
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesce, 31. 3. 2015 



 2 

KAZALO VSEBINE 

 

1 UVOD ............................................................................................................................................. 6 

1.1 Osnovni podatki o zadrugi....................................................................................................... 6 

1.2 Območje delovanja zadruge .................................................................................................... 7 

1.3 Organiziranost poslovanja zadruge ......................................................................................... 7 

2 POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA ................................................................................. 8 

3 POROČILO PREDSEDNIKA UPRAVNEGA ODBORA ........................................................... 10 

4 POROČILO PREDSEDNIKA NADZORNEGA ODBORA ........................................................ 11 

5 POROČILO VODJE ZADRUGE ................................................................................................. 12 

6 POROČILO O POSLOVANJU POSESTEV ................................................................................ 14 

6.1 Živinoreja .............................................................................................................................. 14 

6.2 Rastlinska proizvodnja .......................................................................................................... 15 

7 POROČILO O POSLOVANJU SADOVNJAKA ......................................................................... 16 

8 POROČILO O POSLOVANJU TRGOVINE ............................................................................... 17 

8.1 POROČILO NABAVNO-VELEPRODAJNE  SLUŽBE ZALETO 2014 ............................ 17 

8.1.1 Uvod .............................................................................................................................. 17 

8.1.2 Obdelava pravnih oseb .................................................................................................. 18 

8.1.3 Zaključek ....................................................................................................................... 18 

8.2 POROČILO TRGOVINE ...................................................................................................... 20 

8.2.1 Uvod .............................................................................................................................. 20 

8.2.2 Analiza prodaje .............................................................................................................. 20 

8.2.3 Zaključek ....................................................................................................................... 20 

9 POROČILO O ODKUPU.............................................................................................................. 22 

10 POROČILO O POSLOVANJU ZBIRNEGA CENTRA SUROVEGA MLEKA .................... 25 

10.1 OBSEG ODKUPA IN POSREDOVANJA MLEKA PREKO ZBIRNEGA CENTRA........ 25 

10.2 ODKUPNE CENE MLEKA ................................................................................................. 25 

10.3 KVALITETA IN NADZOR NAD MLEKOM ..................................................................... 26 

10.4 ZAKLJUČEK ........................................................................................................................ 26 



 3 

11 POROČILO O POSLOVANJU Z ZEMLJIŠČI ........................................................................ 27 

12 KADROVSKO POROČILO ..................................................................................................... 29 

12.1 FLUKTUACIJA .................................................................................................................... 29 

12.2 POŠKODBE PRI DELU IN NADURE ................................................................................ 30 

12.3 PODJEMNE, AVTORSKE POGODBE ............................................................................... 30 

13 RAČUNOVODSKO POROČILO ............................................................................................. 31 

13.1 Računovodski izkazi .............................................................................................................. 31 

13.1.1 Bilanca stanja na presečni dan 31. 12. 2014 .................................................................. 31 

13.1.2 Izkaz poslovnega izida za obdobje od 1.1.2014 do 31. 12. 2014 .................................. 33 

13.1.3 Izkaz drugega vseobsegajočega donosa ........................................................................ 34 

13.1.4 Izkaz denarnih tokov za leto 2014 ................................................................................. 34 

13.1.5 Izkaz gibanja kapitala .................................................................................................... 36 

13.2 Razkritja k računovodskim izkazom ..................................................................................... 40 

13.2.1 Poročajoča zadruga ........................................................................................................ 40 

13.2.2 Predloge za sestavo računovodskih izkazov .................................................................. 40 

13.2.3 Računovodske usmeritve, razkritja in pojasnila postavk v bilanci stanja ..................... 41 

13.2.4 Razkritja in pojasnila postavk k izkazu poslovnega izida ............................................. 51 

13.2.5 Druga razkritja ............................................................................................................... 57 

13.3 Temeljni kazalniki poslovanja ............................................................................................... 57 

13.4 Grafična analiza poslovanja .................................................................................................. 59 

