
PONUDNIK 1: EKOLOŠKA KMETIJA KOCJANČIČ 

Osnovni podatki: 

 

Nosilec kmetije: Urban Kocjančič, Jaša Kocjančič, Vito 
Kocjančič in Marko Kocjančič 

Naslov: Gotenica 2, 1338 Kočevska reka 

Kontaktna oseba: Jaša Kocjančič 

Telefon/e-mail: Kocjancic.jasa3@gmail.com; 031 599 928 

Pridelava ekološka/integrirana: Ekološka 

Seznam pridelkov z okvirnimi količinami  

Ekološko mleko 365.000L na leto (1000L dnevno) 

Ekološki jogurt (sadni in navadni) 110.000L (300L dnevno)  

Ekološka skuta 5.000 KG letno 

Ekološki sir 2.500 KG letno 

  

  

  

  
 

EKOLOŠKA KMETIJA KOCJANČIČ d.o.o. 

Marko Kocjančič je v sodelovanju z Biotehniško fakulteto Ljubljana začel popolnoma nov način reje 

krav v Sloveniji. Niso zgradili klasičnih hlevov, ampak so krave tudi pozimi zunaj. Njihova osnovna 

dejavnost je ekološka pridelava mleka. Na kmetiji predelujejo ekološko kravje mleko v ekološke 

mlečne izdelke kot so sir, sir z okusi, mladi sir, navadni in sadni jogurt ter skuto. Za prodajo so začeli 

predelovati mleko, ko se je odprla tržnica v Kočevju. Pred tem so predelovali mleko le za domačo 

uporabo. Na začetku so izdelke prodajali le na kočevski tržnici in na kmetiji, sčasoma pa so začeli 

prodajati izdelke še v kočevske javne zavode. Po dveh letih delovanja je bilo potrebno objekt zaradi 

povečanega povpraševanja po njihovih izdelkih takratnemu objektu prizidati še nov objekt in ga 

opremiti z novo, večjo in modernejšo mehanizacijo. S tem pa so pričeli sodelovati tudi s trgovinami 

Interspar. 
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PONUDNIK 2: ZAVOD NESSLETAL 

Osnovni podatki: 

 

Nosilec kmetije: Matjaž Matko 

Naslov: Koprivnik 13, 1330 Kočevje 

Kontaktna oseba: Matjaž Matko 

Telefon/e-mail: info@kocevskirog.si; Matjaž: 031-637-022 

Pridelava ekološka/integrirana: Integrirana 

Seznam pridelkov z okvirnimi količinami  

Jabolčni sok 10.000L letno 

Jabolčni kis 1000L letno 

Medovnjaki 400kg letno 

Pirini slani piškoti 400kg letno 

  

  

  

  
 

Na  Kočevskem  uspevajo  tradicionalne  sorte  jablan  in  hrušk.  Iz  neškropljenega  sadja  

pridelujemo  naraven  kis  in  sadni  sok.  Naši kupci   so   večinoma   ekološko   ozaveščeni   in   

prisegajo   na   naravne   pridelke,   kakršni   so   možni   le   v   okviru   manjše,   butične 

proizvodnje. 

Veliko  skrbi  in  ljubezni,  ki  ju  vlagamo  v  naše  delo,  se  odraža  v  harmoničnem  okusu  

naših  sokov.  Ti  ne  vsebujejo  nobenih dodatkov.  To  potrjuje  tudi  več  zlatih  in  srebrnih  

priznanj.  Ponujamo  sadne  sokove  z  različnimi  kombinacijami  okusov.  Med  njimi 

prevladuje kombinacija hrušk in jabolk v različnih medsebojnih razmerjih. 

Naša  specifika  so  po  tradicionalnem  postopku  pripravljeni  jabolčni  kisi  z  različnimi  

okusi:  blagi  jabolčni  kis,  metin  kis  in  čemažev kis.  Čemaževe  cvetove  nabiramo  v  

neokrnjenih  gozdovih  v  okolici  Koprivnika.  Dolgo  zorijo  v  posebej  zato  namenjeni  kleti.  

