
SPLETNA TRŢNICA JEMDOMACE.SI 
 

 

Spletna trţnica jemdomace.si ţe več kot dve leti opravlja 

svoje poslanstvo povezovanja kmetov bistriške, poljčanske 

in makolske občine ter potrošnikov. Le ti lahko dobijo na 

svoj dom zdrave in kvalitetne lokalno pridelane izdelke. 

Trţnica torej na enem mestu ponuja izbrane pridelke, ki so 

plod skrbnega dela lokalnih pridelovalcev. 

Potrošniki se vse bolj zavedajo, kako pomembno je da je 

hrana ki jo zauţijejo zdrava in sveţa, brez nepotrebnih 

dodatkov in konzervansov. Pridelki, ki jih lahko naročite na naši spletni trţnici so pobrani in 

dostavljeni naročnikom praktično isti dan, kar prispeva k veliki vsebnosti vitaminov in hranil 

v samih pridelkih. 

Nakup na naši spletni trţnici lahko opravite hitro in enostavno. Račun je mogoče poravnati po 

povzetju ali predhodnem nakazilu, lahko pa se odločite tudi za osebni prevzem naročenega na 

sedeţu spletne trţnice. Dostava poteka ob petkih, naročila pa je potrebno oddati do četrtka do 

12. ure 

Glavne prednosti nakupa na naši spletni trţnici (www.jemdomace.si) so torej: 

- lokalno pridelana hrana, katere poreklo je natančno znano; 

- kratka transportna pot, zaradi katere ţivila ohranijo vse vitamine in hranila; 

- prihranek časa, saj vam lahko nakup dostavimo neposredno na dom.                         

Na naši trţnici se lahko najdete sadje in zelenjavo, sokove, olja, kis, pekovske izdelke, med, 

ţita, omake, marmelade, ozimnico in še marsikaj zdravega in okusnega. 

Vse izdelke lahko naročite na spletni tržnici jemdomace.si ali preko telefona 070 205 

430. 
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NAŠE KMETIJE IN PRIDELOVALCI 

 

 

Kmetija Volk 

Stanko Volk 

Sele pri Polskavi 16a 

2331 Pragersko 

  

Kmetija Volk se ukvarja z integrirano pridelavo zelenjave. V njihovi ponudbi lahko najdete 

predvsem paradiţnik, papriko ter solate. 

 

 

Eko kmetija Podgrajšek 

Marjan Podgrajšek 

Črešnjevec 104 

2310 Slovenska Bistrica 

e-pošta :marjan.podgrajsek@amis.net 

Z ekološkim kmetovanjem se na kmetiji Podgrajšek ukvarjajo od leta 2002. Zasajenih imajo 7 ha 

sadovnjakov ter posejanih 15 ha njiv. Na njivah sejejo piro, pšenico, ajdo, oves... Imajo tudi svoj obrat 

za predelavo soka in kisa ter luščilec in mlin za mletje mok. 

 

 

Kmetija Jančič 

Milena Jančič 

Loţnica 12a 

2321 Makole 

  

  

 



 

Kmetija Lešnik 

Avgust Lešnik 

Črešnjevec 107 

2310 Slovenska Bistrica 

  

Kmetija Lešnik obdeluje 20 hektarjev intenzivnih sadovnjakov. Jabolka pridelujejo po načelu 

integrirane pridelave. Imajo tudi sodobno hladilnico, kjer jabolka ostanejo sveţa, sočna in čvrsta 

vse leto. 

 

 

Sadjarska kmetija Frešer 

Bojan Frešer 

Preloge 6 

2316 Zg. Loţnica 

e-pošta: freshjabka@gmail.com 

Na kmetiji Frešer, po domače Rakova domačija, pridelujejo sadje ţe več rodov. Izjemne 

podpohorske lege na 6ha površin omogočajo kvalitetno pridelavo jabolk, hrušk, sliv, višenj in 

malin. 

Z letom 2010 so se na kmetiji začeli ukvarjati tudi s predelavo sadja. Ponudijo lahko sadne 

sokove, kis in ţganja. Vsi izdelki so naravni, brez konzervansov in dodanega sladkorja in 

pridelani iz lastne surovine.  Izdelke prodajajo pod blagovno znamko FRESJABKA. 

