
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

ZADRUŽNO POVEZOVANJE 

Vsi se zavedamo, da zgolj v povezovanju lahko 

dosežemo boljše pogoje za vse. Vedno je bilo le 

vprašanje na kakšen način to povezovanje doseči. Naša 

zadruga se je v letu 2018 intenzivno lotila iskanja rešitev 

in skupaj z zadrugo Sava Lesce smo dosegli dogovor o 

poenotenju nabavnih poti in s tem izboljšanju nabavnih 

pogojev. V začetku leta 2019 se je tej skupini pridružila 

tudi zadruga Gozd Bled in ob koncu leta 2019 tudi KGZ 

Idrija. V letošnjem letu sta se celotni skupini pridružili 

tudi M Sora in KZ Dolomiti Dobrova. 

Sedaj že lahko rečemo, da smo s povezovanjem na nab-

avnem področju pridobili vsi, predvsem pa smo 

bistveno bolj intenzivno začeli sodelovati tudi na vseh 

ostalih področjih. V mesecu februarju smo že imeli tudi 

skupni ogled maloprodajnih enot posameznih zadrug in 

nabralo se je mnogo novih idej. Ugotovili smo, da smo z 

povezovanjem zadovoljni kjub začetnim težavam in 

prilagajanjem. Predvsem vsi skupaj ugotavljamo, da je 

to šele začetek in da nas vrsta nalog v prihodnje še čaka, 

o čemer bomo poročali.                                                     

Mitja Vodnjov 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

LOŠKA GOVEJA SALAMA 

V ponudbi imamo NOVO Loško govejo salamo, ki 

je 100% goveja. Salama je izdelana iz kakov-

ostnega govejega mesa, je polnega okusa in pri-

jetne arome. 

Primerna je tudi za vse, ki ne smejo jesti svinjskega 

mesa.  

Salama je tako primerna za razne sendviče, pizze, 

toaste in narezke. 
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KOMERCIALNA PONUDBA: 

SEMENSKI KROMPIR IN KORUZA 
 
V naših tehničnih trgovinah zbiramo naročila za se-
menski krompir in koruzo.  
Priporočljivo je, da z naročili pohitite, ker je  neka-
tere sorte krompirja že sedaj težko dobiti.  
Pri semenski koruzi so omejeni roki za naročilo 
razkuženih semen z sonidom, koritom in 
mesurolom. 
 
Dobavljamo hibride različnih dobaviteljev, Pioneer, 
Agrosaat, Syngenta, Agromag, Semenarna 
Ljubljana, BC hibridi, Ossijek… 

 
GNOJILO 
V ponudbi na novo pri nas tudi GNOJILO YARRA 
15/15/15, seveda pa tudi standardna gnojila Ku-
tina, Madžarski KAN, Kappa.  
Vsa gnojila nudimo po ugodnih cenah.  
Še vedno je čas za apnenje tal, vedno imamo na 
zalogi Agro apno, pakiranja so 1000kg, 500k ali 
vreče po 25kg. 
 

STROJI 
Pred sezono je čas za nakupe strojev za spravilo 
travinja, obdelavo tal in za gozdarstvo. Vabljeni k 
povpraševanju, imamo konkurenčne cene.  
Dobavljamo predvsem stroje slovenskih proizvajal-
cev. 
 

VSE ZA VRT 
Za vrtičkarje imamo v naših trgovinah bogato 
ponudbo vrtnega orodja, različnih zemelj, sadik in 
semen ter vrtnarskih gnojil. 

 
GOZDARSTVO 
Na gozdarskem oddelku je vedno kaj novega, 
zagotovo boste našli vse kar potrebujete za delo v 
gozdu. Od verig za motorne žage, verig za vleko, 
škripcev, klinov, olj za verige in mešanic, jeklene 
vrvi, zaščitno opremo, motorne žage.. 
 
Vabljeni v naše trgovine.                      
 

 
Matjaž Podrekar 

 

 