Ob nenehnem spremljanju temperature oz. klime pridobi kis vrhunski okus, ki blagodejno 

vpliva na počutje in zdravje. 
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PONUDNIK 3: ALBIN LIKAR, NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI   

Osnovni podatki: 

 

Nosilec kmetije: Albin Likar 

Naslov: Vrh pri Fari 1 

Kontaktna oseba: Albin Likar  

Telefon/e-mail: Bine.likar@amis.net;  

Pridelava ekološka/integrirana: Ekološka 

Seznam pridelkov z okvirnimi količinami  

Jabolčni sok 10.000L 

Jabolčna marmelada z mandlji 1.000kg letno 

Slivova marmelada 300kg letno 

Češnjeva marmelada z lešniki 300kg letno 

Jabolčni kis 500L letno 

Pirina moka 300kg letno 

Jabolčni krhlji 100kg letno 

  
 

Na kmetiji pridelujemo sadje v travniških sadovnjakih. Zasajene imamo stare visokodebelne 

sorte jablan, hrušk in sliv ter orehe in lešnike. Iz ekološko pridelanega sadja stiskamo jabolčni 

sok, sušimo krhlje, pečemo sladice in kuhamo izvrstne marmelade. 

Kot lokalna turistična vodnika gostom predstaviva značilnosti in zanimivosti Kostela in širše 

Kočevske. Reka Kolpa, okoliška jezera, prostrani gozdovi, kostelski grad in ostale 

znamenitosti obogatijo vaše bivanje pri nas. 
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PONUDNIK 4: MATEJA RADI s.p. 

Osnovni podatki: 

 

Nosilec kmetije: Mateja Radi 

Naslov: Mozelj 20A, 1330 Kočevje 

Kontaktna oseba: Mateja Radi 

Telefon/e-mail: Mateja.radi@gmail.com; 041 895 463 

Pridelava ekološka/integrirana: integrirana 

Seznam pridelkov z okvirnimi količinami  

Sladkorni grah 100kg letno (dobavljivo julij – oktober) 

Črna paprika 100kg letno (dobavljivo julij – oktober) 

Kolobarjasta pesa 50kg letno (dobavljivo julij – oktober) 

Zelena solata  300kg letno (dobavljivo maj – oktober) 

Paradižnik 200kg letno (dobavljivo julij – oktober) 

Por 200kg letno (maj – oktober) 

Paprika (rdeča, zelena) 300kg letno (dobavljivo julij – oktober)  

  
 

Mateja Radi iz Kočevja je ena izmed ponudnic zelenjave na kočevski tržnici, ki se je 

kočevskim branjevcem pridružila letos. S pridelavo zelenjave se sicer ljubiteljsko ukvarja že 

pet let, letos pa je začela zelenjavo tudi prodajati. Začela je zelenjavo neobičajnih barv in 

oblik pridelovati sama ob sicer povsem običajni, vsem dobro poznani zelenjavi, na preko 200 

m2 velikem vrtu okoli hiše. Raznovrstne in raznobarvne zelenjave, za kakršno mnogi še danes 

v Kočevju ne vedo niti, da obstaja, je pridelala več kot dovolj za svoje potrebe, viške pa je tu 

in tam prodala sodelavkam. Pri tem je ugotovila, da je zanimanje za neobičajno zelenjavo, 

kot so denimo črna paprika, sladkorni grah, ki se ga je v stročju, ali pa kolobarjasta pesa, ki 

ima rdeče in bele kolobarje, kar precejšnje. 
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PONUDNIK 5: ROK RIJAVEC, NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI 

Osnovni podatki: 

 

Nosilec kmetije: Rok Rijavec 

Naslov: Mozelj 2, 1330 Kočevje 

Kontaktna oseba: Rok Rijavec 

Telefon/e-mail: Rok.rijavec@gmail.com 

Pridelava ekološka/integrirana: integrirana 

Seznam pridelkov z okvirnimi količinami  

  

Suhomesnati izdelki 500kg letno 

Svinjsko meso 4t letno 

Jagnjetina  1t letno 

  

  

  

  
 

