26. GREGORJEV
sejem Novo mesto
pri nakupovalnem centru

13. - 15.
marec
2020

rada
g
a
n
go

noGla

a
in
vn i Tw

v

lj
glavni pokrovite
Slika je simbolična.

Pokrovitelji:

Medijski sponzor:

Organizator:

www.kz-krka.si

Ste pripravljeni
na vse izzive na področju
kmetijstva, vrtičkarstva,vinogradništva in sadjarstva?
Pridružite se nam na tradicionalnem Gregorjevem sejmu in
skupaj z nami gradite vez med
tradicijo in inovacijo!
KAJ PONUJAMO TOKRAT:
• TEHNOLOŠKE NOVOSTI s
področja kmetijske tehnike in
gozdarstva
• KULINARIČNE UŽITKE
• ZABAVO ZA MALE IN VELIKE
• BOGATE NAGRADE za
obiskovalce sejma
www.kz-krka.si/gregorjev-sejem

Nagovor predsednik
KZ Krka z.o.o

Spoštovani zadružniki, obiskovalci in obiskovalke sejma
ter poslovni partnerji.
“Okusite podeželje!”, to je vodilo letošnjega že 26. Gregorjevega sejma, ki se je dodobra postavil na zemljevid gospodarskih, kulturnih in turističnih prireditev na Dolenjskem in
širom Slovenije.
Gregorjevo je zagotovo mejnik, ko se moramo odločiti kaj, kako in s čim bomo sejali.
Zato je sejem v tem času še kako dobrodošel, da se odločimo za nakup vsega potrebnega za dober začetek in za sprejemanje pravih odločitev ob začetku sezone.
Tega se v KZ Krka še kako zavedamo, zato smo pobudniki in organizatorji tega sejma.
Že 80 let povezujemo kmete na področju Dolenjske in Bele Krajine ter vzpostavljamo
trdno vez med pridelovalci in potrošniki. Prav sejem je priložnost, da se predstavimo
in dokažemo, da z naših kmetij prihaja zdrava, kvalitetna domača hrana, pridelana
po smernicah dobrega in umnega kmetovanja, katera ima za seboj malo »prepotovanih« kilometrov.
Na sejmu, ki bo letos tretje leto pri Qlandiji Novo mesto, bo poskrbljeno za vse. Na
20.000 m2 bo okoli 180 razstavljalcev, ki bodo predstavili svoje produkte. Spremljevalni program bo pester, na izobraževanje nismo pozabili, pa tudi za sprostitev bo
poskrbljeno.
V imenu KZ Krka z.o.o., Vas vabim, da nas obiščete na sejmu, si ogledate sejemsko
ponudbo, uživate v spremljevalnem programu, ter se pozabavate v prireditvenem
šotoru, kjer bo poskrbljeno za dobro hrano in pijačo ter seveda živo glasbo.
Vljudno vabljeni,

Pavel Vidic
predsednik KZ Krka

Nagovor direktor
KZ Krka z.o.o
Spoštovane obiskovalke, obiskovalci!
Gregorjev sejem smo tudi letos pripravili na izjemnem razstavnem prostoru pri Qlandii. Da lahko razstavljamo na
prostoru, ki nudi obiskovalcem odlično dostopnost, širino in preglednost razstavnih površin, se moramo zahvaliti lastniku, gospodu Rutarju. Prostor je zelo primeren za
sejemske ter ostale večje prireditve in prav tak prostor
v Novem mestu širša in ožja lokalna skupnost potrebuje
tudi v prihodnje.
Letos je vodilna tema sejma “Okusite podeželje!”
Slovenija slovi po svoji kulinarični raznolikosti. Vsaka regija oz.
vas ima za isto jed nekoliko drugačen recept, čar jedem pa dajejo lokalne sestavine
in njihova raznolikost. Vse slovenske tradicionalne jedi so narejene iz doma pridelane
zelenjave, domačih mlečnih izdelkov, tradicionalnih pekovskih izdelkov in domačih
mesnih dobrot. Prav to jim daje čudovit okus in skladnost. Velika večina se nas teh
domačih neprecenljivih okusov, ki nam ogrejejo srce, z nostalgijo spominja.
Domačih izdelkov je na slovenskem trgu vse več, saj se vedno večje število lokalnih
pridelovalcev poleg tradicionalne kmetijske proizvodnje odloča za proizvodnjo in
prodajo končnega izdelka, ki je narejen po domačem receptu in iz domačih sestavin.
Ne smemo pozabiti tudi na vse ponudnike ekoloških pridelkov, ki z nekonvencionalnimi kmetijskimi prijemi pridelujejo najbolj zdravo hrano tako, kot so jo pridelovale
naše babice.
Zaradi omejene ponudbe domačih in tudi ekoloških pridelkov je najbolj pomembno
povezovanje ponudnikov domače in ekološke hrane. S skupnim nastopom na trgu so
bolj prepoznavni, lahko ponujajo širšo paleto izdelkov in kupci lahko na enem mestu
kupijo vse, kar potrebujejo. Vse več posluha za take pridelovalce imajo tudi lokalne
oblasti in že skoraj v vsaki občini je s pomočjo javnih sredstev nastala trgovinica, v
kateri je možno kupiti široko paleto domačih izdelkov.
Za vsakega obiskovalca se bo našlo kaj zanimivega, saj je poleg ogleda kmetijske mehanizacije, izdelkov kmetij in razstave domače obrti pripravljen bogat spremljevalni
program.
V imenu KZ Krka, z.o.o. Vas vabim, da nas obiščete, si ogledate naš bogat strokovni,
kulinarični in spremljevalni program, hkrati pa se skupaj z vašimi družinami ob dobri hrani in pijači pozabavate v prireditvenem šotoru. Nikakor pa ne pozabite izpolniti
vstopnice za nagradno žrebanje avtomobila in ostalih bogatih nagrad.
Vljudno vabljeni.
Anton Prus
direktor KZ Krka

Nagovor
dr. Jože Podgoršek
Spoštovani.
Slovenski kmet je nosilec slovenske kmetijske in živilske
proizvodnje, oskrbe s hrano slovenskega izvora in skrbnik slovenskega podeželja. Družbeni odnosi in pogledi na
pridelavo hrane, kmetijstvo in podeželje ter pričakovanja
javnosti se hitro spreminjajo. Z Resolucijo »Naša hrana,
podeželje in naravni viri od leta 2021« smo tako postavili
strateški okvir prihodnjega razvoja kmetijstva in podeželja.
Kmetijstvo in agroživilstvo prihodnosti bo sledilo razvoju
digitalizacije. Spodbujamo povezovanje v lokalne ali večje verige vrednosti. Varstvo okolja in narave mora postati prednost in ne ovira gospodarjenja. Nujno je iskanje sinergij in celostni pristop.
Za obdelano Slovenijo bo treba spodbujati dualno kmetijstvo, saj se zavedamo pomena tako velikih kmetijskih gospodarstev, ki temeljijo na ekonomiji obsega in zagotavljajo tržno zanimive količine hrane, kot tudi manjših, v večini samooskrbnih kmetij, ki
pa so neločljiv del našega prostora.
Ohranjeno slovensko podeželje predstavlja ključno prednost in priložnost za hrano z
višjo dodano vrednostjo bogatih okusov. Je tudi priložnost za pridelke in proizvode
višje kakovosti, kot tudi za doseganje sinergije s turizmom na podeželju.
Zaščiteni kmetijski pridelki in živila so pomembni zaradi močnih konkurenčnih pritiskov, saj krepijo zaupanje potrošnikov ter zagotavljajo stalno kakovost. Poleg evropskih
shem kakovosti (zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena
tradicionalna posebnost in ekološka pridelava) imamo tudi nacionalne sheme kakovosti (višja kakovost, integrirana pridelava ter izbrana kakovost).
Znak »izbrana kakovost – Slovenija« zagotavlja slovensko pridelavo in predelavo ter
kakovost izdelkov zaradi upoštevanja kratkih transportnih poti, omejenega časa transporta, visoko kakovostne krme ter izpolnjevanje posebnih zahtev pri zdravstvenem
varstvu živali. Odkar se pod skupnim sloganom kampanje »Naša super hrana« izvaja
intenzivno nagovarjanje potrošnikov beležimo veliko prepoznavnost znaka “izbrana
kakovost – Slovenija”, večje zaupanje potrošnikov v lokalno hrano in dvig povpraševanja po njej.
Na koncu naj še poudarim, da je v projektu Evropska gastronomska regija 2021 velika
priložnost za intenzivnejšo povezovanje lokalno pridelane kakovostne hrane s Horeca
sektorjem. Hkrati pa s kakovostno pridelavo, ponudbo in uporabo lokalne hrane ustvarjamo manj odpadne hrane.
dr. Jože Podgoršek
državni sekretar, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

