
 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBVESTILO REJCEM ŽIVALI - IZBRANA KAKOVOST 

Izbrana kakovost za goveje meso se izvaja že od leta 

2016, tako je večina rejcev že vključena v sistem IK. 

V letošnjem letu bo minilo tudi prehodno obdobje, 

po katerem bomo kupovali samo še meso rejcev, ki 

so vključeni v sistem IK. 

Sam postopek certificiranja je za rejce enostaven, 

saj je v shemo IK  preko nosilca certifikata KGZ z.o.o. 

Škofja Loka, certificirano že preko 830 rejcev. 

 Za rejce, ki še niso certificirani je postopek certifi-
kacije  naslednji: 

1. PRISTOPNO IZJAVO  izpolnite skupaj z odku-
povalcem živine pred prodajo živali 

 
2. Nosilec certifikata vas prijavi v certifikacijo 

in po prejemu potrdila s strani certifikacij-
skega organa Bureau veritas (približno v 
roku 1 meseca) ste certificirani. O morebitni 
dopolnitvi dokumentov vas bodo predho-
dno obvestili s strani KGZ z.o.o. Škofja Loka. 
 

3. Ob vsakokratni oddaji živali v zakol OB-
VEZNO priložite poleg še izpolnjeno IZJAVO 
O NAČINU VZREJE. Navedene izjave boste 
prejeli od odkupovalcev živine.  V kolikor 
namreč izjava ne bo priložena, meso živali 
ne bomo mogli obravnavati kot izbrana ka-
kovost, kar pa bo posledično pomenilo 
slabše plačilo za meso. 

 
 
Za več informacij o izpolnjevanju pogojev in speci-
fikacijah si lahko preberete na spletni strani ali pa 
informacije pridobite pri odkupovalcih živine. 
http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_po-
drocja/kmetijstvo/izbrana_kakovost/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poleg navedenega vas še obveščamo, da je certifi-
ciranje za vse kmete, ki oddajajo živali v zakol v 
Loške mesnine obvezno, saj po prehodnem ob-
dobju ne bomo več mogli odkupovati živali brez 
certifikata. 
 

Direktor Mitja Vodnjov, univ. dipl. oec. 

 

 

NOVO  

IZ MESNIN BOHINJA 

 

Po slovenskih kmetijah se je pogosto delala salama, 
v kateri so bili večji kosi slanine, poper in česen, po-
gosto še malo sladke paprike. 
Zato smo v Mesninah Bohinja naredili 2 nova iz-
delka: 

1. DOMAČA ŠPEHOVKA - klasično prekajena 
in sušena  

2. ŠPEHOVKA S ČILIJEM – rahlo papricirana, za 
ljubitelje pikantnega okusa 
 

Špehovka mora biti zelo tanko narezana, da slanina 
pride do izraza. V tem primeru se kar stopi v ustih.  
Salama je primerna za narezke in sendviče. 
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KOMERCIALNA PONUDBA: 
 
V našem Kmetijsko vrtnem centru Naklo smo 
postavili dva večja silosa, v katerih imamo sedaj 
shranjene sojine in repične tropine. Zaradi velikosti 
silosa imamo sedaj cenejše cene teh surovin. 
Tropine lahko naročite v vseh naših tehničnih 
trgovinah, kjer vam bomo posredovali cenike.  
Nakup je možen v big-bag vrečah. 
 
FOLIJE ZA BALIRANJE IN SILOSE 

 
Želimo vas opomniti na kvalitetno folijo za baliranje 
finskega proizvajalca Raniplast. Na voljo sta vam 
sledeča artikla: 
Folija Rani Wrap - 500mm/1800m – barva natural 
green po 68,40 € z DDV/ kos - 3% rabata.  
Folija Rani Wrap - 750mm/1500m – barva natural 
green po 79,99 € z DDV/ kos - 3% rabata.  
Na zalogi imamo tudi celovito ponudbo podfolij in 
folij za silose. Dimenzije so od 4m pa do 12m širine. 
Folije so zelo kvalitetne in cenovno zelo ugodne. Na 
zalogi so tudi vreče za silos, po naročilu pa 
dobavimo tudi zaščitne silosne mreže različnih 
dimenzij. 
Prav tako vam nudimo tudi mreže za baliranje. 
Rad bi izpostavil 1230 x3000m in 1250 x 3000m, 
oboje po ceni 154,80€ z DDV - 10% rabata. 
Vse dodatne informacije dobite v naših repro 
trgovinah (Trata, Naklo, Poljane, Selca, Sovodenj) 
pri poslovodjih in prodajnem osebju. 

TRAVE 
V mesecu juliju se bomo dobro založili z različnimi 
vrstami mnogocvetne ljuljke različnih semenskih 
hiš. Vedno pa imamo v ponudbi več vrst različnih 
eno ali večletnih mešanic trav različnih 
dobaviteljev. 
 
SUROVINE SILOS: koruza, ječmen, tritikal  
 
Želim vas opomniti, da se lahko v naših tehničnih 
centrih na Sovodnju, v Poljanah, na Trati in v 
Naklem oskrbite z zgoraj nevednimi surovinami v 
big bag vrečah. Blago tudi meljemo in valjamo.  
Se priporočamo za nakup. 
 

Matjaž Podrekar 
 

 


