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KMETIJSKI SEJEM KOMENDA 7. 4. – 9. 4. 2017 
 
Kmetijski sejem v Komendi je že tradicionalen in že 
močno zasidran v ožji in širši slovenski regiji. Tudi letos  
bo tako na spomladanskem, kot na jesenskem sejmu 
sodelovala tudi naša zadruga. Predstavila se bo s kla-
sičnim kmetijskim programom, sezonskim blagom, 
velik poudarek bo na foliji za baliranje Raniplast, folije 
in podfolije za silose, mreže itd. Seveda pa ne bomo 
pozabili predstaviti Mesnin Bohinja, Mesnine Arvaj in 
pa izdelkov Loške mlekarne ter Domačega kotička. 
Vljudno vas vabimo, da sejem obiščete in da si seveda 
ogledate naš razstavno prodajni  prostor. Sejem se bo 
odvijal od 7. do 9. aprila  2017 na hipodromu v Ko-
mendi. 
 

PONOVNO SE JE ODPRLA TRGOVINA 
MLEČNI BUTIK 
 
Trgovina se je iz nekdanje lokacije prestavila čez cesto 
na Fužinsko ulico 3, v stavbo, kjer se nahaja Loška mle-
karna.  

Ponovno smo jo odprli 6. marca, zaživela pa je na mno-
go večji kvadraturi in z mnogo večjo ponudbo. Bistveno 
se je povečal obseg Domačega kotička in ponudba 
ostalih lastnih blagovnih znamk.  

Na voljo je veliko večja izbira mlečnih izdelkov Loške 
mlekarne ter lokalnih  ponudnikov in mesnih dobrot 
Arvaj ter Mesnin Bohinja.  

Ne zaostaja niti sveže meso Loških mesnin, sadje in 
pekovski izdelki. Da pa zadostimo potrebam vsem, je v 
trgovini na voljo tudi pestra splošna živilska ponudba in 
spremljevalni program.  
Trgovino smo imenu 
primerno lično 
opremili in dodali 
mlekarski kotiček s 
postavitvijo stalne 
razstave. Tik za vho-
dom si lahko kupci, 
predvsem pa tudi 
turisti in ostali naključni obiskovalci ogledajo stare 
mlekarske rekvizite za izdelavo mlečnih izdelkov. Naša 
mlekarna ima dolgoletno tradicijo in je mlekarna z naj-

daljšim neprekinjenim delo-
vanjem na Slovenskem, zato 
je prav, da jo temu primerno 
izpostavimo. Mlečni butik 
bomo v sodelovanju s Turi-
stičnim društvom Škofja Loka 
vpeljali tudi v več turističnih 
škofjeloških poti.  
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KOMERCIALNA PONUDBA 
 

AKCIJA -  TOP 6 
 
Spoštovani zadružniki, 
 
Za vas smo v prihajajoči sezoni pripravili šest artiklov 
po posebno ugodnih pogojih in sicer: 
 
Folija za baliranje Raniplast 750mm - Raniwrap -  na-
tural green  - 76,99 € / rola z DDV 
Granulat Force 12kg - 97,61 € z DDV 
Gnojilo Kappa 15:15:15: vreče 25/1 -312,41 €/ t z DDV 
in Big bag - 307,90  € / t z DDV  
Travno deteljna mešanica Agrosaat 2 PLUS 10kg - 4,19 
€ z DDV 
Semenska koruza Ferrarix + mesurol (fao 390) vreča 
25MK - 51,50 € z DDV 
Semenska koruza ZP Ceda – sonido fao 370 , vreča 
25MK - 42 € z DDV 
 
 
Vse podrobne informacije  dobite pri poslovodjih in 
komercialnem osebju v naši tehničnih centrih in sicer: 
 
• TRATA: poslovodkinja Darja Jauh (041 - 774 568), 
komercialist  Matjaž Podrekar (041 - 741 737). 
• NAKLO: poslovodkinja Irena Pernuš (051 - 668 
642), komercialistka  Sabina Likozar (051 - 668 648) 
• POLJANE: poslovodkinja Marta  Košir Dolenc (04 
5183 600, 5183 607) 
• SELCA: poslovodja Boštjan Krmelj (041 728 925) 
• SOVODENJ: poslovodja Marjan Kosmač (041 207 
446) 
 

Akcija traja do 30. aprila 2017.  
 