13.4.1 Grafična analiza prihodkov in odhodkov ...................................................................... 59 

13.4.2 Gibanje čistega dobička (izgube) poslovnega leta......................................................... 60 

14 IZJAVA UPRAVE .................................................................................................................... 62 

15 ZAKLJUČEK ............................................................................................................................ 63 

 

  



 4 

KAZALO GRAFOV 

 

Graf 1: Struktura sredstev ...................................................................................................................... 41 

Graf 2: Struktura obveznosti do virov sredstev ..................................................................................... 48 

Graf 3: Struktura prihodkov .................................................................................................................. 53 

Graf 4: Struktura odhodkov ................................................................................................................... 56 

Graf 5: Gibanje poslovnih prihodkov in poslovnih odhodkov .............................................................. 59 

Graf 6: Gibanje finančnih prihodkov in finančnih odhodkov ............................................................... 60 

Graf 7: Gibanje drugih prihodkov in drugih odhodkov ......................................................................... 60 

Graf 8: Gibanje čistega dobička (izgube) poslovnega leta .................................................................... 60 

 

KAZALO TABEL 

 

Tabela 1: Struktura veleprodaje na trgu v letu 2014 ............................................................................. 17 

Tabela 2: Strutkura zaposlenih na dan 31. 12. 2014 .............................................................................. 29 

Tabela 3: Fluktuacija glede na izobrazbo v letu 2014 ........................................................................... 30 

Tabela 4: Število prenehanja delovnega razmerja glede na razlog........................................................ 30 

Tabela 5: Poškodbe in nadure v letu 2014 ............................................................................................. 30 

Tabela 6: Število podjemnih pogodb v letu 2014 .................................................................................. 30 

Tabela 7: Gibanje kapitala 2013 ............................................................................................................ 37 

Tabela 8: Gibanje kapitala 2014 ............................................................................................................ 38 

Tabela 9: Gibanje neopredmetenih sredstev in dolgoronih časovnih razmejitev .................................. 41 

Tabela 10: Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev po vrstah za leto 2014........................................ 43 

Tabela 11: Stanje zemljišč ..................................................................................................................... 43 

Tabela 12: Stanje opreme in drobnega inventarja, ki se vodi posamično ............................................. 43 

Tabela 13: Amortizacijske stopnje ........................................................................................................ 44 

Tabela 14: Specifikacija zalog na dan 31. 12. 2013 .............................................................................. 45 

Tabela 15: Specifikacija zalog na dan 31. 12. 2014 .............................................................................. 45 

Tabela 16: Kratkoročne poslovne terjatve na dan 31. 12. 2013 ............................................................ 46 

Tabela 17: Kratkoročne poslovne terjatve na dan 31. 12. 2014 ............................................................ 46 

Tabela 18: Struktura kratkoročnih terjatev do kupcev po zapadlosti .................................................... 47 

Tabela 19: Gibanje kratkoročnih finančnih naložb v letu 2014 ............................................................ 47 

Tabela 20: Struktura denarnih sredstev na dan 31. 12. 2014 v primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2013

 ............................................................................................................................................................... 47 

Tabela 21: Bilančni dobiček .................................................................................................................. 49 

Tabela 22: Struktura kratkoročnih obveznosti na dan 31. 12. 2013 ...................................................... 50 



 5 

Tabela 23: Struktura kratkoročnih obveznosti na dan 31. 12. 2014 ...................................................... 51 

Tabela 24: Struktura kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev po zapadlosti na dan 31. 12. 2014 ...... 51 

Tabela 25: Kosmati donos iz poslovanja ............................................................................................... 52 

Tabela 26: Finančni prihodki................................................................................................................. 53 

Tabela 27: Poslovni odhodki ................................................................................................................. 54 

Tabela 28: Stroški porabljenega materiala ............................................................................................ 54 

Tabela 29: Stroški storitev: .................................................................................................................... 54 

Tabela 30: Stroški dela .......................................................................................................................... 55 

