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V sklopu projekta Jem lokalno, jem boljše želijo projektni partnerji skrajšati distribucijske 

poti med pridelovalci hrane in javnimi zavodi, saj bi s tem lahko povečali kakovost surovin za 

pripravo obrokov. S projektom želijo ustvariti mrežo, preko katere bi surovine čim hitreje 

prišle s polja do mize.  

Aktivnost Analiza stanja in potencialov lokalne prehranske samooskrbe območja zajema 

analizo javno dostopnih podatkov iz popisa kmetijstva v letu 2000 in 2010, podatkov iz 

zbirnih vlog za leto 2020 za kmetije na območju občin Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, 

Žiri in Železniki in analizo ankete o pridelavi / predelavi na kmetijah na škofjeloškem, ki so jih 

terenski kmetijski svetovalci opravili na terenu ali v svojih pisarnah. 

Prvi del analize stanja in potencialov lokalne prehranske samooskrbe območja je bil 

opravljen z analizo podatkov zbranih iz zbirnih vlog v letu 2020, nekaj pa tudi iz podatkov 

popisa kmetij v letih 2000 in 2010. Popis kmetijstva je bil izveden tudi v letu 2020, vendar 

podatki še niso na voljo. 

 

1. ANALIZA PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC 
 

Analize stanja in potencialov lokalne prehranske samooskrbe območja je bila pripravljena z 

analizo podatkov zbranih iz zbirnih vlog v letu 2020, nekaj pa tudi iz podatkov popisa kmetij v 

letih 2000 in 2010. 

1.1  PREGLED STATISTIČNIH PODATKOV IZ LETA 2000 IN 2010  
 
Po podatkih SURSa iz leta 2010 območje LAS loškega pogorja obsega 31.659 ha vseh 

zemljišč v uporabi. Škofjeloško območje je zelo gozdnato, saj gozd predstavlja kar dobrih 

65% vseh zemljišč v uporabi in se razprostira na 20.716 ha. Kmetijskih zemljišč v uporabi je 

31 % , kar predstavlja 10.057 ha kmetijskih zemljišč. Ostale površine pa so nerodovitne 

površine ali površine v zaraščanju ali neobdelane površine. 

 

1.1.1 Delež kmetijskih zemljišč in razdelitev vrste rabe 
 

Delež kmetijskih zemljišč se je v primerjavi z letom 2000 v letu 2010 zmanjšal za 13 %, prav 

tako tudi zemljišče v uporabi (10 %). Tako je v letu 2010 bilo 10.057 ha kmetijskih zemljišč v 

uporabi. Na teh zemljiščih najdemo njivske površine (1.155 ha), kjer rastejo žita (pšenica, 

pira, ječmen, koruza za zrnje) na 223 ha, krompir (99 ha), krmne rastline (silažna koruza, 

zelenjadnice) na 789 ha, trajni travniki in pašniki (8.780 ha), ter trajni nasadi (122 ha) (graf 

1). 
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Graf 1: Razdelitev kmetijskega zemljišča na rabo in njeno površino v ha po letih 2000 (1) in 

2010 (2). 

 

Na tem območju v trajnih nasadih najdemo sledeče sadne vrste: jablane, hruške, češnje in 

višnje, češplje in slive, v manjšem obsegu pa tudi breskve in nektarine ter marelice. Po večini 

so to stari ekstenzivni trajni nasadi gojeni na visokem deblu, kjer lahko pod krošnjami dreves 

kosijo oziroma pasejo. Tovrstni nasadi niso namenjeni za prodajo svežega sadja strankam, 

pač pa za samooskrbo in za predelavo v razne pijače. V letu 2010 se je po statistiki zabeležilo 

več površin s trajnimi nasadi, ki so bila morda v preteklosti izvzeta. V tem obdobju pa so se 

načrtovali tudi intenzivni nasadi pečkarjev in jagodičevja v manjšem obsegu.  

1.1.2 Velikost kmetijskih gospodarstev 
 

Obseg in število kmetijskih gospodarstev se je v primerjavi z letom 2000 zmanjšala. Velikost 

kmetijskih zemljišč se je z leti razdrobila. Kmetije z obsegom zemljišč od 5 ha in več se 

zmanjšalo za 115 kmetij, na račun tega pa je bilo na novo ustvarjenih 45 kmetij z obsegom 

zemljišč od nič (0) ha do pod pet (5) ha. Sama specifikacija število kmetij in seštevek njihovih 

površin po letih pa je razvidna iz tabele 1. 
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Tabela 1: Kmetijska gospodarstva v območju LAS razdeljeni po velikostnemu razredu KZU in 

po letih. 

 

1.1.3 Populacija živali in kmetij na območju LAS 
 

Če zberemo podatke iz statističnega urada RS in jih povzamemo za leto 2010 izvemo, da je 

število govedi v območju občin Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri bilo 15.231 

glav, od tega 5.279 krav, 3.125 krav molznic, 2.154 krav dojilj. Skupno število kmetijskih 

gospodarstev kateri gojijo govedo je 1.218, kar predstavlja 80 % kmetij v primerjavi z letom 

2000. 

V obdobju 2010 se je na 189 kmetijah redilo 700 prašičev, od tega 350 prašičev za pitanje 

(tabela 2). Če primerjamo z obdobjem 2000 pa je to le 53 % kmetij, za katere se odločajo za 

rejo prašičev. 

Na 636 kmetijskih gospodarstev je prisotna perutnina z 9.725 glavami, med njimi so kokoši 

nesnice (8.575), pitovni piščanci (749) in ostalo. V primerjavi z letom 2000 je 67 % kmetij. 

Delež konj se je malenkostno povečalo v primerjavi z letom 2000 (iz 326 na 338 konj). 

Zaradi ekspozicije terena in načina dela, se je delež drobnice povečalo za 33 %. Tako se je 

na 226 kmetijah redilo 3.346 glav. 

Med ostalimi živalmi najdemo še kunce (635 na 79 kmetijah) ter čebelje družine (1.499 družin 

na 89 kmetijah).  

2000 2010

Površina [ha] Površina [ha]
Velikostni razred KZU - SKUPAJ 11130 1666 10057 1596
Velikostni razred KZU - več kot 0 po pod 2 ha 339 262 348 285
Velikostni razred KZU - 2 do pod 5 ha 1730 521 1778 543
Velikostni razred KZU - 5 do pod 10 ha 4044 552 3283 462
Velikostni razred KZU - 10 ha ali več 5016 331 4649 306

Število kmet ijskih 
gospodarstev

Število kmet ijskih 
gospodarstev
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Tabela 2: Število živine v območju LAS po kategorijah živine, po letih 

 

 

1.1.4 Velikost kmetijskih gospodarstev in njihova obtežba 
 

Na območju LAS se je v primerjavi let 2000 in 2010 zmanjšalo število kmetijskih gospodarstev, 

obseg kmetijskih zemljišč v uporabi, prav tako tudi število glav velike živine (Tabela 3). 

