
 

TRŽNICA OBČINE RAČE – FRAM 

PREDSTAVITEV PONUDNIKOV IN PONUDBE 

 
Ponudniki na tržnici občine Rače – Fram so domačini s stalnim 

prebivališčem v občini Rače – Fram, izpolnjujejo zakonske normative za 

prodajo na tržnici in imajo pridobljena vsa zakonsko potrebna dovoljenja 

in soglasja; registrirane dopolnilne dejavnosti na kmetiji oz. druge 

registrirane dejavnosti. Tržnica poteka redno vsako soboto dopoldne na 

grajskem dvorišču  gradu Rače od 8. do 11. ure v poletnem času oz. od 9. do  

12. ure v zimskem času. 

 
 

1. KOZJEREJA IN SIRARSTVO KMETIJE FREŠER  

 
PONUDBA: pridelava svežega kozjega mleka in mlečnih izdelkov iz kozjega mleka: 

sveža kozja skuta, kozja skuta s čemažem, kozji sir v hlebčkih idr.. 

KONTAKT: Kmetija Frešer, Kopivnik 9, 2313 Fram 

Telefon: 041 865 516 (g. Andrej), e-mail: kozjerejafreser@gmail.com 

 
ZDRAVILNI UČINKI KOZJEGA MLEKA S FRAMSKEGA POHORJA                                                                                                             
»Z eno kozo za vsako slovensko družino bi pregnali kar nekaj zdravstvenih težav, za katerimi 

trpijo stari ali mladi Slovenci« (Škof, 2005).  

Smo družina Frešer iz Kopivnika nad Framom in se že tretje leto ukvarjamo z rejo drobnice in 

proizvodi iz kozjega mleka, ki ga da dvajset koz molznic srnaste pasme.  

 

 

 

Nekaj zdravih in dobrih lastnosti o kozjem mleku, ki ga ponujamo : 

 Je naravno homogenizirano in je zato lažje prebavljivo, 

 Je bogato s kalcijem, fosforjem, riboflavinom (vitamin B12) in kalijem, 

 Je primerno za mlade, ki so v obdobju hitre rasti,  

 Preprečuje nastajanje osteoporoze, redno uživanje kozjega mleka pomaga pri živčnih 

težavah, saj pomirja in odpravlja posledice stresa, izboljšuje koncentracijo in odpravlja 

občutke tesnobe, 

 Kozje mleko je naravno sredstvo proti staranju, 

 Pomaga pri zdravljenju želodčnih in črevesnih obolenj (diareja, kolika, zaprtje, 

bruhanje, napenjanje), 

 Pomaga pri respiratornih bolezni (astma, rinitis, bronhitis), 



 Preprečuje pri nastajanju kožnih sprememb (ekcem, dermatitis,izpuščaji), 

 Pomaga pri zdravljenju predvsem rakavih obolenj, 

 Primerno je za vse, ki so alergični na kravje mleko 

 

Prepričajte se o navedenem tudi sami! 

                

 

Naše koze molznice 
 

 

Zdravilni učinki kozjega mleka s Framskega Pohorja 
 

 

  

  



                

 

                                                                        

2. KMETIJA PLEČKO 
 

 

 

Ponudba: Živinoreja: pridelava svežega mleka, sveža jajca in vzreja govejega mesa.  

 

Poljščine: koruza, žitarice (ječmen, pšenica, pira, ajda) in oljne buče. 

 

Ostala ponudba: sveže pečen kruh iz krušne peči, sveža doma mleta moka: polnozrnata, 

pirina in ajdova, testenine (polnozrnate, pirine, ajdove), pecivo, potice in prava haloška 

gibanica (po naročilu), marmelade iz domačega sadja, bučno olje. 

 

KONTAKT: Kmetija Plečko, Podova 69, 2327 Rače 

Telefon: 041 705 235 (ga. Andreja), 041 368 590 (g. Marjan) 

e-mail: andrejam.plecko@gmail.com 

 

 

Kmetija Plečko se nahaja v naselju Podova. Na srednje veliki kmetiji večino del opravita 

zakonca Plečko, pri čemer jima pomagata tudi hčerki. Kmetija je usmerjeno  v živinorejo in v 

poljedelstvo. 