Mlad perspektiven kmet Rok Rijavec z edino klavnico v kočevski občini, vzgaja svinje, ovce in 

koze predvsem za kasnejšo predelavo mesa. V svoji ponudbi ima številne izdelke kot so 

klobase za kuhanje, slanina, suhe salame in številne druge. Prodaja tudi sveže meso, lahko pa 

pripravi tudi pečeno meso.  
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PONUDNIK 6: SUZANA VARDJAN 

Osnovni podatki: 

 

Nosilec kmetije: Suzana Vardjan 

Naslov: Trata II, 1330 Kočevje 

Kontaktna oseba: Suzana Vardjan 

Telefon/e-mail: Suzana.vardjan@gmail.com 

Pridelava ekološka/integrirana: Ekološka 

Seznam pridelkov z okvirnimi količinami  

Jagode 500kg (dobavljivo julij – oktober) 

Solata 300kg (dobavljivo maj – oktober) 

Paprika 500kg (dobavljivo julij – oktober) 

Čebula 500kg (dobavljivo julij – november) 

  

  

  

  
 

Suzana Vardjan iz Kočevja je leta 2003 na družinskem zemljišču na Bregu pri Kočevju uredila 

njivo, nakateri je pridelovala zelenjavo za svojo družino. Leta 2015, ko je postalo jasno, da bo 

Kočevje le dobilo dolgo pričakovano tržnico, pa sta skupaj s hčerko Pijo Krže za več kot trikrat 

povečali obdelovalno površino za zelenjavo, kasneje pa še štirikratno povečanje obdelovalnih 

površin, predvsem za zelenjavo in sadje.  
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PONUDNIK 7: EKOLOŠKA KMETIJA IN SIRARSTVO KONDA, IVAN KONDA - 

NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI 

Osnovni podatki: 

 

Nosilec kmetije: Konda Ivan 

Naslov: Dol 6, 8342 Starti trg ob Kolpi 

Kontaktna oseba: Ivan Konda 

Telefon/e-mail: 031 278 541 

Pridelava ekološka/integrirana: Ekološka 

Seznam pridelkov z okvirnimi količinami  

Sir feta 100kg 

Skuta 500kg 

Poltrdi sir brez dodatkov 500kg 

Poltrdi sir z dodatki 500kg 

Domači jogurt 200kg 

  

  

  
 

Ekološka kmetija Konda leži ob reki Kolpi v vasici Dol. Obdana je s sadovnjaki in travniki. Od 

Kostela je oddaljena približno 15 km vzdolž reke Kolpe. Družina Konda se je nekoč ukvarjala z 

mlinarstvom, zdaj pa smo se preusmerili v izdelavo sira in drugih izdelkov iz domačega 

mleka. Tako lahko gostje poleg hiše ob stari žagi, mlinu in dvojnem kozolcu vidite še sirarno. 

Biološko pridelamo večino hrane, ki jo ponudimo svojim gostom. Pečemo tudi več vrst kruha 

iz doma pridelanega žita. Usmerjeni smo predvsem v predelavo ovčjega mleka, tako vam 

nudimo vrsto ekoloških izdelkov iz ovčjega mleka. Poleg tega vam nudimo tudi ovčje meso, 

goveje meso, domače prašiče in ostale domače dobrote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PONUDNIK 8: KMETIJA ČRČEK 

Osnovni podatki: 

 

Nosilec kmetije: Azra Črček 

Naslov: Koprivnik 14, 1330 Kočevje 

Kontaktna oseba: Azra Črček 

Telefon/e-mail: Azra.crcek@gmail.com 

Pridelava ekološka/integrirana: Integrirana 

Seznam pridelkov z okvirnimi količinami  

Kokošja jajca 14.000 letno 

Gobe (gozdne) 200kg letno (marec – november) 

Čebula 200kg letno (dobavljivo julij – oktober) 

Paprika 200kg letno (dobavljivo julij – oktober) 

Solata 150kg letno (dobavljivo april – oktober) 

  

  

  
 

Na kmetiji Črček se ukvarjajo  perutninarstvom. »Začeli smo s 70 piščanci, potem povečali na 

150. V Koprivniku pri Kočevju pridelujejo različno zelenjavo, predvsem pa je poudarek na 

kvaliteti in resnično lokalni hrani.  
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PONUDNIK 9: KMETIJA ŠTEFANČIČ, BLAŽ ŠTEFANČIČ S.P. 

