
PRENOVA ZADRUŽNEGA DOMA V GORENJI VASI 

V POLNEM TEKU 

Trenutno se na objektu menjajo okna, streha ima že 

novo kritino, na novo je urejen prostor za dvigala. 

Sledijo fina gradbena dela in adaptacije vodovodnih 

inštalacij, centralnega ogrevanja ter elektrike, od 

sredine avgusta dalje pa se bomo podrobneje lotili 

prostorov v pritličju, 

kjer se bo nahajala 

naša trgovina, banka 

DBS, na mestu 

sedanjega bara pa 

raste kavarna s 

pokrito teraso in 

info turistična točka. 

 

IZBRANA KAKOVOST PRI MESU 
Obveščamo vas, da je Loška zadruga 

sredi junija uspešno pridobila 

certifikat za shemo Izbrana kakovost 

– meso. Pri tem se je certificiralo 

skupno 483 rejcev govedi, ki so nam vrnili 

izpolnjene obrazce za prijavo, se pa število iz tedna v 

teden povečuje, saj želimo omogočiti vključitev v 

shemo vsem rejcem naše zadruge. Hkrati vas tudi 

obveščamo, da klavnica Loških mesnin od 1. julija dalje 

odkupuje živali s certifikatom Izbrana kakovost. Loške 

mesnine bodo predvidoma konec julija prav tako 

pridobile certifikat za prodajo mesa Izbrane kakovosti, 

tako da bomo od 1. avgusta dalje odkupovali izključno 

živino s certifikatom. 

Blažka Primožič 

PREDSTAVLJAMO: SIR ZA ŽAR 
 
 
 
Sir je mogoče pripraviti 
po lastni želji, poseben 
postopek pravilne 
priprave ni potreben. 

Lahko ga pripravite na žar plošči, na rešetkah, v ponvi 
itd.  
Pripravite ga lahko na raztopljeni maščobi ali pa tudi 
brez nje. 
Temperatura in čas pečenja sta  poljubna in odvisna od 
želje zapečenosti in debeline rezine sira. 
Sir za žar lahko uživate kot samostojno jed ali kot 
prilogo. Odlično se prileže k solatam in ostalim jedem z 
žara. Popečemo ga lahko skupaj z zelenjavo, ali ga 
narežemo v solate.  
 

 
MLEČNI BUTIK DOKONČAN 
 
V teh dneh smo dokončali zadnje detajle v Mlečnem 
butiku. Ob prihodu v trgovino stranke pričaka stalna 
razstava na temo Loške mlekarne, čebelarski del s 
ponudbo medu in domači kotiček. Uredili smo tudi 
razne detajle, da prodajalkam omogočimo udobnejše 
delo, strankam pa prijetnejši in bolj funkcionalen  
nakup. Trgovina že dosega lepe rezultate, vanjo pa 
poleg rednih strank in domačinov vsake toliko zaide 
tudi kakšen radoveden turist ali mimoidoča skupina 
kolesarjev. 

 



NAKUP SKLADIŠČNEGA ŠOTORA 
Zaradi vse večjih potreb po raznolikih mlečnih izdelkih 
se je povečala tudi potreba po različnih tipih embalaže, 
zaradi česar v mlekarni ob proizvodnih kapacitetah 
primanjkuje prostora za shranjevanje. Zato smo se 
odločili za nakup skladiščnega šotora, ki smo ga 
postavili ob mlekarni in je namenjen skladiščenju 
embalaže.  

 

KOMERCIALNA PONUDBA: 
 
KRMILA JATA EMONA 
V  mesecu avgustu  vam  v tranzitu nudimo mineralno 
vitaminski dodatek  RUMISAL 4  z  dodatnim 5%  
rabatom, torej skupaj 12% na trenutno veljavni cenik. 
V naših tehničnih centrih in v živilskih trgovinah na 
Češnjici in na Hotavljah vam nudimo tudi nakup 
ostalega vrečenega blaga Jate Emone po ugodnih 
cenah. 
Izkoristite ugoden nakup. 
 