Že pred časom so Plečkovi ugotovili, da je pri pridelavi hrane izredno pomemben način 

pridelave, ki naj bi bil čimbolj naraven, pristen, ter okolju, človeku in živalim prijazen. Zato 

je kmetija prešla iz konvencionalne v integrirano pridelavo, se prijavila v sistem kontrole in 

pri pridelavi občutno zmanjšala porabo škropil in gnojil. Čas je pokazal, da se ljudje zavedajo 

pomena kvalitetne prehrane in začenjajo ceniti doma pridelano hrano. Glede na vedno večjo 

povpraševanje po doma pridelani hrani, so se odločili strankam ponuditi izdelke, ki jih 

uporabljajo tudi sami (npr. marmelado kuhajo le iz sadja pridelanega doma). Ga. Andreja 

Plečko poudarja, da so njihovi izdelki kakovostno pridelani in varni za uživanje.  

Z namenom pridobitve novih znanj, ki jih uporabijo tudi pri sami pridelavi in predelavi svojih 

izdelkov pa se aktivno udeležujejo tudi raznih izobraževanj in tečajev. 

Ponudba kmetije Plečko je zelo pestra, saj poleg kmetijskih pridelkov ponujajo številne 

domače pekovske in druge dobrote. Prodajajo na domu in na Grajski tržnici Rače, kamor se 

odpravijo v vsakem vremenu, saj menijo, da je skrajno neodgovorno do stranke, da bi jih 

zaradi slabega vremena pustili brez izdelkov, ki jih morda potrebujejo.  Vsaka udeležba na 

dogodkih in prireditvah pomeni zanje  nova znanja, izkušnje in motivacija za delo vnaprej.  

 

 

Plečkotovi sporočajo svojim strankam in sokrajanom: ″Še naprej se veselimo 

druženja z vami!″ 



 

Kmetija Plečko 

 

 
 

Bogastvo žitnih ravnic Dravskega polja 

 

 

  



3. VRTNARIJA MATJAŽ PLEČKO 

 
»Sadike vzgojene pri Nas rastejo, rodijo in cvetijo pri Vas.« 

 
PONUDBA: sezonske vrtnine - solata, paradižnik, paprika, rani krompir, zelje in fižol,  

sadike zelenjave (solata, paradižnik, paprika, feferoni, bučke, kumare, melancani, kapusnice, 

kuhinjske dišavnice), sadike cvetja (balkonsko cvetje in sadike za okrasne gredice in 

grobove), kislo zelje, kisla repa. 

Informacije: Matjaž  Plečko, Grajski  trg 11,  2327 Rače 

Kontakt: +386 (0)2 608 31 91, Gsm: 040/252-325 

E-mail: matjaz.plecko@gmail.com, Prodaja: tudi na domu.  

 
»Sadike, vzgojene pri nas, rastejo, rodijo in cvetijo pri vas.« 
Na vrtnariji Vrt Plečko za vas vrtnarijo že od leta 1950, ko se je Franc Plečko začel učiti za 

vrtnarja na vrtnariji Urbanek v Mariboru. Prve sadike na Plečkovi domači vrtnariji so bile 

sadike tobaka. Takrat se je vrtnarija še nahajala na mestu med gradom in Vrtno ulico, od leta 

1965 naprej pa jo najdete na Grajskem trgu 11 v Račah. Od takrat se vrtnarija širi in dodaja 

nove pridelke.  

V zadnjih letih dajejo prednost vzgoji sadik zelenjave in njeni pridelavi. Vse sadike in 

zelenjava so pridelane na naravi prijazen način, brez uporabe pesticidov, gnojene pa so 

izključno z organskimi gnojili (hlevski gnoj, kompost). Rastlinjake ogrevajo z obnovljivimi 

viri energije (drva), tople grede pa s svežim konjskim gnojem.  

Na željo strank vso zelenjavo naberejo pred kupci, zato svežina in kakovost pridelkov nikoli 

ni vprašljiva. Njihov največji cilj je zadovoljna stranka, ki se rada vrača na njihov vrt. Svojim 

strankam radi tudi svetujejo, večkrat pa jih obiščejo tudi najmlajši 'vrtnarji' iz bližnjega 

otroškega vrtca in OŠ Rače, ki se pri njih marsikaj naučijo. 

Vse sadike in pridelke lahko zainteresirani dobite pri Plečkovih doma, na vrtnariji,  najdete pa 

jih tudi na grajski tržnici v Račah.  