KRMILA JATA EMONA 
 

V  mesecu aprilu vam v tranzitu nudimo krmilo TL PIT 
- briketi  in TL- PIT - moka, z dodatnim 3% raba-

tom, torej skupaj 10% na trenutno veljavni cenik . 
V naših repro centrih na Trati, v Naklem, Poljanah in 
Selcih ter na Sovodnju, kakor tudi v živilskih trgovinah 
na Češnjici in na  Hotavljah vam nudimo ugoden nakup 
vrečenega blaga Jate Emone.  
 

SEMENSKI KROMPIR, SEMENSKA KORUZA, TRAVE 
 

Aktualen je  semenski krompir, zato vam priporo-

čam, da se pravočasno oskrbite z njim. Na zalogi je 
semenski krompir glavnih slovenskih dobaviteljev in 
sicer Intereseme, Agrosaat, Semenarna… 

 
 
Vse informacije v vezi krompirja boste dobili pri poslo-
vodjih in ostalem osebju v naših trgovinah. 
Prav tako vas želim opozoriti, da  je  sezona prodaje 

semenske koruze v polnem teku. Na zalogi je 

semenska koruza najpomembnejših dobaviteljev Inter-
korn, Agrosaat, Semenarna, Syngenta, NS seme Lenart. 
Tudi v tem primeru vas prosim, da se oglasite v naših 
repro centrih Trata, Naklo, Poljane, Selca in Sovodenj, 
oz., da kontaktirate prodajno osebje v teh centrih. 
Asortiman je pester tako v širino, kot globino, cene pa 
so zelo konkurenčne. 

V času setve nudimo širok izbor semen trav (mno-

gocvetna ljuljka,mačji rep, trpežna ljuljka, pasja trava…) 
detelj in travno deteljnih mešanic dobaviteljev Seme-
narna, Agrosaat, Interkorn, Satbau, NS seme… 
Priporočamo se za nakup. 
 

AKTUALNO - predstavitveni dan v centru Poljane 
 

V petek 31.3.2017 organizira Loška zadruga v sodelo-
vanju s podjetjem Uniforest predstavitev njihove goz-
darske opreme. Predstavnik podjetja Uniforest bo 
predstavil več vrst vitlov (mehanske in hidravlične), 
cepilnikov, krožno žago, povezovalnik drv Phyton… Na 
ogled bodo tudi stroji podjetja SIP Šempeter in pred-
stavitev traktorjev John Deree. Hkrati bo potekala 
predstavitev z degustacijo Loških mesnin, Mesnin Bo-
hinja in Loške mlekarne. Vse skupaj se bo odvijala na 
dvorišču CENTRA POLJANE od 10. do 15. ure. 
Vljudno vabljeni. 
 

SVETOVANJA – IZOBRAŽEVANJA v Centru Trata      
V bližnji prihodnosti bomo v Centru Trata organizirali 
svetovanja in sicer: 
• 22.3.2017 in 27.3.2017 – Silk 
• 23.3.  in 31.3.2017 - Homeogarden 
Center Naklo 
• 20., 21., 27., 28.3.2017 - Unichem 
 

Svetovalci bodo prisotni od 9. do 13. ure. 
 

AKCIJE: 
• Semenarna - od 15.3. do 15.4.2017 in sicer: 
        Semenske vrečice - 3 + 1 gratis na gotovino 
•      Interseme – 15.2.2017 – 31.3.2017 

10% popust pri nakupu semenskega krompirja        
sorte KRESNIK 5kg , kalibraža 35/50 
Kupon za popust najdete na spletnem portalu Ze-
leni svet. Kupon si natisnete sami in ga prinesete 
s seboj. 

 
Marko Sušnik 

 


