
cvetni prah
druga ponudba: sivkin čaj, sivkin hidro-
lat in eterično olje prave sivke
Komu: gospodinjstvom
Prodaja:
na domu: vsak delovnik  
od 10. do 18. ure 
splet: www.medivka.si in  
  Medivka - med in sivka 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100074305090753
https://www.facebook.com/profile.php?id=100074305090753
http://www.marinovakmetijabor.wixsite.com/ameriskeborovnice
http://www.marinovakmetijabor.wixsite.com/ameriskeborovnice
https://www.facebook.com/marinovakmetija
https://www.facebook.com/marinovakmetija
https://www.facebook.com/Medivka-med-in-sivka-184107592182265
https://www.facebook.com/Medivka-med-in-sivka-184107592182265
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Mikrozelenje Šebenik, d.o.o.
Breg pri Borovnici 42a
1353 Borovnica
 Saša Kržič
 +386 (0)40 713 041
 sebenik@mikrozelenje.si
 www.mikrozelenje.si
 Mikrozelenje Šebenik
 mikrozelenje.sebenik 

Ponudba: 
sveža zelenjava, izdelki in poljščine:  
sveže mikrozelenje
druga ponudba: suho jedilno cvetje 
(celo leto)
Komu: vsem skupinam kupcev
Prodaja:
na domu: od 8. do 16. ure 
splet: www.mikrozelenje.si,  
  Mikrozelenje Šebenik in  
  mikrozelenje.sebenik 
trgovine: Zrno do zrna (Trubarjeva 
cesta 8, Ljubljana)
Območje dostave:
fizičnim osebam: Bled, Borovnica, Izola, 
Koper, Kranj, Ljubljana, Logatec, Med-
vode, Piran, Portorož, Postojna  
in Vrhnika (ob torkih in četrtkih  
dopoldne ter ob sredah dopoldne) 
 

Mlin Rotar d.o.o.
Ples 2
1251 Moravče
 Gorazd Rotar
 +386 (0)40 885 254
 rotarg78@gmail.com 
 www.mlin-rotar.si 

Ponudba: 
moka in mlevski izdelki: moka iz pšenice 
(bela tipa 500, ostra tipa 400, krušna 
tipa 850, črna tipa 1100 in polnozrnata 
moka (mleta na kamen)), krmilna 
moka in otrobi; ajdova moka in kaša, 
koruzna moka in zdrob, prosena kaša, 
ješprenj, krmni ječmen, krmna koruza 
ter pšenica
med in izdelki z medom: med
Komu: vsem skupinam kupcev
Prodaja:
na domu: ob torkih, četrtkih in petkih 
od 8. do 13. ure in od 14. do 18. ure;  
ob sobotah od 8. do 12. ure
trgovine: KZ Cerklje (PE Cerklje, 
Moravče, Komenda, Blagovica, Voklo, 
Šenčur), KGZ Sloga Kranj, KGZ Litija
Območje dostave:
pravnim osebam: Ljubljana z okolico 
 

Mlinarjev sin d.o.o.
Orehovica 25
1411 Izlake
 Lidija in Janez Rotar
 +386 (0)41 792 629
 +386 (0)31 459 701
 info@mlinarjevsin.si 
 www.mlinarjevsin.si 

Ponudba: 
moka in mlevski izdelki: testenine
Certifikati: znak kakovosti Srce 
Slovenije
Komu: gospodinjstvom

Prodaja:
na domu: od 15. do 19. ure 
splet: www.mlinarjevsin.si  
trgovine: Poslovni sistem Mercator,  
KZ Izlake in KZ Cerklje na Gorenjskem;  
trgovina Hruška 
 

Pirčeva B'runica
Dol pri Borovnici 68a
1353 Borovnica
 Maja, Anja in Jože Pirc
 +386(0)51 215 383
 +386 (0)41 243 126
 +386 (0)41 913 592
 info@ameriske-borovnice.si 

Ponudba: 
sveže sadje in izdelki: sveže, ročno obra-
ne ameriške borovnice (konec junija 
do avgusta)
Certifikati: Izbrana kakovost Slovenija, 
ekološka pridelava/predelava -  
v preusmeritvi
Komu: gospodinjstvom
Prodaja:
na domu: po dogovoru in  
v lastni trgovinici
tržnica: Mestna tržnica v Kranju (v času 
sezone ob sobotah od 8. do 12. ure)
splet:   Lokalna preskrba Ljubljane 
in okolice
prireditve: Dan borovnic, Borovnica 
(julija)
Območje dostave:
fizičnim osebam: Ljubljana z bližnjo 
okolico 
 

Sadjarstvo Kimovec
Bukovica 16a
1217 Vodice
 Romana in Vinko Kimovec
 +386 (0)41 820 823
 sadjarstvokimovec@gmail.com

 
Ponudba: 
sveže sadje in izdelki: jabolka, sokovi, 
suho sadje (jabolka od sredine  
avgusta, sokovi celo leto, suho sadje 
od septembra do maja)
Certifikati: integrirana pridelava/ 
predelava, Izbrana kakovost Slovenija 
Komu: vsem skupinam kupcev
Prodaja:
na domu: vsak dan od 8. do 19. ure 
tržnica: tržnica Vodice (občasno)
Območje dostave:
fizičnim in pravnim osebam: Ljubljana, 
Domžale in Kamnik (1 do 2-krat na 
teden po dogovoru)
Druga ponudba: storitev prešanja in 
pasterizacije sokov ter sušenje sadja; 
ogledi kmetije z degustacijo izdelkov
 

Turistična kmetija Košir 
(Jože Košir, nosilec dopolnil-
ne dejavnosti na kmetiji)
Pristava 2
1353 Borovnica
 Melita Košir
 +386 (0)40 476 551
 ekokmetija.kosir@gmail.com
 Turistična kmetija Košir

Ponudba: 
sveže sadje in izdelki: sezonsko sadje, 
grozdni in bezgov sirup, gosti hruškov 
sok ter jabolčni sok
sveža zelenjava, izdelki in poljščine: 
sezonska zelenjava

https://www.facebook.com/mikrozelenjesebenik
https://www.instagram.com/mikrozelenje.sebenik/
https://www.facebook.com/mikrozelenjesebenik
https://www.instagram.com/mikrozelenje.sebenik/
https://www.facebook.com/groups/890185368083124
https://www.facebook.com/groups/890185368083124
https://www.facebook.com/Turisti%C4%8Dna-kmetija-Ko%C5%A1ir-110933526992561
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meso in mesni izdelki: sveže goveje 
meso (mešano) po naročilu, domače 
salame, klobase
Komu: gospodinjstvom
Prodaja:
na domu: od srede do nedelje  
od 11:30 do 17. ure 
Druga ponudba: pogostitve za  
zaključene skupine, najem degusta-
cijskega prostora za dogodke (do 60 
oseb) in apartmaja-brunarice Pajšt*ba 
(največ 6 oseb)