Obtežba glav velike živine na hektar pa se je malenkostno zvišala. Pri kmetijskih zemljiščih v 

uporabi niso upoštevani skupni travniki in pašniki.  

 

Tabela 3: Kmetijska gospodarstva v območju LAS, skupni KZU, GVŽ in povprečni GVŽ na ha 

KZU po letih. 

 2000 2010 

Število kmetijskih gospodarstev 1666 1600 

Kmetijska zemljišča v uporabi [KZU] (ha) 11130 10057 

Število glav velike živine [GVŽ] 11494 10920 

GVŽ/hektar KZU 1,03 1,09 

 

 

 

 

 

2000 2010

Število živali Število živali
1101 Govedo 15904 1529 15231 1218
1101.031 Krave 5437 1285 5279 955
1101.0311 Krave molznice 3428 575 3125 324
1101.0312 Krave dojilje 1937 720 2154 709
1102 Prašiči 1170 358 700 189
1102.03 Prašiči v pitanju 705 261 350 130
1107 Perutnina 13508 947 9725 636
1107.01 Kokoši nesnice 12430 921 8575 625
1107.02 Pitovni piščanci 599 24 749 12
1105 Konji 326 124 338 136
1134 Drobnica 2519 219 3346 226
1108 Kunci 1413 101 635 79
1109 Čebelje družine 943 77 1499 89

Število kmet ijskih 
gospodarstev

Število kmet ijskih 
gospodarstev
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2. PODATKI IZ ZBIRNIH VLOG ZA LETO 2020 
 

V območju LAS loškega pogorja (območje občin Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki 

in Žiri) smo povzeli podatke kmetij, katere so vlagale zbirno vlogo v letu 2020. Podatki so 

analizirani in prikazani glede na bivališče nosilca KMG in zaradi tega lahko prihaja do določenih 

odstopanj od dejanskega stanja, če imajo nosilci KMG kmetijsko zemljišče v drugi občini 

(primer: Nosilec z Ljubljane ima vinograd v občini Koper). 

 

2.1 Stanje živali 
 

Stanje živali na dan 1. 2. 2020 na tem območju je sledeče (Graf 2): 

 796 kmetij ima skupno 14.498 govedi, tu so zajeta teleta do 6 mesece, mlado govedo od 
6 do 12 mesecev, mlado govedo od 1 do 2 let in govedo nad 2 leti. Število kmetij je povzeto 
pri kmetijah, kateri redijo goveda nad 2 leti starosti. Na tem območju ni zabeležene nobene 
kmetije, katera bi imela pritlikave zebuje. 

 87 kmetij ima skupno 2018 ovc, tu so zajeta jagnjeta do 1 leta, ovni starejši od 1 leta in 
ovce starejše od 1 leta oz. so že jagnile in so mesne sorte. Število kmetij je povzeto pri 
kmetijah ki imajo slednjo kategorijo. Ovce z mlečno sorto ki so starejše od 1 leta oz. so že 
jagnile na tem območju ni zabeleženo 

 80 kmetij ima skupno 774 koz, tu so zajeti kozlički do enega leta, kozli starejši od 1 leta, 
koze starejše od 1 leta oz. so že jarile mesne in mlečne sorte. Število kmetij se nanaša na 
kmetije, katere imajo mesne sorte koz, ki so starejše od 1 leta, oz. so že jarile 

 126 kmetij ima skupno 559 prašičev. Sem spadajo plamenske mladice svinje in merjasci, 
prašiči pitanci in plemenski prašiči od 30 do 110 kg, prašiči pitanci od 30 kg dalje, pitani 
na višjo težo in kmečka reja prašičev, sesni pujski in tekači do 30 kg. Število kmetij se 
nanaša na kmetije, katere pitajo prašiče pitance in plemenske prašiče od 30 do 110 kg 

 607 kmetij redi skupno 14.670 perjadi. Sem spadajo gosi, jarkice za prirejo jedilnih jajc, 
kokoši nesnice za prirejo jedilnih jajc, petelini, kokoši kmečke reje, pitovni piščanci, 
prepelice, purani in race. Število kmetij je povzetih s strani katere redijo peteline in kokoši 
kmečke reje. Na tem območju ni zabeleženih kmetij, kateri bi redili purice, noje, pegatke, 
matičnih kokoši za prirejo valilnih jajc za pitovne piščance, matičnih kokoši za prirejo 
valilnih jajc za nesnice in jarkic za prirejo valilnih jajc. 

 89 kmetij ima 261 kopitarjev, sem spadajo starejši konji od enega leta, osli, mezgi, mule, 
poniji ter žrebeta do enega leta. 

 13 kmetij ima 229 kuncev. Tu so zajeti kunci v pitanju ter plemenski kunci. Število kmetij 
je povzetih po kmetijah, kjer redijo kunce za pitanje. 

 Na območju LAS loškega pogorja je 7 kmetij s 140 damjaki, mufloni in navadnih 
jelenjadi iz obore za rejo. Število kmetij so povzetih iz kategorije, katere redijo damjake 
in muflone. Za rejo divjih prašičev fazanov, jerebic, pa ni zavedenih v registru. 

 Prav tako nimamo v evidenci ostalih možnih rejnih živali, lam, alpak ter polžev. 
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Graf 2: Število živali po vrstah in posameznih kategorijah. 

2.2 Obdelanost kmetijskih zemljišč in vrsta rabe 
 

Na območju občin Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri smo povzeli iz zbirnih 

vlog za leto 2020 kmetije in njihovo skupno površino obdelovalne zemlje. Ta znaša 9.953,27 

ha, kar predstavlja 30,51 % celotne površine Gorenjske z enakim seštevkom površin po vseh 

rabah skupaj.  

Največ površin je trajnih travnikov (8.204,18 ha), katerim pripadajo 1353 kmetijam. To 

predstavlja 82,4 % glede na celotno površino območja LAS-a (Graf 3). 