Tabela 31: Odpis vrednosti .................................................................................................................... 55 

Tabela 32: Finančni odhodki ................................................................................................................. 56 

Tabela 33: Temeljni kazalniki poslovanja ............................................................................................. 59 

 

KAZALO SLIK 

 

Slika 1: Organiziranost poslovanja zadruge ............................................................................................ 7 

 

 

  



 6 

1 UVOD 

1.1 Osnovni podatki o zadrugi 

 

Polni naziv zadruge:    SAVA, KMETIJSKO GOZDARSKA  

    ZADRUGA z. o. o., LESCE 

Skrajšan naziv zadruge:    KGZ SAVA z. o. o., LESCE 

Naslov:    Rožna dolina 50, 4248 LESCE 

Organizacijska oblika:    zadruga z. o. o. 

Davčna številka:    63177692 

Matična številka:    5147166 

Akt o ustanovitvi:    Pravila KGZ SAVA z. o. o., LESCE 

Registracija:    Registrirana pri Temeljnem sodišču v Kranju 

    po sklepu št. SRG 1722/92 

Standardna klasifikacija dejavnosti:  01.410 – pridelava mleka 

Predsednik upravnega odbora:   Slavko Rabič 

Člani upravnega odbora:    Anton Avsenik 

    Florijan Černe 

    Boštjan Frelih 

    Matej Krajnc 

    Edvard Makovec 

    Aleš Resman 

    Andrejka Šebat 

    Janez Šebat 

Predsednik nadzornega odbora:   Vinko Toman 

Člani nadzornega odbora:   Branko Hlebanja 

    Peter Razinger 

Vodja zadruge:    Mojca Papler, dipl. ekon. 

Lastniška sestava na dan 31. 12. 2014:  108 članov, ki so po Zakonu o zadrugah lastniki 

zadruge 

Povprečno število zaposlenih v letu 2014: 35,41 

(na podlagi števila opravljenih ur) 
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1.2 Območje delovanja zadruge 

 

KGZ SAVA z. o. o., LESCE deluje na območju petih občin: Bled, Kranjska Gora, Radovljica, 

Jesenice, Žirovnica, nekaj članov pa prihaja tudi od drugod. Pri poslovanju se zadruga ne omejuje le 

na omenjene občine, saj sodeluje tudi s kmeti (nečlani) iz drugih občin. 

 

Poslovni partnerji prihajajo večinoma iz Slovenije, največji poslovni partner iz druge države EU pa 

prihaja iz Italije. 

 

1.3 Organiziranost poslovanja zadruge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Organiziranost poslovanja zadruge 
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2 POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA 
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3 POROČILO PREDSEDNIKA UPRAVNEGA ODBORA 

 

Spoštovane zadružnice in spoštovani zadružniki! 

 

V letu2014 smo imeli 7 rednih sestankov upravnega odbora in eno korespondenčno sejo. Na sestankih 

upravnega odbora so bili prisotni tudi člani nadzornega odbora. 

 

Preoblikovanje posestev Poljče in Bled napreduje tudi v letu 2014. Gradnja novega hleva se je 

zaključila. Otvoritev smo imeli v okviru zadružnega dne.  

 

Odločili smo se, da kupimo nekaj delnic DBS zaradi namena dokapitalizacije. 

 

Na področju zaposlovanja je prišlo do nove zaposlitve. Prodali smo tudi nekaj manjših zemljišč, ki jih 

zadruga ne potrebuje in niso za kmetijsko uporabo. 

 

Zaradi sprememb smo morali popraviti in potrditi tudi pravilnike, ki so potrebni za pravilno in 

zakonito delovanje zadruge. 

 

Pregledali smo članstvo v zadrugi in po pravilih sporazumno izključili vse neaktivne člane. Izvedli 

smo doplačila v delež aktivnih članov tako, da imamo sedaj vsi enak delež.  

 

Udeleževali smo se sestankov koordinacije gorenjskih zadrug in srečanj z zadružno zvezo. 

