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Uvod
Pokrajino občine Sevnica v večjem 
delu zaznamujejo podeželska 
območja, ki so dom prostranim 
travnikom, gozdnim površinam, 
skrbno obdelanim njivam in drugim 
kmetijskim oblikam. Meri preko 27 
tisoč hektarjev površine, od tega 
je kmetijskih zemljišč preko 10 
tisoč hektarjev s 1440 kmetijskih 
gospodarstev, med njimi je 120 
čistih kmetij. Vse te izjemne 
naravne danosti omogočajo 
pridelavo vrhunske hrane in drugih 
proizvodov s poreklom. 

Prevladujoče podeželska občina 
nudi prostor za široko kmetijsko 
dejavnost – od sadjarstva, 
živinoreje, vinogradništva, 
poljedelstva. Košarica dobrot z 
domačim poreklom iz naših krajev 
je tako kaj hitro polna, predvsem pa 
zelo raznolika in vsebinsko bogata. 

Občina Sevnica kot lokalna 
skupnost na različne načine 
pospešuje, širi in nadgrajuje verigo 
trajnostne lokalne oskrbe s hrano. 
Kratka pot od pridelovalca do 
potrošnika ima zelo pozitivne 
okoljske učinke, seveda pa je 
pridelava poljskih in sadjarskih 
pridelkov ter raznih drugih 
živilskih izdelkov na kmetijah 
zelo pomembna gospodarska 
dejavnost, ki številnim daje delavno 
mesto. Tako pridelava kot prireja se 
izvajata na sonaraven način. 
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V katalogu je predstavljenih 18 
lokalnih ponudnikov, ki stalno ali 
sezonsko ponujajo svoje pridelke in 
izdelke. Oglejte si njihovo ponudbo 
in jih obiščite tudi v živo.

Vabljeni na Kmečko tržnico Sevnica!

Stik s kupcem pa je v procesu 
prodaje ključnega pomena, zato je 
pomembno kakovostno omogočati, 
da se kmetje lahko predstavijo ter 
svoje pridelke in izdelke in prodajajo 
na kmečkih tržnicah. V Sevnici je ta 
pričela delovati leta 2007, leta 2014 
pa je bila razširjena in dopolnjena 
z novimi, sodobnimi stojnicami, ki 
oživijo vsako sredo, petek in soboto 
med 8. in 12. uro. 

Najdemo lahko vse vrste sveže 
zelenjave in ozimnico, sadje, 
sezonsko jagodičevje, razne 
domače moke, kruh, potice, drobno 
pecivo, testenine, žganja, med in 
medene izdelke, zelišča, mleko, 
sir, skuto, jogurte in razne druge 
mlečne produkte, jajca, oreščke, 
vrtnine, šparglje, ekološke pridelke 
in mnoge druge domače dobrote. 
Ker so večinoma pridelane na 
integriran in ekološki način, jih 
odlikuje zdrava narava z veliko 
vitamini, antioksidanti, minerali 
in hranili – skratka za zdravo telo 
številne pozitivne lastnosti. Izdelki 
domače predelave prav tako ne 
vsebujejo raznih konzervansov, 
barvil in drugih škodljivih kemikalij. 
Ozaveščeno prebivalstvo vse to 
zelo ceni in spoštuje, kar dokazuje 
velik obisk tržnice skozi vse leto. 
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MESNINE DANIČIČ 
Milan Daničič
Kompolje 6 a                                             
8294 Boštanj
kontakt: +386 41 571 752
e-pošta: mdanicic@gmail.com 

KRATKA PREDSTAVITEV:
• S pridelovanje suhomesnih 

izdelkov se ukvarja že vrsto let.
• Trikratni Sevniški prvak in 15 let 

finalist državnega prvenstva v 
izdelavi suhih salam.

• Vsi suhomesni izdelki narejeni po 
starem tradicionalnem receptu.

• Posebnost: suhe salame.

PONUDBA NA TRŽNICI
• suhe salame,
• špehovke,
• klobase za kuhanje,
• slanine,
• paštete,
• ocvirki v svinjski masti,
• prekajena vratovina,
• zaseka.