Plečkovi svojim strankam in sokrajanom sporočajo: »Z vso odgovornostjo in 

predanostjo sledimo našemu sloganu  'Sadike, vzgojene pri nas, rastejo, rodijo in cvetijo 

pri vas.« 

 



 
 
 

 
 
Vrtnine Matjaž Plečko 

 

 
 
 
 



 

4. ČEBELARSTVO HERGAN 
 

G. Franc Hergan se s čebelarstvom, za katerega ga je navdušil že oče ukvarja že 16 let. 

Trenutno čebelari s 40 panji. Je predsednik čebelarskega društva Rače, v katerega je 

včlanjenih 24 čebelarjev, ustanovljeno pa je bilo že leta 1933.  

Franc Hergan ima doma izredno zanimiv čebelarski muzej, v katerem se nahaja čebelarsko 

orodje , npr. preko 200 let staro točilo, slamnati čebelarski koši in ostalo čebelarsko orodje, ki 

so ga uporabljali naši predniki. V njegovi točilnici si lahko pobližje ogledate tudi novejšo 

tehnologijo, ki se uporablja pri postopkih pridelave in točenja medu. Prideluje slovenski med 

z zaščiteno geografsko označbo, kar pomeni, da je višje kakovosti, pristnega okusa in 

arome ter povsem naraven, brez vsakršnih dodatkov. Prav tako si prizadeva, da bi čimveč 

čebelarjev na lokalnem območju pridobilo zaščiteno geografsko označbo evropskega nivoja. 

Franc Hergan je prejel priznanje Antona Janše II. in III. stopnje, občina Rače-Fram pa mu je 

podelila priznanje za posebne dosežke ter zlato plaketo.  
 

 

 
 



 
 
 
 

SLOVENSKI MED ZAŠČITEN V EVROPSKEM PROSTORU 

 

 

Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo je posebnost naše dežele. 

Pridelan je samo v Sloveniji in izstopa s svojim okusom, vonjem in aromo. 

Zaščiteno ime jamči kupcem, da so kupili naraven, pristen, v Sloveniji 

pridelan med, ki ustreza vsem merilom, ki jih predpisuje veljavna 

zakonodaja, Pravilnikom o medu in drugimi veljavnimi predpisom.  

Po dolgoletnem trudu je novembra 2013 Čebelarski zvezi Slovenije in 

slovenskim čebelarjem uspelo na evropskem nivoju zaščititi slovenski med z 

zaščiteno geografsko označbo. To je pomemben doprinos k ohranitvi 

slovenske identitete, saj gre za edino zaščito slovenskega proizvoda, ki v svojem 

imenu nosi ime slovenski. 

 

 

Ponudba: 

Med:akacijev, kostanjev, gozdni, hojev, ajdov 

Ostali čebelarski pridelki in izdelki: cvetni prah, propolis, matični mleček, mešanica: 

matični mleček, cvetni prah, propolis, med 

Kontakt: 

Čebelarstvo Hergan Franc 

Podova 51, 2327 Rače 

T: 031 430 344, e-mail:  hergan.franc@amis.net 

 

 

 

 

 

 

 

5. ZELIŠČA PETER LEP   

 
PONUDBA: sveža in sušena zelišča, tinkture, 100 % naravna mazila izdelana iz zelišč v 

hladno stiskanem oljnem izvlečku s dodatkom čebeljega voska, gozdni  sadeži 
Informacije: Peter Lep , Kopivnik 63, 2313 Fram 

Kontakt: +386 (0)2 601 85 61, Gsm: 051/605-397 

Email: peter.lep@siol.net, Prodaja: tudi na domu. 

 
Zeliščarstvo je že vrsto let moja prostočasna dejavnost in zadnjih pet let sem temu posvetil še 

več časa.V začetkU sem precej časa prebiral  literaturo različnih avtorjev in mi je bil najbolj 

všeč Ašičev pristop. Veliko informacij sem dobil tudi preko interneta in preko osebnih 

mailto:peter.lep@siol.net


kontaktov drugih ljubiteljev te dejavnosti. Pridobljeno znanje nadgrajujem z osebnimi 

izkušnjami in sodobimi pristopi, npr. zavračam uporabo svinjske masti. 

V načrtih za prihodnje bi rad nadgradil znanje o eteričnih oljih, ter z njimi dopolnil svojo 

ponudbo. S svojo dejavnostjo pomagam svoji družini, sorodnikom, prijateljem ter  strankam 

iz občinske grajske tržnice v Račah. 