SPREMLJEVALNI
PROGRAM

26. GREGORJEVEGA SEJMA

PETEK, 13. 3. 2020

9.00 - 10.00 Pričetek naravoslovnega dne za šole in vrtce
10.00 - 10.30 Igrana predstava za otroke “Indijanci v deželi miru”
10.00 - 13.00 Kuhamo v živo s Srednjo šolo za gostinstvo in turizem Novo
mesto
11. 00 - 12.00 Uradna otvoritev sejma, osrednji govornik dr. Jože Podgoršek,
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
12.30- 15.00 Glasbeni popoldan z Ansamblom Blaža Hutevca

SOBOTA, 14. 3. 2020

10.00 - 13.00 Predstavitev in degustacija zmagovitih 5 izdelkov PE Mesarstva
KZ Krka z.o.o.
10.00 - 15.00 Degustacija praženega kropirja, Interseme d.o.o.
12.00 - 12.30 Glasbena šola Lipičnik, harmonikarski nastop
13.00 - 13.30 Društvo podeželskih žena Dolenjske Toplice, folklorni
nastop
13.30 - 14.00 Moški pevski zbor Rožmarin
14.00 – 15.00 Predavanje strokovnjakinje za zelenjadarstvo MIŠE PUŠENJAK

NEDELJA, 14. 3. 2020

10.00 - 13.00 SHOWCOOKING s kuharskim mojstrom ROBERTOM
GREGORČIČEM
11.00 - 11.30 Harmonikarsko pevski nastop Pavlin Miha
11. 30 - 12.00 Folklorna skupina Nasmeh
12.00 - 13.00 Harmonikarsko društvo Tanja s prijatelji
14.00 - 15.00 Predavanje strokovnjakinje s področja poznavanja začimb
SABINE TOPOLOVEC
15.00 - 18.00 Ansambel Prva liga
17.30 - 18.00 Žrebanje nagrad
Voditelj in povezovalec: Lojze Bojanc
Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

SPREMLJEVALNI
PROGRAM
Tekom celotnega sejma bomo lahko videli preko 180 razstavljavcev iz področja
kmetijske tehnike, gozdarstva, vrtnarstva, kulinarike, domače obrti, robe široke
potrošnje, malih in domačih pasemskih živali.
•
V šotoru DOMAČE ŽIVALI razstavlja Društvo gojiteljev malih pasemskih živali
Novo mesto, ki vam bo na ogled pripeljalo različne pasme perutnine in kuncev;
•
Predstavitev GRC Novo mesto;
•
Degustacija mesnih izdelkov PE Mesarstva;
•
Degustacija izdelkov Ljubljanskih mlekarn;
•
Načrtovanje in urejanje vrtov, gredic in izdelovanje šopkov iz spomladanskega
cvetja s Srednjo kmetijsko šolo Grm Novo mesto;
•
Predstavitev gasilcev GRC Novo mesto;
•
Predstavitev policije; na ogled Provida, intervencijko vozilo in službeni pes;
•
Demonstracija, razstava in prodaja kmetijske mehanizacije;

NE SPREGLEJTE
»KUHAMO V ŽIVO - Srednja šola za gostinstvo in
turizem Novo mesto«
V petek,13. 3. 2020 od 10.00, razstavni prostor KZ Krka.
“Srednja šola za gostinstvo je šola s skoraj 60-letno tradicijo
poučevanja bodočih delavcev v gostinstvu in turizmu, ki deluje znotraj Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma.
Izobražujemo v 3- in 4-letnih in 3+2-programih za poklice
gastronom-hotelir, gastronomsko-turistični tehnik in gastronomski tehnik. Naši dijaki pridobivajo dragoceno znanje
in veščine za delo z različnimi gosti v hotelih, restavracijah,
kavarnah, slaščičarnah, turističnih agencijah, turistično-informacijskih centrih, kampih
… Ob zaključku šolanja bodo ambasadorji naše dežele, saj bodo predstavljali Slovenijo,
njene naravne in kulturne znamenitosti, etnološko in kulinarično podobo, zato vsi zaposleni vlagamo dragoceni trud v čim boljšo usposobljenost nam zaupanih mladih ljudi, ki
imajo odprte številne možnosti nadaljevanja študija ali (samo)zaposlitve.
Dijaki bomo z mentorji, učitelji praktičnega pouka, predstavili naše izobraževalne programe in dejavnosti, ki potekajo v okviru praktičnega pouka. Za obiskovalce sejma bomo
pripravljali prigrizke iz domačih sestavin centra Grm. Gostje naše stojnice bodo tako v
živo spoznavali in okušali, kako pridelke z njive predelati, pripraviti in jih ponuditi gostom
na bogato obloženi mizi.”

NE SPREGLEJTE
INDIJANCI V DEŽELI MIRU - animacijska predstava za naše najmlajše
V petek, 13. 3. 2020, ob 10. uri, Prireditveni šotor
(Gledališče Smejček)
Mali indijanček Vihravi Ogenj se rad potepa po svojem Glasnem
gozdu in rad se igra. Nekega dne pa sreča bitje, ki mu je sicer
podobno; ima dve roki in nogi. Vendar pa je oblečeno čisto drugače, njegova polt je svetlejša in nerazumljivo govori. Novemu
prijatelju je ime Kevin in Vihravi Ogenj kasneje ugotovi, da je
prav od njunega prijateljstva odvisno, kakšna bo usoda Glasnega gozda …

ZA VRTIČKARJE IN PRIDELOVALCE - predavanje Miše Pušenjak
V soboto, 14. 3. 2020 ob 14.00, razstavni prostor KZ Krka.
Kako bo naš paradižnik zdrav in tudi okusnejši?
Miša Pušenjak, strokovnjakinja za zelenjadarstvo KGZ-kmetijski
zavod Maribor bo predavala o zdravem paradižniku.
»Zdrava, živa zemlja je pogoj za zdrave rastline, to smo se v zadnjih letih že naučili. Ali veste, da so vrtnine tudi okusnejše, če
živijo v živem, zdravem vrtu, kjer je veliko žuželk, ki pomagajo
pri opraševanju in pri preganjanju škodljivcev. Dobro oprašen
paradižnik je okusnejši. Prav tako je pravilno gnojenje pa tudi
razmerje med gnojili pomembno, da so plodovi plodovk odpornejši, bolj vzdržljivi in okusnejši. Letos bomo torej skušali na vrt
privabiti čim več koristnih žuželk, spoznali bomo, kaj, kje in kako nam lahko pomagajo.
Potem pa bomo spoznali še, kako hraniti plodovke, da ohranimo njihov izvirnejši okus.«

»SHOWCOOKING s kuharskim mojstrom Robertom Gregorčičem«
V nedeljo, 15. 3. 2020 od 10.00, razstavni prostor KZ Krka.
Na razstavnem prostoru KZ Krka boste lahko uživali v slastnih
dobrotah kuharskega mojstra Roberta Gregorčiča, ki bo kuhal
domače jedi iz kakovostnih sestavin, ki prihajajo iz domačega
okolja. Udeležencem bo kuhal ajdov zdrob s karamelizirano
repo, suhimi krhlji jabolka, orehi in ocvirki.
“Zakaj lokalno …. zato, ker želim boljše, bolj prijazno naravi in
meni, preverjeno, sledljivo in trajnostno naravnano!
Živila na katera prisegam ….njih je več. Pomembno je, da so iz
našega okolja, da so pridelana z vso pozornostjo (integrirano ali ekološko ), ker ima tako
živilo energijo in nam daje moč!
KAJ BOM PRIPRAVIL: Kuskus tatarske ajde s čemažem , ocvirki in orehi.