 

 

Eko kmetija Černoga   

Podboč 1 

2319 Poljčane      

  

  

Eko kmetija Černoga se z ekoloških kmetijstvom ukvarja ţe od leta 1998 in velja za eno prvih 

tovrstnih kmetij na tem območju. Pridelujejo zelenjavo (sojo, fiţol) ter sadje (jabolka starih sort in 

hruške). G. Jakob velja tudi za inovatorja (njegov izum je recimo talno strgalo za uničevanje 

plevela). 

 



 

               Eko kmetija Litič 

               Alojz Ţviţaj 

               Nadgrad 1 

               2317 Oplotnica 

               

Eko kmetija Litič se z ekološkim kmetijstvom ukvarja vse od leta 1999. Poleg lesne predelave se 

ukvarjajo tudi z ţivinorejo ter poljedelstvom (pridelujejo krompir, fiţol ...). 

 

 

Kmetija Kancler 

Olga Kancler 

Spodnja Polskava 237 

2331 Pragersko 

  

Na kmetiji Kancler pridelujejo zelenjavo - v njihovi ponudbi se znajdejo paradiţnik (okrogli, pelati), 

paprika, feferoni ter čiliji. 

 

 

Kmetija Korošec 

Matic Korošec 

Bukovec 130 

2314 Zg. Polskava 

  

Kmetija Korošec se nahaja na obronku Pohorja, na Bukovcu pri Zgornji Polskavi. Kmetija leţi na 

nadmorski višini 360 m in se smatra kot hribovska kmetija. Ukvarjajo se s pridelavo mleka ter 

integrirano pridelavo sadja. Nekaj sadja in mleka tudi predelajo - v mlečne izdelke, jabolčni sok in 

jabolčne krhlje. 

 

 

Čebelarstvo Oder 

Franc Oder 

Javerniška 4 

2314 Zgornja Polskava 

e-pošta: info@cebelarstvo.com 



Čebelarstvo Oder obiskovalcem spletne trgovine nudi svoje čebelarske pridelke in izdelke: med, 

cvet-med, sveče in obeske iz naravnega voska, medene pijače in medena darila. Več 

na www.cebelarstvo.com ali www.medenepijace.com. Preko spletne trgovine lahko kupite vse 

naše izdelke. Za izdelke, ki niso predstavljeni na tem naslovu, prosimo, da preverite rok dobave 

in ceno na tel. 040 586 641, 02 8036 560. 

 

 

Vinogradništvo Frešer 

Matjaţ Frešer 

Ritoznoj 17 

2310 Slovenska Bistrica 

e-pošta: vino@freser.si 

V druţini Frešer ţe več kot stoletje gojijo ljubezen do vinske trte in dela v vinogradu. Pravijo, da 

jim je v uţitek pobirati grozdje, ga stiskati in z njim polniti sode - s tem se ukvarjajo ţe vse od leta 

1832; gre za sedmo generacijo, ki to počne. Nazadnje sta Vladko in Tatjana Frešer vse niti 

predala sinu Matjaţu, ki trenutno skrbi za to, da je bogata letina skrbno spravljena v steklenice. 

 

  

Vinogradništvo in vinarstvo Vehovar 

Boris Vehovar 

Lokanja vas 13 

2310 Slov. Bistrica 

 

  

Kmečka pekarna Marija Metličar s.p. 

  

Zg. Jablane 30 a 

  

2326 Cirkovce 

e-pošta: kmeckapekarna@gmail.com 

 

  

Kmetija Lipoglav 

Stojan Lipoglav 

Klopce 11 

2310 Slovenska Bistrica 

e-pošta: stojan.lipoglav@gmail.com 

Kmetija Veliher se ukvarja z integrirano pridelavo jabolk 1. kakovosti ter s proizvodnjo jajc in 

medu. Njihovi čebelnjaki stojijo v osrčju neokrnjene narave v Zgornji Novi vasi,  v neposredni 

bliţini Bistriškega vintgarja.  

http://www.cebelarstvo.com/
http://www.medenepijace.com/


 

 

Kmetija Tomše 

Loka pri Framu 20 

2313 Fram 

  

  

Kmetija Tomše se nahaja na Framskem Pohorju v vasici Loka pri Framu. Sodi med 

manjše  kmetije, na kateri se ukvarjajo s ţivinorejo in vinogradništvom. V letu 2011 so 

registrirali  dopolnilno dejavnost peke dobrot iz krušne peči – domači kruh in pohorske sirove in 

orehove gibanice ter potice. Dober kruh in slastne gibanice ţe odmevno slovijo na domači trţnici, 

njihovo kakovost pa potrjuje tudi prejeta Zlata priznanja na drţavnem ocenjevanju Dobrote 

slovenskih kmetij v Ptuju. 