 

Bili smo prisotni na kmetijskem sejmu v Komendi. Predstavili smo se s pridelavo in prodajali sadje, 

delali pa tudi reklamo za vse kar ponuja naša zadruga.   

 

Spoštovani, zadruga Sava Lesce se trudi po najboljših močeh, da vam omogoča konkurenčni odkup 

vaših pridelkov in izdelkov in vam po konkurenčnih cenah ponuja vse, kar potrebujete za kmetijsko 

dejavnost. 

 

Za uspeh zadruge je najbolj zaslužna vodja zadruge Mojca. Za dobro delo pa je potrebno pohvaliti tudi 

ostale zaposlene.  

 

Hvala ker nas podpirate pri našem delu in nam zaupate upravljanje vaše in naše  zadruge. 

 

Pripravil: Slavko Rabič – predsednik zadruge  
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4 POROČILO PREDSEDNIKA NADZORNEGA ODBORA 

 

Nadzorni odbor je vabljen na vse seje upravnega odbora. Vseh sej se udeležuje in sodeluje s 
konkretnimi predlogi.   
 
Na svojih sejah pregleda določene  dokumente in na postavljena vprašanja s strani vodje zadruge dobi 
zadovoljive odgovore.  
 
Zaključni račun zadruge za leto 2014 je pozitiven, skrbi nas negativno poslovanje nekaterih enot, ki se 
vleče že kar nekaj let.  
 
Glede na stanje na evropskem trgu mleka in aktualni kmetijski politiki bo treba še večjo pozornost 
nameniti celotnemu poslovanju zadruge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pripravil: Vinko Toman – predsednik nadzornega odbora 
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5 POROČILO VODJE ZADRUGE 

 

Poslovno leto, ki je za nami, je naši zadrugi preneslo kar nekaj sprememb, ki so botrovale uspešnosti 

poslovanja preteklega poslovnega leta, vplivale pa bodo tudi na poslovanje prihodnjih let. 

 

Uspešno smo zaključili investicijo v gradnjo novega hleva na posestvu Poljče, kar je bil tudi pogoj za 

dokončanje zastavljene reorganizacije obeh posestev. Le-to smo v mesecu oktobru tudi uspešno 

zaključili, tako da imamo sedaj na posestvu Poljče vso mlečno proizvodnjo, na posestvu Bled pa 

lastno rejo telic. V bodoče nam bo ta reorganizacija prinesla nižje stroške vzdrževanja, lažjo 

organiziranost dela in predvsem boljši potencial za lastno osnovno čredo. 

 

Kljub investiciji smo se skozi celo leto trudili ohranjati dobro likvidnost podjetja. Na ta račun si že 

nekaj let pri poslovnih partnerjih pridobivamo boljše nabavne pogoje in prepoznavnost, kot zadruga, 

ki nima večjih likvidnostnih težav. 

 

Čiste prihodke od prodaje smo povišali za dobre 4 %. Naše enote pa z izjemo sadovnjaka Resje in 

trgovine v Lescah delujejo pozitivno.  

 

V sadovnjaku Resje nas je že takoj po cvetenju doletela toča in povzročila eno največjih škod na sadju 

v zadnjih letih. V zadnjih petih letih pa je bila pridelava jabolk v letu 2014 najvišja. 

 

V trgovini Lesce je poslovno leto, ki je za nami zaznamoval predvsem prevzem maloprodaje in 

veleprodaje jabolk, pridelanih v našem sadovnjaku. Prodaja je bila uspešna, saj smo že v mesecu 

marcu 2015 prodali ves pridelek.  

 

Na posestvih Bled in Poljče je bilo v preteklem letu, predvsem v mesecih od oktobra do decembra 

manj namolženega mleka. Razlog za to gre iskati pri reorganizaciji, ki smo jo izvajali. Trenda padanja 

količin mleka se bo v prvi polovici leta 2015 ustavil, sama proizvodnja mleka pa se bo začela 

dvigovati. 

