
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PODPISOVANJE POGODB O POSLOVNEM 
SODELOVANJU ZA LETO 2020:  
 
RAZPORED PODPISOVANJA POGODB: 
 
ZE ŠKOFJA LOKA, TRATA     

• 09.12. 2019 od 8. do 15. ure   
       uprava zadruge – DEMŠAR PRIMOŽ  
    

 
ZE LOG, POLJANE, JAVORJE   

• 09.12. 2019 od 7. do 15. ure   
pisarna v TC Poljane - KOSMAČ MARJAN 
  

 
ZE GORENJA VAS, LUČINE  

• 10.12. 2019   od 10. do 15. ure  
Kavarna Ajda v Zadružnem domu  v Gorenji 
vasi - DEMŠAR PRIMOŽ 

 
ZE HOTAVLJE   

• od  09.12. do 13.12. 2019   
v času obratovanja trgovine Hotavlje   

 
ZE TREBIJA, SOVODENJ  

• 11.12. 2019  
v času obratovanja trgovine Sovodenj  

 
ZE BUKOVICA, SELCA, ČEŠNJICA, ZALI LOG  

• od 9.12. do 13.12. 2019 
           v času obratovanja trgovine Selca  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sodelovanje s partnerskimi zadrugami 
 

Naša zadruga postaja vodilna na področju sodelo-
vanja oz. povezovanja s partnerskimi zadrugami, 
saj povezujemo tako zadruge od katerih kupujemo 
živino, les in mleko kot tudi tiste s katerimi se pove-
zujemo na nivoju skupne nabave pri velikih dobavi-
teljih, kjer združujemo skupne nabavne kvote.  
Slednjim smo poleg KGZ Sava Lesce v začetku leto-
šnjega leta priključili KGZ Gozd Bled in z mesecem 
novembrom še novo članico KGZ Idrija, s tremi teh-
ničnimi maloprodajnimi enotami. 
Vse partnerske zadruge še naprej poslujejo v svo-
jem imenu za svoj račun, tako da v celoti ohranijo 
svojo identiteto, le nabavni viri so skupni. 
Tako nabavne poti potekajo po že utečenem 
sistemu preko Loške zadruge, predvsem  s ciljem 
doseganja ugodnejših nabavnih pogojev ter s tem 
posledično konkurenčnejših cen na trgu.  
Zgoraj omenjene zadruge se poleg nabave vežejo 
na našo zadrugo tudi na področju marketinga, kjer 
skupaj pokrivamo že področje celotne Gorenjske in 
sicer od Medvod pa vse do Kranjske gore in Bohi-
nja. 
Vsled dobremu sodelovanju in vzajemnosti smo 
uvedli redne mesečne koordinacijske sestanke, kjer 
se pregleda dosedanje sodelovanje, obdela aktu-
alne teme in dogovori aktivnosti za naslednje ob-
dobje. Obenem krepimo naše delovanje na podro-
čju KZ Naklo in sicer  na vseh področjih (malopro-
daja, veleprodaja, odkup živine, odkup mleka, raču-
novodstvo). 
Partnerstvo v sklopu nabave krmil Jate Emone na-
daljujemo s KZ IG, KGZ M Sora in KZ Kamnik s ciljem 
večje povezanosti na vseh področjih. 
Z vsemi aktivnostmi povezovanja sledimo konč-
nemu cilju naše zaduge, ki je vsekakor uspešno 
poslovanje ter izvorno poslanstvo predvsem v 
koristih in ugodnostih njenih članov. 

Aleš Markelj 
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KOMERCIALNA PONUDBA: 
 
Za vas smo pripravili akcijo beljakovinskega krmila 
Actiprot, ki je najučinkovitejše beljakovinsko krmilo 
brez GSO tako na slovenskem kot tudi evropskem 
trgu. Primerno je za pitanje vseh vzrejnih živali.  
Akcijska cena za kilogram je sedaj 0,261 € z DDV.  
Krmilo se prodaja samo v big bag vrečah.  
 
Po konkurenčnih cenah nudimo tudi različne suro-
vine, ki ji skladiščimo v naših silosih: koruza, ječ-
men, repične tropine, sojine tropine… 
 
Na zalogi tudi akcijska cena gnojil Kutina, Madžar-
skega KAN-a in ruskega gnojilo NPK 15/15/15+S v 
big bag vrečah. Trenutna cena za Ruski NPK v big 
bag vrečah je 380,24 € z DDV. 
 
V naših tehničnih trgovinah bomo pripravili tudi ve-
liko izbiro blaga, ki se potrebuje za koline (mesorez-
nice, kljuke, čreva, mrežice, začimbe, noži…) 
 

Čas je primeren za sajenje sadnega drevja in jago-
dičevja, v naši ponudi boste našli več sort sadik. 
 

Matjaž Podrekar 

DARILNI PAKETI 

V teh dneh smo se polno založili z darilnimi paketi 
po vseh naših trgovinah, kjer si jih lahko podrob-

neje ogledate in jih kupite. 

 
Večja naročila za darilne pakete sprejemamo na: 

Marijana Luzar, Tel.: 041 629 681;  
e-pošta: 

domaci.koticek@loska-zadruga.si 
 

Pri večjih količinah nudimo možnost individualne 
izbire artiklov v paketih. 

 
Količine posameznih artiklov so omejene. 
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