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POMEMBNO OBVESTILO! 
 
S februarjem prehajamo na bolj racionalen in ekološki 
način obveščanja strank, zato bomo naslednje 
Zadružne novice poslali samo po elektronski pošti. 
Kdor nam svojega elektronskega naslova še ni 
posredoval, naj nam ga pošlje na elektronski naslov:  
polona.baldasin@loska-zadruga.si.  
Če bi kljub vsemu novice še vedno radi prejemali v 
tiskani obliki, kontaktne podatke javite v tajništvo.  
 
Hvala za razumevanje. 

 
 
PRED LETOM DNI JE POD OKRILJE LOŠKIH 
MESNIN PREŠLA MESARIJA ARVAJ. 
 
Loške mesnine – Klavnica Škofja Loka so kot podjetje v 

svoji zgodovini prehodile že dolgo pot.  

Klavnica na obstoječi lokaciji deluje že vse od leta 1906, 

torej več kot 110 let. Leta 2003 so Klavnico kupile 

Zadruge in občine na območju Gorenjske ter ustanovile 

družbo Klavnica Škofja Loka, ki se je kasneje 

preimenovala v Loške mesnine.  

Začetni dejavnosti, ko se je klavnica ukvarjala le s 

storitvenim zakolom, smo v letu 2008 dodali še prodajo 

svežega mesa in v letu 2012 priključili Mesnine Bohinja. 

Vseskozi pa je čutiti tudi pritisk po neizbežni selitvi na 

novo lokacijo in selitev klavnice iz starega mestnega 

jedra Škofje Loke.  

Vendar pa so v poslovnem svetu eno želje, drugo pa 

realne možnosti. Obseg storitvenega klanja se iz leto v 

leto zmanjšuje. Konkurenca, tudi nelojalna, je na 

področju prodaje svežega mesa vse večja. Slovenskim 

rejcem govedi in slovenskim klavnicam na trgu znižuje 

ceno uvožena govedina bistveno slabše kvalitete. 

Tovrstne pritiske občutite tudi rejci pri nizkih odkupnih 

cenah govedi. Želimo si, da bo Izbrana kakovost za 

goveje meso  tudi pri trgovcih in potrošnikih preprečila  

 

zavajanje pri oglaševanju ter posledično večjo prodajo 

dokazano slovenske govedine ter v nadaljevanju tudi 

višjo odkupno ceno kvalitetnega slovenskega mesa. 

Vse to pa so omejitve, ki se odražajo v tem, da Loške 

mesnine ne uspevajo dosegati donosnosti, ki bi 

zagotovila sredstva za izvedbo potrebne investicije v 

nov objekt. Torej imamo vseskozi le dve možnosti :  

- ali dosežemo takšen obseg poslovanja, ki bo družbi na 

dolgi rok omogočal nov razvoj in investicije  

- ali pa začnemo nižati stroške in zagotavljati pozitivno 

poslovanje do trenutka, ko bo obstoječi objekt do 

konca iztrošen.  

Odločitev za proizvodnjo v Mesninah Bohinja se je v 

preteklosti pokazala za zelo upravičeno. Po 14 mesecih 

sanacije obrata Arvaj pa lahko rečemo, da smo tudi pri 

tem projektu na dobri poti. Že v letu 2016 smo kupili  

blagovno znamko ARVAJ in v letu 2017 uspeli doseči 

dogovor o prodaji izdelkov Arvaj z vsemi večjimi 

trgovskimi verigami. V začetku smo zaposlili  vseh 27 

delavcev, glede na povečan obseg dela pa smo v letu 

2017 zaposlili še dodatne štiri sodelavce v enoti Arvaj 

in postopoma močno povečali obseg proizvodnje in 

prodaje.  Proizvodni in kadrovski del sanacije je torej 

končan, zagotovili smo tekočo proizvodnjo in izdelki 

pod blagovno znamko ARVAJ se v vse večjem obsegu 

pojavljajo na policah slovenskih trgovcev. Če na kratko 

povzamemo leto 2017 v enoti Arvaj lahko rečemo, da 

je bilo izredno turbulentno in poslovno zahtevno, 

vendar smo poslovanje uspeli stabilizirati. Seveda nas 

večino dela šele čaka. 

Zaradi obsežnosti finančnih obveznosti družbe Arvaj 

mesarija d.o.o. in zaradi sedmih nepremičnin, ki so 

zastavljene kot poroštva za poplačilo kredita moramo 

zaključiti še zadnji del pogajanj s slabo banko HETA za 

odkup obveznosti. S tem bodo Loške mesnine postale 

lastnik večine nepremičnin. 

http://www.loska-zadruga.si/
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Arvaj mesarija d.o.o. kot podjetje ne posluje več. V 

okviru finančne sanacije bomo tako kot v Mesninah 

Bohinja postopoma poskrbeli za poplačilo dolgov ter za 

lastniško konsolidacijo. S tem bo predvidoma do konca 

leta 2018 končana tudi finančna in lastniška 

konsolidacija družbe Arvaj mesarija d.o.o..  

