
PRODAJA KMETIJSKIH PRIDELKOV IN IZDELKOV IN NA KMETIJAH 
 
V času epidemije koronavirusa je dovoljena tudi prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov na 
kmetijah. 
 
 Varnostni napotki za obisk kmetije: 

 pred obiskom pokličite na kmetijo in se dogovorite za čas obiska za nabavo pridelkov 
in izdelkov, 

 na kmetijo pojdite sami, 

 prinesite svojo embalažo in poskrbite za ustrezno higieno, 

 upoštevajte varnostno razdaljo in druge ukrepe NIJZ za preprečevanje okužbe. 
 
Tudi pri prodaji na kmetijah je treba upoštevati ukrepe za primerno zaščito za preprečevanje 
širjenja okužbe. Zato tako prodajalce kot tudi kupce pozivamo, da se izogibate nepotrebnim 
stikom. 
 
Prodajo kmetijskih pridelkov in izdelkov (po predhodnem dogovoru) nudijo naslednje 
kmetije: 

 Kokalj, Spodnje Koseze, kontakt Štefka 051-674-899: mleko in mlečni izdelki, med 

 Burja, Spodnje Koseze, kontakt Alenka 031-225-688: zelenjava in krompir, 

 Matožet (Gales), Krašnja, kontakt Minka 031-613-564 in Avguštin 031-490-195: kruh 
in pekovsko pecivo (samo ob sobotah), rezanci (široki in ozki), ekološka kokošja jajca, 

 Škrbe, Trnjava, kontakt Rok 031-795-206: ekološka zelenjava in sadike zelenjave, 
jagode 

 Mahkot (Kos), Videm pri Lukovici, kontakt Peter 040-381-819: zelenjava, pirina in 
pšenična moka, kokošja jajca, kravje mleko, vložena zelenjava (vse ekološko), 

 Matet (Cerar), Gradišče, kontakt Tanja 031-359-061: kravje mleko in mlečni izdelki, 
zelenjava (vse ekološko), 

 Cjazovc (Pestotnik), kontakt Breda 031-486-561: različne moke in zdrobi (vse 
ekološko), 

 Slapar, Vranke, kontakt Klavdija 070-603-133: jabolčni sok in jabolčni kis, 

 Dežman, Gabrje pod Špilkom, kontakt Primož 041-881-593 in Urška 031-798-121: 
ekološke testenine različnih vrst, eko jabolčni sok, 

 Pri Slaparju (Močnik), Mala Lašna, kontakt Janja 041-520-936: piškoti in drobno 
pecivo, 

 Kersnik, Brdo pri Lukovici, kontakt Urška 041-826-256: fižol v zrnju, kokošja jajca, 
jabolčni kis, pšenična moka, kmalu tudi šparglji (vse ekološko), 

 Nakrst, Preserje pri Lukovici, kontakt Primož 051-315-462: krompir, kravje mleko, 
bučno olje, sončnično in ogrščično olje hladno stisnjeno. 

 
 
Med in medene izdelke lahko kupite pri čebelarjih, ki so uporabniki znamke Zakladi Črni 
graben. Najdete jih na tej  povezavi: https://www.lukovica.si/post/143395. 
 
 
Podatki so bili pripravljeni v sodelovanju s Pavlo Pirnat, Kmetijska svetovalna služba, 
Izpostava Domžale. 
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