 

Poslovanje našega zbirnega centra v Poljčah je bilo v poslovnem letu 2014 podobno, kot leto poprej. 

Odkupna cena mleka je bila v prvi polovici leta kar visoka, žal pa je v drugi polovici začela padati. 

Trend padanja cen se je nadaljeval tudi v prvih treh mesecih leta 2015.  

 

V letu, ki prihaja, nas ponovno čaka kar nekaj izzivov. Kot najpomembnejša izziva lahko izpostavim 

aktivnosti, ki bodo pripomogle k zastavljenemu cilju in to je, da tudi sadovnjak Resje in trgovina 
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Lesce poslovno leto zaključita pozitivno. Posebno skrb bomo namenili nabavi kmetijskega 

repromateriala po konkurenčnih cenah in posredovanje le tega do kmetij naših članov in drugi 

okoliških kmetov.  

 

Še naprej se bomo trudili ohraniti dobro likvidnost zadruge.  

 

Glede na trend padanja cen mleka večjih investicij v letu 2015 ne načrtujemo. 

 

Tudi v letu 2015 bomo organizirali naš zadružni da (že četrti po vrsti), ki se je pri okoliških 

prebivalcih, pa tudi pri dobaviteljih dobro prijel.  

 

Sodelovanje s člani ocenjujem za dobro in pričakujem, da bodo dobre vezi ostale tudi v prihodnje, še 

posebej v teh časih, ko je potrebno še bolj strniti vrste in s skupnimi močni zreti v prihodnost. 

 

Zaključila bi s pohvalo o uspešnem sodelovanju z izvoljenimi organi zadruge, kjer konstruktivno 

vodimo politiko do uspešno zaključenih zastavljenih ciljev. Hvala tudi sodelavkam in sodelavcem, ki 

vestno in pogumno sledijo viziji zadruge. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravila: Mojca Papler, dipl. ekon. – vodja zadruge 
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6 POROČILO O POSLOVANJU POSESTEV 

 

6.1 Živinoreja 

 

V letu 2014 je bilo na obeh posestvih prodanega 3.019.760 kg mleka, kar pomeni 7,5 % manj kot v 

letu 2013. Na zmanjšanje mlečne proizvodnje je v večji meri vplivala odločitev vodstva, da se 

posestva reorganizira.  

 

Na posestvu Poljče smo izvedli rekonstrukcijo senika in naredili hlev za 72 krav molznic, mlečno 

proizvodnjo smo preselili iz farme Bled na farmo Poljče, na Bledu pa je ostal hlev za vzrejo mlade 

plemenske živine. Kapacitete hleva v Poljčah niso omogočale, da preselimo vse molzne krave. Višek 

krav, ki iz kakršnihkoli razlogov niso bile primerne za selitev, smo izločali skozi celo leto, kar je 

posledica zmanjšane proizvodnje mleka. Selitev je potekala postopoma, večina v drugi polovici leta, 

ko je bila gradnja novega hleva zaključena. Preselili smo 165 krav in 26 visoko brejih telic, trenutno 

pa čreda v Poljčah šteje 430 krav molznic, kar pomeni 15% manj krav kot pred selitvijo. Posledice 

selitve (stres zaradi transporta, prilagoditev na drug hlev, molzišče, pehala za čiščenje blatnega kanala, 

prehodi…) se na kravah sicer  postopoma izboljšujejo, vendar je bilo tudi nekaj več (nepričakovanih) 

izločitev kot sicer.   

 

Na posestvu Bled je trenutno 225 plemenskih telic. V povprečju je bilo na posestvih 513 krav in 55 

plemenskih telic, 122 krav je bilo izločenih kar pomeni 23,2%, večina na račun zmanjšane proizvodnje 

in selitve. Čreda se je povečala za 493 telet. Povprečna mlečnost krave v standardni laktaciji je znašala 

8087 kg mleka, povprečna dolžina laktacije je trajala 354 dni. Mlečnost na krmni dan je znašala 19,4 

kg mleka s 4.25 % mlečne maščobe in 3,28 % mlečnih beljakovin. To so podatki, pridobljeni iz 

mlečne kontrole na kmetiji. Odkupna cena mleka za leto 2014 je bila na obeh posestvih za 2,6% boljša 

kot v letu 2013.  