NE SPREGLEJTE
Nove težave - tisočletne rešitve, Sabina Topolovec
V nedeljo, 15. 3. 2020 ob14.00, razstavni prostor KZ Krka.
O tem, kakšne moči se skrivajo v začimbah, bo predavala Sabina
Topolovec, soavtorica trilogije o začimbah Ščepec in avtorica knjige Zdravilna moč začimb za otroke.
»Sodoben čas prinaša tudi vse več zdravstvenih težav, s katerimi
naši predniki niso imeli veliko opravka. Vse bolj odporne bakterije,
motnje pozornosti, propadanje živčevja, depresije, alergije, diabetes
... niso več bolezni zgolj tretjega življenjskega obdobja. Dolgoročno
jemanje močnih sinteznih zdravil s številnimi stranskimi učinki ne
bo modra rešitev. Ali poznamo kaj boljšega? Seveda... že tisočletje!«

•
•
•
•

Kako načrtovati moderno in trajnostno zasnovan vrtni kotiček za
sprostitev
Kako pravilno zasadimo gredo
Kaj sporoča cvetje
Izdelava spomladanskih šopkov

Odgovore na zastavljena vprašanja nam bodo podali dijaki
Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije, s svojimi prezentacijami.
“Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija izobražuje v programu
biotehniške gimnazije, v tehniških programih naravovarstveni tehnik
in kmetijsko – podjetniški tehnik, v triletnih programih gospodar na
podeželju, mesar, slaščičar, vrtnar in cvetličar in na nižje poklicnem
izobraževanju pomočnik v biotehniki in oskrbi. Med programi s področja kmetijstva želimo mlade še posebej navdušiti za poklic vrtnar in cvetličar, ki ga
dijaki lahko nadgradijo v programu hortikulturni tehnik (PTI).
Dijaki bodo pod vodstvom mentorjev predstavili možnosti, kako načrtovati moderno
in trajnostno zasnovan vrtni kotiček za sprostitev, kako pravilno zasadimo gredo, kaj
sporoča cvetje in kako se izdela spomladanski šopek. Gostje se bodo lahko pridružili ustvarjanju fantazijskih dekoracij. Skupaj z dijaki bodo lahko načrtovali zasaditev vrta in si
izdelali nasadek.”

Srce se vzradosti,ko cvetje spregovori
in se oko na lepem vrtu ustavi.

KZ Krka z.o.o.
Kmetijsko zadrugo je leta 1941 ustanovila skupina kmetov pod imenom Nabavno
prodajna zadruga Novo mesto. Do leta 1964, ko je dobila ime KZ Krka, so se k njej
priključevale zadruge iz sosednjih vasi in krajev ter Kmetijsko posestvo Novo mesto.
Po letu 1964 pa se je zadrugi priključilo še Mesno prehrambeno podjetje Novo mesto
in TOZD Hmeljnik iz DO Pivovarne Union. Oktobra leta 2002 se je h KZ Krka pripojila
KZ Črnomelj. KZ Krka je od leta 1992 organizirana v skladu z Zakonom o zadrugah in
ima 255 članov.
Predsedniško funkcijo v KZ Krka z.o.o. je maja 2018 prevzel g. Pavel Vidic.
Funkcijo predsednika nadzornega odbora pa g. Andrej Kastelic.
Poslanstvo
Kot vodilna zadruga na Dolenjskem in Beli krajini verjamemo in zaupamo v slovensko kmetijstvo in njegove proizvode. Prizadevamo si za razvoj, znanje in tržni uspeh
pridelovalcev. Smo nosilni steber lokalne samooskrbe in zagotavljanja kakovostne
hrane na mizah slovenskih potrošnikov.
Vizija
Postati želimo vodilni v Sloveniji na področju samooskrbe s slovenskimi kmetijskimi
pridelki in izdelki. Z verigo specializiranih kmetijskih trgovin zagotavljamo celovito
podporo pridelovalcu in potrošniku. Kot sodobna zadruga nenehno razvijamo nove
ideje in pristope.
Spremljajte nas na spletni strani : www. kz-krka.si in družbenih omrežjih.

enota
KMETIJSTVO
ODKUP ŽIVINE NA DOMU

Odkupujemo mlado pitano govedo (bike, telice, krave, teleta) in drobnico za zakol.
Za vso odkupljeno govedo organiziramo prevzem živali na domu in prevoz le-teh v
našo klavnico v Črnomelj oz. do končnega kupca.

Kontakt: kmetijstvo@kz-krka.si

ODKUP

• mleka in vseh vrst goveda (biki,
teleta, krave, telice)
051 364 497, Damjan Kastelic
• sadja in zelenjave
041 788 951, Gregor Vintar
• lesa
031 301 004, Robert Tomazin

ODKUP ZELENJAVE IN SADJA

PRODAJA

• krmil in dodatkov
051 364 497, Damjan Kastelic

Odkupujemo slovensko zelenjavo in sadje, ki ga distribuiramo v javne zavode in
veletrgovske centre po Sloveniji. Zelenjava in sadje KZ Krka so pridelki slovenskega porekla, polnega okusa, svežine in varnejše pridelave, kar so ključne prednosti v
primerjavi z uvoženo zelenjavo in sadjem.

enota
MESARSTVO
SVEŽE, DOMAČE MESO IN NAGRAJENA KAKOVOST MESNIH
IZDELKOV!
Zagotavljamo izključno slovensko poreklo živali s kmetij s tradicionalno rejo. Z lastno klavnico poskrbimo, da je meso vedno sveže. Mesnine se pripravljajo po naših recepturah, zato
so edinstvenega okusa.
Klavnica PE Mesarstvo, Majer 22, 8340 Črnomelj ima pridobljen certifikat »Izbrana kakovost - Slovenija« za goveje meso (zakol, razsek, porcioniranje govejega mesa in mleto goveje meso).
Izbrana kakovost je nacionalna shema kakovosti, ki je namenjena kmetijskim pridelkom
oziroma živilom s posebnimi lastnostmi, ki se lahko nanašajo na sestavo, okolju prijazno
pridelavo, kakovost surovin, dobrobit živali, posebno zdravstveno varstvo živali, način
krmljenja, dolžino transportnih poti, predelavo, hitrost predelave surovin oziroma čim
manjšo kasnejšo obdelavo pri skladiščenju in transportu.
Proizvodi, ki so certificirani in označeni z znakom »Izbrana kakovost – Slovenija«, prinašajo potrošnikom zagotovilo, da ima proizvod naslednje lastnosti: pridelan in predelan v
Sloveniji; ima specifične lastnosti, ki se nanašajo na kakovost, način pridelave in predelave,
dobrobit živali, način krmljenja in podobno; da so ti parametri redno (vsaj enkrat letno)
kontrolirani s strani akreditiranih kontrolnih organov.

KLANJE
Kontakt: 07 30 62 540, 031 703 508
martin.music@kz-krka.si

PROIZVODNJA IN PRODAJA
Kontakt: 07 39 31 898, 031 703 502
mesarstvo@kz-krka.si

AGRA 2019
Tudi letos so z medaljami nagradili tri naše mesne izdelke. Vabljeni na degustacijo
nagrajenih izdelkov v razstavni šotor KZ Krka z.o.o.
Pomurski sejem vsako leto uspešno nadaljuje tradicijo organizacije strokovnega ocenjevanja mesa in mesnih izdelkov. To ocenjevanje je največje tovrstno v Sloveniji, ki pokrije velik
del proizvodnje mesa in mesnih izdelkov.
KZ Krka že vrsto let sodeluje na ocenjevanju in tako potrjujemo kakovost naših tradicionalnih ter novih izdelkov. Ponosni smo, da so vsi izdelki s strani strokovne komisije dobro
ocenjeni ter nagrajeni z medaljami. Dobili smo dve zlati medalji in eno srebrno.
BELOKRANJSKA KLOBASA je plod naših izkušenj in teženj kupca po domačem, tradicionalnem okusu. Narejena je iz izbranega svinjskega in govejega mesa
ter slanine, z dodatkom naravnih začimb kot so poper, česen, muškatni orešček. Termična obdelava poteka v klasični dimni komori z bukovimi drvmi - prekajevanje z naravnim dimom. Okus je poln, vendar
blag. Spada v skupino poltrajnih klobas za kuhanje.
TLAČENKA, edinstvenost tlačenke je v načinu obdelave mesa in grobo
mletih sestavinah, ki zagotavljajo domač izgled. Značilen okus dajejo
naravne začimbe kot so česen, majaron in poper. Za vezavo je dodana
živilska želatina. Spada med hladetinaste klobase. Na živilskem sejmu
AGRA je prejela že vrsto medalj.
DELIKATES ŽELODČEK, pasterizirana mesnina za kuhanje
iz svinjskega in govejega mesa z dodatkom izbranih začimb.
Posebnost je naravni ovoj, ki mu daje pristen domač izgled in
okus.
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TEHNIČNE
TRGOVINE
AKCIJA v TEHNIČNIHU!

Za ljudi,
ki ljubijo
zemljo!

