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ZADRUŽNA PRIZNANJA 
Jože Čadež (Srednja vas 1,  4223 Poljane) 
je letošnji prejemnik priznanja Zadružne zveze za 
prispevek k razvoju zadružništva. 
 
Jože Čadež je zadružno 
dejaven že od samih 
začetkov ustanovitve 
zadruge, tudi pred 
letom 1990. Vrsto let 
je bil aktiven član 
upravnega odbora in 
kasneje predsednik 
nadzornega odbora. 
Zadnja leta je ponovno 
dejaven kot član 
upravnega odbora 
Loške zadruge. 
Je magister agronomije 
in je aktiven na več 
področjih. Je med 
ustanovnimi člani Kmečke zveze. Vrsto let je bil 
politično aktiven, še vedno deluje v nadzornem odboru 
Gorenjevaške občine. 
Jože na kmetiji živi z ženo Vesno in dvema odraslima 
hčerama Elizabeto in Katarino ter Katarinino mlado 
družino. V prostem času mu družbo popestrijo tri 
vnukinje, rad igra tarok, kolesari in je odličen šahist 
(sam je precej skromen, žena in hčere pa pravijo, da 
redno domov prinaša različna priznanja s šahovskih 
tekmovanj).  
Odkar so na  kmetiji večji delež dela prevzeli »ta 
mladi«, si z ženo vzameta tudi več časa za dopust in 
planinarjenje. 
Domača kmetija obsega 9 hektarov obdelovalne 
površine in 23 hektarov gozda, v katerem zaradi 
žledoloma, vetroloma in lubadarja zadnja leta dela ne 
primanjkuje. Do sedaj so morali posekati kar 1500 
kubičnih m lesa… 
Na kmetiji  imajo povprečno 35 glav živine pitanega 
goveda, nekaj krav in telet, njihova glavna dejavnost je 
vzreja pitancev. 
Jože je najmlajši od petih otrok, od malega je bil 
navajen poprijeti za delo.  

Žal mu je že pri 8 letih umrl oče zaradi česar je takrat 
domača kmetija obstala. Zbudil se mu je čut za 
gospodarnost, odgovornost in želja po oživitvi kmetije 
ga je gnala naprej. Že v študentskih letih je razmišljal, 
kako bi domačo kmetijo spravil nazaj v pogon, jo 
obdržal in skrbel zanjo. Čeprav je bil par let tudi 
zaposlen, je vedel, da bo prav kmetovanje njegovo 
poslanstvo.  
Do upokojitve mu manjka dve leti, vendar je kmetijo že 
v lanskem letu predal v roke hčeri Katarini in njenemu 
možu Urbanu. Mlada družina nadaljuje tradicijo 
kmetije Pr Čudet in z optimizmom zre v bodočnost. 
Dodatno vzpodbudo seveda predstavljajo pridobljena 
sredstva za mladega prevzemnika. 
 

STORITVENO KLANJE V LOŠKIH MESNINAH  
Zaradi sezonskega povečanja obsega storitvenih  
zakolov v klavnici Loških mesnin, naj vam tudi letos 
podamo nekaj informacij:  
- Cena storitvenega klanja tudi letošnjo sezono ostaja 
že deveto leto zapored nespremenjena.  
- Storitvene zakole bomo letos tako kot običajno 
izvajali predvsem ob sredah in petkih, prevzem mesa 
pa bo v skladu z dogovorom mogoč tudi ob sobotah.  
- Prevzem mesa je vsak dan od 7:00 do 10:00.  
Prevzem je možen 48 ur po zakolu, za goved, kjer teža 
mesa ne presega 100 kg, je prevzem možen 24 ur po 
zakolu.  
- Naprošamo vas, da se o dnevih klanja pozanimate 
direktno na klavnici (Andreja) - 04 5130 380 oziroma 
pri odkupovalcih živine: Marjan Čadež - 041 793 347, 
Kosmač Marjan - 041 207 446, Primož Demšar - 041 
793 349.  
- Prevozne stroške za živali lahko poravnate 
neposredno prevozniku, lahko pa tudi v klavnici skupaj 
s plačilom storitve klanja.  
Cena prevoza skupaj z DDV je: 22,00 € za širše 
območje Trate; 26,00 € za Poljansko in Selško dolino 
ter 30 € za oddaljena območja in izredne prevoze. 
Cena za polovico govedi ali teleta se zniža za 40%.  
- Analiza BSE v znesku 24,05 € se zaračunava samo še 
ob izrednih primerih po odredbi VURS-a, sicer pa 
navedenega stroška ni več. 

Mitja Vodnjov 
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BAZENI ZA MLEKO 
V zbiralnicah so ostali še trije bazeni za mleko. 
V zbiralnici Sovodenj bazen 1200 l in v zbiralnici Selca 2 
bazena po 1200 l. 
V mlekarni pa je shranjen  650 l bazen z zbiralnice pri 
Mružu - do nedavnega delujoč. 
 
Cena za posamezen bazen je 400 €. 