Veliko zelišč gojim doma, tudi takšna, ki jih ne dobite povsod. Omenim lahko jetičnik, 

angeliko, pegasti badelj, koromač,ajbiš in seveda množico takšnih, ki jih imate vsi okoli hiše ( 

žajbelj, kamilica, meta, melisa ameriški slamnik itd.)  

Moj glavni hobi ostaja gibanje po Pohorju in nabiralništvo vsega ostalega na travnikih, ki so 

opuščeni in na oko zanemarjeni, a so prava zakladnica pestrega rastlinskega življenja. Naj 

omenim, da je takšnih vrst rastlin vsaj 50! 

Antibiotiki so genocid na našo črevesno floro a žal včasih brez tega ne gre. S 

fitoterapevtskimi metodami zdravljenja  pomagamo svojemu telesu, da se lažje brani pred 

nekaterimi okužbami, izboljšuje imunski sistem in čisti telo. Sami se moramo odločiti kdaj 

bomo fitoterapevtsko zdravljenje uporabljali kot alternativo uradni medicinski znanosti 

Želim vam zdravja, za individualno pomoč in svetovanje  pa se  lahko oglasite telefonsko, 

doma, oziroma na tržnici Rače, kjer vas pričakujeva z  ženo Ivanko.  

 

 

 
 

Ivanka Lep  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Domača zelišča, čaji iz Framskega  Pohorja 

 

 
 

 

 Do 

 

 



6. KMETIJA HORVAT  »Ponujamo veliko zdrave, okusne zelenjave« 
 

Kmetija Horvat se nahaja v Račah. Na manjši kmetiji se ukvarjamo s prašičerejo, 

poljedelstvom ter vrtnarstvom. Leta 2010 smo pridelavo zelenjave povečali in uspešno 

ponudili domačinom potrošnikom v domači občini, saj menimo, da je doma pridelana lokalna 

hrana najboljša za zdravje ljudi iz našega okolja. 

Večino zelenjave pridelujemo na prostem, v letu 2012 pa smo postavili tudi rastlinjak, v 

katerem vzgajamo sadike zelenjave ter nekatere vrtnine. 

Vso zelenjavo ter sadike lahko stranke dobijo na kmetiji, kjer vam zelenjavo naberemo po 

Vaših željah. 

PONUDBA: Sezonska zelenjava: solata, paradižnik, paprika, bučke, feferoni, por, čebula, 

česen, krompir, bob, stročji ter luščen fižol, jajčevci, solatne ter kumare za vlaganje, peteršilj, 

korenje, zelje, zelena, špinača, blitva, rdeča pesa, repa, kolerabica, črna redkev,… 

Sadike zelenjave: solata, paradižnik, paprika, bučke, feferoni, por, solatne ter kumare za 

vlaganje, peteršilj, zelje, zelena, špinača, blitva, kolerabica, cvetača, brokoli, lubenice, sadike 

ptujski  čebula,…Vse sadike v naši ponudbi imajo koreninsko grudo in so zato manj 

občutljive na presajanje. 
Informacije: Irena Horvat, Poljska cesta 18, 2327 Rače 

Kontakt: 02/6070521, gsm:040 343 361, email: kmetijahorvat@gmail.com 

Prodaja: na domu in ob sobotah dopoldan na grajski tržnici v Račah. 

 

«Kmetija Horvat svojim cenjenim strankam ter sokrajanom želi lep preostanek poletja 

ter veliko okusne zelenjave!« 
 

  
 

Domače in okusno 

mailto:kmetijahorvat@gmail.com


 

 

 
 

Kmetija Horvat iz Rač    Obdelovalne površine kmetije 

 

 

7. KMETIJA TOMŠE – Slavica AČKO  
 

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

kmetije, na kateri se ukvarjajo s živinorejo in vinogradništvom.  V letu 2011 so registrirali 

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

gibanice. Dober kruh in slastne gibanice že odmevno slovijo na domači tržnici, njihovo 

kakovost pa potrjuje tudi prejeto Zlato priznanje na letošnjem državnem ocenjevanju Dobrote 

slovenskih kmetij v Ptuju. 

