
 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTNERSKA ZADRUGA SE PREDSTAVI:  

 

KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA M SORA ŽIRI 

KGZ M Sora Žiri je precej drugačna zadruga od ostalih 
zadrug v Sloveniji. Razvijali smo se po svoje, ubirali dru-
gačna pota. Zadruga deluje na omejenem področju, kjer 
ni veliko možnosti za razvoj raznih oblik kmetijstva. Naši 
kmetje pravijo, da pri nas rasteta le trava in krava. Zato 
smo iskali svoje preživetje v drugih dejavnostih. 

Sama zadruga danes odkupuje le mleko in živino, nima 
zaposlenih. Vsi zaposleni in vse ostale dejavnosti so pre-
nesene na delniško družbo M Sora d.d.  Zadruga pa je 
največji lastnik M Sore d.d., ostali lastniki pa smo lahko 
le zadružniki. Navzven pa zadruga in delniška družba de-
lujeta enotno in z istim vodstvom. Zadruga ima 183 čla-
nov, od tega 106 kmetov članov in 77 delavcev članov 
zadruge, zaposlenih v M Sori d.d.. 

KGZ M Sora izpolnjuje zahteve za izbrano kakovost za 
goveje meso in surovo mleko. V letu 2020 je smo prek 
naše zadruge odkupili 7.768.927 litrov mleka in 284.325 
kg žive teže živine in v sodelovanju z KGZ Škofja Loka še 
5.000 m3 lesa. 

 

 

 

 

 

 

 

Celoten sistem M Sore danes sestavlja devet podjetij v 
sedmih državah. Skupaj imamo čez 40 milijonov  pro-
meta in 250 zaposlenih.  

Družba M Sora d.d. je bila ustanovljena 20.10.2006. 
Ustanovitelji družbe so KGZ M Sora z.o.o. in zadružniki, 
člani KGZ M Sora z.o.o.. Zadruga pa obstaja že več kot 
70 let.  

Za ustanovitev nove družbe so se zadružniki (kmetje in 
delavci) odločili, da bodo lahko bolj uspešno poskrbeli 
za dolgoročno varnost zadružnikov in zaposlenih, kar je 
njeno temeljno poslanstvo.  

M Sora d.d. ima štiri ključne dejavnosti: 

• Mizarstvo, kjer se razvija, izdeluje in trži najboljša 
okna v Sloveniji z vizijo postati pomemben ponudnik 
lesenih oken tudi v sosednjih državah, 

• Norica (od 2013 združena dotedanje Stavbno oko-
vje in Norica), vodilni ponudnik materialov za proiz-
vodnjo oken, vrat in avtomatske odpiralne tehnike 
v Sloveniji, na Hrvaškem, Kosovu, v Albaniji in Ma-
kedoniji, 

• franšizne trgovine Spar Center, Spar Market in 
Spar Rovte ter Gradbeni center, kjer želimo utrditi 
vlogo prvega trgovca v kraju, 

• dejavnost odkupa kmetijskih pridelkov naših za-
družnikov in drugih ter oskrba z repromateriali. Ta 
dejavnost se formalno izvaja preko družbe KGZ M 
Sora z.o.o.. 
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TRGOVINE 

Gradbeni center je trgovina z zelo raznolikim prodajnim 
programom, storitvami in kmetijskim repromaterialom, 
ki ima s svojo široko ponudbo velik pomen za kraj in oko-
lico. S kmetijskimi materiali ter pripomočki za vrtičkarje 
pomagamo ustvariti prijeten in rodoviten vrt, nudimo 
storitve, kot so dostava in razkladanje z dvigalom, izde-
lava verig, razrez železa, mešalnica barv Jumix, oskrbu-
jemo pa tudi kmete s kmetijskim repromaterialom in so-
delujemo pri poslovanju s Kmetijsko gozdarsko zadrugo 
M Sora z.o.o..  

Imamo tri franšizne maloprodajne živilske trgovine, 
Center Spar, Market Spar in Spar v Rovtah. Preko vseh 
se trudimo kupcem  zagotoviti ponudbo in kvaliteto 
usluge na nivoju najboljših slovenskih trgovcev. V Mar-
ketu nudimo tudi domače izdelke lokalnih ponudnikov 
in okoliških kmetov, tam je tudi mesnica Loških mesnin 
in vinotoč. V Rovtah pa nudimo tudi izdelke za gospo-
dinjstvo, vrt in okolico, osnovni gradbeni material, oskr-
bujemo pa tudi okoliške kmete z repormaterialom in kr-
mili za živali.  

MIZARSTVO 

V Mizarstvu proizvajamo okna, balkonska vrata, pano-
ramske stene in vhodna vrata iz lesa in kombinacije les-
aluminij. Naše izdelke in storitve prodajamo končnim 
kupcem v Sloveniji, Avstriji, Italiji, pa tudi investitorjem, 
arhitektom, distributerjem in drugim širom po Evropi in 
tudi širše. Ustanovili smo Razvojno raziskovalno skupino 
in rezultat njenega dela je serija novih izdelkov, kjer smo 
umetne izolacijske materiale nadomestili z naravnim 
materialom – lesom. Našo rešitev smo tudi patentirali. 
Uporabljamo okolju prijazne premaze za les; proizvod-
nja poteka na sodobni računalniško vodeni liniji; vgraju-
jemo visoko kakovostna stekla z odlično toplotno izola-
tivnostjo. Ustvariti želimo močno blagovno znamko M 
Sora, ki bo prodajala ekološko osveščenost, toplino na-
rave in odnos do kulture bivanja. Veliko vlagamo tudi v 
tehnološki razvoj. Zaradi lažjega poslovanja in prodaje 
mizarskih proizvodov na italijanskem in avstrijskem trgu 
smo v Avstriji ustanovili podjetje za prodajo oken in vrat 
M Sora Fenster, v Italiji pa M Sora Finestre. 