Tržni dnevi: 

vsaka sobota v letu

Mesnine
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Mesnine
KMETIJA MATKO
Andrej Matko                                     
Studenec 64                               
8293 Studenec                                                    
kontakt: +386 31 391 495
e-pošta: kmetija.matko@gmail.com 

KRATKA PREDSTAVITEV:
• S predelavo skrbno izbranega 

kakovostnega mesa na klasičen 
domač način se ukvarjajo devet 
let.

• Vsi mesni izdelki so začinjeni 
z osnovnimi začimbami, brez 
dodanih konzervansov.

• Posebnost: vsi izdelki, ki so v 
prodaji.

PONUDBA NA TRŽNICI
• suhe salame,
• klobase,
• suho meso,
• mesnine za žar …

Tržni dnevi: 

vsak petek in sobota v letu
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Sadje in zelenjava
KMETIJA ROBEK
Boštjan Robek                             
Anovec 13                     
8272 Zdole                           
kontakt: +386 31 347 402
e-pošta: kmetija.robek@gmail.com

KRATKA PREDSTAVITEV:
• Sadjarska kmetija se s 

pridelovanjem sezonskega sadja 
na 3 hektarjih površine ukvarja 
že 28 let.

• Vso sadje je pridelano na 
integriran način, po »Global 
G.A.P.« standardih. Izpolnjujejo 
najvišje standarde kakovosti.

• Posebnost: breskve in jabolka.

PONUDBA NA TRŽNICI:
Breskve – sorte:
• sprinbelle, 
• redhaven in 
• norman.

JaBolka – sorte:
• idaret,
• pinova evelina,
• janagold,
• zati delišes in
• carjevič.

Tržni dnevi: 

julij in oktober–december 

sreda, petek, sobota
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EKO KMETIJA ČEČKO
Martina Čečko                                 
Šmarčna 2                            
8294 Boštanj                                               
kontakt: +386 31 581 874
                +386 7 81 42 947
e-pošta: ekokmetijacecko@gmail.com 

KRATKA PREDSTAVITEV:
• Ekološka kmetija se s 

pridelovanjem sezonske zelenjave 
in orehov na hektarju obdelovalne 
površine ukvarja že 16 let.

• Vsa semena in sadike vzgojijo 
doma.

• Polja obdelujejo ročno.
• Posebnost: solata Rjavka, katere 

seme ohranja stoletno tradicijo.

PONUDBA NA TRŽNICI:
• sezonska zelenjava,
• orehi,
• jajca.

Tržni dnevi: 

julij in oktober–december 

sreda, petek, sobota

Sadje in zelenjava
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Sadje in zelenjava
KMETIJA BLATNIK
Silvo Blatnik                                     
Velika Hubajnica 6         
8293 Studenec                        
kontakt: +386 41 646 764

KRATKA PREDSTAVITEV:
• Majhna kmetija, ki je kot 

prva v Posavju na 30 arih 
zasadila šparglje. Šest let se 
ukvarjajo še z vinogradništvom 
in pridelovanjem sezonske 
zelenjave.

• Šparglje obdelujejo in pobirajo 
ročno, ne uporabljajo škropiv.

• Posebnost: šparglji in cviček.

PONUDBA NA TRŽNICI:
• šparglji,
• sezonska zelenjava,
• cviček,
• modra frankinja,
• belo vino.

Tržni dnevi: 

od aprila do začetka junija

srede in sobote
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KMETIJA LEVAK
Branka Levak                                  
Anovec 14                             
8272 Zdole                                   
kontakt: +386 31 312 627
e-pošta: levak.branka@gmail.com

KRATKA PREDSTAVITEV:
• S pridelovanjem sadja in 

zelenjave ter z vinogradništvom 
se ukvarjajo 25 let.

• Njihovo delo poteka po shemi 
malih kmetov, prav tako skrbijo, 
da so njihovi pridelki čim bolj 
kakovostni, zato določenega 
sadja in zelenjave tudi ne 
škropijo.

• Posebnosti: breskve in grozdje.