Ponudba: domači mešani kruh, sirove in orehove pohorske gibanice, vino 

Informacije : Kmetija Tomše, Loka pri Framu 20; 2313 Fram 

Telefon: +386 (0)2 601 34 01 

Gsm: 040 149 595 

Email: kmetijatomse@gmail.com 

Prodaja: na domu po predhodnem naročilu 

 

 

 

 

Prejeto  Zlato priznanje na državnem ocenjevanju Dobrote slovenskih kmetij v Ptuju 

mailto:kmetijatomse@gmail.com


 

 

 

 

 

 
Krušna peč, kjer pečemo dobrote 

 
 

 



8. KMETIJA TOMŠE – JUG 
 

Kmetija v Loki pri  Framu  obsega 15 ha kmetijskih zemljišč, od tega je večina travinja, nekaj 

vinograda in gozda. Kmetija je usmerjena predvsem v živinorejo in vinogradništvo. V letu 

2011 so registrirali dopolnilni dejavnosti na kmetiji, in sicer predelavo mesa ter predelavo 

sadja v sokove in sadni kis.  

Ponudba: domač jabolčni sok, domač grozdni sok, kis, vino, jajca, suhomesnati izdelki 

ter v poletnem času zelenjava 

Informacije: Kmetija Tomše – Jug, Loka pri Framu 16, 2313 Fram 

Telefon: +386 (0)2 601 12 51 

Gsm: 051/308-478 

Email: editomse@gmail.com, Prodaja: tudi na domu po predhodnem naročilu 

  
Trenutek miru Framskega Pohorja 

 
 

mailto:editomse@gmail.com


9. KMETIJA FRANGEŽ – Barbara PETRIČ 
»Iz našega vrta na vašo mizo« 

Komentarji o slabi samooskrbi in pridelovanju hrane v Sloveniji so spodbudili Barbaro Petrič 

s kmetije Frangež v Brezuli k pridelavi lastne sezonske zelenjave in k vzgoji "cvetja za dušo".  

Na kmetiji Frangež mlada Barbara prideluje vso zelenjavo  na integriran – naravi in okolju 

prijazen način. Vsa njena pridelava temelji na izboru kvalitetnih sadik slovenskih sort.  

Zelo uspešno ji  gre od rok tudi predelava v vloženo zelenjavo, njeno kvaliteto pa potrjuje 

letošnje prejeto  zlato priznanje na državnem ocenjevanju  'Dobrote slovenskih kmetij'. 

Če veselje do dela, prizadevnost, znanje in kvaliteta hodijo z roko v roki, ima zgodba lepo 

perspektivo – o tem prepričljivo govorijo zadovoljne stranke oz. kupci, kot tudi sama Barbara, 

ki je še prav posebej ponosna na svoje gladiole, trajnice in aranžmaje iz naravnih materialov. 

PONUDBA: 

- sezonska sveža zelenjava: paradižnik, paprika, fižol, različne solate itd.; 

- vložena zelenjava: mešana solata, paprika, kumare, feferoni itd.; 

- sirupi za sokove: bezeg, akacija, citronska melisa; 

- cvetlice: gladiole, trajnice, aranžmaji. 

Informacije: Barbara Petrič, Brezula 42, 2327 Rače * Kontakt: 031/561-776  

Prodaja: grajska tržnica Rače in na domu. 

 

 

 
 



 

     
 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. EKOLOŠKA KMETIJA ZUPANIČ 
 

Ekološka kmetija Zupanič se nahaja v Zg. Gorici 6 in se razteza na 7 ha obdelovalne  

površine. Usmerjena je v rejo ovc JSR pasme in domačih kokoši nesnic.  

 

Ponudba: jajca, kokoši, koklje s piščančki, jagnjeta za zakol, plemenske živali (vse po 

predhodnem dogovoru) in strojene ovčje kože različnih barv (po predhodnem dogovoru, 

dobava tudi po pošti), drobni izdelki iz volne, sezonska zelenjava. 

Informacije: Ekološka kmetija Zupanič, Zg. Gorica 6, 2327 Rače 

Telefon: + 386 (0)2 608 29 71 

Gsm: 051/206-969 

Email: zupanic.jelka@amis.net 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

11.  Jože PREGL, IZDELKI  IZ LESA, osebno dopolnilno  delo  

 
 

 

Ponudba: ročno  izdelani  izdelki  iz lesa – stolčki, pručke, ptičje krmilnice, …  
Informacije: Jože Pregl, Eberlova ul. 6, 2313 Fram 

Telefon: +386 (0)2 601 12 51 

Gsm: 051/308-478 

Prodaja: tudi po predhodnem naročilu 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12.  POHORSKE DOBROTE 
 

PONUDBA: 
Vsi naši izdelki so narejeni iz najkakovostnejših sestavin, brez barvil, umetnih okusov, arom, in 

konzervansov. 
SIRUPI STEVI so iz pravega sadja, brez dodanega sladkorja ter slajeni samo s stevio 
MALINA :  maline, melisa, citronska kislina (za uravnavanje kislosti), sladilo sun stevia.  