Osnovni podatki: 

 

Nosilec kmetije: Blaž Štefančič 

Naslov: Fara 2, 1336 Kostel 

Kontaktna oseba: Blaž Štefančič 

Telefon/e-mail: 041 834 773 (Blaž Štefančič) 

Pridelava ekološka/integrirana: ekološka 

Seznam pridelkov z okvirnimi količinami  

Ekološki jogurt iz kozjega mleka 2500L  

Ekološko kozje mleko 3000L 

Ekološki sir iz kozjega mleka 400kg 

  

  

  

  

  
Ekološka Kmetija Štefančič iz Fare na Kočevskem je naš novi ponudnik izdelkov iz kozjega 

mleka. Lastnik kmetije Blaž Štefančič se je po končani diplomi iz živinoreje zaposlil kar na 

lastni kmetiji. Nekaj znanja je pridobil na fakulteti, še več pa v času sodelovanja z Markom 

Kocjančičem na njegovi kmetiji. Blaž je začel tako rekoč iz nič. Za začetek je najel zemljo v 

okolici Fare, Vasi in celo Banje Loke, kjer je na pretek ostarelih kmetij, kjer ne morejo več 

sami obdelovati svojezemlje. Danes ima kmetija Štefančič, ki jo najdete v Fari 2 a, v najemu 

20 ha obdelovalnih površin, vendar v večini travnike in pašnike. To seveda ni v enem kosu, 

kar bi bilo za živinorejsko proizvodnjo zaželeno. Na teh kraških travnikih pridela dovolj krme 

za 50 koz, 6 krav, nekaj svinj in štiri konje. Ker je Blaž izredni ljubitelj živali, seveda nima 

običajnih živali, ampak posebne avtohtone in tradicionalne živali, ki smo jih v Sloveniji gojili 

»v starih časih«. Koze, ki dajejo ekološki kmetiji tudi največ prihodka, so »srnaste« 

tradicionalne pasme in pa »drežniške«, ki sodijo med avtohtone pasme. Majhne,nezahtevne 

krave sodijo v avtohtono »cikasto« pasmo. S temi preprostimi rdeče-belimi kravami je 

navdušil tudi okoliške kmete. Seveda morajo imeti na kmetiji tudi avtohtone»krškopoljske« 

prašiče in številno perjad. Žena Anja je živilski tehnolog, z živinorejcem Blažem sta idealna 

kombinacija za pridelavo in predelavo mleka. Predvsem iz kozjega mleka izdelujeta odlične 

ekološke izdelke od sira, mehkega sira skute, jogurta, prodajata pa tudi sveže kozje mleko, 

po katerem je veliko povpraševanja. Poleg travnikov imajo le 30 arov njivskih površin, ki jih 

uporabijo za pridelavo žit ali celo zelenjave, vendar so predvsem usmerjeni v predelavo 

mleka.  

 

 

 



PONUDNIK 10: NASADI KOČEVSKE, PRIDELAVA IN PREDELAVA SADJA IN 

ZELENJAVE BORUT VOLARIČ S.P 

Osnovni podatki: 

 

Nosilec kmetije: Borut Volarič 

Naslov: Trata III 6, 1330 Kočevje 

Kontaktna oseba: Borut Volarič 

Telefon/e-mail: 041 390 318 

Pridelava ekološka/integrirana:  

Seznam pridelkov z okvirnimi količinami  

Sok iz Aronije 2000L 

Marmelada iz Aronije 150kg 

Sveža aronija 2T 

  

  

  

  

  
Borut Volarič ponuja v lokalnem okolju pridelan sok iz aronije. Deluje z partnerjem Miranom 

Komelom. Na občinski zemlji, na 2,5ha je zasedil 3,8km dolgo vrsto aronije iz katere pridobi 

približno 3,5 ton aronije, ki jo spremeni v sok ali proda kot svežo, nekaj izmed tega pa 

predela v marmelado. Trenutno imajo še butično prodajo, za velike trgovine pa so zaenkrat 

