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I. PONUDNIK 
 

Kmetija Gricnik Planina na Pohorju 36 041802432 info@gricnik.com 
 

Katere vrste pridelkov prodajate?  Sadje, zelenjavo, alkoholne pijače, ostalo (sok, jajca, marmelada ...).  

Imate izdelke iz sezonske ponudbe? Da. 

Katere? Jagode, maline, češnje, ribez, jabolka 

Ali imate status ekološkega pridelovalca?  Da.  

Ali nudite možnost dostave?  Da.  

Opišite vašo kmetijo/dejavnost. Sadje raste v neokrnjeni naravi na 1050 nadmorske višine. 

 

 

 

II. PONUDNIK 
 

Karolina Črešnar   Boharina 17   040594597   karolina.cresnar@gmail.com 
 

Katere vrste pridelkov prodajate?  Pekovske izdelke.  

Imate izdelke iz sezonske ponudbe?  Ne.  

Ali imate status ekološkega pridelovalca?  Ne.  

Ali nudite možnost dostave?  Po dogovoru.  

Opišite vašo kmetijo/dejavnost. 

Ker smo zelo hribovska kmetija in ker imam neizmerno ljubezen do 
krušne peči, sem se odločila in odprla dopolnilno dejavnost peke kruha 
in potic na tradicionalni način in ker si želim, da znanje, do katerega sem 
v veliki meri prišla kot samouk, ne ostane pri meni, organiziram tudi 
delavnice. 

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

Različne vrste kruha pečem ob sredah, petkih in sobotah po 
predhodnem naročilu, seveda tudi potice, rogljiček in sadni kruh. 
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III. PONUDNIK 
 

Turistična kmetija 
Arbajter 

 Skomarje 46  041815697  tk.arbajter@siol.net 

 

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

Imate izdelke iz sezonske ponudbe?  Da.  

Katere? suhomesnati izdelki 

Ali imate status ekološkega pridelovalca?  Da.  

Ali nudite možnost dostave?  Po dogovoru.  

Opišite vašo kmetijo/dejavnost. 

Na naši farmi jelenov se ukvarjamo tudi s predelavo mesa. Izdelki so naravni in 
dostopni skozi celo leto. Na 970m nadmorski višini na sončni strani Pohorja se 
naši jeleni prosto pasejo znotraj obore kjer jih lahko obiskovalci opazujejo in 
slikajo. 

 

 

 

IV. PONUDNIK 
 

Kmetija 
Jakopič - Mrzdovnik 

 Rudniška cesta 3a 
Zreče 

 070 824 237  nada.mrzdovnik@gmail.com 

 

Katere vrste pridelkov prodajate?  
Zelenjavo, mleko in mlečne izdelke, pekovske izdelke, ostalo (sok, jajca, 
marmelada ...).  

Imate izdelke iz sezonske ponudbe?  Ne.  

Ali imate status ekološkega pridelovalca?  Ne.  

Ali nudite možnost dostave?  Po dogovoru.  

Opišite vašo kmetijo/dejavnost. 
Smo mala kmetija, ki viške kmetijskih pridelkov ponuja na tržnici v Zrečah. 
Poznajo nas po poticah, kruhu, siru, skuti, rezancih, jajcih, ocvirkih, masti in  
vloženih pridelkih iz vrta. 

 