RC
A
M
TRGOVINAH,
IJA v marec
C
K
A

NEUHAUS HUMIN substrat
N8 70lit.

Organsko gnojilo,
BOGATIN 30L

7,99

€/KOS

€/KOS

Folija CORVETAN letna,
1,6x10m KZ Krka

Gnoj hlevski STALATICO,
briketi 25 kg

6,99

1,

99

€/KOS

0,

0,93
10,43

€/KOS

9,90

Rokavice naylon PU sive,
s, m, l, xl, xxl

Semenska vrečka planta
4-10g

€/KOS

Mast Renolit BFX, 400g

96

3,89

€/KOS

Cuprablau Z, 1/1kg

8,69

€/KOS

Olje Olma Olmaline SHPD,
15w40 10l

23,49

€/KOS

€/KOS

PESTRA ponudba
SEMENSKE koruze

€/KOS

in

različnih semenarskih hiš.

Akcija velja od 1. do 31. marca, v tehničnih trgovinah KZ Krka, do
razprodaje zalog. Slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do napak v
tisku in spremembe cen. Popusti se ne seštevajo.

SEMENSKEGA krompirja

OC AGROSERVIS

Knafelčeva 2, Novo mesto

OC
AGROSERVIS
STALNA
PONUDBA:
Knafelčeva
2, Novo
mesto
•
Prodaja FFS
in svetovanje
•
•
•
•
•
•
•

Vrtni program; pestra ponudba semen in sadik
Mala kmetijska mehanizacija Stihl in Husqvarna
Konjeniška in pašna oprema
Krmila in krmne mešanice
Gradbeni program
Rezervni deli za kmetijsko mehanizacijo
Servis male kmetijske mehanizacije

vabljeni v
trgovino VRT
ZA VAS SMO PRIPRAVILI
PESTRO IZBIRO:
•
•
•
•

Sadike sadnega drevja
Grmovnice
Mineralna in organska gnojila
Semena in sadike vrtnin

TRGOVINA HOBI

Šentjernejska c. 6, Novo mesto

Ko dobiš veliko stvari na enem mestu!

UGODNO v marcu
•
•
•
•

Talne obloge
Vijačni program
Darilni program
Galanterija za dom

NOVO!

Z najnovejšim strojem za robljenje
talnih oblog vam ponujamo
10% popust na talne obloge
in robljenje!

TEHNIČNE TRGOVINE
nezivil.trg@kz-krka.si
Trgovina Agroservis, Knafelčeva 2,
8000 Novo mesto
Trgovina Hobi, Šentjernejska cesta 6,
8000 Novo mesto
Trgovina Mirna Peč, Trg 3,
8216 Mirna Peč
Trgovina Straža, Na žago 5,
8351 Straža
Tehnična trgovina Leskovec STIHL
Ulica 11. novembra 30, 8273Krško
Trgovina Šentjernej, Trubarjeva cesta 4,
8310 Šentjernej
Trgovina Šmarjeta, Šmarjeta 55,
8220 Šmarjeta
Agrooskrba Črnomelj, Belokranjska
cesta 18, 8340 Črnomelj

Korpo oglas za gregorjev sejem 135 x 200 mm l.2019_PRINT.pdf 1 21. 01. 2020 09:37:16

SADITE Z NAMI!
SADIKE ORTO MIONAJŠIRŠI ASORTIMAN
KAKOVOSTNIH SADIK

Najboljša naložba za
zdravo življenje!

PREDNOSTI SADIK ORTO MIO

ź ŠIROK ASORTIMAN NAJRAZLIČNJEŠIH VRTNIN ČEZ
ź
ź
ź
ź

CELO LETO
VISOKI STANDARDI KAKOVOSTI CELO SEZONO
VISOKA RODNOST
VISOKA ODPORNOST NA BOLEZNI
SADIKE PRIMERNE TUDI ZA VZGOJO NA BALKONIH
IN TERASAH

ŠIROKA IZBIRA SADIK OD ZGODNJE POMLADI DO POZNE JESENI:

paradižniki, paprika, jajčevci, bučke, buče, melone, lubenice, kumare, peteršilj,
različne kapusnice, zelena, koromač, solate, endivije, radiči, blitva, rdeča pesa,
artičoke, korenje, špinača, fižol, jagode, česen, por, čebula, dišavnice, feferoni
pekoči,...

SADIKE SO DOBAVLJIVE V RAZLIČNIH OBLIKAH

(kasete, lončki 10 cm, cepljene sadike v lončku, dišavnice v lončku 14 cm,
feferoni pekoči v lončku 14 cm)

SADIKE SO NA VOLJO V VSEH BOLJE ZALOŽENIH VRTNIH CENTRIH IN
SPECIALIZIRANIH KMETIJSKIH TRGOVINAH PO SLOVENIJI

PLANTA PRELESJE d.o.o., Obrtna cesta 10, 1291 Škofljica
www.planta-prelesje.si, e-mail: seme@planta-prelesje.si

HIGIENA
IN MOLŽA
KIMI d.o.o.
Planjava 1
1236 Trzin
Tel.: 01 5300 550
Fax: 01 5300 580
e-pošta: info@kimi.si
www.kimi.si

ISO 9001 Q-064
ISO 14001 E-198

Mestna občina Novo mesto vabi
k prijavam na razpis za področje
kmetijstva
Za podporo kmetijski in ostalim
dejavnostim na podeželju tudi letos
namenjamo nenamenska sredstva,
ki bodo razdeljena preko razpisa.
Podrobnosti najdete na
www.novomesto.si.

Prijave

arca.

so

.m
o do 31
j
l
o
v
a
n

ORGANSKO-MINERALNA GNOJILA FIORAND
•
•
•

20-30 % BOLJŠI IZKORISTEK OD KLASIČNIH MINERALNIH GNOJIL.
UGODNO VPLIVAJO NA KORISTNE TALNE MIKROORGANIZME.
EDINA ORGANSKO-MINERALNA GNOJILA S CERTIFIKATOM O
MINIMALNEM VPLIVU NA OKOLJE.
*Na voljo v 4 kg in 25 kg pakiranju.

PLANTA PRELESJE d.o.o., Obrtna cesta 10, 1291 Škofljica
www.planta-prelesje.si, e-mail: seme@planta-prelesje.si

AKUMULATORSKA MOČ STIHL

EN AKUMULATORSKI SISTEM ZA
VSA OPRAVILA NA VAŠEM VRTU.
ƒ

www.unicommerce.si

Naj gre za košnjo trave, obrezovanje
žive meje, odstranjevanje listja,
žaganje lesa ali nego robov zelenice.
STIHL AKU COMPACT naprave
vam zagotavljajo lahkotno, tiho
in učinkovito delo. Naprave se
preprosto upravljajo in so hkrati
dovolj zmogljive tudi za zahtevnejša
opravila na vrtu. Pripravljeni na vsak
izziv. Z močjo iz baterije STIHL.

REZALNO–CEPILNI STROJI

GOZDARSKI
VITLI

Vitel s KONSTANTNO
VLEČNO SILO
za fiksno vgradnjo
na traktor

PRVI NA TRGU
VGRAJENIH ŽE
VEČ KOT 400 VITLOV!

REZALNE KLEŠČE

KROŽNE ŽAGE

www.uniforest.si

Cepilniki TITANIUM

051 647 716 | prodajalna@uniforest.si

Novo!

