
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

IZLET NA SEJEM AGRA 2019 
 
Vabimo vas, da se nam tudi v letošnjem letu pridružite 
pri ogledu Mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma v 

Gornji Radgoni, v SREDO, 28. AVGUSTA 2019.  
 
Tudi letošnje leto organiziramo tri ločena zbirna me-
sta:  
- Odhod avtobusa za Poljansko dolino je ob 6. uri iz Tre-
bije. Avtobus bo ustavljal na vseh postajah po Poljan-
ski dolini.  
- Odhod avtobusa za Selško dolino je ob 6. uri izpred 
Zadružnega doma (Češnjica) v Železnikih.  
- Odhod avtobusa za kmete iz širše okolice Nakla je na 
parkirišču pred CENTROM NAKLO.  
Odhod avtobusa je ob 6.50 uri izpred trgovine, predho-
dno bo navedeni avtobus pripeljal tudi zadružnike 
partnerskih zadrug KGZ Gozd Bled in KGZ Sava Lesce, s 
katerimi bomo prvič skupaj obiskali sejem.  
Zadnja vstopna postaja za avtobusa iz Poljanske in Sel-
ške doline bo na parkirišču pri pokopališču Lipica, od 
koder se bomo podali ob 6.30 uri. 
 
Stroški ogleda znašajo 10 €, razliko do polne cene pa bo 
sofinancirala Loška zadruga. Cena vključuje stroške av-
tobusnega prevoza, malico in vstopnino za ogled sejma. 
Tisti, ki ste vstopnice že prejeli na dom, doplačate le raz-
liko 5 EUR.  
Denar bomo pobirali na avtobusu, v primeru odpovedi 
rezervacije pa je to potrebno pravočasno sporočiti v 
tajništvo Loške zadruge na tel.: 04 51 30 304.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prijavite se lahko v tajništvu KGZ z.o.o. Škofja Loka, 
vsak dan, med 7. in 14. uro, najkasneje do  
PONEDELJKA, 26. avgusta 2019 do 11 ure.  
Tel: 04 51 30 304 (Monika) 
Prijave za kmete iz okolice Nakla:  
Tel.: 04 59 51 943; GSM: 051/668-642 (Irena) 
 

 
V SEPTEMBRU PRAZNUJEMO 120 LET ZADRUGE 
 
Kot ste morda opazili, že od začetka leta nakazu-
jemo, da letos obeležujemo 120 let zadruge in mle-
karstva na Škofjeloškem. Logotip se pojavlja tako 
na plakatih kot v novicah in ob raznih objavah na 
internetu z željo, da opozorimo na častitljivo sta-
rost naše zadruge. 
V teh tednih potekajo aktivne priprave na prazno-
vanje 120 letnice, ki jo bomo praznovali v soboto, 
28. 9. 2019. 
Praznovali bomo v Športni dvorani Trata, kjer vas 
bo poleg pokušine dobrot naših blagovnih znamk in 
predstavitve naših dejavnosti pričakal tudi zabaven 
program in pogostitev. Dobra glasba, jedača in pi-
jača bodo poskrbeli, da bomo lahko skupaj pokle-
petali in se ob plesu družili še po kratkem uradnem 
delu. 
Ne skrbite, uradna vabila bomo poslali v septem-
bru, upamo pa, da se vidimo v čim večjem številu.  
Vzporedno pripravljamo tudi publikacijo, kjer bo 
predstavljeno naše delovanje in dejavnosti. 
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KOMERCIALNA PONUDBA: 
 
Prihaja čas vlaganja vložnin, priprave raznih sokov, 
in marmelad. Iz tega razloga smo se v naših tehnič-
nih trgovinah dobro založili z različnimi stekleni-
cami, kozarci za vlaganje, pisanim izborom pokrov-
čkov in vsem kar potrebujete za pripravo vaše 
ozimnice. 
 

 
 
ZA KMETOVALCE: 
 
Na zalogi imamo tudi več sort mnogocvetne ljuljke 
različnih dobaviteljev, vedno pa tudi različne trave 
in travno deteljne mešanice.  
Pri surovinah se je občutno znižala cena ječmena, 
koruza trenutno ostaja  na enaki ceni. Cena acti-
prota se bo znižala v prihajajočih tednih. Za več in-
formaciji se lahko obrnete na naše tehnične poslo-
valnice. 
Trenutno se da dobaviti tudi dehidrirano lucerno 
v kvadratnih balah, cena 287,50 eur/t z ddv. Če 
bo več zanimanja je možen nakup tudi po nekaj 
bal. 
 

PNEVMATIKE ZA KMETIJSKE STROJE:  
V zadnjem času prodamo precej pnevmatik za 
kmetijske stroje in traktorje, v kolikor boste potre-
bovali nadomestne se obrnite na nas in vam pri-
pravimo ponudbo. 
 
GOZDARSKA OPREMA: 
Imamo tudi bogato ponudbo za gozdarje, saj je na 
zalogi veliko artiklov, ki se jih uporablja v gozdar-
stvu. Ponudba je raznovrstna, primerna pa tako za 
profesionalne gozdarje kot  tudi za amatersko 
rabo. 
V ponudbi so motorne žage Stihl, verige za mo-
torne žage, olja za mešanice, zaščitna oprema, 
gozdarske verige, škripci, drsniki.. 
 
Vabljeni! 
 
 

 
NOVO V PONUDBI DOMAČEGA KOTIČKA: 
 
Po novem lahko na policah naših domačih kotič-
kov najdete domače pirine testenine Dolinarjeve 
Domačije (ki nam redno v sezoni dobavlja tudi do-
mače šparglje), domačo mocarelo Kmetije Pr' Ma-
tevž in domači sladoled Kmetije Pr' Janež.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