 

EKOLOŠKA PRIDELAVA STUDIO PODOBE 

Patricija Šenekar s.p. 

Hrastje 68a 

2341 LIMBUŠ 

  

 

KMETIJA ČELAN 

Čelan Anton 

Šmartno na Pohorju 13 

2315 Šmartno na Pohorju 

  

 

 

Kmetija Mihec 

Joţica in Franček Janţekovič 

Stojnci 125 

2281 Markovci 

e-posta: francek.janzekovic@siol.net 

Na kmetiji Mihec pridelujejo zelenjavo na integriran način v pokritih prostorih in na prostem. 

Ponujajo raznovrstno sezonsko zelenjavo: korenček, peteršilj, čebulo, česen, zeleno, paradiţnik, 

papriko, zelje, šparglje itd. 

Na kmetiji se ukvarjamo tudi z predelavo zelenjave - tako ponujajo kislo zelje in kislo repo. 



Za kislo zelje so v letu 2013 prejeli zlato priznanje Slovenskega zdruţenja za integrirano 

pridelavo zelenjave. 

 

  

Kmetija Drozg 

Ulica Erne Starovasnik 36 

2319 Poljčane 

 

  

Kmetija Štumberger 

Stojnci 20 

2281 Markovci 

 

  

Kmetija Pečovnik 

Ritoznoj 22 

2310 Slov. Bistrica 

pecovnik.ivana@gmail.com 

 

  

Eko kmetija Trantura 

Razgor pri Ţabljeku 26 

2318 Laporje 

 

  

Kmetija Blaţič 

Turiška vas 8 

2316 Zg. Loţnica 

 

  

Kmetija Dobnikar 

Devina 29 

2310 Slov. Bistrica 

 



  

Kmetija Sajko 

Preloge 15 

2316 Zg. Loţnica 

 

  

Kmetija Fošt 

Partizanska  c. 49 

2317 Oplotnica 

 

  

Keksarna Brodnjak 

Zvezna ulica 47 

2000 Maribor 

 

  

Sadjarstvo Leskovar 

Videţ 13 

2310 Slov. Bistrica 

 

  

Eko kmetija Pri Matevţu 

Aleksander Dušej 

Kostanjevec 63 

2316 Zg. Loţnica 

 

  

Chilliking 

Ţiga Romih s. p. 

Kidričeva ulica 5 

2000 Maribor 

 

  

Kmetija Cenc 

Zg. Laţe 11 



3215 Loče pri Poljčanah 

 

  

Kmetija Krajnčič 

Črešnjevec 105 a 

2310 Slov. Bistrica 

 

  

Kmetija Sagadin 

Mihovce 29 

2326 Cirkovce 

 

  

Kmetija Simon Leskovar 

Kočno pri Polskavi 2 

2314 Zg. Polskava 

 

  

Kmetija Fingušt - Hecl 

Orehova cesta 44 

2312 Orehova vas 

 

  

Zeliščarstvo Erker 

Laporje 120 

2318 Laporje 

 

  

Čebelarstvo Boris Poslek 

Mariborska ulica 45 

2314 Zgornja Polskava 

 

   Čebelarstvo in oljarstvo Konrad Pogorevc s.p. 



 Visole 71 

 2310 Slovenska Bistrica 

 

  

Kmetija Plečko 

Podova 69 

2327 Rače 

 

  

Kmetija Čretnik 

Levič 25 

2318 Laporje 

    Kmetija Čretnik se ukvarja s pridelavo orehov in ima blagovno znamko "Slovenski oreh".   

 

 

Mojstri okusov 

Ljubljanska cesta 17 

2327 Rače 

 

 

 
Vir: http://www.tic-sb.si/novice/spletna-tr%C5%BEnica-jemdomace.si.html (pridobljeno dne 

22.06.2016). 

http://www.tic-sb.si/novice/spletna-tr%C5%BEnica-jemdomace.si.html