Največja ponudba gumenih
izdelkov:
- pnevmatike
- zračnice
- jermeni

- proﬁli
- cevi
- guma v roli

Spletna trgovina: WWW.GUMITEHNA.SI
tel. PE Kranj: 04/28-01-880
tel. PE Ljubljana: 01/29-27-555

VVO
dovoljen

HERBICID z novo aktivno snovjo proti širokolistnim plevelom v ŽITARICAH
AKTIVNA SNOV: bensulfuron-metil 500 g/kg
+ metsulfuron-metil 40 g/kg
ODMEREK: 100 g/ha

FORMULACIJA: močljiva zrnca (WG)
UPORABA NA: ozimna in jara pšenica,
ječmen, oves, rž, tritikala

KLJUČNE TOČKE
Bensulfuron - metil
nova
AKTIVNA SNOV
v žitni industriji

Širok spekter
nadzora
širokolistnih
plevelov

Dobro
delovanje na
Galium
aparine

PICOUNT d.o.o.
Mošnje 2c | 4240 Radovljica
Tel.: 08 205 32 00 | Fax: 08 205 32 03 | info@picount.si | www.picount.si

Odlično
mešanje

DH Krediti

Za večjo rast
DH Akcijski kredit za kmetovalce:
• za nove investicije na kmetiji ali
poplačilo obstoječih, manj ugodnih
kreditov
• za stranke vseh bank
• doba odplačevanja do 30 let
• do 500.000,00 EUR
• izjemno ugodne obrestne mere
• zavarovanje s hipoteko
DH Hitri kredit za kmetovalce:
•
•
•
•
•

za financiranje kmetijske dejavnosti
za stranke DH
doba odplačevanja do 36 mesecev
do 20.000,00 EUR
izjemno ugodna fiksna obrestna mera

Več informacij:
T: 01 3000 200 | E: kontaktni.center@dh.si
Poslovalnice Delavske hranilnice

DH Leasing

Za lažje delo
•
•
•
•

za novo ali rabljeno kmetijsko gozdarsko opremo
doba odplačevanja od 12 do 96 mesecev (za novo opremo)
možnosti plačevanja: mesečno, kvartalno, polletno ali letno
za davčne zavezance možnost odloga DDV do 120 dni

Več informacij:
T: 01 3207 710 | E: leasing@dh.si
Poslovalnice Delavske hranilnice

Veterinarsko higienski biocidni pripravek
Sredstvo za razkuževanje pitne vode za živali
Dezinfekcijsko sredstvo za območje s hrano in krmo/krmili

VA R E N I N U Č I N KO V I T

Slovenija, 2/2017, 235-2017, Design: NGZ/KS.

IL O

RAZ

Vsestransko visokoaktivno razkužilo za varno in učinkovito zaščito pred povzročitelji nevarnih
kužnih bolezni.
Razkužilo s širokim spektrom virucidnega, baktericidnega in fungicidnega delovanja.
Vodotopni prašek − za enostavno uporabo na vseh površinah.
Združljiv s sistemom HACCP.
Varen za okolje, ljudi in živali.
K UZ

Sestava Aktivna učinkovina v Ecocidu S je kalijev peroksisulfat, učinkovitost izdelka pa povečujejo dodane površinsko aktivne snovi, organske
kisline in anorganski pufrski sistem. Navodilo za uporabo Delovno raztopino Ecocida S uporabljamo v obliki razpršila, megle ali kopeli za
parklje in dezbariere. Za razkuževanje že očiščenih površin in opreme uporabljamo 1-odstotno raztopino Ecocida S. Oprema Škatla
s 25 vrečkami po 50 g praška, vrečka po 1 kg in 2,5 kg praška.
Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
Podrobnejše informacije so na voljo pri proizvajalcu. Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija, www.krka.si

Pravo veselje je imeti
zdrave živali
rudninska krmna me{anica
z dodatkom vitaminov za govedo,
ovce, koze, konje, pra{i~e in perutnino

• prijetna aroma
t in razvoj
• ugoden vpliv na ras
• priročno pakiranje

20

LET
ZAUPANJA

Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija , www.krka.si

Slovenija, 8/2018, 1225C-2018, MK/MPC.

Živali ga rade jedo

Razstavljavci 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ANDREJ BEDJANIČ S.P.
“SADJE” MILADIN
NOVAKOVIČ S.P.
A. SELAK D.O.O.
KMETIJSKA MEHANIZACIJA
AC VOVK D.O.O.
ADRIA PLUS D.O.O.
AGROEKSPRES D.O.O.
AGROMA TS D.O.O.
AGROMEHANIKA D.D.
AGROTEH, STORITVE IN
TRGOVINA D.O.O.
AGROTES D.O.O.
ALENKA DORNIK S.P.
ORODNO KOVAŠTVO
ALPINA D.O.O.
ANNET RAMOŠEVAC
ANTONIE, ANTONIJA
GRUBAR S.P.
ARMEX ARMATURE D.O.O.
ASTEKO D.O.O.
AURUM D.O.O.
AVTO KRKA D.O.O.
AVTO SLAK D.O.O.
AVTO-MAT&CO D.O.O.
BARTOG D.O.O.
BERUS D.O.O.
BINGO PLETILSTVO D.O.O.
BIOMEDICINA
TILEN POLŠAK S.P.
BIRO ES D.O.O.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BOHINJSKA SIRARNA D.O.O.
BONUM D.O.O.
BUČKO SUBLIMACIJA D.O.O.
CALZE D.O.O.
CITRON-JOŽE TOPOLOVEC S.P.
CREINA D.D.
ČALOPEK STROJARSTVO D.O.O
ČEBELARSTVO ŠERCELJ,
BLAŽ ŠERCELJ
DELAVSKA HRANILNICA D.D.
DENIS KAPUŠIN- NOSILEC
DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA
KMETIJI
DEŽELNA BANKA SLOVENIJE
D.D.
DND, DALIBOR DUJAKOVIĆ S.P.
DOLCE-DOLCE VALENTINA
FOJKAR S.P.
DOLENJSKI LIST NOVO MESTO
D.O.O.
DREVESNICA IN TRSNICA
KNAVS KRAJŠEK JERNEJKA S.P.
DRUŠTVO ROKODELCEV
VEZENINE
EHINACEJA ZA VSE KERIN
BOŽICA S.P.
EIKON D.O.O.
EKO SKLAD, SLOVENSKI OKOLJSKI JAVNI SKLAD
EL AVTO D.O.O.
ELEGANTIK D.O.O
EUROGLOBTRADE D.O.O.
FERAL SREČKO LANGERŠEK S.P.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FEIDA D.O.O.
FREDI NOVAK MANFRED S.P.
FUXTEH IVAN KLEMENČIČ
S.P.
FUŽINAR D.O.O. AJDOVŠČINA
GAMALES D.O.O.
GFK D.O.O.
GOMARK D.O.O.
GRADBENIŠTVO IN 		
KOVINARSTVO ALEKSANDER
MAJDE S.P.
GRAVERKO TADEJ TRENTELJ
S.P.
GREGOR LOVŠIN S.P.
GRETINA USTVARJALNICA
GRIČ SMOLIČ JOŽE S.P.
GRUNT, TRGOVINA
KMETIJSKE MEHANIZACIJE
SILVO MAJCEN S.P.
GUMITEHNA D.O.O.
HERMES AND ANDREJA
GAČNIK S.P.
HIŠA NOGAVIC SLUGA
STANISLAV S.P.
HMEZAD, KZ GOTOVLJE
Z.O.O.
HRUST, GOZDARSKA IN
KMETIJSKA MEHANIZACIJA
D.O.O.
HUSQVARNA AB
INO D.O.O.
INŠTALATERSTVO "BBOSS"
BOJAN BANOVEC S.P.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

