
 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
PARTNERSKA ZADRUGA SE PREDSTAVI: 

 
 

 

 

 
KGZ SAVA z. o. o., LESCE je bila ustanovljena leta 1964. 
Vse od njenega nastanka dalje je njena osnovna dejav-
nost prireja mleka.  
Danes Zadruga posluje na petih lokacijah.  
 
Leta 2014 smo mlečno proizvodnjo združili na enem po-
sestvu, posestvu Poljče. Letno tam pridelamo okrog 3,5 
milijonov litrov mleka. Posestvo Bled je sedaj name-
njeno vzgoji lastnih telic, katere delno prodamo, delno 
pa obdržimo za obnovo lastne črede. Na 300 ha kmetij-
skih površin (polovica površin je v lasti zadruge, druga 
polovica v dolgoročnem najemu) pridelujemo surovine 
za lastno krmo, nekaj pridelka pa tudi odprodamo. V 
letu 2020 smo uspešno zaključili s celostno obnovo po-
sestva Poljče (novo molzišče, nove hlevske kapacitete, 
obnova inštalacij…).  

 
Dolgo tradicijo ima tudi naš SADOVNJAK RESJE. Letno 
tam pridelamo povprečno 900 ton okusnih gorenjskih 
jabolk. Na 25 ha površine gojimo nekaj več ko 20 sort 
jabolk, kar nam omogoča, da lokalnemu kupcu ponu-
dimo res raznovrstne okuse tega tradicionalno sloven-
skega sadeža.  
Nekaj sadovnjaka imamo že pokritega z mrežami proti 
toči, nekaj mrež pa imamo v načrtu postaviti letos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naša trgovina v Lescah ponuja repromaterial kmetom, 
vsako leto bolj pa se povečuje tudi ponudba domačih iz-
delkov in pridelkov. Posebej ponosni smo na naš ja-
bolčni sok (letos se mu je pridružil še ekološki jabolčni 
sok), jabolčni kis in olupljene jabolčne krhlje - vse pride-
lano iz jabolk našega sadovnjaka Resje. Zelo dobro pa so 
kupci sprejeli tudi našo ajdovo moko (tudi ajdo sadimo 
v sadovnjaku Resje in sicer na površinah, ki se priprav-
ljajo na obnovo nasada).  
Seveda pa ne manjka v ponudbi tudi vse za vrtičkarstvo, 
sadike, semena, gospodinjski pripomočki, prehrana za 
male živali, vrtno orodje… Naša trgovina bo v letošnjem 
letu dočakala še zadnji del prenove, s katero bo del tr-
govine opremljen v domačem, naravnem stilu (leseni 
kozolci). 
 

 
Kot prva zadruga v Sloveniji smo začeli z izvozom mleka 
na tuji trg, predvsem v Italijo. Od leta 2006 imamo svoj 
lastni zbirni center surovega mleka, preko katerega 
letno odkupimo med 55 in 60 milijonov litrov mleka. 
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Mleko odkupujemo od 
naših članov, posame-
znih kmetov iz večjega 
dela Slovenije, zadrug in 

podjetij, ki se ukvarjajo s pridelavo mleka. V Italiji 
imamo dolgoletne poslovne partnerje, s katerimi smo 
vzpostavili pristne, poštene poslovne relacije, kar nam 
omogoča doseganje konkurenčne cene na trgu mleka. 
 
Lani smo odprli prijetno, majhno kavarno Panj tik ob 
naši upravni stavbi. Žal nam jo je tako kot vsem gostin-
cem zagodla epidemija.  
Kavarna ponuja doma pripravljene pijače, lastne ledene 
čaje, odlično kavo in še bi se kaj našlo.  
 
V zadrugo je vključenih 98 aktivnih kmetov, zaposlenih 
pa nas je 36. V zadrugi sledimo načelom poštenega so-
delovanja, dobrega dolgoročnega odnosa do poslovnih 
partnerjev in kupcev ter motivacijsko in ciljno usmerje-
nim odnosom med zaposlenimi.  
  

Mojca Papler, direktorica KGZ SAVA 
 

 
KOMERCIALNA PONUDBA 

ZA KMETOVALCE 
 
Trend dviga tržnih cen mineralnih gnojih se v tudi v 
marcu še kar  nadaljuje. V naših tehničnih trgovinah 
imamo na zalogi še nekaj  mineralnega gnojila 15-15-
15 in Kan-a proizvajalca Petrokemija Kutina po starih 
cenah. Po zadnjih informacijah naj bi se dvig cen 
nadaljeval nekje do meseca maja. Če si še niste uspeli 
narediti malo zaloge je mogoče  res pravi čas, da to 
storite v prihajajočih dneh. 
V marcu vam pripravljamo možnost nakupa po 
akcijskih cenah  Agro apno.  V ponudbi bo agro apno v 
bb  po 1000kg, 500 kg in 25 kg embalaži. Apno bo Itali-
jansko in IGM Zagorje. Za zgodnja naročila Vam nudimo 
ugodno akcijsko ceno. 
Vsi, ki še niste naročili ali si rezervirali semenske koruze 
to storite čim prej, saj določenih hibridov že ni  na zalogi, 
nekateri hibridi pa so na zalogi že v zelo omejenih količi-
nah. 
Zaradi napovedanega dviga cen (po 15.marcu) folije za 
ovijanje bal vam priporočamo, da naročilo oddate v naj-
krajšem možnem času v naših tehničnih trgovinah in si s 
tem zagotovite nakup le-te še po lanskih cenah. 
Tudi z nakupom semenskega krompirja ni za odlašati. 
Trenutno so naše trgovine še dobro založene z 
različnimi sortami, je pa res, da tudi  pri tem asortimanu 
trgovskega blaga že zmanjkujejo sorte in posamezne 
kalibraže, ki jih tudi pri proizvajalcih in distributerjih ni 
več mogoče naročiti. 

 

K NAM PO ROŽE IN DARILA ZA 8. MAREC TER 
MATERINSKI DAN! 

 
V cvetličarnah TRATA IN NAKLO v teh dneh ponujajo 
pestro izbiro lončnic, rezanega cvetja in pripravljenih 
cvetličnih daril ter aranžmajev. V ponudbi je veliko 
različnih lončnic: kalanhoje, kalandive, ciklame, vijolice, 
različne sorte flamingovcev, orhideje, bromelie, vriseje, 
guzmanije,…  
Veliko lončnic je tudi že aranžiranih v papirju ali steklu, 
trobentice pa v krep papirju. Dekleta izdelajo šopke iz 
bonbonov in v džezvah ali lončkih, ponujajo zavita darila 
in suhe šopke. Kadarkoli lahko v cvetličarnah kupite ve-
liko zelenih lončnic, kot so zamija, monstera, palma, 
taščin jezik, družinska sreča, dracena, alocasia, begonia.  