PONUDBA NA TRŽNICI:
• breskve,
• grozdje,
• jabolka,
• hruške,
• slive,
• češnje,
• sezonska zelenjava 

(krompir, fižol, korenje, zelje,
• vino.

Tržni dnevi: 

od maja do decembra

srede in sobote

Sadje in zelenjava
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Sadje in zelenjava
KMETIJA MLAKAR
Franc Mlakar                                      
Impolje 1                               
8293 Studenec                                               
kontakt: +386 41 452 985
e-pošta: mlakar.darinka@siol.net 

KRATKA PREDSTAVITEV:
• S pridelovanjem zelenjave in 

sadja na štirih hektarjih površine 
se ukvarjajo sedem let.

• Semena in sadike po večinoma 
vzgojijo doma.

• Ročno okopavanje pridelkov, vsa 
zelenjava je brez škropiv.

• Posebnost: sibirska borovnica 
ekološke pridelave.

PONUDBA NA TRŽNICI:
• sezonsko sadje,
• sezonska zelenjava,
• kisla repa in zelje,
• jabolčni kis,
• jabolčni sok,
• vložena zelenjava,
• spomladi regrat,
• poleti sibirska 

borovnica.

Tržni dnevi: 

vse srede in sobote v letu 
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KMETIJA ZORKO
Marjana Zorko
Ravne pri Zdolah 40a             
8272 Zdole                                                  
kontakt: +386 41 763 476
e-pošta: marjanzorro@gmail.com

KRATKA PREDSTAVITEV:
• Družinska kmetija s 

pridelovanjem zelenjave in jagod 
na 1,5 hektarja površine ohranja 
tradicijo 20 let.

• Pridelava vse zelenjave in sadje 
poteka na integrirani način.

• Posebnost: jagode in sezonska 
zelenjava.

PONUDBA NA TRŽNICI:
• krompir,
• fižol,
• čebula,
• česen, 
• solata (več vrst),
• korenje,
• paradižnik,
• paprika,
• feferoni,
• jajčevci,
• bučke,
• brokoli,
• cvetača,
• kumare, tudi za vlaganje, 
• rdeča pesa,
• koleraba,
• zelje,
• črna redkev.

Tržni dnevi: 

vse srede in sobote v letu

Sadje in zelenjava
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Sadje in zelenjava
KMETIJA ŠMIT
Marija Šmit                                       
Žurkov Dol 51                      
8290 Sevnica                                                
kontakt: +386 51 815 574
e-pošta: joskosmit@gmail.com

KRATKA PREDSTAVITEV:
• S pridelovanjem zelenjave 

in sadja na treh hektarjih se 
ukvarjajo deset let. Ukvarjajo se 
še z mlekarstvom in predelavo 
mleka.

• Pridelki so brez škodljivih škropiv 
ter so ročne pridelave, mlečni 
izdelki pa so brez konzervansov 
in raznih škodljivih sestavin.

PONUDBA NA TRŽNICI
• sezonska zelenjava,
• sezonsko sadje,
• fižol,
• orehi,
• jajca,
• skuta,
• mleko.

Tržni dnevi: 

vse srede in sobote v letu
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KMETIJA JAZBEC   
Majda Jazbec
Drožanje 13
8290 Sevnica            
kontakt: +386 7 81 42 370
                +386 41 715 949
e-pošta: kmetija.jazbec@gmail.com 

KRATKA PREDSTAVITEV:
• Pridelovanje žita na 15 hektarjih 

površine, peka različnih vrst 
kruha v krušni peči, potic in 
ostalega peciva že 10 let.

• Njihovi pekovski izdelki so iz 
domačih žit, brez konzervansov 
in ostalih škodljivih snovi, 
narejeni po tradicionalnih 
receptih.

• Posebnost: različne vrste kruha 
iz krušne peči, nagrajene z 
zlatom in bronom, ter janeževi 
upognjenci, ki so prejeli 12 
zlatih priznanj na ocenjevanju 
»Dobrote slovenskih kmetij« na 
Ptuju.