Sledijo njive (1.103 ha), katerim pripada 1218 kmetijam (11,1 %), 92 kmetij ima v obsegu 

391,26 ha travinj z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi, 420 kmetij ima ekstenzivnih 

sadovnjakov na območju 182,09 ha, začasno travinje (59,07 ha, 321 kmetij). Na 5,71 ha rastejo 

trajne rastline na njivskih površinah (7 kmetij), sledijo intenzivni sadovnjaki na 5,1 ha (11 

kmetij), jagod na njivah s 1,05 ha, (7 kmetij), 5 kmetij imajo v lasti tudi 0,48 ha vinogradov ter 

oljčnikov, vendar se te površine nahajajo v drugih občinah. 23 kmetij ima 0,27 ha rastlinjakov, 

1 kmetija ima rastlinjak v velikosti 0,05 ha namenjen za sadne rastline. Ena kmetija ima 0,08 

ha ostalih trajnih nasadov. Med podatki pa je zabeleženo tudi, da ima 17 kmetij 2,66 ha 

kmetijskih zemljišč v pripravi (Tabela 4). 

Podatki so povzeti iz Zbirnih vlog za leto 2020 po posameznih občinah in KGZS zavodih, vrsti 

rabe in površini (v hektarih) po posamezni rabi; vir: ARSKTRP, julij 2020  

Podatki so analizirani in prikazani glede na bivališče nosilca KMG in zaradi tega lahko prihaja 

do določenih odstopanj od dejanskega stanja, če imajo nosilci KMG kmetijsko gospodarstvo v 

drugi občini (primer: Nosilec z Ljubljane ima vinograd v občini Koper). 
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Tabela 4: Podatki iz Zbirnih vlog za leto 2020 po posameznih občinah in KGZS-KGZ, vrsta 

rabe in površini (v hektarih) po posamezni rabi; vir: ARSKTRP, 13. julij 2020 (obdelava 

podatkov: KGZS) 

  

 

Graf 3: Delež površin v % glede na vrsto rabe na območju LAS loškega pogorja (Podatki iz 

Zbirnih vlog za leto 2020 po posameznih občinah in KGZS-KGZ) 

 

2.3 Raba tal na območju OMD 
 

Na tem območju LAS-a je kar 1292 kmetij, ki so na območju OMD s 8.956,48 ha. To predstavlja 

89,99 % celotne površine na tem območju (Graf 4). Na teh površinah gojijo tudi določene 

rastlinske vrste kot so zelenjava, okopavine, žita, beljakovinske rastline, sadno drevje in 

jagodičevje, vinska trta, drevesnice, površine v prahi, trave in njene mešanice travinja. 
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Graf 4: Skupna površina po vseh rabah na območju LAS loškega pogorja, ter delež OMD 

območja. 

Na OMD površinah je zaradi konfiguracije terena največji delež travnatega območja. Ta 

predstavlja 99,7 % vseh površin, kjer se kmetije odločajo za tovrstno uporabo rabe tal. Od tega 

je 96,37 % trajnega travinja oziroma 8.931,64 ha površin (1292 kmetij). Preostali delež travinja, 

kot so trave na njivi, travno deteljne mešanice in deteljno travne mešanice, zajema 300,31 ha 

na 569 kmetijah (kmetije so povzete po vrsti rabe travno deteljne mešanice). 

1068 kmetij ima zasajene 56,7 ha mešanih zelenjadnic, njivskih zelišč, dišavnic, zdravilnih 

zelišč, špargljev. Število kmetij je povzetih po vrsti rabe mešana raba (zelenjadnice, poljščine, 

dišavnice, zdravilna zelišča). Ena kmetija ima 0,03 ha posejane sladke koruze. Za krompir, 

konopljo in lan, se je odločilo 552 kmetij (povzeto po rabi pozni krompir), kateri skupno imajo 

nasajenega 50,14 ha. Za gojenje žit in koruze se je odločilo 180 kmetij (povzeto po rabi koruza 

za silažo), kjer obseg površin za te kulture je 714,28 ha. Vrsta žit za katere so se odločili v letu 

2020 je pšenica (ozimna, jara), rž (ozimna), pira (ozimna, jara), ajda, koruza (zrnje, silaža), 

tritikala (ozimna, jara), oves (ozimni, jari), ječmen (ozimni, jari). Za gojenje oljnic in metuljnic 

se je odločilo 21 kmetij (povzeto po vrsti rabe lucerna) v obsegu 33,82 ha, kjer so zasadili s 

sončnico, grašico (jara), deteljo in lucerno. 12 kmetij (povzeto po vrsti rabe druge rastline za 

krmo na njivah), se je odločilo da zaseje 8,15 ha njivskih površin s krmno peso, krmno repo, 

krmnim korenjem, podzemno kolerabo, sudansko travo in drugimi rastlinami za krmo na njivah. 

Na tem območju je kar nekaj kmetij (390), kateri imajo zasajeno sadno drevje in jagodičevje. 

Skupna vsota teh površin je 188,65 ha. Na teh površinah pa zasledimo sadne vrste, kot so 

jablana, sliva oziroma češplja, češnja, oreh, bezeg, jagoda, ameriška borovnica, malina, 

aronija, oljka, ter površine z mešanimi sadnimi vrstami. Štiri kmetije imajo tudi drevesnice, 

obseg površin pa zajema 1,73 ha. Zadnja kategorija so površine, ki ne spadajo pod minule 

kategorije, to so površine v prahi, površina v odstopu, površina ni v uporabi, ter površina, kjer 

pridelava ni v tleh. Obseg teh površin je 3,6 ha in zajema 17 kmetij (povzeto po vrsti rabe praha 

in površina ni v uporabi). 

9.953,27 8.956,48
Skupna površina po vseh rabah skupaj (v 
ha)

OMD površina (ha) 
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Iz celotnega območja Las – jem lokalno, jem boljše, sta le dve (2) kmetiji (povzeto po vrsti rabe 

sončnica) v občini Škofja Loka odločili za vrsto neprezimnih posevkov, v obsegu 25,36 ha, kjer 

sta zasadili ajdo, proso, sončnice, travno deteljne mešanice, druge rastline krmo na njivah, 

mešanico rastlin za naknadni posevek ter površine z brez zahtevka. 

2.4 Ribogojstvo 

Na škofjeloškem območju je trenutno registriran le en ribogojec, ki ima dovoljenje za gojenje 

in prodajo rib. Kapaciteta pridelave je okrog 3000 kg postrvi na leto. 

