Upravni in Nadzorni odbor sta opravila svoje delo,
Revizijsko poročilo je bilo obravnavano. Na trgu je
veliko pretresov zaradi zaprtja dejavnosti in padanja cen živine, ki prizadenejo naše člane, prodaja
mesa in živine v tujino pa kaže posledice.
V času pred Božičem se po navadi malo zazremo v
preteklost in pregledamo kako je bilo v tem letu, ki
je za nami. Ugotovimo lahko, da takega še ni bilo in
da bo verjetno tudi naslednje malo drugačno.
Želim Vam mirno pričakovanje Jezusovega rojstva,
vesele, božične praznike, v novem letu 2021 obilo
zdravja, sreče in zadovoljstva. Da bi se življenje vrnilo v čas, ko bi se lahko ponovno srečevali, družili
in ne bi bili tako oddaljeni drug od drugega.

VOŠČILO
Letošnje leto je bilo nekaj posebnega. Pravijo da to
velja za vsako prestopno leto. Začetek je bil kar
spodbuden, delavnost in vnema je bila dobra tako
pri članih, zaposlenih, poslovnih partnerjih kot naših kupcih. Zgled je bil spodbuden. Pomladi pa so se
začele težave z okužbami, ki so prinesle posebne
pogoje za druženja, dela in borbe z virusom, ki razsaja še sedaj. Zaradi ukrepov in priporočil zdravstvene stroke smo prilagodili poslovanje tako člani
na svojih posestvih kot tudi zaposleni v Loški Zadrugi in Loških mesninah v vseh dejavnostih. Posledica je, da nismo mogli sklicati Občnega zbora članov, prav tako tudi pogodb o poslovnem sodelovanju ni mogoče podpisovat na način kot je bil do sedaj. Sedanje podpisane pogodbe veljajo do nadaljnjega, ko bodo pogoji za podpis novih, pa bomo to
tudi naredili.

Dušan Pintar

PODPIS LETNIH POGODB ZA ČLANE ZADRUGE
Spoštovani člani Loške zadruge.
Zaradi omejitev povezanih z ukrepi Covid podpis
pogodb za leto 2021 še nismo izvedli. Glede na to,
da bodo ukrepi predvidoma veljali še tudi v delu
leta 2021, tudi v tem obdobju podpis pogodb ne bo
možen. Zaradi navedenega bomo za leto 2021
upoštevali količine, ki ste jih navedli za leto 2020.
Za leto 2021 torej podpisovanja Letnih pogodb ne
bomo izvajali. Prepričani pa smo, da se bodo v letu
2021 razmere umirile, tako da bomo v mesecu
decembru 2021 lahko spet po ustaljenem postopku
zagotovili podpis Letnih pogodb za leto 2022.

OBVESTILO ZA KMETOVALCE

NOV KAVOMAT PRI FITNESU AS FIT NA LOGU

V času Covida žal ne bomo mogli izvesti vsakoletnih predavanj semenskih hiš. Se bomo pa v loški zadrugi potrudili in pripravili veliko katalogov, propagandnega materiala in cenike različnih dobaviteljev.

Najemnik naših prostorov v Logu je poleg prostorov za
fitnes postavil tudi samopostrežni avtomat za kavo in
ostale napitke. Tako vas Fitnes As FIt vabi, da si na poti
čez Poljansko dolino vzamete trenutek in postrežete s
kavo, napitki in prigrizki iz avtomata. Kavomat stoji pred
fitnesom AS FIT NA LOGU, cena kave za na pot je 1€ . Za
poletne mesece pa pripravljajo tudi brezalkoholne
pijače za kolesarje.

Semenski krompir bomo dobavljali od Intersemena,
Agrosaata, Semenarne Ljubljana, Roka…, Semensko koruza od Pionerja, Syngente, Agrosaata, Saatbaulinza,
Agromaga, Semenarne Ljubljana, BC Inštitut, NS seme,
Ossijek...
Zavedamo se da se je skoraj pol leta pred sajenjem oz.
setvijo težko odločiti katero sorto bomo vzeli. V ta namen vas vabimo v naše reprodukcijske trgovine že v januarju da skupaj pogledamo katera sorta bo primerna
za vas. Enako kot prejšnja leta bo omejitev naročanja
posameznih hibridov glede na tretiranje, za daljši rok
dobave pa bo poskrbel še Covid.
Prosimo tudi za prednaročila fitofarmacevtskih sredstev, kjer bodo zaloge tudi omejene.
Trenutno imamo na zalogi še gnojila Kutina KAN in
15/15/15 po stari ceni, gnojila se dražijo zato izkoristite
trenutne cene.
V naših trgovinah dobite tudi vse kar potrebujete v času
kolin, mesarsko opremo (kljuke, nože, žage, mesoreznice, nože za mesoreznice, špile, začimbe,…) različne
pvc posode, sodi, korita… Na zalogi držimo strojčke za
vakumsko pakiranje, različne vrste vrečk vakumskih in
navadnih….
V januarju bomo imeli na zalogi dehidrirano lucerno v
balah, obljubljen imamo še kakšen kamion rezane
slame.
V januarju nudimo ugodne cene na cepilce iz zaloge, v
ponudbi Uniforest, Krpan, Robust, Lancman. Ogledate si
jih lahko v trgovini Trata.
Za več informacij se obrnite na naše trgovine, kjer Vam
bomo z veseljem pomagali.

www.loska-zadruga.si
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