VIŠNJA:  višnje, citronska kislina (za uravnavanje kislosti), sladilo sun stevia. 

POHORC:  maline, robide, borovnice, jagode, melisa, citronska kislina (za uravnavanje kislosti), sladilo sun 

stevia. 

ROBIDA:  robide, liste robid, melisa, citronska kislina (za uravnavanje kislosti), sladilo sun stevia. 

 

MARMELADE STEVI odlikuje visok sadni delež saj vsebujejo več kot 90% pravega sadja. 

Slajene so s stevio kar je le dokaz njihove brezgrešnosti.  
FINA MALINA:  malina, (sredstvo za zgoščevanje) pektin, sladilo sun stevia  

FIG FIG: fige, (sredstvo za zgoščevanje) pektin, sladilo sun stevia  

SUPER SLIVA: slive, suhe slive, (sredstvo za zgoščevanje) pektin, sladilo sun stevia  

GOZDNI JOŽA: maline, robide, borovnice, jagode, (sredstvo za zgoščevanje) pektin, sladilo sun stevia  

ŽAMETNA JAGODKA: jagode, rabarbara, (sredstvo za zgoščevanje) pektin, sladilo sun stevia  

 

SIRUPI  SLADKA LIJA so narejeni kot so bili sirupi včasih, se pravi tako kot so to delale 

naše babice. So iz pravega sadja in sladkani s sladkorjem. Odlikuje jih pa pristen okus po sadju. 
MALINA: maline, sladkor, melisa, citronska kislina (za uravnavanje kislosti), 

ROBIDEZ: robide, ribez, sladkor, melisa, citronska kislina (za uravnavanje kislosti) 

ARONIJA- JURKA: grozdje vrste Jurka, aronija, sladkor, citronska kislina (za uravnavanje kislosti), 

POHORC: malina, robida, borovnica, jagode, sladkor, melisa, citronska kislina (za uravnavanje kislosti),    

 

MARMELADE SLADKA LIJA Narejene so po posebni, lastni metodi, kjer sadje toplotno 

obdelamo v čim krajšem času in pri nižjih temperaturah kot običajno, kar pomeni da ohranimo 

več pozitivni lastnosti sadja in ne koncentriramo sadnega sladkorja kot konvencionalno kuhanje. 
JAGODA & RABARBARA: jagode, rabarbara , sladkor, želirno sredstvo pektin. 

MALINA: maline , sladkor, želirno sredstvo pektin. 

ROBIDA:  robide (70%), sladkor, želirno sredstvo pektin. 

VINOGRADNIŠKA BRESKEV: vinogradniške breskve (70%),  sladkor, želirno sredstvo pektin. 

GOZDNI JOŽA: maline, robide, borovnice, jagode, sladkor (sredstvo za zgoščevanje) pektin,  

 

KONTAKT: Pohorske dobrote, Monika Ribič s.p. Ranče 94 Fram 

                    Telefon: 040 164 334 (Tomaž) 

                           e-mail: pohorskedobrote@gmail.com 

                           F.B.: Stevi-pohorske dobrote,   sladka Lija-pohorske dobrote  
                       
Naši izdelki imajo okus po pravih sadežih in otroški razigranosti. 

Vsi izdelki so narejeni iz velike količine najkakovostnejšega sadja, brez barvil, arom, ter ojačevalcev 

okusa. Izdelki Stevi so slajeni s stevio in primeren za vse, ki se izogibajo sladkorju, izdelki Sladka Lija pa 

so narejeni z manj sladkorja in po najnovejših dietetičnih smernicah. Za spomine na brezskrbno otroštvo 

poskrbi etiketa, ki jo je narisala najina hči in iz katere je takoj jasno, da sta Stevi in Sladka Lija 

kakovostna sirupa za otroke ter vse tiste, ki smo jim včasih radi podobni.«  

mailto:pohorskedobrote@gmail.com


Pohorske dobrote je mlado družinsko podjetje, ki sva ga ustanovila Monika Ribič in Tomaž 

Krajnc. Glavna dejavnost podjetja je predelava sadja v naravne sirupe, nektarje in marmelade. 

