
 

 
KONEC AVGUSTA PRIČNEMO S PRENOVO 
ŽIVILSKEGA DELA CENTRA TRATA. 
 

 

V letu 2014 smo na mestu reprodukcijske trgovine 
na Trati odprli našo največjo živilsko trgovino. S tem 
smo končno pridobili trgovino, v kateri smo lahko 
predstavili vse naše proizvode ter proizvode naših 
kmetij na enem mestu. Kljub začetnemu strahu, da 
kupci pri vsej konkurenci naše trgovine ne bodo 
sprejeli, smo bili prijetno presenečeni.  
Živilska trgovina Trata je postala prepoznavna po 
naših izdelkih in prijaznih sodelavcih.  
 
V letošnjem letu smo sklenili, da deloma povečamo 
skladiščne prostore v reprodukcijski trgovini ter po-
stavimo nove prostore za komercialo repro trgo-
vine. Tako je bila sprejeta tudi odločitev, da po še-
stih letih prenovimo in predvsem povečamo tudi ži-
vilsko trgovino, ki po vsebini in velikosti ne zmore 
več zadostiti potrebam kupcev. 
Prenova trgovine Trata obsega več segmentov.  
V prvem delu bomo dokupili 1/3 sosednje stavbe  
(Bandag) ter povečali skladiščne kapacitete repro-
dukcijske trgovine. Ob tem deloma prenavljamo 
tudi repro trgovino, ki pa bo vseskozi delovala ne-
moteno. 
Zaradi povečanja živilske prodajalne smo primorani 
preseliti in začasno zapreti lokal Flores, ki bo pred-
vidoma v letu 2021 nadaljeval z obratovanjem v so-
sednjem objektu (Bandag). 

 
S PRENOVO ŽIVILSKE TRGOVINE ZAČNEMO PRED-
VIDOMA 23. 8. 2020 IN BO TRAJALA CCA 1 MESEC, 
kar pomeni, da bo medtem živilski del trgovine po-
polnoma zaprt, reprodukcijska trgovina pa bo ne-
moteno obratovala naprej.  
 
V celoti bomo prenovili živilski del in ga seveda po-
večali. Gre tudi za energetsko sanacijo stavbe 
vključno s toplotno črpalko in fotovoltaiko, kar po-
meni, da bo celoten objekt  Centra Trata, vključno 
z upravo, oskrbovan z lastno sončno energijo. 
Vsekakor v prenovljeni živilski trgovini povečujemo 
cvetličarno, saj je povpraševanje veliko, prav tako 
iz istega razloga močno povečujemo nabor lokalnih 
artiklov v sklopu Domačega kotička. 
 
Če povzamem, gre za kar obsežno prenovo, ki smo  
jo v letošnjem letu že začeli na upravi, saj smo v ce-
loti sanirali izolacijo stavbe in prezračevanje in s 
tem bistveno povečali energetsko učinkovitost ter 
zagotovili boljše pogoje za delo. 
 

Prenovljeno  živilsko trgovino Trata bomo odprli v 
drugi polovici meseca septembra, o čemer vas 
bomo vsekakor pravočasno obvestili. 
 

Mitja Vodnjov 
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V NADALJEVANJU OBJAVLJAMO NEKAJ SKIC  
BODOČE PRENOVE. 

 
 

KOMERCIALNA PONUDBA: 
 

Tudi letos smo zakupili nekaj kamionov ječmenove 
in pšenične slame. Ječmenove je kot po navadi zelo 
malo, zato pohitite z naročili. Naročilo je mogoče za 
cel kamion ali polovico. Posamezne bale, ki tehtajo 
cca 330 kg, se lahko prevzemajo v naši trgovini na 
Trati ali v Naklem. Cena slame je letos 155 €/t z 
DDV. 
Do konca meseca bodo na zalogi tudi mnogocvetne 
ljuljke različnih dobaviteljev. Letos bo na voljo od 
proizvajalca Agromaga Dorike, prosimo da jo re-
zervirate pravočasno, saj je zaloga omejena. 
 
Pri gnojilih bo v mesecu avgustu potekala posebna 
akcija na Petrokemiji Kutina NPK 15/15/15, ker ve-
dno več kmetovalcev v zadnjih letih dognojuje je-
seni. Akcijska cena gnojila bo znana do konca tega 
meseca. 
Kot vedno je na zalogi vse za siliranje: folije za bali-
ranje 750, 500; mreže za baliranje 123 in 125, folije 
in podfolije za silose, vreče za silose… 
Dobro smo se založili tudi za shrambo ozimnice iz 
naših vrtov in sadovnjakov. Imamo bogato izbiro 
steklovine (raznorazne steklenice, kozarci za vlaga-
nje, različni pokrovčki in zamaški), raznovrstna pvc 
galanterija, od posodic, veder, ročk… na zalogi so 
 tudi različne velikosti kadic za namakanje sadja. 
Dobavimo vam lahko tudi vodne stiskalnice in 
mline za sadje slovenskega podjetje Lancman. 
 


