
 

Spoštovani prejemniki Zadružnih novic, 
 

želimo vam lepe in mirne velikonočne praznike. 
Vzemimo si čas za svoje bližnje in za počitek, da se 
napolnimo z novo energijo, ki nam bo še kako prav 
prišla v  prihajajočih dneh in tednih. Upajmo, da bo 
vreme naklonjeno tudi obdelovanju vrtov in delu 
na poljih.   
 
Vse dobro! Vaša Loška zadruga.  
 
 

ODDAMO V NAJEM 
V zadružnem domu na Hotavljah oddamo v najem 

prazen poslovni prostor v izmeri 28 m2 in sanitarni 

prostor (WC, predprostor s kuhinjo) v izmeri  4 m2.  

Več info na: Mitja Vodnjov, tel.: GSM: 041 980 351 

mitja.vodnjov@loska-zadruga.si. 

 
 

RAZPIS ZA LETOVANJE 2019 
 
Obveščamo, da je razpis zaključen. Pošiljamo vam ter-

mine, ki so še na voljo. Prosimo vas, da obvestite vse 

svoje zaposlene, ki niso na mailing listi, da se imajo še 

možnost prijaviti.  

Letujete lahko poljubno število dni – po dogovoru. 

 

Vse do-

datne 

infor-

macije 

dobite 

na tel:   

Petra - 
(04) 51 
30 327,   

mail: petra.fajfar@loska-zadruga.si    
Petra Fajfar 

 

V vseh naših živilskih trgovinah  

 Pag - Gajac 
Mali 

Lošinj 
- Lopari 

Cena 
na 

dan 

MAJ 2.5. - 25.5. 

6.5. - 
13.5. in 
18.5. - 
30.5. 

25 € 

JUNIJ 
1.6. - 10.6. in 
16.6. - 30.6. 

3.6. - 
10.6. 

30 €/ 
 45 € 

JULIJ, AV-
GUST 

termini oddani 

SEPTEM-
BER 

od 29.8 dalje nezasedeno 
30 € / 
40 € 

mailto:mitja.vodnjov@loska-zadruga.si
mailto:petra.fajfar@loska-zadruga.si


www.loska-zadruga.si            Priprava za tisk: Polona M. Baldasin, foto: arhiv KGZ 

KMETIJSKI SEJEM KOMENDA 12. 4. – 14. 4. 2019 
 

Tudi letos smo uspešno zastopali svojo Zadrugo na 
spomladanskem kmetijskem sejmu v Komendi. 
Kljub slabemu in mrzlemu vremenu je bila udeležba 
dobra, obiskovalci pa so pri nas povpraševali pred-
vsem po folijah za baliranje in o pogojih glede od-
kupa lesa ter živine. Stranke smo prijazno postregli 
v šotoru, kjer so bili deležni tople kave in izdelkov iz 
domačega kotička. Prihodnje leto se zagotovo vr-
nemo, upamo, da tudi vi. Hvala za obisk in vaše za-
upanje.  

Irena Pernuš 

 

PREDSTAVLJAMO GORENJSKO PRATO 

 

 
Če je prata na osrednjem Gorenjskem zelo poznana 
jed, jo Poljanska in Selška dolina praktično ne poz-
nata, ali pa izraz “prata” uporabljata za drugačen 
namen. 
Gorenjska prata je jed, sestavljena iz mesa 
prekajene šunke ali vratovine, kruha in jajc. Že 
nekdaj so gospodinje na tak način porabile starejši 
kruh in tako izdelale praznično velikonočno jed.  
V Arvaju se prato izdeluje po tradicionalnem re-
ceptu že vrsto let, na voljo pa je med prazniki.  

KOMERCIALNA PONUDBA 
 
GNOJILA 
V vseh naših reprodukcijskih trgovinah se lahko 
oskrbite z gnojili Kutine, Kappe in  Timac Agra po 
konkurenčnih cenah. Na zalogi je po ugodni ceni 
gnojilo KAN MADŽARSKI  v jumbo vrečah po 700 kg.  
Cena 238,8 €/t z ddv. 
 
SEMENSKA KORUZA, TRAVE 
 

Prodaja semenske koruze je v polnem teku. Na 
zalogi je semenska koruza najpomembnejših do-
baviteljev Interkorn, Agrosaat, Semenarna, Syn-
genta, Osijek.  
Za več informacij se obrnite na naše tehnične 
trgovine. 
 
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 – 500 mm/1800m  

– barva natural green po 68,40 €  - 3% z DDV/ kos  

• Folija Rani Wrap – 750 mm/1500m 

 – barva natural green po 79,99 € -3% z DDV/ kos  

 

Na zalogi imamo celovito ponudbo podfolij in folij 
za silose. Dimenzija: 4 m - 12 m širine. Folije so zelo 
kvalitetne in cenovno zelo ugodne.  
Na zalogi so tudi vreče za silos, po naročilu pa do-
bavimo zaščitne silosne mreže različnih dimenzij. 
  
Prav tako vam nudimo MREŽE ZA BALIRANJE: 
DIMENZIJA: 1230m x 3000m in 1250m x 3000m 
Cena 154,80 € z DDV - 10% popusta. 
 
Na zalogi imamo nekaj ton dehidrirane lucerne v 
balah. Možen je nakup po bali, ki tehta cca 500 kg. 

 
Matjaž Podrekar 


