
 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
PARTNERSKA ZADRUGA SE PREDSTAVI:  

 

Kmetje se na širšem območju Bleda združujejo že od 

leta 1898, ko sta bili na Bledu in v Gorjah ustanovljeni 

predhodnici današnje Kmetijsko gozdarske zadruge 

Gozd Bled. Pred koncem druge svetovne vojne so za-

druge med drugim oskrbovale lokalno prebivalstvo in 

hotelske goste. V tem obdobju je bilo sirarstvo živo v za-

drugah Podhom, Bodešče in Selo. Po drugi svetovni 

vojni pa je bilo nekaj poskusov sirarstva na plani-

nah (Kranjska dolina, Belska in Selška planina), ki so se 

ohranili le krajši čas. V današnji obliki zadruga deluje od 

leta 1997.  

Ves čas delovanja zadruga zagotavlja reden dokup 

mleka, živine in lesa. Mleko trenutno odkupujemo od 

nekaj manj kot dvajsetih rejcev, letna količina odkupa se 

giblje okrog 3,5 mio litrov. Za člane zadruge opravljamo 

tudi računovodske in administrativne storitve.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Med primarne dejavnosti sodi Kmetijsko gozdarski 

center na Rečici, kjer ponujamo paleto izdelkov  za 

kmetijstvo, vrtnarstvo, gradnjo, poljedelstvo, 

vrtičkarstvo in gospodinjstvo.  V sezonskih obdobjih 

zagotavljamo bogato ponudbo zaščitnih sredstev, 

gnojil, semenskega materiala, orodja za vrtičkarstvo in 

kmetijstvo.  

Trenutno poslovanje vzpodbuja in se trudi za poslovne 

pogoje v korist dvaindevetdesetih članov ter zagotavlja 

zadovoljstvo ostalih potrošnikov  osem zaposlenih. 

Če stopiš skupaj si močnejši, ideje se nadgradijo in lažje 

ter hitreje uresničijo. Tega se močno zavedamo.  

Kmetje včlanjeni v našo zadrugo v  stoletja starih hlevih 

zjutraj in zvečer molzejo krave, ki se od zgodnje pomladi 

do pozne jeseni pasejo na pašnikih okoli Bleda in jih 

obiskovalci na svojih izletih tudi srečujejo. Nekatere 

kmetije imajo sodobne hleve in večje število živali, vsem 

pa je skupno, da še vedno velik del živali pasejo na 

planotah Jelovice, Mežakle in Pokljuke. Aktivne kmetije 

skrbijo tudi za obdelavo zemljišč tistih, ki so v preteklosti 

kmetovanje opustili. 

Sodobni način življenja nas je od zemlje oddaljil, včasih 

celo tako zelo, da pozabljamo od kod prihaja hrana na 

naše krožnike. Vse to, predvsem pa trdna povezanost in 

zavedanje, da naši kmetje pridelujejo kakovostno mleko 

nas je vzpodbudila, da del pridelanega mleka namenimo 

predelavi. 
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Tako lahko danes s ponosom ponudimo pravo 

kulinarično poslastico Blejski sir, poltrdi mastni sir, 

zorjen najmanj dva meseca. 

 

Blejski sir je zadrugi prinesel uspešno zgodbo o 

povezovanju, zagnanosti in pridobivanju novih izkušenj. 

 

Plod povezovanja je tudi pisana paleta s potrpežljivostjo 

pridelanih in skrbno izbranih pridelkov in izdelkov 

lokalnih ponudnikov v domačem kotičku naše trgovine 

na Rečici. Enkrat tedensko omogočimo pridelovalcem in 

predelovalcem  na dvorišču naše zadruge v okviru 

Blejske tržnice predstaviti in ponuditi svoje izdelke in 

pridelke. Vsako soboto za prijetno vzdušje in pestro 

ponudbo na Blejski tržnici skrbi med osem in deset 

ponudnikov. 

 

Urša Višak 

 

 

 

KOMERCIALNA PONUDBA: 

V mesecu aprilu bodo naše prodajne enote dobro zalo-

žene s travnimi mešanicami semenarskih hiš  

Saatbau, RWA, Semenarna Ljubljana, Agromag. V  

ponudbi bomo imeli Futerprofi LR, Grunlandprofi TOPP 

in Agrosaat 2+. Vsa travna semena bodo v ponudbi v raz-

ličnih pakiranjih. Vsi, ki se niste odločili za nakup le-teh 

v času prednaročil, vam svetujemo (v kolikor imate ali 

boste imeli potrebe po travnih mešanicah), da  se odlo-

čite za nakup v najkrajšem možnem času. Tako kot vse 

surovine in repro material se tudi ta blagovna skupina 

draži tedensko, saj na  svetovnem trgu primanjkuje 

komponent trav in detelje za travne mešanice. 

Vsi, ki še niste oddali naročila folije za ovijanje bal 
vam priporočamo, da to storite čimprej, saj se trenutno 

cena folije dnevno spreminja. S pravočasnim naročilom 

si boste zagotovili dnevno ceno, ki bo veljavna na dan 

naročila. Za mesec maj se obeta večja podražitev vseh 

silosnih folij. 

SMS OBVEŠČANJE 

V komerciali repro oddelka smo v mesecu febru-

arju pričeli s povečevanjem baze stikov za SMS obvešča-

nje. V kolikor ste lastnik mobilnega telefona in tovrstnih 

obvestil še ne prejemate, bi jih pa radi,  vas prosimo, da 

nam svojo mobilno telefonsko številko sporočite na te-

lefonsko številko 031/668-575 ali e-mail; repro.komer-

ciala@loska-zadruga.si , kjer vas bomo z veseljem vnesli 

v bazo prejemnikov tovrstnih obvestil. 

V naših tehničnih trgovinah imamo v pomladnih mese-

cih na zalogi tudi več različnih vrtnih kosilnic za koš-

njo zelenic in tudi različne prekopalnike za obdelavo 

tal. 
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