PONUDBA NA TRŽNICI:
• različne vrste kruha in 

krušne peči,
• janeževi upognjenci,
• potice,
• pecivo,
• domači rezanci in testenine,
• jajca, dostopna tudi na 

sevniškem jajcematu. 

Kruh, potice in drobno pecivo

Tržni dnevi:

marec–maj in september–december

vsaka sobota v letu
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KMETIJA JAZBEC
Mihael Jazbec
Budna vas 15 a                
8297 Šentjanž                                           
kontakt: +386 41 552 560
e-pošta: mihael.jazbec@gmail.com 

KRATKA PREDSTAVITEV:
• Hribovska kmetija, poznana po mleku in 

domačih mlečnih izdelkih, ki prejemajo 
odlične ocene,

• Posebnost: na ocenjevanju »Dobrote 
slovenskih kmetij« so prejeli zlato 
priznanje za jogurt – vanilja s 
čokoladnimi kroglicami ter srebrno 
priznanje za jogurt – pečeno jabolko in 
za sir za žar.

PONUDBA NA TRŽNICI
• jogurti (različni okusi),
• skuta,
• sir za žar,
• mlad sir,
• sir z zelišči,
• mleko,
• pregreta smetana,
• sirotka,
• poleti in jeseni pa tudi 

razna sezonska zelenjava.

Tržni dnevi: 

vsako sredo in soboto v letu

Mleko in mlečni izdelki
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JOŽE PIRC 
Zgornje Mladetiče 13a                         
8295 Tržišče                                       
kontakt: +386 7 81 84 346 
                +386 41 651 378 
e-pošta: cebelar.pirc@gmail.com

KRATKA PREDSTAVITEV:
• S čebelarsko tradicijo se 

ukvarjajo že 35 let.
• Imajo preko sto čebeljih 

panjev, ki jih tudi s posebnim 
tovornjakom vozijo na pašo 
zaradi čistosti določene sorte 
medu.

• Posebnost: akacijev med.

Tržni dnevi: 

vse srede v letu

Med in drugi čebelji izdelki

PONUDBA NA TRŽNICI:
• med – gozdni,
• med – akacija,
• med – cvetlični,
• med – hoja,
• med – kostanjev,
• med – lipov,
• cvetni prah,
• propolis,
• suho sadje v medu …
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ČEBELARSTVO in 
KMETIJA KERIN
Božica Kerin                                       
Bučerca 17                                  
8270 Krško                                                
kontakt: +386 40 439 236
e-pošta: boza.kerin@gmail.com 

PONUDBA NA TRŽNICI
• ameriški slamnik v 

domačem žganju,
• sirup iz ameriškega 

slamnika,
• posušeni cvetovi 

ameriškega slamnika,
• med,
• medica,
• medeno žganje,
• ajdova moka,
• pira moka,
• pšenična moka.

Tržni dnevi: 

 vse srede in sobote v letu

Izdelki iz ameriškega slamnika, moka, med
KRATKA PREDSTAVITEV:
• S pridelavo raznih 

žit in ameriškega 
slamnika na dveh 
hektarjih površine ter s 
pridelovanjem čebeljega 
medu v 40 panjih se 
ukvarjajo sedem let.

• Posebnost so izdelki iz 
ameriškega slamnika.
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OLGA KAMNIKAR 
Žurkov Dol                 
8290 Sevnica                                       
kontakt: +386 40 858 777           

KRATKA PREDSTAVITEV:
• ročno sajenje in presajanje 

raznih sadik ter dišavnic v dveh 
rastlinjakih, desetletje izkušenj.

• Uporaba gnojila bioorganik; 
sadike niso škropljene.

• Posebnost: ruski paradižnik in 
domača solata, katere seme 
ohranja tradicijo že stoletje. 

Tržni dnevi: 

vse srede, petki in sobote v letu

Vrtne sadike

PONUDBA NA TRŽNICI:
• paprike (5 vrst),
• paradižniki (11 vrst),
• feferoni 

(sladki, polpekoči, pekoči)
• kapusnice,
• solate,
• bučke,
• dišavnice,
• jagode …

18 19



Vabljeni 
k obisku