KRAVIMIN 
Kravimin® 3BY je mineralno vitaminska mešanica za 
najboljšo mlečnost  krav molznic. Izdelek je pripravljen 
tako, da z njim uravnotežimo kalcij in fosfor v 
osnovnem obroku molznic, hkrati pa z njim poskrbimo 
za zadostne količine vitaminov A, D in E. 
Da bi se zmanjšala možnost težav s ketozami in 
šepanjem, je  Kravimin® u 3BY  dodano tudi dovolj 
nikotinske kisline in biotina. 
Učinkovitost Kravimin®a 3BY  v vseh krmnih obrokih pa 
dopolnjujejo še žive kvasovke Saccharomyces cerevisia. 
Lastnost kvasovk je, da v vampu prežvekovalcev 
porabljajo kisik, ki je škodljiv za koristne 
mikroorganizme. Da ti mikroorganizmi lahko iz krme 
sproščajo hranilne snovi, pa za svoje najboljše 
delovanje potrebujejo anaerobne pogoje, kar pomeni 
čim manj kisika. 
Kravimin® 3BY poskrbi za dobro dostopnost hranilnih 
snovi, kar je pogoj za odlične proizvodnje rezultate in 
zdravje krav molznic. 

Akcija Kravimina® 3BY; big - bag 500kg. Rok dobave: 3 
dni. Cena: 1.08 €/kg z DDV -5% rabata. 
Akcijo podaljšujemo do  31.8.2017. Vse dodatne 
informacije dobite pri komercialnem osebju in 
poslovodjih naših repro trgovin. 
 
GNOJILA PETROKEMIJA KUTINA 
V vseh naših reprodukcijskih trgovinah se lahko 
oskrbite z vsemi gnojili Kutine in sicer po konkurenčnih 
cenah. Izpostavljamo: 
UREA 25/1 – 299 €/t z DDV 
KAN 25/1 - 248,40 €/t z DDV 
Od ostalih proizvajalcev vam nudimo: 
Gnojilo Kappa 15:15:15: vreče 25/1 -312,41 €/t z DDV 
in Big bag - 307,90 €/t z DDV , 
Vse dodatne informacije boste dobili pri poslovodjih in 
komercialnem  osebju v naših repro centrih.  
 
FITOFARMACIJA, TRAVE 
Akcijska ponudba totalnega herbicida TOUCH DOWN - 
system 4, za zatiranje enoletnega plevela (2 -3l/ha in za 
zatiranje večletnega plevela 4 - 8l/ha). 
1/1 - 8,71 € z DDV 
5/1 - 38,00 € z DDV 
Akcija velja do 31.8.2017. 
  
Nudimo vam širok izbor semen trav (deteljno travne 
mešanice,mačji rep, trpežna ljuljka, pasja trava…), 
detelj in travno deteljnih mešanic dobaviteljev 
Semenarna, Agrosaat, Interkorn, Saatbau, NS seme… 
Izpostavljamo: 
Mnogocvetna ljulka Teanna - Agrosaat 25kg - 43,52 € z 
DDV. 
 
FOLIJA  ZA BALIRANJE RANIPLAST 
Druga košnja je že v polnem teku, zato vas še enkrat 
več želimo opozoriti na  kvalitetno  folijo za baliranje 
finskega proizvajalca Raniplast. Na voljo sta vam 
sledeča artikla: 
Folija Rani Wrap - 500mm/1800m – brva natural green 
po 68,40 € z DDV/ kos - 3% rabata. 
Folija Rani Wrap - 750mm/1500m – barva natural 
green po 79,99 € z DDV/ kos - 3% rabata. 
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 
zaščitne 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 
trgovinah (Trata, Naklo,  Repro Poljane, Selca, 
Sovodenj) pri poslovodjih in prodajnem osebju.   
 

Marko Sušnik 
 