 

3. DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJAH 
 

Dopolnilne dejavnosti na kmetijah so z leti doživele velik napredek in so pomembne za 

nadaljnji razvoj kmetij. V zadnjih letih je bilo veliko aktivnosti, namenjenih razvoju dopolnilnih 

dejavnosti na kmetijah. Po podatkih iz Registra kmetijskih gospodarstev je bilo v aprilu 2021 

na območju UE Škofja Loka registriranih že 861 dopolnilnih dejavnosti, pri 191 nosilcih 

dopolnilnih dejavnosti na 188 kmetijah. Še vedno so med dopolnilnimi dejavnosti 

najpogosteje registrirane dejavnosti storitve s kmetijsko mehanizacijo, sledijo pa različne 

predelave – najpogosteje so registrirane dejavnosti predelave mleka, predelave sadja in 

zelenjave, predelava mesa ter peka pekovskih izdelkov. 

 

4. ANKETA 
 

Ker pa podatki iz zbirnih vlog v letu 2020 v nekaterih delih ne dajejo natančnih podatkov o 

površinah posamezne kulture, so na KGZS-Zavodu Kranj pripravili še anketiranje lokalnih 

kmetij . Izvedeno je bilo osebno anketiranje: Osebno anketiranje se uporablja za daljše in 

bolj kompleksno anketiranje, saj lahko anketirancu lažje obrazložimo tematiko in mu 

odgovorimo na morebitna vprašanja. Za namen osebnega anketiranja je bila sestavljena 

ANKETA O PRIDELAVI/PREDELAVI NA KMETIJAH NA ŠKOFJELOŠKEM. Ankete so se 

izvajale na terenu na kmetijah in v pisarnah lokalnih kmetijskih svetovalcev pri KGZS – 

Zavod KR.  

Anketa namenjena osebnemu anketiranju, so sestavljala predvsem vprašanja odprtega tipa, 

kjer anketiranci lahko izrazijo svoja mnenja. Zajeta so bila naslednja področja:  

1. Način pridelave na kmetiji (konvencionalna, integrirana, ekološka) 

2. Vrsta kmetijske dejavnosti (govedoreja – mleko, govedoreja – meso, prašičereja, 

zelenjadarstvo, sadjarstvo, čebelarstvo,..) 

3. Ali imate že pridobljeno dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti za katero od 

dejavnosti predelave kmetijskih pridelkov? Katero? 

4. Ali nameravate v prihodnje pridobiti dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti za 

katero od dejavnosti predelave kmetijskih pridelkov? Katero? 

5. Ali imate registriran obrat (pri UVHVVR) za prodajo zelenjave, mesa, mleka,..? 

6. Sheme kakovosti v katere ste vključeni (ekološka pridelava, Izbrana kakovost, 

integrirana pridelava,..): 
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7. Ali bi želeli dobavljati svoje pridelke/izdelke izbranim javnim zavodom (šole, vrtci, 

domovi za starejše,…) v prihodnjih letih? Če je odgovor NE - zakaj ne? 

8. Ali že dobavljate svoje pridelke/izdelke kateremu od javnih zavodov na lokalnem 

območju? Če da, komu in koliko? Imate z dobavo kakršnekoli težave? Kako pogosto 

dobavljate?Ali se povezujete z drugimi lokalnimi ponudniki za skupni nastop na trgu 

(za zagotavljanje stalne dobave)? V katerih dejavnostih? 

9. Kje vidite ključne priložnosti/prednosti pridelave oziroma predelave živil na svoji 

kmetiji? 

10. Kje vidite ključne ovire/slabosti pridelave oziroma predelave živil na svoji kmetiji? 

11. V primeru, da sami nimate dovolj surovine/izdelkov, ali bi se bili pripravljeni povezati z 

drugim kmetom in skupaj z njim zagotavljali dovolj surovine/izdelkov za javni zavod? 

12. Ali se že povezujete z drugimi lokalnimi ponudniki za skupni nastop na trgu (za 

zagotavljanje stalne dobave)? V katerih dejavnostih? 

13. Ali lahko zagotovite lastno dostavo pridelkov/izdelkov do javnih zavodov? Kdaj bi 

časovno lahko zagotovili dostavo? Katere pridelke/izdelke bi lahko dostavljali? 

14.  Ali bi bili pripravljeni dostavljati samo do določene točke/zbirnega mesta, od koder bi 

potekala organizirana dostava? 

 

15.  Koliko % od prodaje bi bili pripravljeni plačati za organizirano dostavo? 

16. Ali bi bili sami pripravljeni izvajati dostavo tudi za morebitne druge kmetije? 

17. Ali imate ustrezno skladišče/hladilnico za podaljšanje svežine pridelkov/izdelkov? 

18. Tabela TRENUTNE PRIDELAVE in NAČRTOVANE pridelave oziroma predelave ter 

pripravljenost sodelovati z javnimi zavodi 

Območje izvajanja identifikacije lokalnih pridelovalcev : območje LAS loškega pogorja 

Obdobje izvajanja:  1.4.2021 – 5.6.2021  

Ciljna skupina z anketiranje: lokalni pridelovalci hrane na območju LAS loškega pogorja 

 

V anketi je bilo zajetih 33 kmetij iz območja LAS loškega pogorja, ki se ukvarjajo s primarno 

pridelavo in predelavo lokalnih proizvodov. 

Anketiranje je bilo zaradi omejitev povezanih s COVID-19 izvedeno ali osebno na kmetijah ali 

v pisarnah kmetijskih svetovalcev ali pa so kmetije same izpolnile in nam jih nazaj 

posredovale v obliki skeniranega dokumenta. Slednje je kmetijski svetovalec pregledal in po 

potrebi podatke tudi uskladil z anketirancem. 

K izpolnitvi anket so bile povabljene vse kmetije na območju LAS loškega pogorja, ki imajo 

tržni interes za dobavo svojih proizvodov javnim zavodom. Odzvalo se je 33 kmetij. 

 

4.1 REZULTATI ANKETE: 
 

Anketirane kmetije so glede na način pridelave razdeljene na:  5 kmetij ekološko, 4 kmetiji 

integrirano, 24 konvencionalno pridelavo. 
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V anketo so bile zajete kmetije z zelo raznolikimi vrstami kmetijske dejavnosti – od kmetij, ki 

se ukvarjajo govedorejo za mleko ali meso do kmetij z mešano proizvodnjo in nenazadnje 

čistih sadjarskih in zelenjadarskih kmetij. Med kmetijami, ki so izpolnile anketo ima kar 23 

kmetij registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji, 4 kmetije so se opredelile, da bodo 

mogoče v prihodnosti registrirale dopolnilno dejavnost na kmetiji, 6 kmetij pa o registraciji še 

ne razmišlja. 