še premajhni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PONUDNIK 11: RANISAVLJEVIČ RANKO 

Osnovni podatki: 

 

Nosilec kmetije: Rajko Ranisavljevič 

Naslov: Vesna Jovanovska 

Kontaktna oseba: Vesna Jovanovska 

Telefon/e-mail: 031 257 180 

Pridelava ekološka/integrirana: integrirana 

Seznam pridelkov z okvirnimi količinami  

Kokošja jajca  

Krompir 1T (dobavljivo marec – november) 

Čebula 200kg (dobavljivo april – oktober) 

Peteršilj 50kg (dobavljivo julij – oktober) 

Redkvica 150kg (dobavljivo julij – oktober) 

Solata 200kg (dobavljivo marec – oktober) 

Mlada čebula 100kg (dobavljivo april – avgust) 

  
Rajko Ranisavljević in Vesna Jovanovska gospodarita na edini ovčerejski kmetiji v kočevski 

vasi Koprivnik. V stari kočevarski vasi na obrobju Kočevskega roga imajo sicer ovce še pri treh 

hišah, a le po 4 do 5, za svoje potrebe, tako da se s kmetijo Ranisavljević ne morejo 

primerjati. Rajko in Vesna imata namreč 60 ovac in jagenjčke prodajata, letos pa sta se 

odločila, da bosta čredo skoraj podvojila. 

Rajko in Vesna sta prevzela kmetijo po Rajkovem pokojnem očetu pred dvema letoma in pol. 

Gre za hribovito kmetijo, ki obsega 10 hektarjev zemlje, na katerih je približno polovica 

pašnikov, drugo polovico pa kosijo, po košnji, ko trava ponovno zraste, pa pasejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PONUDNIK 12: KMETIJA OBLAK 

Osnovni podatki: 

 

Nosilec kmetije: Stanko Oblak 

Naslov: Graben 4, Ortnek 

Kontaktna oseba: Stanko Oblak 

Telefon/e-mail: 041 216 392;  oblakstanko144@gmail.com 

Pridelava ekološka/integrirana: integrirana 

Seznam pridelkov z okvirnimi količinami  

Paprika 400kg (dobavljivo julij – oktober) 

Paradižnik 300kg (dobavljivo julij – oktober) 

Motovilec 200kg (dobavljivo november - februar) 

Solata  500kg (dobavljivo julij – oktober) 

  

  

  

  
Oblakova kmetija je gorsko-višinska oziroma hribovska, zaznamuje pa jo več posebnosti. 

Imajo edini rastlinjak za pridelavo zelenjave na območju med Ljubljano in Kolpo. Lega 

kmetije je zelo primerna za zgodnjo pridelavo solate: na vrhu hriba na nadmorski višini 750 

metrov ni mrazišč, rastlinjak pa ogreva razmeroma veliko sonca. Zlasti ponoči ga ogrevajo 

tudi s toplovodom iz kotlovnice, kjer kurijo sekance iz lastnega gozda. Imajo ga 20 hektarjev, 

sekajo pa večinoma sami. 
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PONUDNIK 13: DRUŠTVO HERBS 

Osnovni podatki: 

 

Nosilec kmetije: Ljuba Štefanič 

Naslov: Rožna ulica 6 

Kontaktna oseba: Ljuba Štefanič 

Telefon/e-mail: 040 415 031 

Pridelava ekološka/integrirana: Ekološka 

Seznam pridelkov z okvirnimi količinami  

Zeliščni čaj 250kg 

Sadni čaj 300kg 

Tinkture 100L 

Sirup za pit (bezeg, meta) 200L 

  

  

  

  
 

Društvo Herbs oziroma Ljuba Štefanič pridela različne zeliščne čaje in sadne čaje iz skrbno 

izbranih sestavin. Prav tako prideluje tinkture iz zelišč in sirupe iz bezga in mete. Vse 

sestavine prihajajo iz lastne ekološke pridelave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PONUDNIK 14: ZDRUŽENJE KOČEVSKI MED 

Osnovni podatki: 

 

