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RAZPIS ZA LETOVANJE 2017 
Začeli smo zbirati rezervacije za dopustovanje v 
zadružnih apartmajih na Pagu in Lošinju. Na Lošinju je 
garsonjera za štiri osebe, na Pagu pa enosobno 
stanovanje za pet oseb. Izmenjave so 10-dnevne, 
razdeljene na datume 10, 20, 30. v mesecu. Za vse 
dodatne informacije, razpis in prijavnico lahko 
pokličete na tel. 041 758 931 – Darko ali pošljete e-
sporočilo na naslov: darko.mavrin@loska-zadruga.si . 
 

Apartma na Pagu 
Apartma na Lošinju 

 
 
 

VABLJENI NA URADNO OTVORITEV TRGOVINE 
MLEČNI BUTIK, v petek, 19. 5. 2017 ob 12 h. 
 
Po mesecu dni uspešnega delovanja bomo trgovino 
Mlečni butik še uradno odprli in otvoritev pospremili s 
kulturnim programom ter stojnicami. Ob sodelovanju s 
turističnim društvom Škofja Loka in društvom Sotočje 
bomo pripravili pester spremljajoči program.  
Trgovina Mlečni butik bo s svojo ponudbo po novem 
vključena v več škofjeloških turističnih poti. Mestno 
jedro do zdaj v neposredni bližini ni imelo možnosti 
nakupa domačih in lokalnih dobrot, zato je vključitev 
naše trgovine v turistično ponudbo več kot dobrodošla. 
Na otvoritvi boste lahko izvedeli marsikaj o zgodovini 
naše mlekarne in mlekarski tradiciji, ki je na tem mestu 
že dobro zakoreninjena, na stojnicah pred trgovino pa 
bo mogoča pokušina mlečnih in mesnih dobrot blagov-
nih znamk Loška mlekarna, Mesnine Bohinja, Loške 
mesnine, Arvaj in Domači kotiček.  

Seveda prisrčno vabljeni tudi k ogledu trgovine in na-
kupom, ki bodo v času otvoritve še posebej ugodni. 
Otvoritev bo potekala v vsakem vremenu.  
Se vidimo!  

 
AKCIJA TOP 6 TRAJA DO 30.4. 2017 
 
Spoštovani zadružniki, 
akcija je še vedno aktualna in sicer do 30. 4. 2017.  
Nudimo vam: 
 
• Folija za baliranje Raniplast 750mm - Raniwrap -  
natural 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 10kg - 4,19€ z 
DDV 
• Semenska koruza Ferrarix + mesurol (fao 390) 
vreča 25MK - 51,50€ z DDV 
• Semenska koruza ZP Ceda – sonido fao 370 , vre-
ča 25MK - 42 € z DDV 
 
Vse podrobne informacije  dobite pri poslovodjih in 
komercialnem osebju v naših 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) 
 

GNOJILA PETROKEMIJA KUTINA 
V vseh naših reprodukcijskih trgovinah se lahko oskrbi-
te z vsemi gnojili Kutine in sicer po konkurenčnih ce-
nah, prav tako pa tudi z gnojili ostalih proizvajalcev. 
Vse informacije boste dobili pri poslovodjih in komer-
cialnem  osebju v naših repro centrih.  
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SEMENSKI KROMPIR, SEMENSKA KORUZA, FITO-
FARMACIJA, TRAVE 
Sezona semenskega krompirja gre počasi h koncu. Na 
zalogi so še vedno določene sorte glavnih slovenskih 
dobaviteljev  Interseme, Agrosaat in pa Semenarna… 
Želim izpostaviti: 
• Adora - 25/1; -30% popust. 
Prodaja semenske koruze je v polnem teku. Na zalogi 
je semenska koruza najpomembnejših dobaviteljev 
Interkorn, Agrosaat, Semenarna, Syngenta, NS seme 
Lenart. Tudi v tem primeru vas prosim, da se oglasite v 
naših repro centrih Trata, Naklo, Poljane, Selca in So-
vodenj, oz. da kontaktirate prodajno osebje v teh cen-
trih. Asortiman je pester tako v širino, kot globino, 
cene pa so zelo konkurenčne. Vabim vas k nakupu. 
Pri  fitofarmaciji, oz. zaščiti vam trenutno pod ugodni-
mi pogoji v Centru Trata in Naklo nudimo: 
Za koruzo - pleveli:  
• ELUMIS 1l + BANVEL 250 ml (pakiranje za 0.7ha) 
• PEAK 75 WG  20g (poraba 20 - 30 g/ha) 
Za širokolistne plevele v travi: 
• STARANE 0.2l in STARANE 1l - Poraba 1.2 -      
1.8l/ha, oz. 20 ml/10l 
• DUPLOSAN KV 1l - poraba 3l/ha 
 