Kmetije so vključene v različne sheme kakovosti, kar le še potrjuje, da so pridelki in izdelki 

kmetij iz škofjeloškega območja res kvalitetni. 5 kmetij ima pridobljen ekološki certifikat, kar 

16 kmetij je vključeno v shemo kakovosti Izbrana kakovost Slovenija, 2 kmetiji imata 

pridobljen certifikat za integrirano pridelavo, 9 kmetij pa ni vključeno v nobeno od shem 

kakovosti. 

Različne dobavne poti kmetijam omogočajo večjo varnost pri prodaji svojih proizvodov. 

Izmed  anketiranih kmetij jih 21 že posluje z javnimi zavodi, velika večina svoje proizvode 

prodaja doma ali na tržnici, nekaj jih dobavlja v gostilne, zelo priljubljena oblika prodaje pa je 

tudi prodaja v domačih kotičkih v lokalnih trgovinah. Prav vse anketirane kmetije pa so 

izrazile interes, da (v kolikor še ne) bi dobavljale v javne zavode na škofjeloškem območju.  

Anketirane kmetije svoje proizvode dobavljajo različnim javnim zavodom – od vrtcev do šol, 

bolnišnic in domov za ostarele. Količine običajno dobavljajo po naročilu in pri sami dobavi ne 

izpostavljajo večjih težav.  

Pri vprašanju o ključnih priložnosti/prednosti pridelave oziroma predelave živil so anketiranci 

poudarili predvsem pomen odpiranja novih delovnih mest na kmetiji, dodajanje vrednosti 

lastnim proizvodom, višja kakovost proizvodov in  kratke prodajne poti. Pri ključnih 

slabostih/ovirah pa so predvsem izpostavili premajhen obseg pridelave in predelave za 

konkurenčen nastop na trgu, višje cene/enoto proizvoda, premalo primernih obdelovalnih 

površin, preveč birokracije, pomanjkanje delovne sile na kmetiji in težavno zagotavljanje 

primernih količin pridelkov in izdelkov. Pri zagotavljanju primernih količin se je 2/3 kmetij 

pripravljena povezovati z ostalimi kmetijami in skupno nastopiti na trgu, 6 kmetij pa z 

kmetijami v okolici že uspešno sodeluje. 1/3 kmetij pa meni, da se ne bi povezovali na trgu 

oziroma, da kmetije lahko same zagotovijo zadostne količine surovine. 

Kmetije imajo dostavo proizvodov do prodajnega mesta urejeno vsaka zase posebej. Velika 

večina kmetij bi bila za to, da bi svoje izdelke dostavljala do neke zbirne točke od koder bi 

potem tekla organizirana dostava za vse proizvode. Za organizirano dostavo so kmetije 

pripravljene plačati od 1% od prodaje pa vse do 30%. Največ kmetij pa bi bilo pripravljeno 

plačati 5-10% od prodaje. Nekaj kmetij pa se je opredelilo, da za organizirano dostavo niso 

pripravljeni plačati nič.  Nekaj kmetij pa je poudarilo, da jim takšen način dostave ne ustreza. 

Razlogi so predvsem bližina javnih zavodov in dostava proizvodov, ki pri transportu 

zahtevajo posebno pazljivost. Na vprašanje ali bi kmetije dostavljale proizvode za ostale 

kmetije se jih je le malo odločilo, da bi bili pripravljeni opravljati tovrstni transport, predvsem 

zaradi potrebnih količin in pomanjkanja delovne sile. 

Večina anketiranih kmetij razpolaga z zadostno kapaciteto skladišč oziroma hladilnic (kjer je 

to potrebno) za lastno proizvodnjo. 

V nadaljevanju je bil opravljen popis okvirne ponudbe ter obseg pridelave oziroma predelave 

na kmetijah vključenih v anketo. Iz anket je razviden širok izbor pridelkov in izdelkov, ki jih 

kmetije lahko ponudijo javnim ustanovam. Prevladujejo mlako in mlečni proizvodi, kjer je 
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ponudba izdelkov pestra, kmetije pa lahko zagotovijo tudi zadostno količino proizvodov. 

Pestra je tudi ponudba pekovskih izdelkov in ponudba testenin, kjer kmetije, ki se ukvarjajo s 

to dejavnostjo že uspešno sodelujejo z javnimi zavodi. Pestra je tudi ponudba mesnih 

izdelkov, ki jih kmetije lahko ponudijo javnim zavodom. Predelovalci lahko ponudijo izdelke iz 

svežega mesa ter sušene izdelke.  Pestra ponudba zelenjave vključuje  predvsem pridelavo 

zelja, paradižnika, paprike, rdeče pese in različnih solat. Količine so v večini primerov majhne 

in ne zadoščajo za celoletno oskrbo javnih zavodov s posamezno vrsto zelenjave. Večina 

zelenjave je zrela v poletnih mesecih, ko šole, kot eden glavnih odjemalcev, obratujejo v zelo 

zmanjšanem obsegu le za potrebe vrtcev. Kmetije tako pripravljajo različne shranke iz 

zelenjave, ki omogočajo uporabo v času polnega obratovanja šol. Pri ponudbi sadja 

prevladuje predvsem ponudba jabolk in jagod. Za shranjevanje jabolk imajo kmetije ustrezne 

skladiščne prostore, zato se dobava zagotavlja skozi celo leto. Jagode pa so sezonske in so 

na voljo le v času zorenja. Tudi pri sadju so tekom celega leta na voljo različni izdelki iz sadja 

– suho sadje, marmelade, sadni sokovi,…  

Oblikovana je bila tabela z okvirno ponudbo in obsegom pridelave oz. predelave, ki je Priloga 

1 tega dokumenta. 
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Priloga 1: 

 

 

zaporedna številkaIME PRIIMEK NASLOV IME KMETIJE POŠTA KONTAKT

1. Način pridelave na 

kmetiji? 2. Vrsta kmetijske dejavnosti? Pridelek/ izdelek Sorta/ opis

Okvirna letna količina 

pridlekov/ izdelkov (kg)

V katerem obdobju lahko zagotovite 

omenjeno količino (meseci od - do)

Ali pridelek/izdelek 

tržite?

