RAZPIS ZA DELOVNO MESTO
Zaradi širitve obsega poslovanja iščemo novega
sodelavca na področju komerciale, predvsem za
grosistično nabavo in prodajo kmetijskega repromateriala. Pričakujemo kandidate s poznavanjem
nabavnih tokov na kmetijskih repromaterialih in
znanji s področja veleprodaje. Vsi, ki si želite novih
priložnosti in izzivov, pošljite prijavo z življenjepisom na: monika.nunar@loska-zadruga.si.
Za dodatne informacije smo vam na voljo na tel. št.:
04 5130 304.

RAZPIS ZA LETOVANJE 2019
Tudi v letošnjem letu vabimo zaposlene, člane zadruge in vse ostale, da si v naših apartmajih na
Pagu in
Lošinju privoščijo poletni dopust.
TERMINSKI RAZPORED:

predsezona

glavna sezona

posezona

20. 4. - 1. 6.
1. 6. - 20. 6.
20. 6. - 1. 7.
1. 7. - 10. 7.
10. 7.- 20. 7.
20. 7. - 30. 7.
30. 7. - 9. 8.
9. 8. - 19. 8.
19. 8. - 29. 8.
29. 8. - 10. 9.
10. 9. dalje

Na Malem Lošinju lahko hkrati letuje največ 4 in na
Pagu 5 oseb, oba apartmaja sta opremljena z vso
opremo za bivanje razen posteljnine, katero prinesite s
seboj.
Plaže so od apartmajev oddaljene cca 200 m.
Prijavite se s prijavnico od 21. 3. do 5. 4. 2019. Na prijavnico vpišite vse osebe, ki bodo letovale. Prijave
pošljite po e-pošti na petra.fajfar@loska-zadruga.si
(prijavnico izpolnite v elektronski obliki).
Akontacija v višini 100 € za potrditev termina se plača
najkasneje 8 dni po prejemu obvestila. Če akontacije
ne plačate v roku, bomo termin oddali naslednjemu
prosilcu. V primeru odpovedi letovanja se akontacija
(razen v izrednih primerih) ne vrača.
Znesek za letovanje plačate po prejetem računu. Turistična taksa se poravna na kraju samem, na turističnem
uradu počitniškega naselja, kjer se tudi prijavite.
Vse dodatne informacije dobite na tel:
Petra - (04) 51 30 327,
mail: petra.fajfar@loska-zadruga.si

PAG Gajac - en apartma
MALI LOŠINJ Lopari - en apartma
Pag/Mali Lošinj

Izmene so 10 dnevne, v predsezoni in posezoni termini
niso časovno omejeni, razen ob polni zasedenosti. Menjave gostov je ob 10 uri dopoldne.

CENA na dan
25,00 €
30,00 €
45,00 €
50,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €
40,00 €
40,00 €
30,00 €

KMETIJSKI SEJEM KOMENDA 12. 4. – 14. 4. 2019
Kmetijski sejem v Komendi je že tradicionalen in že
močno zasidran v ožji in širši slovenski regiji. Tam
bomo tudi mi. Vljudno vas vabimo, da sejem obiščete in da si seveda ogledate naš razstavno prodajni prostor.
Sejem (na hipodromu v Komendi) bo za obiskovalce odprt v petek od 10. do 18. ure, v soboto in
nedeljo od 9. do 18. ure.
Parkiranje je brezplačno in organizirano. Vstop je
prost.

ODDAMO V NAJEM

KOMERCIALNA PONUDBA:

V zadružnem domu na Hotavljah oddamo v najem
poslovni prostor v izmeri 28 m2 in sanitarni prostori (WC, predprostor s kuhinjo) v izmeri 4 m2,
primeren za frizersko ali kozmetično dejavnost. V
primeru frizerske dejavnosti je prostor že opremljen, v nasprotnem primeru pa se ga lahko izprazni.

V tehničnih trgovinah nudimo mineralna gnojila
podjetij Kutina, Kappa, Timac Agro. Madžarski KAN
nudimo v vrečah po 25kg tudi v jumbo vrečah po
700kg.
Izteka se čas za naročilo semenskih koruz, le te nudimo od Pioneerja, Semenarna Ljubljana, Agrosaat, agromag, Bc Inštitut, Ossijek, ZP hibridi…

Več info na: Mitja Vodnjov, tel.: GSM: 041 980 351
mitja.vodnjov@loska-zadruga.si.

V letošnjem letu bomo ponovno nudili tudi celovit
program folij in mrež za baliranje, silosnih folij in
podfolij, vreč in mrež za silose. Cene ostajajo enake
kot v preteklem letu. Za več informacij o folijah se
lahko obrnete na naše trgovine ali pa obiščete na
sejmu v Komendi, kjer jih bomo tudi predstavili. Folije
uvažamo iz Finske od podjetja RANIPLAST.
Matjaž Podrekar

www.loska-zadruga.si
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