Turistična kmetija  
Pod kostanji  
(Mojca Grojzdek s.p.)
Zgornji Motnik 12
1221 Motnik
 Mojca Grojzdek
 +386 (0)31 314 870
 info@podkostanji.si
 www.podkostanji.si
 Turistična kmetija Pod kostanji
 kmetijapodkostanji 

Ponudba:
sveže sadje in izdelki: različne sorte ja-
bolk, hruške (moštarce in tepke) iz vi-
sok debelnega sadovnjaka ter jabolčni 
in hruškov sok (celo leto); kostanj (od 
septembra do novembra);
sveža zelenjava in izdelki ter poljščine: 
različne vrste solat, brokoli, cvetača, 
zelje, koleraba, rdeče in rumeno ko-
renje, krompir, rdeča pesa (sezonsko); 
vložnine (celo leto);
oreščki: orehi (oktobra)
jajca: jajca pašnih kokoši
moka in mlevski izdelki: piškoti, peciva 
in zavitki
med in izdelki z medom: med in medeni 
izdelki
Komu: gospodinjstvom
Prodaja:
na domu: od ponedeljka do sobote  
od 9. do 18. ure
splet: www.podkostanji.si in  
  Turistična kmetija Pod kostanji
Območje dostave:
fizičnim osebam: od Vranskega do Lju-
bljane (med tednom po dogovoru)

Druga ponudba: Družinam, posame-
znikom, skupinam ter vrtcem in šolam 
nudimo doživetja na kmetiji: jahanje, 
sprehodi in delo na kmetiji. Pri nas 
lahko praznujete rojstni dan ali preži-
vite počitnice, v prihodnosti pa bomo 
uredili tudi možnost nastanitve. 

Turizem pri Lazarju 
Podgrajska cesta 9c
1000 Ljubljana
 Milan Bizjan
 +386 (0)41 807 146
 +386 (0)1 528 18 62
 info@pri-lazarju.si 
 www.pri-lazarju.si 

Ponudba: 
sveže sadje in izdelki: češnje, jabolka 
stare sorte (od julija do septembra)
meso in mesni izdelki: suhomesnati 
izdelki (celo leto do prodaje zalog)
med in izdelki z medom: med
Certifikati: ekološka pridelava/ 
predelava 
Komu: gospodinjstvom
Prodaja:
na domu: ob vikendih od 8. do 20. ure 
prireditve: prireditve v Ljubljani
Druga ponudba: ogled kmetije in 
vodeni ogledi po okolici za skupine, 
pogostitve in prenočišča, najem 
prostora za piknik ter predelava jabolk 
v sok in prodaja sadnega soka
 

Vrtnarstvo Andreja Čož s.p.
Črna vas 175
1000 Ljubljana
 Andreja Čož
 +386 (0)41 742 431
 andrejacoz@gmail.com 
 Vrtnarstvo Čož

Ponudba: 
sveža zelenjava, izdelki in poljščine: pa-
prika, jajčevci, zelje, buče, ohrovt, čiliji 
in krompir (od julija do novembra, 
krompir od oktobra do januarja)
Komu: gospodinjstvom
Prodaja:
na domu: v času delovnega časa 
vrtnarije 
tržnica: tržnica BTC (sezonska prodaja, 
sadike od aprila do julija in oktobra; 
pridelke le na kmetiji)
Druga ponudba: sadike zelenjave
 

Zavod Raspro
Mengeška cesta 12a
1236 Trzin
 Dr. Katja Rebolj
 +386 (0)31 816 793
 info@katjarebolj.com 
 www.katjarebolj.com 
 Rožma - Katja Rebolj

Ponudba: 
druga ponudba: divja hrana in jedilno 
cvetje (celo leto)
Komu: gospodinjstvom
Prodaja:
splet: www.katjarebolj.com in  
  Rožma - Katja Rebolj
Območje dostave:
fizičnim osebam: Ljubljana
Druga ponudba: izkustvene delavnice 
o divjih rastlinah in jedilnem cvetju, 
delavnice za krepitev imunskega siste-
ma ter izziv vitalnost in narava
 

Zeliščarska kmetija pr' Janez
Gradiške Laze 26
1275 Šmartno pri Litiji
 Pavla Rozina
 +386 (0)31 766 226

 pavla.rozina@gmail.com

Ponudba: 
druga ponudba: 12 mešanic zeliščnih 
čajev: družinski čaj, zeliščni čaj, moški 
čaj, čaj za hladne dni, pomirjevalni  
čaj, čaj za dobro počutje, domači čaj, 
ženski čaj, otroški čaj, prečiščevalni čaj, 
čaj KRRT in čaj želodček
Certifikati: znak kakovosti Srce 
Slovenije
Komu: vsem skupinam kupcev
Prodaja:
na domu: po dogovoru 
prireditve: lokalne prireditve
trgovine: KGZ Litija, Šmartno, Senožeti 
 

Zeliščarstvo Rožica
Zalarjeva cesta 46
1353 Borovnica
 Polona Vrhovec
 +386 (0)69 789 982
 zeliscarstvo.rozica@gmail.com
 www.zeliscarstvo-rozica.si 
 Zeliščarstvo Rožica

Ponudba: 
druga ponudba: zelišča in zeliščni 
izdelki
Komu: vsem skupinam kupcev
Prodaja:
na domu: po dogovoru 
tržnica: osrednja Ljubljanska tržnica 
pod Plečnikovimi arkadami  
(ob petkih od 8.30 do 14. ure in  
ob sobotah od 8. do 14.30 ure)

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=508610697224840&id=110933526992561
https://www.facebook.com/kmetijapodkostanji
https://www.instagram.com/kmetijapodkostanji/
https://www.facebook.com/kmetijapodkostanji
https://www.facebook.com/VrtnarstvoCoz
https://www.facebook.com/RozmaKatjaRebolj
https://www.facebook.com/RozmaKatjaRebolj
https://www.facebook.com/Zeli%C5%A1%C4%8Darstvo-Ro%C5%BEica-103588184873656
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V katalogu objavljamo podatke o ponudbi živil in drugih 
izdelkov na tržnicah v 15 občinah. V posameznih občinah 
tržnice še niso čisto zaživele ali pa jih ravno vzpostavljajo. 
Vsekakor pa je zanimiva pobuda podeželske občine, ki 
za svoje kmete že več let uspešno organizira tržnico pred 
nakupovalnim centrom v prestolnici.

Zapisali smo tudi, katere tradicionalne prireditve obarvajo 
tržno dogajanje. Nekatere od njih, zaradi omejitev, pove-
zanih s covidom-19, trenutno ne potekajo, a verjamemo, da 
bo to obdobje kmalu minilo.