Pakiranje in embalaža 

(vračljiva/nevračljiva)

Ali razmišljate o povečanju letnih 

količin (navedite količino, kg)

MLEKO / 10.500 JAN. - DEC. DA VRAČLJIVA NE

JAJCA / 15.000 JAN. - DEC. DA / NE

2 Miha Tušek Sv. Lenart 71 Pr Zakrašnek 4227 Selca info@zakrasnik.si KONVENCIONALNO PERUTNINARSTVO - JAJCA JAJCA / 1.500/dan JAN. - DEC. DA NEVRAČLJIVA NE

3 Stane Čemažar Potok 10 Pr Šturm 4228 Železniki stane.cemazar@gmail.com EKOLOŠKO GOVEDOREJO - SENENO MLEKO MLEKO SENENO 6.000 L JAN. - JUN., SEP. - DEC. DA VRAČLJIVA NE

4 Peter Krek Selca 11A Pr Plajb 4227 Selca peter.krek@gmail.com KONVENCIONALNO GOVEDOREJA - SENENO MLEKO MLEKO SENENO 60.000 JAN. - DEC. DA VRAČLJIVA NE

MLEKO / 50.000L JAN. - DEC. DA VRAČLJIVA 5-10L SMO PRILAGODLJIVI

JOGURT / 20.000L JAN. - DEC. DA ENO IN DRUGO SMO PRILAGODLJIVI

SKUTA / 1.000kg JAN. - DEC. DA ENO IN DRUGO SMO PRILAGODLJIVI

MLEVSKI PROIZVODI /
nimamo viškov 

proizvodnje
/ / / /

PEKOVSKI PROIZVODI /
nimamo viškov 

proizvodnje
/ / / /

MARMELADA mešana (jab., hru., češ.) zavisi od letine do prodaje DA STEKLO NE

SIRUP bezgov 300L od JUN. naprej DA STEKLO NE

JUŠNA ZELENJAVA v soli 200kg od SEP. Naprej DA STEKLO NE

ČAJ podgorške rožce 15-20 JAN. - DEC. DA STEKLO NE

ZELJE več vrst / od SEP. Naprej DA po 1 - 10kg VRAČLJIVA ČE BO POVPRAŠEVANJE VEČJE

REPA podolgovata / od OKT. - APR. DA po 1 - 10kg VRAČLJIVA ČE BO POVPRAŠEVANJE VEČJE

SVEŽA ZELENJAVA V SOLI - 

dodatek jedem

paradižnik, sol, paprika, peteršilj, 

čebula, korenje
/ JAN. - DEC. DA VRAČLJIVO A, 3, 6, 10L ČE BO POVPRAŠEVANJE VEČJE

SUHA ZELENJAVA V SOLI - dodatek 

jedem

paradižnik, sol, paprika, peteršilj, 

čebula, korenje
/ JAN. - DEC. DA VRAČLJIVO A, 3, 6, 10L ČE BO POVPRAŠEVANJE VEČJE

PARADIŽNIKOVA MEZGA pelati / JAN. - DEC. DA 300mL, 500mL lahko večje ČE BO POVPRAŠEVANJE VEČJE

PROSENA KAŠA slo. Sorta, oluščeno proso 500kg JAN. - DEC. DA možno oboje tudi lahko

JEŠPREN oluščen 400kg JAN. - DEC. DA možno oboje tudi lahko

AJDOVA KAŠA slo. Sorta, oluščeno proso 400kg JAN. - DEC. DA možno oboje tudi lahko

PRIRINA KAŠA / 200kg JAN. - DEC. DA možno oboje tudi lahko

KORUZNI ZDROB polnozrnata 300kg JAN. - DEC. DA možno oboje tudi lahko

PIRIN ZDROB polnozrnata 200kg JAN. - DEC. DA možno oboje tudi lahko

PŠENIČNI ZDROB polnozrnata 200kg JAN. - DEC. DA možno oboje tudi lahko

AJDOVA MOKA / 400kg JAN. - DEC. DA možno oboje tudi lahko

KORUZNA MOKA polnozrnata 300kg JAN. - DEC. DA možno oboje tudi lahko

PIRINA MOKA polnozrnata 250kg JAN. - DEC. DA možno oboje tudi lahko

SVEŽE MLEKO /
odvisno od 

povpraševanja
JAN. - DEC. DA NEVRAČLJIVA OBSTAJA MOŽNOST

SKUTA /
odvisno od 

povpraševanja
JAN. - DEC. DA NEVRAČLJIVA OBSTAJA MOŽNOST

JOGURTI tekoči, grški
odvisno od 

povpraševanja
JAN. - DEC. DA NEVRAČLJIVA OBSTAJA MOŽNOST

ČOKOLADNO MELKO /
odvisno od 

povpraševanja
JAN. - DEC. DA NEVRAČLJIVA OBSTAJA MOŽNOST

VANILIJEVO MLEKO /
odvisno od 

povpraševanja
JAN. - DEC. DA NEVRAČLJIVA OBSTAJA MOŽNOST

MLEKO 50.000L JAN - DEC. DA VRAČLJIVA NE

SIR poltrdi sir 3.000L JAN - DEC. DA / 1.000

JOGURTI navadni 5.000L JAN - DEC. DA VRAČLJIVA 1.000

JOGURTI sadni 3.000L JAN - DEC. DA VRAČLJIVA 1.000

SKUTA za namaz ali pečenje 1.000L JAN - DEC. DA VRAČLJIVA 1.000

SONARAVNO GOVEDOREJA-MLEKO11 Danijela Dolinar Stara Oselica 2 Leskovc 4225 Sovodenj
danijela.dolinar@gmail.co

m

031-609-944, 

andrej.kokalj@gmail.com
KONVENCIONALNO GOVEDOREJA - MLEKO10 Andrej Kokalj Zgornja luša 3 Kmetija Jurjuc 4227 Selca

9 Janja Bernik Virmaše 88 Kmetija Punčar 4220 Škofja Loka
kmetija.puncar@gmail.co

m,  031-869-284
KONVENCIONALNO

ŽIVINOREJA (govedo, kokoši, 

prašiči), POLJEDELSTVO, 

ZELIŠČARSTVO

8 Igor Bogataj Fužine 10 Domačija Lojz 4224 Gorenja vas
info@domacijalojz.com  ,  

041-414-702
KONVENCIONALNO ZELENJADARSTVO

7 Milena Miklavčič Dolenja Ravan 2 Martinuc
4223 Poljane nad 

Škofjo Loko

franc.miklavcic@gmail.co

m ,  068-635-455
INTEGRIRANA ZELENJADARSTVO, SADJARSTVO

6 Marija LamprehtŽirovski vrh Sv. Antona 1
Domačija Karlovski 

Mlin
4224 Gorenja vas

karlovski.mlin@gmail.com 

, 041-292-355
KONVENCIONALNO

MLINARSTVO V MLINU NA KAMNE, 

PEKARSTVO NA TRADICIONALNI 

NAČIN

5 Jaka Ferlan Poljanska c. 25 Pr Anžk 4224 Gorenja vas
ferlan.j@gmail.com    ,    

041-505-319
KONVENCIONALNO GOVEDOREJA - MLEKO

1 Franci Podlipnik Knape 17 Lukman 4227 Selca / KONVENCIONALNO GOVEDOREJA - MLEKO
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MOCARELA sveži sir JAN. - DEC. DA STEKLO, DA