 

V februarju leta 2014 smo na posestvu Bled začeli z lastnim umetnim osemenjevanjem. Seme in 

repromaterial nam dostavlja osemenjevalni center Preska. V letu 2014 je glavnino osemenitev za 

posestvi  izvedla veterinarska ambulanta Vinko Pristov. Za uspešno osemenitev je bilo potrebno 2,2  

doze semena in doba med dvema telitvama znaša v povprečju 408 dni.  

V ekipi molzačev sta dva delavca dobila odpoved delovnega razmerja iz malomarnosti, zato smo na 

novo zaposlili tri delavce. Tretji naj bi bil zamenjava molzačev, kot tudi zamenjava delavca, ki 

pripravlja krmni obrok. Uvajamo krmljenje živali skozi celoten vikend. 

 

Pripravil: Kristjan Joras, dipl.  ing. zoot. – vodja živinoreje 
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6.2 Rastlinska proizvodnja 

 

Na  posestvih Poljče in Bled smo v letu 2014 obdelovali  325 ha kmetijskih zemljišč ( 231 ha njiv in 

94 ha travnikov).  78 ha njiv smo zasejali s koruzo za silažo, 24 ha z ozimnim ječmenom, 64 ha z 

pšenico, 50 ha pa je bilo pod deteljno-travnimi mešanicami in 15 ha pod lucerno. 

 

V letu 2014 so bile vremenske razmere za rast kmetijskih rastlin zelo spremenljive. Po dveh  sušnih 

letih so tokratno letino zaznamovala številna obdobja z obilnimi padavinami, ki so poleg zelo 

neugodnega vpliva na kakovost pridelka  in večjega pojava bolezni povzročala tudi velike težave pri 

obdelavi tal in spravilu pridelkov. V času jesenske setve, v zimskih mesecih in v prvih mesecih leta 

2014 so bili pogoji za rast in razvoj kmetijskih rastlin dokaj ugodni. Temperature so bile nad 

dolgoletnim povprečjem, menjavala so se suha in deževna obdobja. Rastna doba se je zaradi 

nadpovprečnih temperatur začela prej kot običajno. V aprilu in maju so občasna hladna in deževna  

obdobja upočasnila setev in rast koruze, so pa bile razmere ugodne za delovanje talnih herbicidov. V 

prvi dekadi junija smo bili priča vročinskemu valu in pomanjkanju padavin, vendar se je vodna bilanca 

že konec junija izboljšala. V juliju in avgustu so bila  pogosta temperaturna nihanja in deževna 

obdobja, ki so ovirala žetev strnih žit ter spravilo slame in travne silaže. Vegetacijsko obdobje se je 

zaključilo  z deževnim septembrom. 

 

Ker je bilo leto 2014 zelo bogato s padavinami, je bila rast trav intenzivna, obdobja ugodnega vremena 

za košnjo pa kratka. V lanskem letu smo pridelali 2.800 ton travne silaže, 3.500 ton koruzne silaže, 

450 ton pšenične silaže,  253 ton  pšenice  (od tega smo 52 ton prodali), 125 ton ječmena, 185 ton 

slame in 52 ton mrve. Količinsko je bila letina 2014 predvsem za koruzo za silažo precej boljša od 

izredno slabe letine v sušnem letu 2013, pa tudi pridelek krme s travinja je bil nadpovprečen. 

 

V letu 2014 se je kmetijska politika še zadnjič izvajala po usmeritvah programskega obdobja 2007-

2013. Spremenili so datume prepovedi gnojenja in določen je bil največji dovoljen vnos dušika v 

nagibih nad 20%. Z letom 2015 se ukinja program Integrirana pridelava poljščin v katerega smo bili 

vključeni od leta 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravila: Olga Cvenkel – vodja rastlinske proizvodnje  
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7 POROČILO O POSLOVANJU SADOVNJAKA 

 

V letu 2014 smo jabolka pridelovali na 25,5 ha na integriran način in na 0,5 ha na ekološki način. 