Lokalne tržnice

Lokalne tržnice so kraji, kjer 
na enem mestu najdemo 
raznolike lokalne ponudnike. 
In še več, so kraji, kjer srečamo 
sosede in z njimi poklepetamo.  
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BREZOVICA

Tržnica Brezovica 

v

TRZNICA
BREZOVICA

parkirišče pred gasilskim domom 
PGD Brezovica ter občinsko stav-
bo ob Tržaški cesti, 1351 Brezovica 
 Kristina Žust, višja svetovalka 

za okolje in prostor 
 +386 (0)1 360 17 89
 +386 (0)51 630 360
 kristina.zust@brezovica.si
 www.brezovica.si

Ponudba: pestra ponudba domače 
zelenjave, sadja, testenin, mlečnih 
in suhomesnatih izdelkov ter medu. 
Na tržnici lahko kupite tudi olja in 
vina s Primorske ter sezonsko sadje in 
pekovske izdelke. 
Delovni čas: ob petkih od 14. do 18. ure

DOMŽALE

Tržni prostor Domžale 

V neposredni bližini Ljubljanske 
ceste 73, 1230 Domžale 
 Špela Habjan 
 +386 (0)1 722 01 00
 vlozisce@domzale.si
 www.domzale.si
 Občina Domžale
 obcina_domzale
 Občina Domžale

Ponudba: Široka ponudba razno-
vrstne, lokalno pridelane zelenjave 
in sadja. Pestra je tudi ponudba 
pekovskih izdelkov, mlečnih izdelkov, 
mesnih in suhomesnatih izdelkov, 
vložene zelenjave in sadja, gozdnih 
sadežev, različnih vrst jedilnih olj, 
zelišč in dišavnic, suhih čajnih me-
šanic, domačih marmelad, medu in 
medenih izdelkov; na tržnici najdete 
tudi sadike in okrasne rastline, cvetlice 
ter sveče.
Prodajni avtomati za izdelke: mleko

Dogodki in prireditve: cvetlična 
tržnica ob dnevu spomina na mrtve 
(konec oktobra); Kuhna na plac (vsako 
prvo soboto v mesecu od aprila do 
oktobra); prireditve s sloganom »Do-
brodošli v Domžalah« - predstavitev 
slovenskih pokrajin, njihovih kulina-
ričnih značilnosti, običajev, turističnih 
zanimivosti in znamenitosti (celo 
leto); Čarobni December (december)
Delovni čas: od torka do sobote  
od 8. do 17. ure
 

GROSUPLJE

Mestna tržnica Grosuplje 

Adamičeva cesta, 1290 Grosuplje 
 Urška Rigler 
 +386 (0)1 788 89 29
 urska.rigler@jkpg.si
 www.jkpg.si
 Mestna tržnica Grosuplje
 mestnatrznicagrosuplje

Ponudba: široka ponudba sadja in 
zelenjave, mleka in mlečnih izdelkov, 
kruha in pekovskih izdelkov, piškotov, 
testenin, različnih vrst moke, svežega 
mesa in suhomesnatih izdelkov, 
medu, vina in žganih pijač ter izdelkov 
suhe robe. Občasno se nam na tržnici 
pridružijo še ponudniki z bučami, 
unikatnimi keramičnimi in lesenimi 
izdelki, izdelki iz ameriškega slamni-

ka, božičnimi okraski ter novoletnimi 
jelkami. 
Na pokritem delu tržnice, ki obratuje 
cel teden, najdete sadje in zelenjavo, 
suhomesnate izdelke, testenine in 
pekovsko pecivo, marmelade, med, 
žgane pijače in druge domače dobrote 
ter restavracijo s hitro pripravljeno 
hrano.
Prodajni avtomati za izdelke:  
krompir, mleko in jajca
Delovni čas: ob torkih od 14. do 16. ure, 
sobotah od 7. do 13. ure; pokriti del 
tržnice cel teden 

IVANČNA GORICA

Tržnica Ivančna gorica

na parkirišču pri Kulturnem 
domu v Ivančni Gorici, Sokolska 
ulica 4, 1295 Ivančna Gorica
 upravljalec: Občina Ivančna 

Gorica, zanjo Marija Okorn
 +386 (0)1 7812 112
 organizator: Mitja Poljšak s.p.
 +386 (0)41 203 300
 marija.okorn@ivancna-gorica.si 
 www.ivancna-gorica.si

Ponudba: krompir, korenje, čebula, 
česen, fižol, solata, paprika, para-
dižnik ipd. ter različni izdelki, kot so 
marmelade, vložena zelenjava in 
namazi, suhomesnati izdelki, kruh 
in pecivo, krvavice, pečenice, mlečni 
izdelki ter med. 

https://www.facebook.com/ObcinaDomzale
https://www.instagram.com/obcina_domzale/
https://www.youtube.com/channel/UC7LXDkC1fURADuK2S-OHoTg
https://www.facebook.com/MestnaTrznicaGrosuplje
https://www.instagram.com/mestnatrznicagrosuplje/
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Enkrat mesečno lahko od lokalnih po-
nudnikov kupite tudi oblačila, usnjene 
izdelke, nogavice in podobne izdelke. 
Prodajni avtomati za izdelke: kravje 
in kozje mleko ter mlečni izdelki (Ces-
ta 2. grupe odredov pri pekarni Arsa) 
in krompir (Ljubljanska cesta 10)
Dogodki in prireditve: Pustna sobota; 
Velikonočni sejem pred Cvetno nede-
ljo; Čebelarska ulica v aprilu; Praznik 
krompirja v oktobru; Martinova 
sobota
Delovni čas: ob sobotah od 8. do 12. ure

KAMNIK

Tržnica Kamnik 

Komunalno podjetje Kamnik d.o.o.
Cankarjeva 11, 1241 Kamnik

Maistrova ulica, nasproti avtobu-
sne postaje, 1241 Kamnik 
 Marjan Semprimožnik,  

KPK Kamnik
 +386 (0)1 839 17 31
 +386 (0)41 411 933
 info@kpk-kamnik.si
 marjan.semprimožnik@

kamnik.si
 www.kpk-kamnik.si/trznica

Ponudba: široka ponudba sadja in ze-
lenjave na odkritem delu, na pokritem 
delu pa lahko kupite meso, ribe, mleko 
in mlečne izdelke, pekovske izdelke 
ipd. Posebni del tržnice je tržnica 
cvetlic in izdelkov domače obrti (suha 

roba). Ob sobotah je poseben del 
tržnice namenjen ekološkim živilom.
Dogodki in prireditve: Kamniški 
petkovi kulinarični večeri (vsak petek 
v juliju in avgustu); Podeželje v mestu 
(1x mesečno na Glavnem trgu); Božič-
no novoletni sejem (december); Sadni 
dan v Tunjicah  (običajno oktobra)
Delovni čas: poletni delovni čas  
(od 1. 4. do 30. 9.): v torek in soboto  
od 7. do 14. ure; zimski delovni čas  
(od 1. 10. do 31. 3.): v torek in soboto  
od 8. do 14. ure

