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I. PONUDNIK 
 
 

Kmetija PR Mrkot Dvorska vas 11a O40 722 809 Gogalafranc@gmail.com 

 

Katere vrste pridelkov prodajate?  Sadje, zelenjavo, pekovske izdelke, ostalo (sok, jajca, marmelada ...).  

Imate izdelke iz sezonske ponudbe?  Da.  

Katere? Sok, sirup, marmelade 

Ali imate status ekološkega pridelovalca?  Ne.  

Ali nudite možnost dostave?  Po dogovoru.  

Opišite svojo kmetijo/dejavnost. Moke iz mlina na kamen 

 
 

II. PONUDNIK 
 
 

 Eko kmetija 
Prtonejčk 

 Brezje 42 
 045309560, 
031309791 

 irenacebavsprtonejck@gmail.com 

 

Katere vrste pridelkov prodajate?  Zelenjavo, ostalo (sok, jajca, marmelada ...).  

Imate izdelke iz sezonske ponudbe?  Da.  

Katere? Solate, kapusnice, fižol, buče, čebula, česen, zelišča.... 

Ali imate status ekološkega pridelovalca?  Da.  

Ali nudite možnost dostave?  Po dogovoru.  

Opišite svojo kmetijo/dejavnost. 
Pridelujemo žita, zelenjavo, imamo dejavnost na kmetiji predelava mlevski 
izdelki žit-pira oves ajda pšenica, rž,... izdelki domače obrti in tradicionalnih 
izdelkov 

Če je kaj takšnega, kar bi nam želeli 
sporočiti, napišite tukaj.  

Hvala za objavo, lokalne občine so pozabile na nas kmete. 
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III. PONUDNIK 
 
 

 Ekološka kmetija Darja 
 Mošnje 18 e, 

4240 Radovljica 
 040 857 818  darjakurner@gmail.com 

 

Katere vrste pridelkov prodajate?  Ostalo (sok, jajca, marmelada ...).  

Imate izdelke iz sezonske ponudbe?  Da.  

Katere? 
Moke pirino, proseno, ajdovo, ješprenj, ajdovo kašo, mešanica semen in 
kosmičev za zajtrk 

Ali imate status ekološkega pridelovalca?  Da.  

Ali nudite možnost dostave?  Po dogovoru.  

Opišite svojo kmetijo/dejavnost. Pridelava in predelava starih žit prosa, pire ovsa ječmena, konoplje, ajde in lanu 

Če je kaj takšnega, kar bi nam želeli 
sporočiti, napišite tukaj. 

www.ekodarja.si, vse informacije najdete na spletni strani. 

 
 

IV. PONUDNIK 
 
 

 RIBOGOJNICA  MOŠNJE  031-579-905  CVENKEL@SIOL.NET 

 

Katere vrste pridelkov prodajate?  Meso in (suho)mesnate izdelke.  

Imate izdelke iz sezonske ponudbe?  Da.  

Katere? SVEŽE POSTRVI 

Ali imate status ekološkega pridelovalca?  Ne.  

Ali nudite možnost dostave?  Ne.  

Opišite svojo kmetijo/dejavnost. RIBOGOJNICA NA IZVIRU PITNE VODE 

Če je še kaj takšnega, kar bi nam želeli 
sporočiti, napišite tukaj. 

NAROČITE PO TELEFONU, NATO SAMO PREVZAMETE 

 

http://www.ekodarja.si/