Hruške smo pridelali na 0,36ha in orehe na 1ha. Nasadi jablan v integrirani pridelavi so v različni 

starosti. Najstarejši še iz leta 1976, najmlajši pa iz leta 2011. Ekološki nasad je bil sajen aprila 2013.  

 

Spomladi je zaščito sadnega drevja oteževalo precej deževno leto. Takoj po cvetenju oziroma  

nekatere sorte še niso odcvetele,  je padala toča prvič, nato pa še enkrat v juniju.  Toča je močno 

poškodovala pridelek po celem  nasadu, razen kjer je bil nasad pokrit z mrežo. 

 

Z mrežo proti toči imamo zaščiteno okrog 4,4 ha nasadov jablan.  

 

V začetku obiranja nam je zopet nagajalo deževno  vreme. Od sredine septembra pa je bilo boljše. Z 

obiranjem smo zaključili 4. novembra s sorto fuji. Obrali smo 740 421 kg jabolk, 3700 kg hrušk, 46 kg 

sliv in 155kg orehov.  

 

V ekološkem delu, ki je v prehodnem obdobju smo pridelali  2500kg sorte topaz. 

 

Posejali smo okrog 2,3 ha ajde in  pridelali očiščene 1720 kg. 

 

V sadovnjaku Resje jabolka pridelujemo sadje na naravi prijazen način in se trudimo, da pridelamo  

jabolka vrhunske kakovosti, ki so že zaradi klime žlahtnejšega okusa.  

 

Postopoma  moramo obnoviti izkrčene površine in starejše nasade in jih pokriti z mrežo proti toči. Z 

posodobitvijo mehanizacije in sodobnimi tehnološkimi postopki bomo delali tako, da bomo obvarovali 

naravo pred negativnimi posledicami in spodbujali  biodiverziteto  v tleh in ostalem okolju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravila: Tatjana Zupan, vodja sadovnjaka 
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8 POROČILO O POSLOVANJU TRGOVINE 

 

8.1 POROČILO NABAVNO-VELEPRODAJNE  SLUŽBE ZALETO 2014 

 

8.1.1 Uvod 

 

V obdobju od 01.01.-31.12.2014 smo v veleprodaji v trgovini v Lescah realizirali prodajo z indeksom 

34% doseganja celotne prodajne vrednosti v poslovalnici/leta 2013 35% in veleprodaja  glede na RvC 

predstavlja 2,63 %, kar v primerjavi z leto 2013 pomeni za 8% nižjo RvC/predvsem kot posledica 

boljših nabavnih pogojev za naše kupce na skupini krmil, semenske koruze in mineralnih gnojil.  V 

letu 2014 je 64,88 % celotne veleprodajne vrednosti predstavljala prodaja pravnim osebam. Prodaja 

fizičnim osebam v veleprodaji je zaostala za prodajo v preteklem letu za 14,72%. Slednje pomeni, da v 

strukturi kjer primerjamo prodajo pravnim in fizičnim osebam, slednja bolj zaostaja za prodajo v 

primerjavi  s preteklim  letom kot prodaja pravnim osebam. 

 

V sadovnjaku Resje indeks veleprodaje  predstavlja 58% doseganja celotne prodajne vrednosti. Pri 

tem je za 99,88 % prodaje pravnim osebam, le slabih 0,12%  predstavlja prodaja fizičnim osebam. 

Struktura celotne prodaje z vključeno maloprodajo na Resju pa zajema  prodajo fizičnim osebam za 

slabih 0,43%, prodaja pravnim osebam 99,57%. Iz analiziranega sledi, da je prodaja na Resju skoraj  v 

celoti izvršena preko veleprodaje.  VPC  jabolk za letino 2014 v veleprodaji ne dosega povprečne tržne 

cene in je krepko pod povprečjem/velik vzrok je v letošnji ogromni količini III.kvalitete jabolk v 

primerjavi z običajno letino katere indeks dosega  432 %.  

