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SEZNAM LOKALNE PONUDBE LAS ZGORNJE 

SAVINJSKE IN ŠALEŠKE DOLINE 
    

PONUDNIK & NASLOV PONUDBA KONTAKT 

 

DODATNE 

INFORMACIJE 

 

IMPERL TOMAŽ 

 
Florjan 217, 3325 Šoštanj 

 

PONUDBA 

ZELENJAVE 

- Solata kristalka 

- Nadzemna mlada 

kolerabica 

- Kislo zelje 

- Rumena koleraba 

- Rdeča redkvica-šopek 

- Rdeče zelje 

- Špinača 

- Mlad čemaž 

 

PONUDBA VLOŽNIN 

- Sirupi ( poprova meta, 

bezeg, žajbelj, limonska 

trava, melisa, bazilika, 

pehtran, sivka ) 

- Marmelade ( jagodna, 

borovnica, malina, sliva, 

marelica, božična, 

breskev, čili ) 

- Čili v kisu 

- Paradižnikova omaka 

- Paradižnikova omaka z 

baziliko 

- Sataraš 

- Kečap 

- Pekoči kečap 

- Pekoče omake 

- Domača supergeta 

- Ostri feferoni v kisu 

- Jabolčni kis 

- Zeljnica 

- Rezanci ( jušni, široki ) 

 

 

Tomaž 

041/725-565 

 

 

Gajbice zelenjave 

lahko naročite 2x na 

teden in sicer: 

- Torek (naročila 

prejeta do ponedeljka 

do 16.00) 

- Petek (naročila 

prejeta do četrtka do 

16.00) 

 

 

 

 

Zaradi zdravja se 

držite dogovorjenega 

predhodnega 

naročanja. 

 

 

NE HODITE na 

kmetijo  

NENAPOVEDANI! 
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SADIKE 

- Solata ( glavata, gentila, 

hrastov list ) 

- Kolerabica ( nadzemna ) 

- Zgodnje zelje 

- Cvetača 

- Listni peteršilj 

- Mesečne jagode 

 

 

MIKEK FRANC 
(nosilec dopolnilne dejavnosti 

na kmetiji) 

 

Delce 12, 3341 Šmartno ob 

Dreti 

PONUDBA: 

- Svež kruh iz krušne 

peči 

- Radič 

- Med 

- Suhomesnati izdelki 

- Vložena zelenjava 

(kumare, paprika) 

- Marmelada 

 

Silva 

041/216-481 

 
silva.mikek@gmail.com 

 

 

PUSTOSLEMŠEK 

IVICA 

 
Florjan pri Gornjem Gradu 16, 

3342 Gornji Grad 

 

PONUDBA: 

- Kruh iz krušne peči 

- Mešano pecivo 

- Potica 

- Rezanci (različne 

vrste) 

- Pirine testenine 

- Jajca 

- Marmelada 

- Žlinkrofi 

- Skutini štruklji 

- Meso (občasno) 

- Sezonske vrtnine 

 

 

Ivica 

041/824-668 

 
bezovnik.hojnik@gmail.

com 

 

 

KMETIJA SPODNJI 

STRMČNIK 

JANEZ ROSC 

 
Strmec 6, 3334 Luče 

 

 

PONUDBA: 

- Jogurti (vanilja, 

borovnica, marelica, 

vanilja s čok. 

kroglicami, pečeno 

jabolko, malina – rdeča 

pesa) 

 

- Mladi sir (drobnjak, 

oreh, čebula – česen – 

paprika, peteršilj – 

čebula – paprika) 

  
Janez  

041/243-046 

 

Valentina 

040/452-739 

 

janez.rosc@gmail.com 

 

valentina.psak@gmail.com 

 

https://lokalnojezakon.si/pon
udniki/kmetija-spodnji-

strmcnik/ 

 

 

Ponujajo sveže 

izdelke, ki jih po 

dogovoru tudi 

dostavijo. 

mailto:janez.rosc@gmail.com
mailto:valentina.psak@gmail.com
https://lokalnojezakon.si/ponudniki/kmetija-spodnji-strmcnik/
https://lokalnojezakon.si/ponudniki/kmetija-spodnji-strmcnik/
https://lokalnojezakon.si/ponudniki/kmetija-spodnji-strmcnik/
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- Skuta 

 

EKOLOŠKA 

KMETIJA  

FITEŽ – FILAČ 

FRANC OSOVNIK 

 
Radmirje 18, 3333 Ljubno ob 

Savinji 

 

PONUDBA: 

- Domača jajca 

- Domača pšenična 

moka 

- Domača pirina 

moka 

- Domača ajdova 

moka  

- Domači rezanci 

- Testenine (različne 

vrste) 

  

 

Franc 

041/354-550 

 

marija.osovnik@gmail.c

om 

 

 

KATARINA 

UGOVŠEK 
 

Tičjek 12, 3334 Gornji Grad 

PONUDBA: 

- Testenine (pirine, 

ajdove, brezjajčne) 

- Sokovi (jagodni, 

jabolčni, breskev, vsi 

z dodatkom 

korečnka) 

- Sirupi (bezgov, 

metin, melisin, rdeča 

pesa z izvlečkom 

maline) 

- Marmelade 

(jagodna, slivova) 

- Piškoti (janeževi 

upognjenci, 

medenjaki, orehovi 

rogljički) 

- Žlinkrofi (mesni, 

sadni, skutini) 

- Sveža vegeta 

 

Katarina 

031/497-367 

 

 

info@mamakatka.si 

 

https://mamakatka.si 

 

 

 

 

Domače dobrote 

lahko dobite v 

prodajnih avtomatih v 

Gornjem Gradu 

(poleg tržnice) in v 

Nizki (poleg 

bencinskega servisa 

24/7). Na voljo je tudi 

spletna trgovina.  