JANEZ ŠKRJANEC NOSILEC
DOPOLNILNE DEJAVNOSTI
NA KMETIJI
JATA EMONA D.O.O.
JB ENERGIJA D.O.O.
JOŽE ŽAGAR S.P.			
INSTALACIJE ŽAGAR
KANCLER SISTEM PRO D.O.O.
KEMONT AGV D.O.O.
KERAMIKA GLIGIČ KRMELJ
KGZ SLOGA KRANJ Z.O.O.
KIGOR D.O.O.
KIMI D.O.O.
KIP KOP D.O.O.
KMETIJA HOČEVAR ANTON
HOČEVAR S.P.
KMETIJA KARLOVČEK, 		
ANDRAŽ RUMPRET
KMETIJA LENIČ
KMETIJA PALDAUF IGOR/
BEEKO
KMETIJSKA MEHANIZACIJA
TRBOJE D.O.O.
KMETIJSKA ŠOLA GRM GRM
NOVO MESTO
KMETIJSKI STROJI IN OPREMA VALENTIN LIKOSAR S.P.
KMETIJSTVO IN OLJARSTVO
KOLARIČ, MIRAN KOLARIČ
S.P.
KMG PODLEHNIK D.O.O.
KOLAR FESTIVAL J.D.O.O.
KOLENC GAŠPER S.P.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KONIK D.O.O.
KOVINOSTRUGARSTVO
MARTIN JANŽEKOVIČ S.P.
KRKA D.D., NOVO MESTO
KROŠNJARSTVO KOZINA
MARKO S.P.
LEONIDA ŽALIG S.P.
LJUBLJANSKE MLEKARNE,
MLEKARSKA INDUSTRIJA,
D.O.O.
LOČARSTVO BOJC, BOJC
JANEZ O.D.D.
M.M. KAUČIČ D.O.O.
MARJETA LONČARIČ
MARJETKA NOVAK S.P.
MARK VAN ELTERN S.P.
MARMET D.O.O. AJDOVŠČINA
MATJAŽ ZALETEL S.P.
MEHANIZACIJA MILER
D.O.O.
MEHANIZACIJA SRAKA,
MARTIN SRAKA S.P.
MESNICA TRŠINAR JANEZ
S.P,
MM TRGOVINA D.O.O.
SADIKA NA DOM
MOBIL SERVIS D.O.O.
TRGOVINA COKLA
MRHAR STANE S.P.
NA DEŽELI D.O.O.
NADA BUČAR S.P.
NI-MA INT D.O.O.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OLEO NATURA 			
ANITA JERIČ S.P.
ORTOIMPLANT DENTAČ SPA
ORTOMEDICA D.O.O.
OVČARSKA KMETIJA URBAN
PANEX AGM D.O.O.
PARNAD D.O.O.
PAROBEK ANA RETELJ O.D.D.
PIŠEK- VITLI KRPAN D.O.O.
PLANTA D.O.O.
PRIMOŽ HOČEVAR S.P.
PRIVOM ELEKTRONIK D.O.O.
PRODAJA SADJA IN ZELENJAVE
HAZIM HAIRALHOVIČ S.P.
RAFAEL, JANKO ŠTIFTER S.P.
RAFO D.O.O.
RENATA PAVLOVIČ-NOSILKA
DOPOLNILNE DEJAVNOSTI
ROK-T PROIZVODNJA IN TRGOVINA D.O.O
ROSI TEH D.O.O.
ROTO SLOVENIJA D.O.O.
SATURN 48 D.O.O.
SBA D.O.O
SEDLARSTVO BAZNIK BAZNIK
ROK S.P.
SELIS D.O.O.
SEMENARNA LJUBLJANA D.O.O
SIP D.D.
SIRARSTVO PIRNAT
SLADEK BUTIK KARMEN
LUŽNIK S.P.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SONCE ENERGIJA D.O.O
SONJA PLETERŠEK S.P.
STELJO BOŽIČ- DOPOLNILNA DEJAVNOST NA KMETIJI
STROJNO KJUČAVNIČARSTVO RUDOLF TAMARIČ
MONIKA S.P.
SUHA ROBA JANEZ
TRHLJEN S.P.
ŠIVILJSTVO ŠKET D.O.O.
ŠPITAL D.O.O.
KMETIJA ŠTRUCELJ
TABAKUM D.O.O.
TAJFUN PLANINA D.O.O.
TIČAR DELOVNA OBLAČILA ANDREJA MIKLAVČIČ
S.P.
TOMAŽ OVČAR S.P.
TOPDOM D.O.O.
TOTI ŠTAJERC IZTOK
LESKOVAR S.P.
TPV AVTO D.O.O.
TRAKOM D.O.O.
TRGOVINA NEKAJ VEČ,
MILENA CIMERMAN S.P.
TRONADO PLUS D.O.O.
TURISTIČNA KMETIJA
BALON
TURISTIČNA KMETIJA
ŠKRBINA ALOJZ
UNICOMMERCE D.O.O.
UNIFOREST D.O.O.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

VGRAJEVANJE 		
KOSTRUKCIJ CVETKO
EMERŠIČ S.P.
VIDMAR DRAGICA S.P.
VIKTOR KUŽNIK S.P.
VIRC D.O.O.
VLADIMIR ZUPANČIČ S.P.
KOVAŠKA GALANTERIJA
VZOREC RAKA D.O.O.
ZEPTER SLOVENIJA D.O.O.
ZSKSS SKAVTI
ŽAGAR COMMERCE
D.O.O.

*Navedeni razstavljavci, so
razstavljalci,ki so oddali svojo
prijavo na sejem do 20. 2.2020.

Kakovostne travne mešanice za
visoko proizvodnjo mleka.
Travo in deteljo lahko pridelamo na lastni
kmetiji. Tako imamo pregled nad stroški,
pridelkom in kakovostjo. Visoko hranljiva in
okusna krma omogoča prihranke pri nakupu
koncentratov. Uporaba travnih mešanic
GreenSpirit je korak k večji donosnosti
kmetije.
Travne mešanice GREEN SPIRIT
STRUCTUUR - NutriFibre – inovativna
tehnologija – MEHKOLISTNA TRSTIKASTA
BILNICA. Trstikasta bilnica se v preteklosti
ni uporabljala v travnih mešanicah zaradi
grobih in ostrih listov ter vsebnosti lignina.
Barenbrugov razvoj in selekcija je potekala
v smeri razvoja novih sort trstikaste bilnice
z mehkimi listi in ohranila zelo močan
koreninski sistem, ki se razvije do 105 cm
v globino. To omogoča boljše izkoriščanje
vode iz nižjih plasti ter s tem odlično
odpornost na sušo. Zaradi izjemno
razraščenega koreninskega sistema je
najbolj med vsemi prilagojena na občasno
poplavljena rastišča. Posebej je primerna
za sušna in mokra ter vodovarstvena
območja. NutrFibre travna mešanica
ponuja optimalno kombinacijo med hranilno
vrednostjo krme in učinkovitostjo vlaknin, ki
preprečuje acidozo v vampu. V treh do štirih
letih po setvi doprinese do 30 % več suhe
snovi v primerjavi z trpežnimi ljuljkami. V
sušnih razmerah doseže v primerjavi z
ljuljkami do 65 % več zelene mase. NutriFibre travna mešanica je primerna predvsem
za košno rabo, izjemoma za pašo.
Namenjena je za travinje z večletno
uporabo. V ponudbi je travna mešanica
Green Spirit Structuur z vsebino NutriFibre
tehnologije za večje pridelke in višjo
kvaliteto travinja.

3 - 8 % vračila kupnine:
https://cbw.to/sq4mkx
deluje pri 1300 podjetjih
v Sloveniji)

Mlečni napitki
PONUDBA:
mleko, jogurt, skuta,
polnozrnata moka in zdrob,
vino, v sezoni krompir,
piknik prostor in dvorana

Postanite naročnik Družine
in izkoristite prednosti za naročnike

slovenski katoliški tednik

VSAK TEDEN

NOVOST

• 32 strani tednika Družina: aktualne
teme, reportaže, pogovori, zanimivosti,
novice iz življenja Cerkve, razvedrilo

• zvočna oblika: članki tednika Družina
in novice na spletni strani www.druzina.
si so naročnikom dostopni tudi v zvočni
obliki

• 32 strani tedenske
priloge Naša družina:
predstavitve družin, vzgoja, odnosi,
zdravje, mediji, TV-program

VSAK MESEC
• 16 strani mesečne priloge
Slovenski čas, časnika za družbo in
kulturo, ki kritično presoja dogodke doma
in po svetu

VSE LETO
• neomejen spletni dostop do vseh, tudi
zaklenjenih vsebin tednika in portala
www.druzina.si; do arhiva od leta 2004 do
danes
• 10% popust na vse naše knjige in
izdelke, starejše od pol leta, ki ga
lahko koristite v naših 6 knjigarnah
po Sloveniji, v naši spletni trgovini, po
telefonu ali e-pošti

V letu 2020 je letna naročnina 119,60 evra,
cena posamezne številke pa 2,30 evra.
Naročnino lahko plačate tudi obročno,
do 12 obrokov brez obresti.

Si prebral uvodni članek v Družini?
Ne, poslušal sem ga!
Naročniki lahko z eBralcem tednik
in priloge poslušajo v celoti, in to na
računalniku, telefonu ali tablici.
Kliknite na ikono

Prijetno poslušanje!

Naročite se! www.druzina.si, narocila@druzina.si, tel.: 01/360 28 28

Odlična krmila za vaše živali
Popolne in dopolnilne krmne mešanice
Beljakovinsko mineralno vitaminski dodatki
Mineralno vitaminski dodatki
Premiksi

Prodaja

LJUBLJANA
NOVO MESTO
LJUTOMER

01 / 584 26 65, gsm 031 350 500, gsm 031 440 410
07 / 393 19 22, gsm 031 704 339
02 / 585 88 64, gsm 031 790 528

Novosti KARSIA, Dutovlje, d.o.o. za vinogradnike v 2020!