V času setve vam nudimo širok izbor semen trav (de-
teljno travne mešanice,mačji rep, trpežna ljuljka, pasja 
trava…), detelj in travno deteljnih mešanic dobaviteljev 
Semenarna, Agrosaat, Interkorn, Saatbau, NS seme… 
Izpostavljamo: 
• travnik brez črne detelje 10kg Semenarna, cena: 
38,00€ z DDV. 
• travno deteljna mešanica 10kg Agrosaat 2- plus, 
cena: 41,00€ z DDV. 
 
 

FOLIJA  ZA BALIRANJE RANIPLAST 
V vseh naših reprodukcijskih prodajalnah se lahko 
oskrbite s kvalitetno  folijo za baliranje finskega proiz-
vajalca Raniplast. Na voljo sta vam sledeča artikla: 
• Folija Rani Wrap - 500mm/1800m – barva natural 
green po 67,20€ z DDV/ kos  
• Folija Rani Wrap - 750mm/1500m – barva natural 
green po 76,99€ z DDV/ kos - do 30.4.2017 
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 za-
ščitne 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 trgovi-
nah (Trata, Naklo,  Repro Poljane, Selca, Sovodenj) pri 
poslovodjih in prodajnem osebju.   
 

KRMILA JATA EMONA 
V  mesecu maju  vam  v tranzitu nudimo krmilo za 
krave molznice K - 22. Cene so skladne z cenikom Jate 
Emone, nudimo pa vam  dodatni 3% rabat, torej skupaj 
10% na cenik, ki velja ob dnevu naročila. 
Izkoristite ugoden nakup. 
 
 

AKTUALNO: 
V naših trgovinah na Trati, v Naklem, v Repro Poljane, v 
Gorenji vasi in na Hotavljah ter na Češnjici pri Železni-
kih vam že  nudimo: 
• Jagodičevje - sadike – maline, ribez, josta, ameri-
ške in sibirske borovnice itd… 
• Sadike zelenjave in  dišavnic 
• Balkonsko cvetje – bršljanke , surfinije itd…. 
• Enoletnice – begonice, tagetes. 
 

AKCIJA: 
 
• V aprilu in do 15.5.2017: semenske vrečice Seme-
narna 3 +1 gratis 
 

 
PROMOCIJE V MESECU APRILU in MAJU   
od 9h do 13h 
 
CENTER TRATA: 
• UNICHEM -  24.4. - zemlje, gnojila 
• UNICHEM -  sobota 22.4.2016 od 8h do 12h –– 
cvetlični sejem Mestni trg v Šk. Loki 
• HOMEOGARDEN - 26.4., - gnojila, zemlje, škropiva 
- naravi in človeku prijazni pripravki. 
• SILK  - 28.4., 3.5., 8.5. – zemlje, gnojila, zaščitna 
sredstva 

Marko Sušnik 

 
 
HIŠNI SEJEM NAKLO 
 
V PETEK, 21.4. 2017 vabljeni na hišni sejem in dan od-
prtih vrat v CENTER NAKLO.  
Z nami bodo predstavniki in svetovalci podjetij: Vrtnari-
ja Čebulj, Vrtnarstvo Škofic, Unichem, Silk, Intertrend, 
Homeogarden, I.S.T. Avtodeli, Kuhn, Uniforest, John 
Deere.  

• ugodni vrtnarski in kmetijski nakupi 

• strokovna svetovanja 

• BALKONSKO CVETJE IN SADIKE ZELENJAVE  
        –10% popust. 

• POKUŠINA DOMAČIH DOBROT 
 

VABLJENI med 9. in 15. uro.   
 

 