 

Na voljo je tudi 

možnost dostave do 

vrat in prodaja na 

domu 

 

DCookies, Tamara 

Danijel s.p. 
 

PONUDBA:  

- Piškoti (babičini 

piškoti, babičini 

piškoti s kakavom, 

Tamara 

051 330 179 

 

dcookies.tamara@gmail.

com  

 

Domače dobrote 

lahko dobite na 

sedežu podjetja. Po 

mailto:info@mamakatka.si
https://mamakatka.si/
mailto:dcookies.tamara@gmail.com
mailto:dcookies.tamara@gmail.com
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Aškerčeva ulica 53a, 3330 

Mozirje 
čokoladni 

razpokančki, janeževi 

upognjenci, orehovi 

rogljički, Dkukiji, 

linške oči, moto 

piškoti, torbice, 

kokosove kepice, 

breskvice, …) 

- Rezanci (jušni, 

široki, široki 

pirini,…) 

- mlinci 

- pecivo po naročilu 

dogovoru možna tudi 

dostava.  

 

IZLETNIŠKA 

KMETIJA 

KLEMENŠEK 

JUDITA 

KLEMENŠEK 

n.d.d.n.k. 

 
Logarska dolina 29, 3335 

Solčava 

PONUDBA: 

Suhomesnati izdelki: 

- Klemenče klobase 

- Klemenča bunka 

- Klemenč želodec 

- Klemenča slanina 

- Klemenči ocvirki 

 

Judita: 

041/593-715 

 

 
judita.klemensek@gmail.com 

 

www.na-klemencem.si 

 

www.nad1000m.si/klemensek/ 

 

 

 

Suhomesnati izdelki 

so narejeni iz doma 

vzrejenih prašičev, po 

stari hišni recepturi 

na tradicionalen 

način, brez slehernih 

škodljivih nenaravnih 

dodatkov. 

 

V času epidemije 

izdelke pošiljajo po 

pošti. 

 

 

SADJARSKA 

KMETIJA 

GRADIŠNIK 

 
Črnova 27, 3320 Velenje 

 

 

 

 

PONUDBA: 

Jabolka (na zalogi 

topaz in mutsu) 

 

041/374-223 

 

 

Prodaja jabolk le ob 

predhodnem naročilu 

in najavi. 

 

Prevzem je možen od 

ponedeljka do sobote 

med 9 in 13 uro. 

 

mailto:judita.klemensek@gmail.com
http://www.na-klemencem.si/
http://www.nad1000m.si/klemensek/
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FRANJO 

PODKRIŽNIK 

 
Kokarje 30, 3331 Nazarje 

 

 

PONUDBA:  

Med: (cvetlični, 

gozdni, smrekov, 

hojev) 

 

Franjo: 

041/420-821 

 
franjo.podkriznik@gmail.com 

 

 

Med s certifikatom 

SLOVENSKI MED 

KONTROLIRANE 

KAKOVOSTI 

KMETIJA TONK 

URŠKA KOČNAR 

 
Delce / , 3341 Šmartno ob 

Dreti 

PONUDBA: 

- Domače kravje 

mleko 

- Domači mlečni 

izdelki (navadni in 

sadni jogurti) 

- Skuta 

- Sveži siri 

- Kremno maslo 

 

 

Urška:  

041/769-574 

 
urska.kocnar@gmail.com 

 

 

 

 

Prevzem je možen na 

kmetiji po 

predhodnem 

dogovoru. 

 

V primeru večjih 

količin nudimo tudi 

dostavo na dom v 

Zgornji in Spodnji 

Savinjski dolini in 

enkrat tedensko v 

Ljubljani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:franjo.podkriznik@gmail.com
mailto:urska.kocnar@gmail.com
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Kako kupovati na kmetijah v času virusa? 

 

Zaradi zdravja vas prosimo, da upoštevate navodila in se odpravite na 

kmetijo le, če se počutite popolnoma zdravi! 

 

• ZA OBISK SE NAPOVEJTE ALI PA SE DOGOVORITE ZA ČAS OBISKA, 

 

• NA OBISK SE ODPRAVITE SAMI, 

 

• UPOŠTEVAJTE VARNOSTNO RAZDALJO, 

 

• V PRIMERU TRGOVINE NA KMETIJI V LE TO VSTOPAJTE 

POSAMEZNO, 

 

• ČE JE LE MOŽNO – UPORABLJAJTE PLAČILNO KARTICO, 

 

• OB ROKOVANJU Z DENARJEM SI ROKE RAZKUŽUJTE, 

 

• S SEBOJ PRINESITE SVOJO EMBALAŽO, 

 

• KUPUJTE SAMO TOLIKO ŽIVIL, KOT JIH ZARES POTREBUJETE. 

 