RED FOX

•
•
•
•
•
•

AKARICID in FUNGICID za zatiranje škodljivih pršic in črne pegavosti na vinski trti
idealna rešitev za t.i. predspomladansko škropljenje
uporaba v fazi brstenja in deluje neodvisno od temperature
odlična formulacija, ki zagotavlja enkratno topnost in suspenzibilnost
uporaba v konc.1,5-3,0 %
embalaža 250 mL in 1 L

SANVINO

•
•
•
•
•
•

Sistemični, kurativni FUNGICID za zatiranje peronospore na vinski trti
deluje preventivno, translaminarno in kurativno v začetnem razvoju bolezni
odlična suspenzibilnost in kompatibilnost
kratka karenca za vinsko grozdje
uporaba v konc. 0,15 %
embalaža 150 g in 1 kg

Talendo extra

• Sistemični, kurativni FUNGICID za zatiranje oidija na vinski trti
• dve učinkovini - dvojna moč
• deluje tudi s plinsko fazo, ki zaščiti nepoškropljene dele vinske trte
• zagotavlja dolgotrajno delovanje
• uporaba v konc. 0,04 %
• embalaža 250 mL

baker (čist) 9,25 % + parafinsko olje 56 %

®

amisulbrom 5 % + folpet 50 %

prokvinazid 16 % + tetrakonazol 8 %

• Kontaktni INSEKTICID za zatiranje grozdnih sukačev, listnega zavijača, trsnega in
cvetličnega resarja in vinske mušice na vinski trti
• insekticid zadnje generacije iz skupine spinosinov, pridobljen z naravnim procesom fermentacije
bakterije Saccharopolispora spinosa
• je brez vonja in ima zelo kratko karenco, le 7 dni in je prijazen do koristne entomofaune
• uporaba v konc. 0,035 %
• embalaža 250 mL

spinetoram 12 %

NU-FILM-Premium
®

oligomerizacijski produkti beta-pinena 96 %

•
•
•
•
•
•
•

Posebno sredstvo (OMOČILO/LEPILO) kot dodatek škropilnim brozgam
izredno izboljšana omočljivost
bolj tekoča formulacija, boljša topnost
preprečuje odtekanje škropilne brozge iz poškropljenih rastlin se ne peni
preprečuje spiranje škropilnega depozita zaradi padavin in je popolnoma kompatibilen
uporaba v konc. 0,030 % (30 mL/100 L vode)
embalaža: 100 mL, 1 L, 5 L

www.karsia.si

K A R S I A®

AKCIJSKI SET

AUTOMOWER® 315X
garažna hiška v vrednosti
199 ,- € brezplačno

AKCIJSKI SET

AKUMULATORSKA
VERIŽNA ŽAGA 120i SET
Ob nakupu akumulatorske verižne
žage 120i Set (set vsebuje še akumulator BLi20 in polnilec QC80) prejmete
majico Husqvarna s kratkimi rokavi
brezplačno.

BREZPLAČNO

2.399,- €

299,- €

BREZPLAČNO

husqvarna.si

Za razvoj
slovenskega
podeželja

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana
T: 01 513 66 00 • F: 01 513 66 50
E: kgzs@kgzs.si • S: www.kgzs.si
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Privoščite si zanesljive ter cenovno
ugodne čistilne naprave in sisteme
za uporabo deževnice
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VARČUJTE Z VODO, ENERGIJO IN
DENARJEM, NE S KAKOVOSTJO IN
ODGOVORNOSTJO DO NARAVE.
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Čistilna naprava One2clean
Inovativna čistilna naprava nemške kakovosti, ki
poskrbi za družinski proračun in okolje.
Visok učinek čiščenja, v rezervoarju ni električnih
komponent. Praznjenje le enkrat na tri leta,
nizka poraba energije in minimalno vzdrževanje.
Rezervoar je povozen.

Deževnica
Z uporabo deževnice lahko prihranite do 50 % pitne
vode. In denarja. Priporočamo vam uporabo brezplačne
deževnice za pranje avtomobila, splakovanje WC-ja,
pranje perila in zalivanje vrta.

Ponikalni sistemi
Ponikalni sistemi so učinkoviti,
lahki ter omogočajo enostavno
montažo. Cenovno so postali
zelo dostopni.

Prečrpalni
jašek
Rešitev za situacije, ko
je objekt pod nivojem
kanalizacijskega
omrežja.

Armex Armature d.o.o., Ivančna Gorica
info@armex-armature.si, tel.: 01 786 92 70, 051 652 192

www.cistilnenaprave-dezevnica.si

.

NUDI:
•
ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV
•
ZAPOSLOVANJE INVALIDOV
•
MANJŠA PROIZVODNA DELA V PODIZVAJANJU
•
ZAGOTAVLJANJE INVALIDSKIH NADOMESTNIH KVOT PODJETJEM

ČIŠČENJE d.o.o.

Naša glavna dejavnost:
Čiščenje poslovnih in stanovanjskih objektov in zagotavljanje čiščenja v času odsotnosti
vaših čistilk, ter nadzori čiščenj z analizami stanja in svetovanjem za izboljšave in racionalizacijo.
STORITVE ČIŠČENJA
•
•
•
•
•
•

REDNA ČIŠČENJA

poslovnih prostorov
prostorov v turističnih in hotelskih objektih
prostorov v zdravstvu
trgovskih prostorov
prostorov v ostali industriji
individualnih objektov – hiš

ZA VEČ INFORMACIJ SE OBRNITE NA:
Andrej; 040 438 629,
ali mail: andrej@abc1.si

•
•
•
•
•

IZREDNA ČIŠČENJA
po gradbenih delih pred prevzemom objekta
občasna, finalna, specialna čiščenja:
stekel, tal s premazi, luči, žaluzij,
oblazinjenega pohištva,
ostalih specialnih čiščenj

Varovanje ljudi in
premoženja
Nudimo vam zanesljivo in
kakovostno varovanje
ljudi in premoženja.

Tehnično varovanje
Za vas izvajamo sisteme
tehničnega
varovanja(protivlom, videonadzor, kontrola pristopa,
protipožarno varovanje, ...).

Spremstvo tovora
Spremstvo in varovanje
trošarinskega in ostalega tovora
ter opravljanje
spremljajočih storitev na
območju celotne EU in držav
izven meja EU.

Prevoz denarja in vrednostnih pošiljk
Za vaš denar bomo poskrbeli s
posebej izurjenimi varnostniki
in s posebej prirejenimi prevoznimi sredstvi.

Varovanje javnih zbiranj
Varovanje javnih zbiranj izvajajo strokovno usposobljeni
varnostniki.

Fizično varovanje
Varnostnik opravlja naloge, ki
so dogovorjene z naročnikom
in skladno z zakonskimi pooblastili.

Za več informacij nas lahko pokličete na tel:07 490 20 80 ali pišete na elektronsko pošto
info@suprima.si.

PONUDBA DETEKTIVSKIH STORITEV
Detektiv Almin Huremovič s.p.

Detektivske storitve(iskanje oseb in predmetov, iskanje dolžnikov,, preverjanje uspešnosti in poslovnosti poslovnih subjektov, kontrola bolniških, kontrola potnih stroškov, ugotavljanje alkohola in
drog na delovnem mestu, vročanje pošiljk, svetovanje, ...).

Za več informacij o detektivskih storitvah nas lahko pokličete na tel:031 386 294 ali

Pioneer hibridi koruze za setev 2020
Pioneer hibridi koruze za setev 2020
Za zanesljivo proizvodnjo v vseh vremenskih pogojih vam priporočamo Pioneer hibride iz skupine
® AQUAmax
® hibridi.
Za zanesljivo
proizvodnjo
v vseh
vremenskih
pogojih vam
priporočamo
Pioneer
hibride
skupine
Izjemni
pridelki hibridov
iz skupine
šampionov
pa so
se naiznaših,
več
Optimum
® hibridi. Izjemni pridelki hibridov iz skupine šampionov pa so se na naših, več
Optimum® AQUAmax
kot 150 poskusnih
poljih, ponovno izkazali kot zmagovalna izbira za vas.
kot 150 poskusnih poljih, ponovno izkazali kot zmagovalna izbira za vas.
NOVO
NOVO
TM
LumiGEN Premium zaščita in seme, za odličen vznik in razvoj
LumiGENTM
Premium zaščita in seme, za odličen vznik in razvoj
N-LockTM stabilizator dušika, višji pridelek in prijazno okolju
N-LockTM stabilizator dušika, višji pridelek in prijazno okolju
V ponudbi še BIO seme koruze, soja , lucerna in sončnice.
V ponudbi še BIO seme koruze, soja , lucerna in sončnice.