 
NOVA IZDELKA 
LOŠKE MLEKARNE 
 
Loško maslo 
je narejeno z metenjem, 
izpiranjem in gnetenjem  
iz sladke pasterizirane smetane. Maslo je oblikovano v  
lesenem modelčku kot so ga izdelovale naše babice. 
Ima značilen specifičen okus ter naravno rumeno 
barvo, ki izvira iz kvalitetnega domačega mleka. 
Pakiran je v štručke po 125 g in 250 g. 
Topljeno maslo 
je narejeno iz kuhanega surovega masla. Med 
kuhanjem se izločijo  ogljikovi hidrati, laktoza in 
beljakovine. Ostane le prečiščeno olje, brez nečistoč in 
primesi. 
Uporabno je za pečenje in cvrtje. Lahko je odlična 
priloga k testeninam, krompirju ali pa kot samostojen 
namaz na kruhu. Odličen je za izdelavo namazov, 
pripravo sladic, kruha in izdelkov iz kruha. 
Pakiran je v kozarčke po 125 g.          

Cecilija Lukančič Valič 

 
KOMERCIALNA PONUDBA: 
 
KRMILA JATA EMONA 
V mesecu novembru  vam v tranzitu nudimo krmilo za 
govedo K- 22 - BRIKETI  z  dodatnim 3%  rabatom, torej 
skupaj 10% 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. 
Poleg tega je v mesecu novembru akcija dopolnilne 
krmne mešanice za krave molznice K- MIX 41 - moka, 
po ceni: razsuto - 390,00€/t, jumbo vreča - 401,00€/t, 
na oboje 7% popusta. V sklopu akcije dobite še  15,00€ 
na tono dodatnega popusta. 
 
GNOJILA PETROKEMIJA KUTINA 
V vseh naših reprodukcijskih trgovinah se lahko 
oskrbite z vsemi gnojili Kutine in sicer po konkurenčnih 
cenah. Izpostavljamo: 
UREA 25/1 - 330,00€/t z DDV - 5% - paletni odvzem 
KAN 25/1 - 230,00€/t z DDV - 10% - paletni odvzem 
NPK 15:15:15 25/1 - 380,00€/t  - 10% - paletni odvzem 
 

REPROMATERIALI 
Še vedno vam po ugodnih cenah nudimo gnojila, 
merkantilno blago (koruza, ječmen, pšenica, tritikala), 
apnenec IGM, program Veriga Lesce, program Scala, 
program Lek Veterina, zelo iskana  je Lucerna, seme 
trav, pa tudi fitofarmacija je še vedno aktualna. 
 
LUCERNA 
Spet lahko naročite lucerno (18% proteinov, I. klasa, 23 
– 25t, bale po cca. 400kg, možna dva razklada za isto 
ceno, Italija). Kvaliteta je dobra, to je tretji odkos. 
Trenutna cena je 279,00€/t z DDV (cena je odvisna od 
nihanj na borzi in se lahko ob dnevu naročila tudi rahlo 
spremeni), rok dobave cca. tri dni. Plačilni pogoji so 
znani  - valuta  30 dni. Za vse dodatne informacije se 
obrnite na poslovodje naših repro centrov (Trata, 
Naklo, Poljane, Selca, Sovodenj). 
 
KOLINE 
V mesecu novembru in v preostalih zimskih mesecih bo 
v naših repro centrih na voljo pestra izbira blaga za 
izdelavo  kolin in sicer: naravna in umetna čreva, 
začimbe, PVC posode, polnilke in ostali pripomočki ter 
ostali drobni material. 
 
SADNO DREVJE 
V centru Trata in v Naklem bo v mesecu novembru na 
zalogi pestra  izbira sadik sadnega drevja lokalnih 
gojiteljev – drevesničarjev (npr. Porenta). Prav tako je 
na zalogi bogata ponudba jagodičevja (maline, robide, 
ribez, kosmulje, aronija, ameriške in sibirske 
borovnice).   
 
1.NOVEMBER 
V naših repro centrih na Trati in v Naklem ter v 
Poljanah, prav tako pa v živilskih trgovinah na Češnjici 
pri Železnikih, v Gorenji vasi in na Hotavljah vam 
nudimo vse za prihajajoči praznik 1. november.   
Naj izpostavim: 

• Mačehe, rese in ostalo grmičevje, 

• Pesek in zemlje za grobove, sveče, 

• Aranžmaji iz naravno suhega in svežega cvetja. 
 
V predprazničnem času, bo cvetličarna v Centru Trata 
odprta tudi v nedeljo, 29.10. od 8. do 13. ure in v 
torek 31.10.,  na dan reformacije,  od 8. do 13. ure, 
prav tako pa bo 31.10 odprt tudi KVC Naklo in sicer od 
8. do 13. ure. 
 
CVETLIČARNA 
V naših dveh centrih v Naklem in na Trati vam pod 
ugodnimi pogoji nudimo: 

• Bogato izbiro rezanega cvetja in lončnice, 

• Darilni program, 

• Aranžmaji za poroke in žalne slovesnosti. 

 
Marko Sušnik 
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