V letošnjem letu že lahko ugotovimo, da odločitev za 

sanacijo družbe Arvaj mesarija vsekakor ni bila 

enostavna, vendar smo se vsi skupaj zavedali, da je 

obseg proizvodno prodajnega programa Loških mesnin 

potrebno povečati, če želimo zagotoviti dolgo-ročni 

razvoj Loških mesnin. Tako lahko po že izvedenih 

aktivnostih danes z gotovostjo rečemo, da bomo 

Arvajevo Kranjsko klobaso, tatarski biftek in ostale 

artikle tudi v bodoče proizvajali v naši proizvodni enoti 

Arvaj v Kranju. 

Mitja Vodnjov 

 

NADGRADNJA POSLOVNEGA SODELOVANJA Z 

ZADRUGO SAVA LESCE 

Naša zadruga in partnerska zadruga KGZ Sava Lesce s 
15.1. 2018 združujeta nabavne poti. 
Od navedenega datuma vsi skupni dobavitelji 
oskrbujejo preko Loške zadruge tudi maloprodajno 
enoto KGZ Sava Lesce, Rožna dolina 50.   
To pomeni skupen nastop do dobaviteljev na področju 
dobave kmetijskega repro materiala, ostalega 
kmetijskega blaga in  trgovskega blaga.  
Cilj skupne nabave je izboljšanje nabavnih pogojev, 
selekcija dobaviteljev in optimiziranje dobavnih 
zmogljivosti.  
Obenem bo partnerska zadruga na svojem področju 
vključena tudi v vse marketinške aktivnosti, ki jih 
izvajamo na zadrugi. To pomeni, da s prvimi akcijami 
(letaki po gospodinjstvih) že pokrivamo celotno 
področje Gorenjske (po novem poleg Poljanske in 
Selške doline, področja Škofje Loke, okolice Kranja, 
Nakla  obsega tudi področje Bleda, Bohinja in Jesenic).  
 

Aleš Markelj  

 

KOMERCIALNA PONUDBA: 

Pohitite z naročili semenske koruze s tretiranjem, saj se 

obeta nov zakon in bo pozno naročilo lahko 

neizdobavljeno.  

GNOJILA PETROKEMIJA KUTINA  

V vseh naših reprodukcijskih trgovinah se lahko 

oskrbite z vsemi gnojili Kutine in sicer po konkurenčnih 

cenah. Izpostavljamo:  

• KAN 25/1 - 268,00€/t z DDV - 10% - paletni odvzem  

• NPK 15:15:15 25/1 - 420,00€/t - 10% - paletni 

odvzem  

Cene veljajo do 31.1.2018, oz. do odprodaje zalog.  

Vse dodatne informacije boste dobili pri poslovodjih in 

komercialnem osebju v naših repro centrih. 

 

TESTIRANJE PULZATORJEV 

Predstavnik podjetja Scala bo  testiral pulzatorje in vam 
svetoval pri izbiri njihove ponudbe. Testiranje se bo 
izvajalo : 
 

• CENTER TRATA – TEHNIČNA TRGOVINA  
v torek  30. 1. 2018 od 9 - 13.ure 

• POLJANE v torek 30.1. 2018  od 14 - 17.ure 

• NAKLO  v četrtek 1. 2. 2018  od 9 do 14 ure 
 

 

PREDAVANJA – IZOBRAŽEVANJA  

V drugi polovici januarja bomo tako kot vsako leto 

izvedli predavanja na temo repromaterialov naših 

dolgoletnih dobaviteljev.  

• SEMENARNA  
četrtek 25.01.2018 ob 20. uri, v gostilni Pri 
Ingliču  

• SYGENTA  

ponedeljek 29.01.2018 ob 20. uri, v gostilni 
Pri Ingliču 

• RWA AGROSAAT in PICOUNT  
četrtek 1.02.2018 ob 20. uri, v gostilni Pri 
Ingliču 

• SEMENARNA IN AGROCHEM 
Predavanje bo 9.2.2018 ob 10.00 gostilna 
Marinšek Naklo. Predavanje organizira 
semenarska hiša Semenarna, ter predstavnik 
gnojil AGROCHEM.  

 

Timac, Pioneer , Agromag  pa so nam svojo ponudbo 

že predstavili. 
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