Naravno, brez kompromisov

Za izboljšanje rastnih
pogojev in zmanjšanje
vpliva talnih škodljivcev

o
Preizkušen no
e
č
o
r
in pripo i
s stran
slovenskih a
kov z
strokovnja tlin
varstvo ras

G a ra n t
za visoko t
s
d o n os n o
e
v
pridela

Soil Tonic E
Soil Tonic G

03 7806 330 • info@metrob.si

www.metrob.si

Tiskarna po meri

Izdelava
Izdelava vizitk
vizitk

NAJBOLJŠE
REŠITVE NA
PODROČJU
ZAVAROVANJA,
POTRJENE V
PRAKSI
info@krikaksum.si
www.krikaksum.si
T: 01/56-51-410
F: 01/56-58-724

Razglednice
Razglednice
Izdelava
Izdelava letakov
letakov
Transparenti
Transparenti
Zloženke
Zloženke in
in zgibanke
zgibanke
Vabila
Vabila in
in voščilnice
voščilnice
031
031 524
524 826
826

Želite
ponudbo?

info@natisni.net
info@natisni.net
Izdajanje časopisov
Jože Dolinšek s.p.

Vse
iz regije na
enem mestu
Več informacij na 07 39 30 508 ali narocnina@dolenjskilist.si
Dolenjski list Novo mesto d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto

www.dolenjskilist.si

let

*

*Več na www.sip.si

POBIRALNI
ZGRABLJALNIKI
AIR
Povečajte kakovost pridelane
krme z uporabo inovativnih
sistemov podjetja SIP.
Inovativen zgrabljalni sistem, s
patentirano fleksibilno pobiralno
napravo in transportnim trakom,
ki zagotavlja visoko učinkovito
zgrabljanje za zgrabek brez
nečistoč.

Ivanka Belej
03 703 85 20
ivanka.belej@sip.si
www.sip.si

Robustno spravilo travinja

@SIPSlovenia

Špela Leskovšek
MARKETING

Ivan Gabrič

DIREKTOR,
ODGOVORNI UREDNIK

Nastja Ščurk

NOVINARKA, UREDNICA

Polona Bobič
MARKETING

Maja Klančnik

NOVINARKA, UREDNICA

Katja Okorn

Milan Glavonjić

OBLIKOVALKA

NOVINAR

www.mestnik.si

PNEVMATIKE · PLATIŠČA · ZRAČNICE · POPRAVILO PNEVMATIK
osebne · moto · tovorne · traktorske · gradbene · viličarske

07 30 82 360 · 041 745 860

HITRI SERVIS · AVTOOPTIKA · TRGOVINA Z AVTODELI
polnjenje klime • avtopralnica

UGODNE CENE PNEVMATIK
Bučarjeva cesta 9
8310 Šentjernej

HRAMBA PNEVMATIK
www.vulkanizerstvo-kovacic.si
T: 051 360 097
E: info@creina.si
www.creina.com

Slovenske cisterne za gnojevko velikosti od
2200 do 25000 litrov.
Dognojevalce za polivanje v vrste Vogelsang montiramo
tudi na rabljene cisterne in cisterne drugih proizvajalcev.

RWA Slovenija, d. o. o., Dolenjska cesta 250 a, 1291 Škofljica t: 01 514 00 70, e: semena@agrosaat.si

www.agrosaat.si

Matjaž Zaletelj s.p.

Novo v ponudbi:
KIPER PRIKOLICE

Zastopstvo za VICON

MAJEVICA

Šmihel 3, 8360 Žužemberk
matjaz.za3@gmail.com
www.zaletelj.si
tel.: 031-266-841
Zastopstvo za

za Dolenjsko in Belo krajino.

prodaja:
nadomestni deli in servis: T: 03 546 18 70
040 883 702 , 041 301 704 040 883 703, 040 883 705 F: 08 205 79 49
Zadobrova 69, 3211 Škofja vas pri Celju
E: info@trakom-slo.com

www.trakom-slo.com
ZASTOPAMO IN PRODAJAMO PROGRAME:
- DISKASTE KOSILNICE
- OBRAČALKE IN ZGRABLJALKE
- BALIRKE IN OVIJALKE
- TROSILNIKI MINERALNIH GNOJIL

GOSENIČAR ZA DELO V
SADOVNJAKU IN VINOGRADU

PONJAVE IN ŠOTORI

MALA KOMUNALNA
DOSTAVNA VOZILA

Originalni nadomestni deli za traktorje:

OD LETA 1927

SAME, DEUTZ,
LAMBORGHINI, HÜRLIMANN

- PREDNJA HIDRAVLIČNA DVIGALA
- PREDNJE PRIKLJUČNE GREDI

6

DORADO

EXPLORER

4

VIRTUS

0

DVORIŠČNA TELESKOPSKA DVIGALA
N

TRSNE ŠKARJE IN VEZALKA ŠPARONOV

NAKLADALCI

O
VO
SP Spodnje Bitnje
24,4209 Žabnica

E-pošta: jtorkar@gmail.com
Mob: +386 (0)41 365 428

Darilna kartica

Ko želite
izpolnjevati
skrite želje
Darilna kartica

In če ne poznate vseh skritih želja tega sveta?
Podarite Darilno kartico Qlandia!
Na voljo na info točkah megamarketov Interspar in
trgovin Spar ter na www.qlandia-kartica.si.

rutar.com

m
o
d
j
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m
Moj stil dipo.si

Nagradna igra
Nagrade za obiskovalce Gregorjevega sejma 2020
1. Glavna nagrada novi avto Renault TWINGO
2. Motorni kultivator za zemljo HB 445, Unicommerce d.o.o.
3. Baterijske škarje komplet 115i hd45 vključno z qc80 in baterijo
bli10, podjetje Husqvarna Austria GmbH
4. Škropilnica Solo, podjetje Rotar d.o.o.
5. 3 semenske vreče koruze in hlače, podjetje Pioneer
6. Vreča semenske koruze in kapa, podjetje RWA Agrosaat d.o.o.
7. Vreča semenske trave in nogavice, podjetje RWA Agrosaat d.o.o.
8. 100 kg semenskega krompirja, podjetje Interseme d.o.o.
9. Vrednostni bon za nakup krmil Jata Emona d.o.o.
10. Folija za ovijanje bal, podjetje Tornado plus d.o.o.
11. Čistilni komplet izdelkov, podjetje KIMI d.o.o.
12. Košara živilskih izdelkov Dobrote s kmetije, KZ Krka z.o.o.

je
Slika

lična.
simbo

Pravila nagradne igre:
V nagradnem žrebanju sodelujejo vsi polnoletni obiskovalci sejma, ki bodo izpolnili veljavno vstopnico do
15. 3. 2020, do 17.00 ure.
Na vstopnici morajo biti čitljivo napisani ime in priimek obiskovalca, naslov in telefonska številka. Izžrebanci
morajo ob prevzemu nagrade navesti davčno številko.
Obiskovalec mora vstopnico izpolniti in jo vreči v nagradni boben za žrebanje, ki se bo nahajal na sejmišču.
Nepopolno izpolnjene vstopnice ne bodo veljavne.
V nagradnem žrebanju ne morejo sodelovati imetniki vabil in brezplačnih vstopnic za vstop na sejem.
Žrebanje nagrad bo javno in sicer v nedeljo, 15. 3. 2020, ob 17. 30 uri v prireditvenem šotoru.
Če prejemnik nagrade ne bo prisoten, ga bomo o nagradi obvestili naknadno po pošti.
Vsa pravila bodo v pogled pri blagajni sejma. Pravila nagradne igre so objavljena na:
www.kz-krka.si/gregorjev-sejem. Pravila nagradne igre bodo v pisni obliki na voljo na blagajni in v avtu
Renault Twingo.
Uredništvo: KZ Krka, Naklada: 33.000; Oblikovanje: Mira Kambič Štukelj, Simona Pate Popelar, Tisk in distribucija:
Jože Dolinšek, s.p.; februar 2020
Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa sejma, vse slike so simbolične.

Glavni pokrovitelj Gregorjevega sejma 2020 je

TPV AVTO

Podjetje za trženje in vzdrževanje vozil, d.o.o.

ORIGINALNI
NADOMESTNI
DELI
VULKANIZERSKE
STORITVE

PRODAJA

Prodaja vozil

PRIKOLIC

CENITEV
POŠKODOVANIH
VOZIL

POTUJOČE
DELAVNICE

KAROSERIJSKA

VZDRŽEVALNI

POPRAVILA

PREGLED

REGISTRACIJA
VOZIL

