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I. PONUDNIK 

 

Turistična kmetija Gartner Studor v Bohinju 3a 031346763 matevz.gartner@gmail.com 

 
Katere vrste pridelkov prodajate? Mleko in mlečne izdelke, meso in (suho)mesnate izdelke. 
Imate izdelke iz sezonske ponudbe? Ne. 
Ali imate status ekološkega pridelovalca? Ne. 
Ali nudite možnost dostave? Po dogovoru. 
 
Opišite vašo kmetijo oziroma dejavnost: Na kmetiji se ukvarjamo s predelavo mleka v tradicionalni bohinjski planšarski sir ter 
ostale mlečne izdelke. Proizvajamo tudi suhomesnate izdelke (zaseka, klobase, salame). 
 
 

II. PONUDNIK 

 

Ekološka kmetija "Pr 
Tonejovc" Simona Kejžar 

Polje 28, 
4264 Bohinjska Bistrica 

041 587 571 
asoklic@siol.net 

tonejovc@gmail.com 

 
Katere vrste pridelkov prodajate? Mleko in mlečne izdelke, meso in (suho)mesnate izdelke, pekovske izdelke.  
Imate izdelke iz sezonske ponudbe? Ne. 
Ali imate status ekološkega pridelovalca? Da. 
Ali nudite možnost dostave? Po dogovoru. 
 
Opišite vašo kmetijo oziroma dejavnost: Na ekološko sirarski kmetiji "pr Tonejovc" izdelujemo naše večkrat nagrajene  
mlečne izdelke (skuto, mohant, sire jogurte....) Simona pa peče odlične potice, gibanice, pite, kruh. 
Če je še kaj takšnega, kar bi nam želeli sporočiti, napišite tukaj: Na kmetiji ponujamo tudi moke, kosmiče,.. Ekološke kmetije 
"Pr Tonejčk". Vabljeni. 
 
 

III. PONUDNIK 

 

PR` KOCJANC Jereka 2 051 336 281 pet.preseren@gmail.com 

 
Katere vrste pridelkov prodajate? Mleko in mlečne izdelke. 
Imate izdelke iz sezonske ponudbe? Ne. 
Ali imate status ekološkega pridelovalca? Ne. 
Ali nudite možnost dostave? Po dogovoru. 
 
Opišite vašo kmetijo oziroma dejavnost: Predelava mleka v mlečne izdelke. 
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IV. PONUDNIK 

 

KMETIJA KRAMAR, 
Jakob Rozman 

Nemški Rovt 3a 041335962 jozefrozmankramar@gmail.com 

 
Katere vrste pridelkov prodajate? Mleko in mlečne izdelke. 
Imate izdelke iz sezonske ponudbe? Ne. 
Ali imate status ekološkega pridelovalca? Ne. 
 
Opišite vašo kmetijo oziroma dejavnost: Smo kmetje, ki pridelujemo domače mlečne izdelke iz domačega mleka, katerega 
pridelamo v skuto, mohant in sir.  
 
 

V. PONUDNIK 

 

Žvan Marija nosilka 
dopolnilne dejavnosti 

na kmetiji 

Bitnje 14a 
4264 Bohinjska Bistrica 

040237812 marija.zvan@gmail.com 

 
Katere vrste pridelkov prodajate? Zelenjavo, meso in (suho)mesnate izdelke, pekovske izdelke, med in čebelje izdelke. 
Imate izdelke iz sezonske ponudbe? Da. 
Katere? Zelenjavo in poljščine. 
Ali imate status ekološkega pridelovalca? Ne. 
Ali nudite možnost dostave? Da. 
 
Opišite vašo kmetijo oziroma dejavnost: Pri nas dobite domač ržen in pšenični kruh, po naročilu pečemo pecivo in potice. Na 
zalogi imamo suho sadje, domače čaje, domače sirupe, različne marmelade, kisle kumarice, bučke in feferone, domače goveje 
salame, turščno moko in domači med. Nudimo domača kokošja jajca in sezonsko zelenjavo ter mikrozelenje. 
 
 

VI. PONUDNIK 

 

Kmetija Ušin Studor v Bohinju 33 041 454 114 karolina.bremec@siol.net 

 
Katere vrste pridelkov prodajate? Zelenjavo. 
Imate izdelke iz sezonske ponudbe? Da. 
Katere? Česen. 
Ali imate status ekološkega pridelovalca? Ne. 
Ali nudite možnost dostave? Po dogovoru. 
 
Opišite vašo kmetijo oziroma dejavnost: Studorski česen pridelamo na ročni način (sajen, oplet, okopan, pobran) in sušen na 
zraku. Skladiščen v hladilnici. 
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VII. PONUDNIK 

 

Sirarna pr Prangarčk Brod 4 
4264 Bohinjska Bistrica 

051 207 604 kmetija.ravnik@gmail.com 

 
Katere vrste pridelkov prodajate? Mleko in mlečne izdelke. 
Imate izdelke iz sezonske ponudbe? Ne. 
Ali imate status ekološkega pridelovalca? Ne. 
Ali nudite možnost dostave? Po dogovoru. 
 
Opišite vašo kmetijo oziroma dejavnost: Kmetija leži 3 km iz Bohinjske Bistrice v smeri Jezera pod Rudnico. Predelujemo 
mleko naših krav v pisano paleto mlečnih izdelkov, naša sira Gabrčk in Prangarčk pa nosita znak kakovosti iz ocenjevanja 
Dobrote slovenskih kmetij. 
Če je še kaj takšnega, kar bi nam želeli sporočiti, napišite tukaj: Dostava po Bohinju je ob sredah od 19.30 do 20.00. 
 
 

VIII. PONUDNIK 

 

Kmetija pr Šoštarju Studor v Bohinju 29 041593349 stefc.tancar@gmail.com 

 
Katere vrste pridelkov prodajate? Mleko in mlečne izdelke. 
Imate izdelke iz sezonske ponudbe? Ne. 
Ali imate status ekološkega pridelovalca? Da. 
Ali nudite možnost dostave? Po dogovoru. 
 
Opišite vašo kmetijo oziroma dejavnost: Ekološko mleko in za naprej tudi seneno mleko in mlečni izdelki 
Če je še kaj takšnega, kar bi nam želeli sporočiti, napišite tukaj: Smo v fazi pridobivanja certifikata za seneno mleko, ki je 
zaradi trenutnih razmer zamaknjen. 
 
 

IX. PONUDNIK 

 

Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, 
predelava kozjega mleka 

Škantar Miha 
Stara fužina 204a 

041 895 241 

 
Katere vrste pridelkov prodajate? Mleko in mlečne izdelke. 
Imate izdelke iz sezonske ponudbe? Da. 
Katere? Surovo kozje mleko, kozji jogurt, albuminska skuta ,kozja medena skuta, kozji zeliščni namaz, poltrdi kozji sira skuta 
Ali imate status ekološkega pridelovalca? Ne. 
Ali nudite možnost dostave? Po dogovoru. 
 
Opišite vašo kmetijo oziroma dejavnost: kozje izdelke nudimo sezonsko od 15. aprila do konec pa še november. Krmimo s 
svojo lastno krmo, koze se pasejo v okolici vasi in predelujemo izrecno lastno mleko. 


