
 

 
IMENOVANJE DIREKTORJA   
 
Upravni odbor je na seji dne 28.8.2018 sprejel sklep:  
Upravni odbor soglasno imenuje za direktorja Loške 
zadruge g. Mitja Vodnjova za mandatno obdobje od 
01.09. 2018 do 31.08. 2022. 
 
 

IMENOVANJE VODJE KOMERCIALE IN VODJE  
FINANČNO RAČUNOVODSKE SLUŽBE 
 
V letošnjem letu se zaključuje štiriletno mandatno ob-
dobje za delovno mesto Vodja komerciale in Vodja 
finančno računovodske službe. Zaradi navedenega je 
upravni odbor na svoji seji dne 28. 8. 2018  pričel s 
postopkom izbire in imenovanja Vodje komerciale in 
Vodje finančno računovodske službe za mandatno ob-
dobje 2018 – 2022. Vse podrobnejše informacije ter 
pogoji so na voljo v tajništvu Loške zadruge. 
 

 
VABLJENI NA JESENSKI SEJEM KOMENDA,  
12. - 14. 10. 2018. 

  
Sejem bo za obiskovalce odprt v petek od 10.00 do 
18.00, v soboto in nedeljo od 9.00 do 18.00. Parkiranje 
je brezplačno in organizirano.  
Naša ekipa bo tam prisotna vse dni. Stojnica Loške 
zadruge se nahaja na razstavnem mestu št. 26.   
Vabljeni k ogledu, vstop je prost. 
 

 
ZAKLJUČENA PRENOVA NOTRANJOSTI  
TRGOVINE HOTAVLJE 
 
V teh dneh se je končala še prenova notranjosti trgovi-
ne na Hotavljah. Uredil se je del pri delikatesi in blagaj-
ni, dodani so predalniki za lažjo organizacijo dela, 
oprema pa je sedaj vizualno usklajena z ostalimi pre-
novljenimi regali (videz lesa v kombinaciji s sivo), kar je 
trgovini kljub starejši opremi dodalo svež videz. Tako 
osnovna živilska ponudba kot ponudba domačega ko-
tička sta razširjeni, artikli pa so po novem razporejeni 
bolj pregledno.  
 
Veseli bomo vašega obiska.   

 
 



Priprava za tisk: Loška zadruga, fotografije: arhiv Loške zadruge 

NOVE ZORILNICE V PROIZVODNEM OBRATU 
ARVAJ 
 
Po letu in pol, odkar poslujemo v enoti Arvaj, nam je 
uspelo vzpostaviti pogoje za nemoteno poslovanje. Na 
srečo se že kažejo učinki na proizvodnem in komercial-
nem področju. Zaradi velikega povpraševanja po traj-
nih izdelkih Loških mesnin in pomanjkanja proizvodnih 
kapacitet na tem področju v enoti Arvaj smo bili primo-
rani poleg obstoječih dveh zorilnic urediti še 2 dodatni 
zorilnici, ki bosta pričeli s polnim obratovanjem v zad-
njem tednu septembra. Prav tako je v pripravi dodatna 
dimnica za prekajevanje trajnih salam in klobas.  
S povečanimi proizvodnimi kapacitetami so tako vzpo-
stavljeni temelji za povečan obseg proizvodnje, saj je 
povpraševanje potrošnikov po Arvajevih izdelkih iz 
meseca v mesec večje. Na drugi strani pa je to tudi 
potrditev naše odločitve, s čimer Loške mesnine posta-
jajo vse pomembnejši partner trgovcem in prepoznan 
ponudnik mesa in izdelkov v slovenskem prostoru. 

 

 
KOMERCIALNA PONUDBA 
 
 

AKTUALNO – OZIMNA ŽITA 
 
Sprejemamo naročila za ozimna žita.  
Na zalogi so žita tradicionalnih dobaviteljev kot 
so: Semenarna, Agromag, BC, Saatbau, RWA - 
Agrosaat…  
 

GOSPODINJSTVO 
 

• bogata izbira steklovine za shranjevanje vrtnih 
pridelkov.  

• EMO posoda II. kvalitete, različnih velikosti in 
oblik - prodaja na kg.  

 
 

CVETLIČARNA  
 
V naših dveh centrih v Naklem in na Trati vam pod 
ugodnimi pogoji nudimo:  

• bogato izbiro rezanega cvetja  

• lončnice  

• darilni program  
 

 
 