Nosilec kmetije: Tomaž Lovšin 

Naslov: Trata XIV/6a, 1330 Kočevje 

Kontaktna oseba: Tomaž Lovšin 

Telefon/e-mail: 031 451 434 

Pridelava ekološka/integrirana: Pod zaščiteno blagovno znamko 

Seznam pridelkov z okvirnimi količinami  

Gozdni med 4T 

Smrekov med 1T 

Hoja med  1,5T 

Lipov med 1T 

  

  

  

  
Kočevski gozdni med z zaščiteno označbo porekla je pridelan na širšem območju Kočevske, ki 

sodi v preddinarsko in dinarsko območje. 

Kočevska gozdnata krajina se zaradi neokrnjene narave uvršča med najbolj ohranjena 

območja Evrope. Kočevska je, skupaj z dolino Kolpe, opredeljena kot zavarovano območje v 

mreži evropskih naravovarstvenih območij v okviru projektov Natura 2000. 

Območje čebelje paše je izrazito gozdnato, osrednji del območja meri 800 km2 in je 95 % 

poraščeno z gozdnim drevjem. K floristični pestrosti prispeva tudi vegetacija gozdnih 

obronkov, traviščna in močvirna vegetacija. Za območje je značilno ekstenzivno kmetijstvo, 

kjer prevladuje živinoreja na travnatih površinah. 

Posebej je potrebno poudariti, da se čebelja paša odvija v ekološko neokrnjeni, pretežno 

gozdnati pokrajini, z zelo pestro floristično sestavo, kar omogoča pridelavo visoko 

kakovostnega medu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PONUDNIK 15: ZADRUGA ZAKLADI KOČEVSKE Z.O.O., SO.P. 

Osnovni podatki: 

 

Nosilec kmetije: Predsednik Zadruge, Branko Merhar 

Naslov: Trata XIV/6a, 1330 Kočevje 

Kontaktna oseba: Tatjana Rauh 

Telefon/e-mail: 031 025 105 

Pridelava ekološka/integrirana: Ekološka in integrirana 

Seznam pridelkov z okvirnimi količinami  

Jabolčni sok 20.000L letno 

Moka (različne vrste) 5.000kg letno 

Jabolčni kis 5.000l letno 

Jabolka 10T 

Kravje mleko 400.000L letno 

Lokalno pivo 15.000L letno 

Med (različne vrste) 6T 

Sir (kozji, kravji, ovčji) 2T 

Zelenjava in sadje (veliko vrst, različnih vrst) 15T (dobavljiva med marcem in 
novembrom) 

Kokošja jajca 40.000 letno 

Marmelade (različne vrste)  2T 

Ekološki jogurti (različne vrste) 120.000L 
Namen ustanovitve je bil povezati takrat razdrobljene kmetijske pridelovalce za povečanje 

lokalne samooskrbe in nastopiti s skupno blagovno znamko Zakladi Kočevske. Na začetku se 

je v zadrugo vključilo sedem zadružnikov, danes jih lahko naštejejo več kot deset. Zadrugo 

trenutno predstavljajo kmetija Kocjančič iz Gotenice, Bine Likar iz Lukčeve domačije v občini 

Kostel, kočevski podjetji Recinko in Kočevski les, Razvojni center Kočevje – Ribnica, Slovensko 

združenje za duševno zdravje Šent, Davor Papež z družinske kmetije Papež v Mozlju, ekološki 

kmet Gregor Gomol iz Starega Brezja, Suzana Vardijan, ki na bregu prideluje zelenjavo, 

zeliščarka Ljuba Štefanič in Zavod Nesseltal Koprivnik. 

Zadruga Zakladi Kočevske je bila ustanovljena konec leta 2015. V preteklih letih svojega 

obstoja je uspešno povezala lokalne pridelovalce iz območja Kočevske pod enotno blagovno 

znamko Zakladi Kočevske. Trenutno ima Zadruga 12 članov ter približno 40 poslovnih 

partnerjev. Glavni proizvodi Zadruge so ekološki mlečni izdelki, jabolčni sokovi, jabolka in 

suho sadje ter sezonsko sadje in zelenjava. 

 