Inovativna ideja za izdelovanje sirupov brez sladkorja, slajenih s stevio (STEVI) je plod 

najinih izkušenj s »sladkorčki«(sladkornimi bolniki).  

Po izobrazbi sva namreč oba živilca in se v svojih karierah  nenehno soočava z dietami. Tako 

sva ugotovila, da so sladkorni bolniki prikrajšani za marsikatero živilo, tudi za sadne sirupe in 

marmelade, ki so v večini narejeni na osnovi sladkorja. Začela sva razvijati sirup brez 

sladkorja, ampak vseeno sladek. Takrat sva naletela na stevio. Stevia je rastlina, ki se že 

tisočletja uporablja kot sladilo in je popolnoma naravnega izvora ter veliko bolj primerna kot 

sladkor. 

Leta 2016 je stekla proizvodnja malinovega sirupa v kletnih prostorih družinske hiše v 

Rančah. Trenutno pod blagovno znamko STEVI ponujava sirupe v štirih okusih (malina, 

robida-ribez, višnja, gozdni sadeži -Pohorc), štiri okuse marmelad (malina, jagoda-rabarbara, 

gozdni sadeži, sliva) ter štirje okusi nektarjev (breskev-jabolko, robida-ribez, jagoda-

rabarbara, višnja).  

Za blagovno znamko SLADKA LIJA pa se skrivajo štirje okusi sirupov (malina, robida-ribez, 

gozdni sadeži- Pohorc, aronija-grozdje), in pet okusov marmelad (malina, robida, breskev, 

jagoda-rabarbara in gozdni sadeži).   

Vsi naši izdelki so izdelani iz najkakovostnejših sestavin iz bližnje okolice. Prav tako ne 

vsebujejo arom, barvil in umetnih okusov ali ojačevalcev le teh. 

Svoje izdelke predstavljava na festivalih in sejmih, kot je npr. AGRA, kjer so nama leta 2017 

podelili bronasto odličje za sirup STEVI POHORC, 2018 pa bronasto za nektar STEVI 

JAGODA-RABARBARA  ter srebrno za sirup SLADKA LIJA MALINA, tega leta sva tudi 

prejela dve srebrni priznanji na festivalu marmelad v Šentrupertu. Ta priznanja potrjujejo 

kakovost in pravo smer razvoja dejavnosti ter so nama osebno v velik ponos. 

 

 

 



 
 

PREDSTAVITEV OSTALIH SODELUJOČIH PONUDNIKOV 
 

1. BOTANIČNI VRT TAL 2000, Atropa, Roman Hergan s.p. 
 

Botanični vrt Tal 2000 se nahaja nekaj km južno od Rač v naselju Zgornja Gorica. Je prvi in edini 

zasebni botanični vrt v Sloveniji. V vrtu si obiskovalci lahko ogledajo naslednje zbirke: 

- vodne rastline 

- strupene rastline 

-  zdravilne rastline 

- minerali  in kamnine 

Poleg izobraževalne in turistične dejavnosti ponujamo še sadike rastlin, minerale, obdelane 

kamne, domače zeliščne napitke… 

Ponudba:  okrasni predmeti, nakit iz naravnih materialov, okrasne rastline in sadike okrasnih rastlin, 

dišavnice in sadike dišavnic, knjige 

Informacije:  Atropa, Roman Hergan s.p., Prešernova 4, 2331 Pragersko 

Gsm: 041/572-385 

Email: atropa@triera.net 

Internetna stran: www.atropa.si 

Odpiralni čas: v letu 2011 za posameznike od 15. maja do začetka oktobra – ob nedeljah od 14h do 

18h, za najavljene skupine od aprila naprej – vse dni v tednu, šole in organizirane skupine si lahko 

rezervirajo termin za obisk vrta. 
 

 

 

 

 

Domače in okusno – grajska tržnica Rače! Vljudno vabljeni! 
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Več informacij: Tanja KOSI, Občinska uprava občine Rače – Fram, tel. 02/609 6024, 

tanja.kosi@race-fram.si 

 
 

 

Domače je najlepše in najboljše. 

 
 

Zapis in fotografije:  

Tanja KOSI, Občina Rače- Fram, 22.4.2020 