KOMENDA

Tržnica Komenda

na asfaltiranem delu hipodroma 
poleg tribun, 1218 Komenda
 Koritnik Vid
 +386 (0)51 688 705
 koritnik.vid@gmail.com 

Ponudba: suhomesnati izdelki, kruh, 
piškoti, potice, jogurti, siri, skuta, vino, 
moka, jabolka, jabolčni kis, sok in 
zelenjava
Prodajni avtomati za izdelke: mlečni 
izdelki, jajca in med
Dogodki in prireditve: Odprta kuhi-
nja; prikaz ličkanja; kostanjev piknik; 
izdelovanje venčkov
Delovni čas: ob sobotah od 9. do 11. ure

LJUBLJANA
V Ljubljani so štiri glavne tržnice – osrednja ljubljanska tržnica, tržnica 
Bežigrad, tržnica Moste in tržnica Koseze, ki jih upravlja Javno podjetje Lju-
bljanska parkirišča in tržnice d.o.o. Na prodajnih prostorih izven teh štirih tržnic 
in tržnice BTC City se lahko izvaja samo prodaja lastnih kmetijskih pridelkov in 
izdelkov.
Mesto je tržne prostore uredilo tudi v četrtnih skupnostih, seveda pa v prestol-
nici delujejo tudi druge tržnice. Nekatere z odlično lokalno ponudbo meščane 
zalagajo celo leto, druge delujejo le občasno, na primer zgodaj poleti v času 
zorenja jagod, špargljev in borovnic, ali jeseni, ko dozorijo jabolka, kostanj in je 
čas za ozimnico. Med njimi izpostavljamo tržnico v nakupovalnem centru BTC 
City in tržnico Blagajeve dežele, ki deluje na Viču.
 

Kontaktni podatki za tržnice  
pod okriljem JP LPT d.o.o.

 Aleksandar Petraš (gospodar)
 +386 (0)51 442 312
 info@lpt.si
 www.lpt.si/trznice/seznam-

-trznic  
 Javno podjetje Ljubljanska 

parkirišča in tržnice - JP LPT
 jp_lpt

Osrednja ljubljanska tržnica
Sestavljajo jo Plečnikove tržnice s štirimi arkadami, stebriščno lopo 
in prodajalno Zvonček (na Adamič Lundrovem nabrežju 2-7), pokrita 
tržnica v stavbi semenišča (na Pogačarjevem trgu 1) in zunanja tr-
žnica (na Vodnikovem trgu, Pogačarjevem trgu in Dolničarjevi ulici), 
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki za druge prodajne 
površine Mestne občine Ljubljana

 Andreja Potočnik
 andreja.potocnik@ljubljana.si
 www.ljubljana.si/si/zivlje-

nje-v-ljubljani/obrazci-in-
-upravni-postopki/obrazci/

mailto:marjan.semprimo%C5%BEnik%40kamnik.si?subject=
mailto:marjan.semprimo%C5%BEnik%40kamnik.si?subject=
http://www.lpt.si/trznice/seznam-trznic
http://www.lpt.si/trznice/seznam-trznic
https://www.facebook.com/lpt.jp
https://www.facebook.com/lpt.jp
https://www.instagram.com/jp_lpt/
http://www.ljubljana.si/si/zivljenje-v-ljubljani/obrazci-in-upravni-postopki/obrazci/
http://www.ljubljana.si/si/zivljenje-v-ljubljani/obrazci-in-upravni-postopki/obrazci/
http://www.ljubljana.si/si/zivljenje-v-ljubljani/obrazci-in-upravni-postopki/obrazci/


70 LJUBLJANSKA URBANA REGIJA  ZAKLADNICA LOKALNO PRIDELANE HRANE 71

Ponudba: na odkritem delu tržnice 
najdete sadje, zelenjavo, gozdne 
sadeže, med in izdelke iz medu, kislo 
zelje in repo, sadike, rezano cvetje, 
rokodelske izdelke, izdelke domače in 
umetnostne obrti, turistične spomin-
ke, tekstil, obutev, usnjeno galanterijo, 
suho robo, sveče ... 
V pokritem delu lahko kupite meso, 
mesne in delikatesne izdelke, olja, 
suho sadje, ribe, mleko in mlečne 
izdelke, kruh in pekovske izdelke. 
Gostinci v arkadah imajo raznoliko 
gostinsko ponudbo, med njimi tudi 
Zmajčkov kotiček. Posebni deli tržnice 
so tudi tržnica cvetlic, rokodelska 
tržnica in ribja tržnica, ob sredah in 
sobotah pa tudi ekološka tržnica.
Prodajni avtomati za izdelke: 
mleko, regionalni izdelki (regiomat) 
in lekomat
Dogodki in prireditve: Odprta 
kuhna (od sredine marca do konca 
oktobra); Podeželje v mestu; Tržnica 
italijanskih dobrot; Diši po Prekmurju, 
(junija); Festival Kraškega pršuta 
(junija); Vegafest (avgusta); Bosanska 
kulinarika (junija in oktobra); Eko 
praznik (septembra); Pivo & burger 
fest (jeseni); Čokoljana (oktobra); 
Festival Ruske kulture – Maslenica; 
Decembrski sejem
Delovni čas: poletni delovni čas: med 
tednom od 5. do 18. ure, ob sobotah  
od 5. do 16. ure; zimski delovni čas:  
med tednom od 6. do 16. ure,  
ob sobotah od 6. do 14. ure

Tržnica Bežigrad
Linhartov podhod 39, Ljubljana  
(v podhodu Plave lagune), 
1000 Ljubljana 

Ponudba: na pokriti tržnici lahko ku-
pite sadje, zelenjavo, meso, mesne in 
delikatesne izdelke, kruh in pekarske 
izdelke, med in izdelke iz medu. Na 
njej najdete nekaj gostinske ponudbe, 
med drugim ribjo restavracijo; sestav-
ni del tržnice pa je tudi cvetličarna na 
ploščadi.
Delovni čas: med tednom od 7. do  
17. ure, ob sobotah od 7. do 14. ure

Tržnica Moste
Zaloška cesta 55, 1000 Ljubljana

Ponudba: kmetje na zunanjem 
delu ponujajo raznovrstno sadje 
in zelenjavo, najdete pa lahko tudi 
tekstilne izdelke, obutev in suho 
robo. V zunanjem delu se nahaja tudi 
gostinska ponudba.
V pokritem delu je raznolika ponudba 
kruha in pekovskih izdelkov, mesa in 
mesnih ter delikatesnih izdelkov, jajc 
in slaščic. V njem najdete tudi vinotoč, 
šiviljstvo, ključavničarske storitve in 
popravilo obutve. 
Prodajni avtomati za izdelke: mleko
Delovni čas: med tednom od 7. do  
17. ure, ob sobotah od 7. do 14. ure.