JOGURT - ČVRSTI navadni in sadni JAN. - DEC. DA STEKLO, DA

SKUTA posneta JAN. - DEC. DA STEKLO, DA

MLEKO / JAN. - DEC. DA STEKLO, DA

SIR / JAN. - DEC. DA STEKLO, DA

KISLA SMETANA / JAN. - DEC. DA STEKLO, DA

MASLO /

JOGURT sadni, navadni, probiotični 3.000kg JAN. - DEC. DA
VRAČLJIVA ALI 

NEVRAČLJIVA
NE

SKUTA 1.000kg

SIR ZA ŽAR 600kg

GOVEDINA razsekani kosi 400kg/mesečno CELO LETO DA NEVRAČLJIVA /

SVINJINA razsekani kosi 300kg/mesečno CELO LETO DA NEVRAČLJIVA /

TESTENINE fidelni kmečki rezanci 100kg mesečno CELO LETO DA NEVRAČLJIVA /

MESNI IZDELKI
hrenovke, paštete, prekajeno meso, 

mesni sir, pečenice
100-200kg/mesečno CELO LETO DA NEVRAČLJIVA /

JAJCA 500kom/dan CELO LETO DA NEVRAČLJIVA /

MLETO MESO 60kg/mesečno CELO LETO DA NEVRAČLJIVA /

TESTENINE zvezdice kaša 100kg/mesečno CELO LETO DA NEVRAČLJIVA /

JAGODE 15t MAJ - JUN. DA NEVRAČLJIVA /

MALINE 2t JUL. - OKT. DA NEVRAČLJIVA /

PARADIŽNIK 500kg AVG. - SEP. DA NEVRAČLJIVA /

PAPRIKE mešane 500kg AVG. - OKT. DA NEVRAČLJIVA /

KROMPIR več sort 40t JUN. - APR. DA NEVRAČLJIVA NE

ČEBULA več sort 2t JUL. -APR DA NEVRAČLJIVA NE

MLEKO 220.000l CELO LETO NE VRAČLJIVA NE

JOGURTI navadni, sadni 3.000l CELO LETO DA POVRATNA DA

MLEKO 70.000l CELO LETO DA POVRATNA NE

KISLO MLEKO po naročilu CELO LETO DA POVRATNA DA

SIR po naročilu CELO LETO DA POVRATNA DA

KEFIR po naročilu CELO LETO DA POVRATNA DA

SOK jabolko, marelica odvisno od letine CELO LETO DA POVRATNA DA

18 Samo Livk Dorfarjeva 16
Dolinarjeva 

domačija
4209 Žabnica

040-209-108, 

info@sparglji.com
INTEGRIRANO PEIDELAVA ŠPARGLJEV ŠPARGLJI več sort odvisno od letine MAJ - JUN. DA NEVRAČLJIVA DA

KROMPIR več sort 30t CELO LETO DA NEVRAČLJIVA LAHKO BI

JABOLKA več sort 10t OKT. - MAR. DA NEVRAČLJIVA LAHKO BI

MLEKO kravje 200.000l CELO LETO DA NEVRAČLJIVA LAHKO BI

20 Janez Oman Zminec 12 Pri Karlinu 4220 Šk. Loka
041-725-850, 

zminec.oman@gmail.com
KONVENCIONALNO PRIDELAVA MLEKA, JAJC JAJCA 700.000 CELO LETO DA NEVRAČLJIVA NE

PARADIŽNIK ODVISNO OD LETINE JUL. - OKT.

PAPRIKA ODVISNO OD LETINE JUL. - OKT.

BUČKE ODVISNO OD LETINE JUL. - OKT.

KUMARE ODVISNO OD LETINE JUL. - OKT.

KROMPIR ODVISNO OD LETINE CELO LETO

RADIČ ODVISNO OD LETINE SEP.-

SOLATE ODVISNO OD LETINE APR. - DEC.

ZELJE ODVISNO OD LETINE JUL. - APR.

RDEČA PESA ODVISNO OD LETINE JUL. - APR.

ČEBULA ODVISNO OD LETINE JUL. - APR.

KORENJE ODVISNO OD LETINE AVG - APR

POR ODVISNO OD LETINE SEP. - JAN

CVETAČA ODVISNO OD LETINE JUL. - DEC

BROKOLI ODVISNO OD LETINE JUL. - DEC

REJA KRAV DOJILJ IN MPG, 

PRIDELAVA ZELENJAVE
21 Ciril Ravnikar Višmare 57 Žirovc 4220 Šk Loka 041-370-828 KONVENCIONALNO

KONVENCIONALNO
GOVEDO-MLEKO, KROMPIR, 

JABOLKA
19 Miha Cegnar Dorfarje 26 Pri Češnarju 4209 Žabnica 041-378-904

/ KONVENCIONALNO

PRIDELAVA MLEKA, MLEČNIH 

IZDELKOV, SVEŽE SADJE IN 

PREDELAVA SADJA

17 Darja Lotrič Kališe 6 Pri Jurk 4228 Železniki

16 Nastja Jugovic Godešič 27 Juguc 4220 Šk. Loka / KONVENCIONALNO
PRIDELAVA MLEKA, KROMPIR, 

ČEBULA

GOVEDO ZA PITANJE, PRIDELAVA 

JAGOD, MALIN, PAPRIKE, 

PARADIŽNIKA

15 Janez Jenko
Gorenja vas, 

Reteče
pr Fik 4220 Šk. Loka / KONVENCIONALNO

KONVENCIONALNO

GOVEDOREJA-MESO, PRAŠIČJEREJA 

- MESO, PERUTNINARSTVO - JAJCA, 

IZDELAVA TESTENIN

14 Jože Goličič Rateče 6 Kmetijstvo Matiček 4220 Šk. Loka golicic.joze@gmail.com

031-573-736, 

kmetija.pribrojanu@gmail.

com

KONVENCIONALNO GOVEDOREJA-MLEKO13 Stanislav Cof Dorfarje 24 Kmetija pri Brojanu 4209 Žabnica

