
Seznam ponudnikov na sejmu na Veselih dnevih v Žirovnici 2009, 
nedelja 6. september 2009, od 11.00 dalje 

 
 
Hlebanja Mojca, Srednji vrh 9, 4282 Gozd Martuljek 
Mleko in mlečni izdelki: poltrdi sir, poltrdi sir z dodatki, mehki sir, mehki sir z 
dodatki, mehki sir v olivnem olju, kislo mleko, jogurt in skuta. Za svoje izdelke 
so na ocenjevanju dobrot slovenskih kmetij  prejeli že kar nekaj priznanj. 
 
Kmetija Turk, Rovte 8, 4244 Podnart 
Na Kmetiji Turk se že dolga leta ukvarjajo s sadjarstvom in žganjekuho. Sad 
njihovega dela so številni domači izdelki: zeliščna žganja, zeliščni likerji, kis 
(jabolčni, zeliščni, čemažev), suho sadje in med. Kvaliteto njihovih izdelkov 
potrjujejo priznanja, ki so jih prejeli doma in v tujini. 
 
Oranič Anica, Planinska pot 1, 4294 Križe 
Doma pridelana zelenjava (pozno zelje, radič, paprika, krompir,..) 
 
Vovk Marjan, Dovje 10a, 4281 Mojstrana 
Vloženi šampinjoni, šampinjoni v kisu s pekočimi feferoni, odlične domače 
marmelade (malinova, jagodna, ribezova, bučna), malinovec, vložena rdeča 
pesa, domači kruh iz krušne peči, okrasne bučke,.. 
 
Potočnik Silva – Ekološka kmetija Potočnik, Brezje 66, 4243 Brezje 
Ekološki pridelki in izdelki, kot so ječmen (kosmiči, moka, ješprenj), pira (moka, 
kosmiči, zrna), pšenica (moka), fižol (stročji, zrno), različna zelenjava, sadike, 
posušena zelišča, ki jih lahko uporabite kot dodatek juham in omakam,.. 
 
Lukan Klinar Breda, Noše 1, 4243 Brezje 
Velika izbira unikatno vezenih prtov z narodnim motivom, vezene vrečke za čaj, 
vezene blazine, ki so polnjene s pirinimi luščinami bio pridelave, vezeni 
predpasniki, vse blagovne znamke »… za moj dom«, pa tudi ročno poslikani 
svileni izdelki in še kaj se bo našlo na njihovi stojnici. 
 
Starc Urška, Podljubelj 19, 4290 Tržič,  
Izdelujejo in prodajajo naravna mazila (ognjičevo, smrekovo, brinjevo, 
kostanjevo,..), s katerimi si boste olajšali marsikatero težavo. 
 
Škrjanc Janja, Sejmišče 1, 4000 Kranj, Brezglutenski izdelki, bio živila 
Ekološki brezglutenski namazi za na kruh, ali omake, brez konzervansov in brez 
holesterina. 
Izbirali boste lahko med različnimi čaji iz področja Gorenjske, različnimi 
naravnimi sokovi in olji, ki spadajo pod skupno blagovno znamko »… za moj 
dom«. Poleg tega boste lahko kupili aroma terapevtske blazine za spanje, osnova 
katerih so kijasti lisičjak, ekološke pirine luščine, rman, divja meta. Kijasti lisičjak 
pomaga pri revmatičnih boleznih sklepov, glavobolu, meta pomirja. 
 
Zaveljcina Marjeta s.p., Podblica 23, 4201 Zg.Besnica 
Že 15 let se ukvarjajo z izdelavo domačih piškotov, peciva in potic. Izdelki so iz 
sestavin, ki ne podaljšujejo roka trajanja (brez konzervansov, barvil, raznih E-
jev,..), so okusni in lepih oblik. Lahko izbirate med domačimi piškoti kot so: 
janeževi upognjenci, orehovi in marmeladni rogljički, breskve, orehi, donavski 



valovi, mafini, itd. Za posebne priložnosti vam lahko že servirano dostavijo na 
dom. 
 
Dobre Nataša, Snakovška 41, 4294 Križe 
Dekorativni izdelki iz suhega cvetja in raznovrstna, v celoti ročno izdelana 
rastlinska mila, kopalne soli in masažna olja. 
 
Pekarija Resman,  
Pekarija, ki izdeluje znane sladice, kruh in pecivo. Pristni domači pekovski izdelki 
so dobrodošli v vsakem gospodinjstvu in popestrijo jedilnik še tako zahtevnim 
jedcem. 
 
 
 
Mateja Kozmus, Selo pri Žirovnici 7a, 4274 Žirovnica 
Na stojnici bodo predstavljeni izdelki iz keramike in stekla. Kot pravita avtorici so 
izdelki: »Dar zemlje, ujet v sanje, podarjen soncu, da se pogleda vanje.« 
 
Mili d.o.o., Zabreznica 7h, 4274 Žirovnica 
Spodnje perilo in nogavice iz bambusa, ki so primerni za vse zahtevne kupce, ki 
iščejo kvaliteto, udobje in zdravje v enem. Izdelki iz bambusove preje zaradi 
vsebnosti antibakterijske snovi ostajajo dlje sveži in brez nezaželenega vonja, 
poleg tega se ne lepijo se kožo, so naravni in ostanejo suhi ter udobni. 
 