Tržnica Koseze
Vodnikova cesta 187, 
1000 Ljubljana

Ponudba: odprta tržnica ponuja 
pester nabor lokalnega sadja in 
zelenjave, medu in izdelkov iz medu. V 
neposredni bližini so številne speciali-
zirane trgovinice s hrano, ki ponujajo 
moko, mleko in mlečne izdelke, meso 
in mesne izdelke, italijanske testenine 
ter premična in nepremična vozila z 
ribjimi jedmi, hitro pripravljeno hrano 
in mesnimi izdelki.
Prodajni avtomati za izdelke: mleko, 
jajca in regionalni izdelki (regiomat)
Delovni čas: med tednom od 7. do  
18. ure, ob sobotah od 7. do 14. ure.

Tržni prostori v Ljubljani
Mesto Ljubljana je za prodajo lokalnih kmetijskih pridelkov in izdelkov uredilo 
tudi tržne prostore po četrtnih skupnostih. Prodaja je v nekaterih četrtnih 
skupnostih dobro zaživela, v drugih pa mora ponudba še srečati povpraševanje 
(ali pa obratno).  

Četrtna skupnost, lokacija Ponudba 

Črnuče, pred kulturnim domom Sezonsko: jagode in češnje 
Kmetija Kopač Anton: zelenjava,  
vsako sredo in soboto
Čebelarstvo Urh Jevšovar, vsako soboto

Posavje, na Bratovževi ploščadi  Čebelarstvo Urh Jevšovar, vsako soboto
Majda Ramovš, vsako sredo in petek

Moste, na Fužinah  
zraven mlekomata 

Albina Bobnar, vsako soboto

Sostro, Dobrunje,  
v parku pred sedežem ČS Sostro 

Kmetija Trtnik, vsako sredo 

Golovec, Štepanjsko naselje,  
ploščad pred Mercatorjem 

Albina Bobnar, vsako soboto
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Tržnica BTC City

BTC City Ljubljana,  
1000 Ljubljana
 +386 (0)1 585 22 22
 infotocka@btc.si
 www.btc-city.com
 BTC City
 btccity
 BTC City

 
Ponudba: na zunanjem delu lahko 
obiščete stojnice s svežim sadjem in 
zelenjavo ter domačimi pridelki, v 
notranjosti pa ponudnike mlečnih 
izdelkov, suhih mesnin, svežih rib in 
drugih živil. Prav tako boste na Tržnici 
BTC City našli vse za krasne in bogate 
vrtove. 

V Kulinaričnem parku vas pričakujejo 
še ponudniki ulične prehrane (street 
food) z najrazličnejšo domačo in 
svetovno kulinariko.
Prodajni avtomati za izdelke: mleko
Delovni čas: notranja tržnica (razen 
gostinskih ponudnikov) med tednom  
od 8. do 18. ure, ob sobotah od 7. do  
17. ure; zunanja tržnica med tednom  
od 8. do 19. ure, ob sobotah od 7. do  
 18. ure; Kulinarični park od ponedeljka 
do sobote od 10. do 21. ure

Tržnica Blagajeve dežele 

Tbilisijska 61 (na parkirišču 
Komunalnega podjetja Ljublja-
na, nasproti Interspara Vič), 
1000 Ljubljana
 info@dobrova-polhovgradec.si
 www.visitpolhovgradec.si/

lokalna-hrana

Ponudba: prodaja lokalnih izdelkov 
kmetij z območja Dobrova - Polhov 
Gradec z okolico. Kmetije ponujajo 
zelenjavo, sadje, meso, mesne izdelke, 
sire, olja, mleko, mlečne izdelke, kruh 
in pekovske izdelke, gozdne sadeže, 
sadike, med in izdelke iz medu, kislo 
zelje in repo itd.
Prodajni avtomati za izdelke: jajca 
(ob cesti v naselju Dvor pri Polhovem 
Gradcu)
Dogodki in prireditve: Miklavžev 
sejem pri Polhograjski graščini (Pol-
hov Gradec 61, Polhov Gradec; zadnji 
konec tedna pred Miklavžem)

LOGATEC  

Lokalna tržnica Logatec

Tržaška cesta 15, pri Policijski 
postaji, 1370 Logatec
 +386 (0)31 390 024
 matjaz.martinsek@logatec.si 
 Lokalna tržnica Logatec 

Ponudba: kupite lahko suhomesnate 
izdelke, sezonsko sadje in zelenjavo, 
mlečne izdelke, kruh in pekovsko 
pecivo ter naravno kozmetiko. Že ime 
»Lokalna tržnica Logatec« pove, da so 
ponudniki iz občine Logatec in bližnje 
okolice.
Delovni čas: ob sobotah  
od 8. do 12. ure

MEDVODE 

Tržnica Medvode 

Medvoška cesta, 1215 Medvode 
 Tina Kobal
 +386 (0)1 361 95 42
 www.medvode.si/obja-

va/204468
 Občina Medvode

Ponudba: velika ponudba sadja in 
zelenjave, mleka in mlečnih izdelkov, 
mesnih izdelkov, medenih izdelkov, 
pekovskih izdelkov, ponuja pa se tudi 
suha roba. V sklopu tržnice deluje tudi 
gostinski lokal »Tržnica Kate«.
Prodajni avtomati za izdelke: mlečni 
izdelki
Dogodki in prireditve: Žogarija; 
Medvode v gibanju; koncert godbe 
(konec meseca maja ali začetek 
junija); kulturni festival; plesni večeri 
na ploščadi (v poletnih mesecih); ob 
nedeljah je prostor na voljo občanom 
in različnim interesnim skupinam za 
organizacijo izmenjevalnice dobrin, 
prodajo starin in zbirateljske opreme 
(t.i. bolšji sejem).
Delovni čas: poletni obratovalni čas  
(1. 4. do 31. 10.): med tednom  
od 7. do 15. ure, ob sobotah  
od 6.30 do 13. ure;  
zimski obratovalni čas (1. 11. do 31. 3.): 
med tednom od 7. do 14. ure,  
ob sobotah od 7. do 13. ure

https://www.facebook.com/BTCCity
https://www.instagram.com/btccity/
https://www.youtube.com/user/urednikbtc
http://www.visitpolhovgradec.si/lokalna-hrana
http://www.visitpolhovgradec.si/lokalna-hrana
https://www.facebook.com/Lokalna-tr%C5%BEnica-Logatec-150771875281935
http://www.medvode.si/objava/204468
http://www.medvode.si/objava/204468
https://www.facebook.com/ObcinaMedvode
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MENGEŠ

