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NOVI IZDELKI MESNIN BOHINJA: 
 
 
V Mesninah Bohinja so po vzoru Loške 
mlekarne pripravili novo serijo izdelkov 
s čilijem. V zadružnih trgovinah in 
mesnicah lahko tako po novem kupite 
hrenovke s čilijem, klobaso za kuhanje s 
čilijem in suho domačo klobaso s 
čilijem. Prijeten pekoč okus mesninam 

dodaja žlahtnost. Izdelki so primerni za vse, ki imajo 
radi pikantno. 
 

 

 
NOVI IZDELKI BLAGOVNE ZNAMKE 
ARVAJ: 

 
Tudi  Arvaj ne počiva in je spomladi postregel z novima 

izdelkoma: 

PREŠANA SLANINA S PAPRIKO / POPROM je narejena 

iz mesa svinjskih reber in prepredena z maščobnimi 

pasovi. Slanino med proizvodnim postopkom nasolimo 

in kuhamo. Posebnost okusa je v značilnem posipu s 

papriko oziroma poprom.   

 
 
 

 

 

ZAČELA SE JE SEZONA PIKNIKOV: 

V naših trgovinah smo polno založeni z žar 
programom.  
Mesnine Bohinja so izdelale nov žar artikel 
ŽREBIČJI MESNI SIR:  
Narejen je iz 55 % žrebičjega mesa, ki po videzu in 
teksturi spominja na posebno salamo ali hrenovko. Je 
manj mastna in okusnejša delikatesa. Odličen je s 
pečenim krompirjem, svežo solato ali v sveži žemljici z 
dodatki.    
Loška mlekarna ponuja sire, ki so primerni za peko na 
žaru ali pripravo solate. Ne bo vas razočaral mladi sir s 
čilijem ki se odlično prilega solatam in narezkom.  Sir 
za žar lahko uporabite tako v ponvi kot na grilu ali žar 
rešetki. Kajmak se kot priloga najbolje poda k 
čevapčičem, pleskavici in hrenovkam.             
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Pri Loških mesninah so ponudbo razširili s pikantno 
serijo čili izdelkov, ki bodo popestrili žar program, v 
katerem ponujajo vsebino svežega mesa in 
suhomesnatih ter barjenih izdelkov za žar.  
 

KOMERCIALNA PONUDBA: 
 
GNOJILA PETROKEMIJA KUTINA 

V vseh naših reprodukcijskih trgovinah se lahko 
oskrbite z vsemi gnojili Kutine po konkurenčnih cenah. 
Prav tako imamo na zalogi pestro ponudbo gnojil 
ostalih proizvajalcev. 
 

SEMENSKI KROMPIR, SEMENSKA KORUZA, 
TRAVE 

Sezona semenskega krompirja gre počasi h koncu. Na 
zalogi so še vedno določene sorte glavnih slovenskih 
dobaviteljev Interseme, Agrosaat in Semenarna… 
 
• Desiree - 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 
Sovodenj.  
Asortiman je pester tako v širino, kot globino, cene pa 
so zelo konkurenčne. Vabim vas k nakupu. 
V času setve vam nudimo širok izbor semen trav 
(deteljno travne mešanice,mačji rep, trpežna ljuljka, 
pasja trava…), detelj in travno deteljnih mešanic 
dobaviteljev Semenarna, Rwa, Interkorn, Saatbau, NS 
seme… 
 

FOLIJA ZA BALIRANJE RANIPLAST 

V vseh naših reprodukcijskih prodajalnah se lahko 
oskrbite s kvalitetno folijo za baliranje finskega 
proizvajalca Raniplast.  
Na voljo sta vam sledeča artikla: 
• Folija Rani Wrap - 500mm/1800m – barva 

natural 
green po 68,40 €  - 3% z DDV/ kos  
• Folija Rani Wrap - 750mm/1500m – barva 

natural 
green po 79,99 € -3% z DDV/ kos  
 
Na zalogi imamo tudi celovito ponudbo podfolij in folij 
za silose. Dimenzije so od 4m 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: 
1230m x 3000m in 1250m x 3000m 
cena 154,80 € z DDV - 10% rabata. 

AKTUALNO: 

 
V naših trgovinah na Trati, v Naklem, v Repro Poljane in 
v Gorenji vasi, na Hotavljah ter na Češnjici pri 
Železnikih vam že nudimo: 
 
• Jagodičevje - sadike – maline, ribez, josta,        

ameriške in sibirske borovnice itd… 
•  Sadike zelenjave in dišavnice 
•  Balkonsko cvetje – bršljanke, surfinije itd…. 
•  Enoletnice – begonije, tagetes. 

 
Vse dodatne informacije dobite v naših repro trgovinah 
(Trata, Naklo, Repro Poljane, Selca, Sovodenj) pri 
poslovodjih in prodajnem osebju. 
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