12 Matevž Jenko Reteče 276 kmetija pr Matevž 4220 Šk. Loka

031-824-240, 

kmetijaprmatevz@gmail.c

om

KONVENCIONALNO GOVEDOREJA-MLEKO
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22 Majda Možina Dolenčice 9 Zamuda 4223 Poljane
031-641-480, 

majda.mozina@gmail.com
KONVENCIONALNO GOVEDO - MESO, MLEKO PEKOVSKI IZDELKI

50kg/teden*30 tednov= 

1.500 kg
CELO LETO DA VRAČLJIVE - GAJBICE TRENUTNO NE

EKO JAGODE Chery joly 10.000kg JUN. DA VRAČLJIVA NE

EKO KISLO ZELJE 3000-6000kg OKT - FEB DA VRAČLJIVA NE

EKO KISLA REPA 1000-3000kg OKT - FEB DA VRAČLJIVA NE

EKO PARADIŽNIK ČEŠNJEVEC, VOLOVSKO SRCE do 1000kg AVG - OKT DA VRAČLJIVA NE

EKO CVETAČA do 800kg AVG - OKT DA VRAČLJIVA NE

EKO BROKOLI do 800kg AVG - OKT DA VRAČLJIVA NE

EKO ČEBULA RDEČA IN RUMENA 1000-2000kg AVG - MAR DA VRAČLJIVA NE

EKO ZELJE 1000kg AVG - DEC DA VRAČLJIVA NE

PARADIŽNIK 1000kg JUL - OKT DA ZABOJČKI DA

PAPRIKA RUMENA, RDEČA 1000kg JU - NOV DA ZABOJČKI DA

ČEBULA 200kg JU - NOV NE DA

SOLATNO ZELJE 200kg JU - NOV NE DA

SOLATA APR NE DA

KROMPIR 2t JUN - MAR NE pletene vrvice, NEVRAČLJIVE DA

PESA 200kg JUN - OKT NE DA

JAGODNI SOK 1000L JUN.- DA NE DA 500L

KORENČKOV SOK 1000L CELO LETO DA NE DA 200L

MALINA SIRUP 2000L CELO LETO DA NE NE

BEZGOV SIRUP 700L CELO LETO DA NE NE

JAGODNA MARMELADA 800KG CELO LETO DA NE DA 300KG

26 Adrijana Luznar Lučine 24 Kmetija Selevc 4224 Gorenja vas

041-574-853, 

adrijana.boznar@gmail.co

m

KONVENCIONALNO KOKOŠI NESNICE - JAJCA JAJCA pašna reja oznaka 01
količino prilagajamo 

povpraševanju
CELO LETO DA

10/1, 30/1, VRAČLJIVAIN 

NEVRAČLJIVA
količino prilagajamo povpraševanju

27 Tomaž Šink Dolnja Žetina 3 Pr Rančah 4223 Poljane polona.sink@gmail.com KONVENCIONALNO KOZJEREJA-MLEKO KOZJE MLEKO 20l/mesec DEC - MAR DA, ČE BI IMEL NOV HLEV

JABOLKA več sort 10t SEP - FEB DA VRAČLJIVO NE

JAGODE clery 500kg MAJ - JUN DA VRAČLJIVO NE

29 Klavdija Pivk Rakulk 46 Pr Blaževc 4226 Žiri claudia.pivk@gmail.com EKOLOŠKA SADJARSTVO, ZELENJADARSTVO

30 Roman Krek Suša 3 Pr Uresjah 4224 Gorenja vas 051-207-008 lese@siol.net EKOLOŠKA GOVEDOREJA - MESO MESO 2T CELO LETO

KRUH 4500L CELO LETO DA NE NE

PECIVO 300KG CELO LETO DA NEVRAČLJIVA DA

MLEKO SUROVO 5750L CELO LETO DA NEVRAČLJIVA DA

PARADIŽNIK VITELLIO 1000KG JUL - SEP DA VRAČLJIVA NE

PAPRIKA RUMENA BABURA 600KG JUL - SEP. DA VRAČLJIVA NE

MARMELADE RAZLIČNE 1000KOM CELO LETO DA VRAČLJIVA DA

KUMARICE VLOŽENE 300KOM CELO LETO DA VRAČLJIVA DA

POLNOMASTNA SKUTA NEOMEJENO JAN. - DEC. DA VRAČLJIVA ZAENKRAT NE

SKUTA BREZ MAŠČOBE NEOMEJENO JAN. - DEC. DA VRAČLJIVA LAHKO

NAVADNI PROBIOTIČNI JOGURT NEOMEJENO JAN. - DEC. DA VRAČLJIVA LAHKO

SADNI PROBIOTIČNI JOGURT NEOMEJENO JAN. - DEC. DA VRAČLJIVA LAHKO 

SIR ZA ŽAR NEOMEJENO JAN. - DEC. DA VRAČLJIVA LAHKO

SADNE SKUTKE NEOMEJENO JAN. - DEC. DA VRAČLJIVA LAHKO

POLTRDI SIR 10KG/MESEC JAN. - DEC. DA NEVRAČLJIVA DA

MASLO 10KG/MESEC JAN. - DEC. DA NEVRAČLJIVA DA

SLADKOLED NEOMEJENO JAN. - DEC. DA NEVRAČLJIVA DA

33 Mateja Volčič Reteče 24 Pr Janež 4220 Šk. Loka
040-172-663, 

mateja.volcic@gmail.com
KONVENCIONALNO GOVEDOREJA - MLEKO

ZELENJADARSTVO32 Aleš Grah Praprotno 23 Vrtnarstvo Grah 4227 Selca

040-736-261, 

vrtnarstvo.grah@gmail.co

m

KONVENCIONALNO

EKOLOŠKA GOVEDOREJA - MLEKO

ZA LETO 2021 JE 100% POZEBA, NE BO TRŽNIH VIŠKOVM SICER PA 20T JABOLK! OBSEG PRIDELAVE JE ZANEMARLJIV

31 Alojz Krek Žirovski vrh 44 Pr Bukovc 4226 ŽIRI
info@bukovc.si, 041-864-

152

INTEGRIRANO SADJARSTVO28 Maja Zakotnik Dorfarje 32 Drevesnica Zakotnik 4209 Žabnica

040-893-092, 

kmetijabudl@gmail.com
INTEGRIRANA ZELENJADARSTVO25 Robert Kavčič Žirovski vrh sv. Urbana 21 Kmetija Budl 4224 Gorenja vas

24 Marko Miklavčič Suša 2a Pr mlinari 4224 Gorenja vas
051-238-345, 

spela87oblak@gmail.com
KONVENCIONALNO

GOVEDOREJA -MLEKO, 

ZELENJADARSTVO

23 Janez Peternelj
Žirovski vrh sv. 

Antona 9
Zaleše 4224 Gorenja vas

041-544-269, 

janez.peternelj@siol.net
EKOLOŠKI ZELENJADARSTVO