Tržnica Mengeš

Zavrti 2, 1234 Mengeš 
 Občina Mengeš
 +386 (0)1 724 71 00
 obcina.menges@menges.si
 www.menges.si  

Ponudba: v odprtem in pokritem delu 
najdete sadje in zelenjavo, mleko in 
mlečne izdelke, suhomesnate izdelke, 
kruh, jajca, marmelade in suho sadje.
Delovni čas: ob sobotah  
od 8. do 11. ure

MORAVČE

Lokalna kmečka tržnica 
Moravče

Vegova ulica 7, 1251 Moravče
 +386 (0)1 724 71 40
 obcina@moravce.si
 www.moravce.si/objava/90009

Ponudba: na tržnici najdete žita, 
mlevske izdelke, vrtnine, sadje in 
izdelke iz sadja, mleko in mlečne 
izdelke, meso in mesne izdelke, ribe 
in ribje izdelke, čebelarske izdelke, 
alkoholne in brezalkoholne pijače ter 
zdravilna zelišča. Dodatna ponudba 
pa so cvetje, male živali in hrana za 
male živali, semena, sadike vrtnin, 
sadja in okrasnih rastlin, izdelki 
domače obrti, turistični spominki in 
galanterijsko blago.
Dogodki in prireditve: Novoletni 
sejem
Delovni čas: ob sredah od 15. do 17. ure 
in ob sobotah od 8. do 13. ure

ŠKOFLJICA

Tržnica Škofljica

Ob pošti, 1291 Škofljica
 +386 (0)1 360 16 18
 alenka.peterlin@obcina.

skofljica.si
 www.skofljica.si

Ponudba: široka ponudba sadja in 
zelenjave, mleka in mlečnih izdelkov, 
pekovskih izdelkov ter medu

Dogodki in prireditve: dogodki občin-
skih društev (vsako 2. soboto)
Delovni čas: ob sredah od 14. do  
18. ure, ob sobotah od 8. do 12. ure

VELIKE LAŠČE

Velikolaška tržnica 

Trg pred Levstikovim domom 
(Stritarjeva cesta 1) 
1315 Velike Lašče 
 Sara Košir (JZ Trubarjevi kraji)
 +386 (0)1 788 10 06
 sara.kosir@velike-lasce.si
 Občina Velike Lašče 

Ponudba: sveže sadje in zelenjava, 
mleko in mlečni izdelki, domače 
mesnine, med in suho sadje
Dogodki in prireditve: Trški dan; 
Bučno-marmeladni dan; Adventna 
tržnica (decembra ob petkih in sobo-
tah zvečer)
Delovni čas: vsako drugo soboto  
od 8. do 11. ure

VRHNIKA

Vrhniška tržnica 

Sodnijski trg in parkirišče pred 
sodnijskim trgom, 1360 Vrhnika 
 Metoda Smrtnik, JP KPV, d.o.o.
 +386 (0)1 750 29 60
 info@kpv.si
 www.kpv.si/dejavnosti/trzni-

ca/obratovalni-cas

Ponudba: sadje in zelenjava, mleko 
in mlečni izdelki ter pekovski izdelki. 
Najdete pa tudi ribe, meso, sadike in 
druge rastline ter izdelke suhe robe. 
Pokriti del tržnice je v izgradnji.
Prodajni avtomati za izdelke: mleko, 
jajca in ocvirki
Dogodki in prireditve: »Vse za vrt« 
(aprila); Miklavžev sejem (decembrska 
sobota pred Miklavžem);
Delovni čas: zimski obratovalni čas (sep-
tember - maj) ob torkih in sobotah od 
7. do 13. ure, ob petkih od 7. do 18. ure; 
poletni obratovalni čas (junij - avgust)  
od ponedeljka do sobote od 7. do  
13. ure, ob petkih od 7. do 18. ure
 

mailto:alenka.peterlin%40obcina.skofljica.si?subject=
mailto:alenka.peterlin%40obcina.skofljica.si?subject=
https://www.facebook.com/obcinavelikelasceofficial
http://www.kpv.si/dejavnosti/trznica/obratovalni-cas
http://www.kpv.si/dejavnosti/trznica/obratovalni-cas
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Kratke oskrbne verige in kmetijske zadruge so neposredna 
vez med kmeti in kupci. Združujejo ponudbo več pridelo-
valcev in zato lahko z lokalno pridelanimi živili ustrežejo 
tudi večjim kupcem, imajo pestrejšo ponudbo in praviloma 
organizirajo dostavo.  

Druge možnosti 
za nakup lokalno 
pridelane hrane

Živimo v času, ko je dobra 
lokalno pridelana hrana 
ponovno dobila svoje mesto.
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Jarina, Zadruga  
za razvoj podeželja, z.o.o.

SES TAVI N E  PODE ŽEL JA 
IZ  ČIS TEGA  VESEL JA

U LICA 7. AVGUSTA 9,  1233 DOB
M:  051 339 343
E:  N A ROČI LA@JA R I N A . S I

PR I N AŠA MO 
KA KOVOST 
LOKA LN I H 
PR I DE LOVA LCE V 
H RA N E

E N OSTAVE N 
N A KU P V 
S PLE TN I  TRGOVI N I

W W W. N A ROCI LA . JA R I N A . S I

Ulica 7. avgusta 9
1233 Dob
 Andreja Gradišek
 +386 (0)51 339 343
 narocila@jarina.si
 www.jarina.si 
 Jarina

Ponudba: 
sveže sadje in izdelki: jabolka, hruške, 
jagode, borovnice, maline, robide, 
marelice, breskve, nektarine, slive, 
grozdje, češnje, kaki, fige, melone, 
lubenice, kivi, suho sadje, sadni sokovi, 
marmelade ... (v sezoni)
sveža zelenjava in izdelki ter poljščine: 
bučke, cvetača, brokoli, čebula, česen, 
fižol stročji in v zrnju, koromač, 
koleraba, korenje, kumare, jajčevec, 
motovilec, ohrovt, paprika, paradižnik, 
por, različne vrste solat, gomoljna 
zelena, krompir, rdeča pesa, zelje, kislo 
zelje ter kisla repa, vložnine in žita
oreščki: orehi in lešniki (celo leto)
moka in mlevski izdelki: različne vrste 
mok, kosmičev in kaš; kruh in pekovski 
izdelki ter testenine
mleko in mlečni izdelki: kravje mleko, 
skuta, kisla smetana, navadni in sadni 
jogurt, sirotka, sir za žar in maslo (celo 
leto)
jajca: kokošja jajca pašne reje 
med in izdelki z medom: med
Certifikati: integrirana pridelava/
predelava, Izbrana kakovost Slovenija, 
evropske sheme kakovosti, ekološka 
pridelava/predelava 
Komu: vsem skupinam kupcev