Referenčni objekti M Sore 

NORICA 
 
V Norici skrbimo za ponudbo kvalitetnega okovja in 
drugih materialov za potrebe proizvajalcev stavbnega 
pohištva. Nudimo tudi celotne rešitve s področja 
protipožarne zaščite, avtomatskih vrat in druge 
odpiralne tehnike, od projekta do izvedbe in 
vzdrževanja. Z namenom razširitve dejavnosti enote 
Norica na področje Kosova, Albanije, Makedonije in 
Hrvaške smo po letu 2007 ustanovili M Soro Prishtino, 
M Soro Tirano, M Soro Skopje in M Soro Zagreb.  
 

 
Montaža sistema odvoda dima in toplote na objektu 

 

Skrb za dolgoročno varnost zaposlenih, delničarjev in 
zadružnikov je temeljno poslanstvo novo ustanovljene 
družbe.   

KGZ M Sora ŽIRI, direktor Aleš Dolenc 
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KOMERCIALNA PONUDBA: 

Mesec maj nam je pokazal, da ni samo april tisti, ki 
slovi po muhastem vremenu. Ljudski vremenski ko-
ledar krivdo za muhasto vreme pripisuje trem lede-
nim možem; sv. Pankracij, sv. Servacij in sv. Bonifa-
cij prinašajo hlad in dež. Včasih so ti svetniki/ledeni 
možje namreč godovali 2.,3. in 4. maja. Z uvedbo 
gregorijanskega koledarja v 16.stoletju pa so se nji-
hovi godovi premaknili za deset dni naprej, z njim 
pa je šla tudi vera o majskem mrazu vse do sredine 
meseca maja. Po ledenih svetnikih sledi še sv. Zofka, 
ki ji ljudski jeziki pravijo tudi »mokra Zofka« in naj 
bi »žegnala zemljo«, zato so na njen god otroci pr-
vič smeli bosi iz hiše, na ta dan pa so lahko že tudi 
hišna okna krasila korita z balkonskimi rastlinami. 
In če vsaj malo verjamemo starim vremenskim mo-
drostim; » Če nas ledeni možje in Zofka res obiščejo, 
lahko pričakujemo lepo in toplo poletje«. 

In ker po vsakem dežju posije sonce vam za delo na 
vrtu in na polju v naših tehničnih trgovinah nudimo 
Samokolnico LIV 80l (v celoti varjena in lakirana) 
po ceni 57,44 €/kos.  

Zaradi slabega vremenu se mogoče nekateri še ni-
ste opremili s pašno opremo, folijami za silose, fo-
lijo in mrežo za baliranje. Vse to lahko dobite v na-
ših tehničnih trgovinah po konkurenčnih cenah.  
 
Trenutnemu dvigu cen surovin  na svetovnem trgu 
poizkušamo slediti in vam še lahko nudimo suro-
vine iz zaloge po dnevnih cenah, katere se  gibljejo 
na trgu. Je pa res, da je trenutno zelo težko dobiti 
koruzo in ječmen in pričakuje se, da bo do nove 
žetve tako tudi ostalo. 
 
V prvih pomladnih mesecih je bilo zaznati tudi ve-
liko povečanje miši v naravi in domačem okolju (na 
vrtovih, v hlevih,  na skednjih  in v hišah…).  Naše 
trgovine so se dobro založile z rodenticidi. Po ceni 
7,80 €/kos vam lahko ponudimo Ratimor Brodi, 
parafinski bloki 300 g, katere lahko kupite tako 
splošni kot poklicni uporabniki. 
 
Poklicni uporabniki po ugodni ceni lahko kupite  
BASTON mehka vaba 3 kg.  Omenjeneni rodenticid  
bodo posamezne poslovalnice naročale po naročilu 
(v kolikor omenjenega blaga ne držijo na zalogi), 
zato za vse zainteresirane več v spodnjem opisu;  
 

BASTON mehka vaba 3 kg  je učinkoviti proizvod za 
zatiranje miši in podgan, vendar je namenjena iz-
ključno poklicnim uporabnikom. Poklicni uporab-
niki so pravne ali fizične osebe, ki opravljajo gospo-
darsko dejavnost (podjetniki, kmetovalci..). 
 
Prednost Baston mehke vabe je v inovaciji – FLUO 
NP tehnologiji; vaba vsebuje flurescentno rdeče 
barvilo, ki ga lahko zaznamo z UV svetlobo tako v 
ostankih vabe kot v iztrebkih glodalcev. Na tak na-
čin spremljamo naseljenost glodalcev v prostoru.  

 

PRIHAJAJO TOPLEJŠI DNEVI IN ČAS JE, DA SE ZA-
LOŽITE S SADIKAMI ČILIJEV.  

Največ vrst imamo v ponudbi v centrih TRATA IN 
NAKLO, vabljeni, da nas obiščete.  

 


	NORICA