Noč Anton in Boštjan, Selo, 4274 Žirovnica,  
Priznana domača čebelarja, ki nudita širok izbor čebelarskih izdelkov (od medu 
do medenega šampanjca). Z redno uporabo teh izdelkov se nam poveča 
odpornost na bolezni zato ste vabljeni po svoj delček zdravja. 
 
Noč Stanko, Selo, 4274 Žirovnica, Selo, 4274 Žirovnica,  
Še eden izmed domačih čebelarjev, ki je obenem tudi mentor čebelarskega 
krožka v Osnovni šoli Žirovnica.  
 
ČD Anton Janša, Breznica, 4274 Žirovnica, Čebelarstvo 
Društvo ki letos praznuje 90. let obstoja. Člani imajo v lasti več čebelnjakov in 
nudijo različne čebelje pridelke.  
 
Šmid Cirila, Na Kresu 8, 4228 Železniki 
Med različnimi vrstami medenjakov so dražgoški in loški kruhki nekaj posebnega. 
Dražgoškega v celoti oblikujejo ročno, testo za loški kruhek pa odtiskujejo v 
posebej za to izrezljane lesene modele. Dobrih 200 let nazaj so kruhke 
uporabljali kot svatovsko darilo, pa tudi ob žegnanjih in godovih. Danes kruhek 
predstavlja turistični spominek, praznično darilo, vse bolj pa tudi poslovno darilo. 
 
ZTK Žirovnica, Žirovnica 14, 4274 Žirovnica 
Zavod skrbi za predstavitev Občine Žirovnica navzven. Poleg reklamnega 
materiala si boste na stojnici lahko kupili tudi Zbornik Občine Žirovnica, ki je bil 
izdan ob njeni 10. obletnici obstoja in se informirali o projektih ter turistični in 
kulturni ponudbi Občine Žirovnica. 
 
 
 



SPV-Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Žirovnica 
Glede na to, da se tudi skozi našo občino povečuje število prometnih udeležencev 
in s tem tudi število prometnih nesreč  je delovanje SPV še kako pomembno. Na 
SPV skrbijo za preventivne akcije in ukrepe, ki zagotavljajo večjo varnost 
udeležencev v prometu in na stojnici bodo nudili informacije o pravilni in varni 
udeležbi v prometu. Preizkusili se boste lahko tudi na »zaletavčku«.  
 
Pisek Marija, Dežmanova 4, 4248 Lesce 
Na stojnici boste našli vse od klekljanih čipk, vezenih prtov, kvačkanih okraskov, 
s katerimi lahko popestrite svoj dom, do čestitk iz prešanega cvetja, ki jih lahko 
poklonite kot darilo. 
  
Špenko Bojan (Bedanc in Pehta), Hotemaže 15, 4205 Preddvor  
Razstavljeni bodo unikatni predmeti in dekorativni spominki iz gline (skala s 
planiko, encijanom), keramike in lesa (unikatne sklede). Na sejmu bo razstavljen 
tudi lesen medved v naravni velikosti, ki v naročju drži čebelji panj. 
 
Muzej – lectarska delavnica, Linhartov trg 2, 4240 Radovljica 
Kot priznani izdelki stare slovenske obrti so izdelki iz medenega testa zelo lepo 
poslovno darilo ali pa lep turistični spominek iz naše dežele. Lect pa je tudi 
primerno darilo za različne praznike in obletnice. Vsi izdelki so ročno delo in 
izdelani iz zdravju neškodljivih sestavin.  
 
Kump Ankerst Alja, Sorška ulica 4, 4000 Kranj 
Na stojnici boste lahko spoznali zgodovino in tehnike ročne poslikave lesa. V živo 
bo namreč potekala poslikava lesa (panjske končnice, ure, kasete kmečkih 
skrinj,..). Ročno poslikani izdelki so seveda lahko lepo darilo ali turistični 
spominek. 
 
Stenko d.o.o, Špruha 3, 1236 Trzin,  
V podjetju ponujajo steklenice in kozarce različnih velikosti, barv in oblik in so 
namenjene shranjevanju različnih tekočin – olja, vina, žganja, medu… V ponudbi 
imajo tudi zamaške in pokrove, pa tudi kartonsko embalažo, ki jo lahko poljubno 
potiskate ali pa nanje nalepite nalepke. 
 
Mojca Zaplotnik, Sp. Bela 4, Preddvor 041523490 
Kvačkani izdelki za okrasitev doma. Voščilnice, slike, kvačkan nakit.  
 
Veronika Rozman, Hrastje, Kranj 
Unikatni lesen nakit (zapestnice, ogrlice, uhani, prstani). 
 
Gregor Gantar 
Prodaja pravega bohinjskega sira pridelanega na planini Laz. Bohinjski sir 
izdelujejo na bohinjskih planinah po tehnologiji ementalskega sira. Okus in 
aroma sta podobna kot pri ementalskemu siru, le očesa so posejana nekoliko 
redkejše. 
 