Prodajalna:
Lastna trgovina (vsak torek od 8. do  
18. ure), Ulica 7. avgusta 9, Dob
splet: https://narocila.jarina.si/ in  
  Jarina
Območje in termini dostave:
pravnim osebam: Osrednjeslovenska 
regija (med tednom)  

Kmetijska zadruga  
Dolomiti-Dobrova 
Ulica Vladimirja Dolničarja 2
1356 Dobrova
 Ana Cerar
 +386 (0)40 869 931
 komerciala@kz-dolomiti.si
 www.kz-dolomiti.si  

Ponudba: 
sveže sadje in izdelki: jabolka v zabojč-
kih (od oktobra do maja), jabolčni 
krhlji, različni sokovi in marmelade 
(celo leto)
sveža zelenjava in izdelki ter poljščine: 
čebula, česen, krompir, kislo zelje in 
repa ter zelenjavne vložnine
moka in mlevski izdelki: različne vrste 
in tipi moke (pakiranje od 1 do 25 kg), 
testenine, zakuhe za juho in piškoti
mleko in mlečni izdelki: navadni in sadni 
jogurti, jogurti grškega tipa in skuta iz 
kravjega mleka (celo leto)
meso in mesni izdelki: klobase, salame, 
ocvirki, zaseka ... (celo leto)
jajca: kokošja jajca 
med in izdelki z medom:  cvetlični, goz-
dni, kostanjev, lipov … med v različnih 
pakiranjih; medeni izdelki: mila, 
čokolade ter liker
Certifikati: Izbrana kakovost Slovenija 
Komu: gospodinjstvom
Prodajalne:
PE Dobrova (med tednom  
od 7. do 17., v soboto od 7. do 13.)
Ulica Vladimirja Doličarja 2,  
1356 Dobrova
PE Horjul (med tednom 7.30 do 15.30, 
v soboto od 7.30 do 12. ure) 
Ljubgojna 27a, 1354 Horjul
PE Polhov Gradec (med tednom  
od 7. do 17., v soboto od 7. do 13. ure)
Polhov Gradec 61a, 1355 Polhov Gradec 
 

Kmetijska zadruga  
Medvode z.o.o.

Cesta ob Sori 11
1215 Medvode
 Zdenka Zemljarič
 +386 (0)51 301 747
 komerciala@kzmedvode.si 
 www.kzmedvode.si 

Ponudba: 
sveže sadje in izdelki: domače sadje in 
izdelki iz sadja
sveža zelenjava in izdelki ter poljščine: 
lokalna in domača ponudba zelenjave 
in izdelkov ter poljščin
oreščki: lokalna in domača ponudba 
oreščkov
moka in mlevski izdelki: kruh, testenine, 
piškoti, rezanci in mlinci
mleko in mlečni izdelki: jogurt, skuta, sir 
in maslo
meso in mesni izdelki: lokalna in doma-
ča ponudba mesnih izdelkov
jajca: lokalna in domača ponudba jajc 
med in izdelki z medom: lokalna in 
domača ponudba medu
druga ponudba: vino, likerji, čaji, olje, 
kis, štruklji in sladoled
Komu: vsem skupinam kupcev
Prodajalne:
Prodajalna Medvode  
(med tednom od 7. do 19. ure in  
v soboto od 7. do 13. ure)
Cesta ob Sori 11, 1215 Medvode
Prodajalna Dobrunje  
(med tednom od 8. do 19. ure in  
v soboto od 8. do 13. ure)
Cesta II. grupe odredov 43,  
Ljubljana Dobrunje

Prodajalna Vižmarje  
(med tednom od 8. do 19. ure in  
v soboto od 8. do 13. ure)
Tacenska cesta 67,  
1210 Ljubljana Vižmarje
Prodajalna Vodice (med tednom od  
7. do 19. ure in v soboto od  7. do 13. ure)  
Kamniška cesta 8, 1217 Vodice  

Kmetijska zadruga 
Stična z.o.o., poslovalnica: 
Kmetijsko vrtnarski center 
Ivančna Gorica
Ljubljanska cesta 4
1295 Ivančna Gorica
 Janez Medved
 +386 (0)1 788 76 32
 zkvc@kz-sticna.si
 www.kz-sticna.si
 Kmetijska zadruga Stična

Ponudba: 
sveže sadje in izdelki: sezonsko sadje
sveža zelenjava in izdelki ter poljščine: 
sezonska zelenjava in poljščine
moka in mlevski izdelki: moka in 
mlevski izdelki
mleko in mlečni izdelki: kravje mleko in 
mlečni izdelki (celo leto)
meso in mesni izdelki: meso in mesni 
izdelki (celo leto)
med in izdelki z medom: med
Komu: vsem skupinam kupcev; meso, 
mesni izdelki, moka, mlevski izdelki in 
med le gospodinjstvom
Prodajalna:
Ljubljanska cesta 4, 1295 Ivančna 
Gorica (med tednom od 7. do 19. ure, 
ob sobotah od 7. do 13. ure)
Območje in termini dostave:
fizičnim osebam: Osrednjeslovenska 
regija
pravnim osebam: Ivančna Gorica  

https://www.facebook.com/zadruga.jarina
https://www.facebook.com/zadruga.jarina
https://www.facebook.com/kzsticna
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Koreninica z.o.o.
Šentvid pri Stični 3a
1296 Šentvid pri Stični
 Branko Hostnik
 +386 (0)69 966 599
 narocila@koreninica.si

Ponudba: 
sveže sadje in izdelki: sveže sadje, 
pridelano v Sloveniji: jabolka, hruške, 
jagode, češnje, maline, robide, kivi, 
kaki, grozdje, slive ter sušeno sadje 
različnih vrst
sveža zelenjava in izdelki ter poljščine: 
sveža zelenjava, pridelana v Sloveniji: 
solata, radič, zelje, koleraba, korenje, 
cvetača, brokoli, zelena, čebula, 
ohrovt, paradižnik, kumare, bučke, 
paprika, por itd. in poljščine
oreščki: orehi in lešniki (celo leto)
mleko in mlečni izdelki: kravje mleko, sir, 
skuta, jogurti in maslo (celo leto)
med in izdelki z medom: med
Certifikati: Izbrana kakovost Slovenija 
Komu: javnim zavodom
Območje in termini dostave:
pravnim osebam: Osrednjeslovenska 
regija (med tednom med 4. in 14. uro)  

Pr' Šuštar (Iztok Šuštar s.p.)
Markovo 2i
1240 Kamnik
 Doris Šuštar
 +386 (0)41 509 490
 sustarjevi@gmail.com
 www.prsustar.blogspot.com

Ponudba: 
meso in mesni izdelki: hišna klobasa 
Šuštarca (za kuhanje); suhomesnati 
izdelki: salame (jelenova, goveja, 
100 % goveja in svinjska), klobase, 
laks kare, bržola, slanina, šunka, šink, 
rebrca; hrenovke, pašteta, zaseka, 
ocvirki; po naročilu izbrani kosi sve-
žega mesa (rostbif, pljučna pečenka, 
paketki za govejo juho ...), narezki, 
darilni paketi, sezonsko piknik in žar 
ponudba, koline …
Komu: gospodinjstvom in podjetjem
Prodaja:
na sedežu podjetja: (po dogovoru)
prodajni avtomati: Ljubljanska 5d, 
1240 Kamnik (pri salonu Dankuchen) 
(mesnine)
tržnica: tržnica Kamnik (ob torkih in 
sobotah od 7. do 12. ure)
Druga ponudba: dnevi odprtih vrat  
s pokušino lastnih mesnih dobrot 

Prodaja kmetijskih 
pridelkov Tadej Kopač s.p. 
Krka 41b
1301 Krka
 Tadej Kopač
 +386 (0)31 757 932
 tadej.kopac@gmail.com

Ponudba: 
sveže sadje in izdelki: jabolka, hruške, ja-
gode, kaki, mandarine, breskve, češnje 
ter ostalo sezonsko sadje (v sezoni)
sveža zelenjava in izdelki ter poljščine: 
krompir, čebula, solata, motovilec, 
repa, kisla repa in sezonska zelenjava
Komu: vsem skupinam kupcev
Prodaja:
na domu: (petek popoldne oziroma  
po dogovoru) 
tržnica: tržnica Grosuplje (ob sobotah), 
tržnica Novo mesto (ob petkih do-
poldan), stojnica nasproti SKB banke, 
Gubčeva cesta, Trebnje (ob sredah  
od 10. do 18. ure)
Območje in termini dostave:
pravnim osebam: 30 km od kmetije  

Zeleni zabojček  
(Čarna d.o.o.)
Runkova 6
1000 Ljubljana
 Gregor Hribar
 +386 (0)51 499 396
 zabojcek@zeleni-zabojcek.si 
 www.zeleni-zabojcek.si 
 Zeleni zabojček

Ponudba: 
sveže sadje in izdelki: sveže sadje, soko-
vi, suho sadje (celo leto)
sveža zelenjava in izdelki ter poljščine: 
sveža zelenjava ter različne sezonske 
lokalno pridelane poljščine
oreščki: orehi in lešniki (celo leto)
mleko in mlečni izdelki: kravje, ovčje in 
kozje mleko ter mlečni izdelki (celo 
leto)
jajca: kokošja jajca 
med in izdelki z medom: različne vrste 
medu
Certifikati: ekološka pridelava/ 
predelava 
Komu: vsem skupinam kupcev
Prodaja:
splet: www.zeleni-zabojcek.si in  
  Zeleni zabojček
Območje in termini dostave:
fizičnim osebam: Slovenija  
(od torka do četrtka)
pravnim osebam: Osrednjeslovenska 
regija (od torka do četrtka)

https://www.facebook.com/zeleni.zabojcek
https://www.facebook.com/zeleni.zabojcek
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Skupnosti kupcev 
in ponudnikov

Družbena omrežja so ponudila možnost povezovanja v 
skupnosti tudi na področju lokalno pridelane hrane. Poleg 
povezovanja ponudnikov določenih vrst živil (npr. ekološka 
živila) so danes močne tudi skupnosti kupcev. Slednje pravi-
loma temeljijo na zaupanju med kmetom in kupcem, načelu 
poštene cene in lahko povezujejo tudi več kot tisoč ozavešče-
nih kupcev. Nekatere izmed njih smo zapisali spodaj.

Ime Kratek opis Povezava

Portal Naša 
super hrana 

Kontaktni podatki 
ponudnikov lokalno 
pridelane hrane v 
Sloveniji.

www.nasasuperhra-
na.si/zemljevid-lokal-
ni-ponudniki-hrane

Lokalna 
preskrba 
Ljubljane in 
okolice

Skupnost  
ponudnikov  
in kupcev.

www.facebook.
com/grou-
ps/890185368083124 

Nakupujmo 
skupaj

Odlično organizirana 
skupnost kupcev, 
ki želijo kupovati 
lokalna in ekološka 
živila.

www.nakupujmosku-
paj.si

Mali plac za 
prihodnost

"Sveže. Zdravo. 
Lokalno." Hrana z 
njive slovenskih in 
sezonsko hrvaških 
kmetov.

www.facebook.com/
groups/ZavodMalip-
laczaprihodnost

Pri kmetu Portal s podatki o 
kmetijah in njihovi 
ponudbi, nakup pa 
je potrebno opraviti 
osebno.

https://pri-kmetu.si/
kmetije.php 

Tržnica  
Bolha.com

Portal, kjer se 
srečata ponudba in 
povpraševanje po 
lokalno pridelanih 
živilih.

www.bolha.com/
trznica-bolha-com

GO2FARMS Kontaktni podatki 
ponudnikov lokalno 
pridelane hrane v 
Sloveniji.

www.go2farms.si

http://www.nasasuperhrana.si/zemljevid-lokalni-ponudniki-hrane
http://www.nasasuperhrana.si/zemljevid-lokalni-ponudniki-hrane
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http://www.nakupujmoskupaj.si
http://www.nakupujmoskupaj.si
http://www.facebook.com/groups/ZavodMaliplaczaprihodnost
http://www.facebook.com/groups/ZavodMaliplaczaprihodnost
http://www.facebook.com/groups/ZavodMaliplaczaprihodnost
https://pri-kmetu.si/kmetije.php
https://pri-kmetu.si/kmetije.php
http://www.bolha.com/trznica-bolha-com
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Na kakovost lokalno pridelane hrane po-
membno vpliva dejstvo, da je pobrana z njiv 
ali obrana z dreves v svoji polni zrelosti. Če je 
kupljena pri kmetu ali v sistemu kratkih verig, 
potuje do naše mize le nekaj ur ali dni. Oboje 
pomembno vpliva na njeno vsebnost hranil in 
vitaminov, pa tudi na njen skupni ogljični odtis. 

Vsekakor je pri razmišljanju o kakovosti zaužite 
hrane nujno potrebna tudi »zdrava pamet« nas 
kupcev, da svoje jedilnike prilagodimo sezoni, 
ko določeno sadje ali zelenjava raste.
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