 

Struktura veleprodaje na  trgu v obravnavanem obdobju, v kolikor upoštevamo še prodajo na Resju je 

sledeča: 

 

PRODAJNI KANAL DELEŽ v % 

CELOTNA VELEPRODAJA 100,00 

VELEPRODAJA LESCE 81,71 

fizične osebe 35,14 

pravne osebe 64,86 

VELEPRODAJA RESJE 18,29 

fizične osebe 0,12 

pravne osebe 99,88 
Tabela 1: Struktura veleprodaje na trgu v letu 2014 
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Nabava blaga je za vse enota potekala centralizirano bodisi iz nabavne službe ali direktno iz enote po 

v naprej dogovorjenih nabavnih pogojih.  

 

8.1.2 Obdelava pravnih oseb 

 

V sklop obdelave pravnih oseb v veleprodaji spadajo: 

• večji kupci oz. trgovci (zadruge, predelovalna industrija) 

• večji repro kupci (stalni pogodbeni partnerji, zlasti kmetje, razni obrtniki, manjši gradbinci in 

gostinci) 

• pravne osebe, ki opravljajo enkraten nakup 

• izobraževalne ustanove/uporabniki javnih sredstev 

 

Zlasti slednje smo v zadnjem obdobju skušali vključiti v našo prodajo/predvsem proizvodov 

sadovnjaka. Preko dostopnih podatkov smo v prodaji oblikovali nabor potencialnih kupcev. Vsem so 

bili poslani katalogi in ceniki, ter ponudba. Okoliške/lokalne  potencialne kupce smo 

dodatno/naknadno še  kontaktirali po telefonu. Odziv/glede na dokaj pozno ponudbo (gledano z 

vidika, da se vsi javni razpisi vršijo v prvem četrtletju leta) je bil zadovoljiv. Kupci kateri so se 

odločili za sodelovanje pa pozitivno presenečeni. Veliko kupcev se je odločilo za sodelovanje v 

celotnem asortimentu prodajnih artiklov. 

 

Pri repro kupcih/kmetih smo v mesecu januarju izvedli/objavili novo rabatno lestvico (pričetek 

veljavnosti 1.2.2014-31.01.2015) za krmila. Odzivi so bili ugodni, in bomo s tem načinom 

participacije nadaljevali tudi v letu 2015. 

 

V veleprodaji delamo  na dolgi rok, kjer verjamemo, da bom koga od tistih kateri pokličejo/pokažejo 

zanimanje v prihodnosti tudi pridobili kot našega kupca. Zato, v kolikor pokažejo naslovljeni 

kakršenkoli interes, pošljemo ponudbo, reklamni material in tiste neodločene čez čas tudi ponovno 

pokličemo, oziroma jim povemo/obvestimo o akcijah/ugodnih cenah.  Segment prodaje pravnim 

osebam je pomemben del veleprodaje, saj predstavlja velik del realizacije, zato ga je potrebno razvijati 

pri obstoječih partnerjih, predvsem pa skušati pridobiti nove dolgoročne kontakte. 

 

8.1.3 Zaključek 

 

V nabavni službi v letošnjem letu novih konkretnih pogodb v startu ne bomo tvorili niti podpisovali/v 

kolikor se ne pokaže potreba po blagu za katerega še nimamo dobavitelja oz. pogodbe z njim, z izjemo 

dobaviteljev, kateri so pripravljeni svoje blago dati na konsignacijsko zalogo. Z nekaterimi dobavitelji, 
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katerih blago je zanimivo za naše kupce, je potrebno ponovno uskladiti pogodbe/dogovore (Ob 

ponovnem telefonskem klicu pri dogovarjanju o prodaji je bilo sicer povedano, da je naše blago 

zanimivo, a smo žal predragi. V sklopu tega je potrebno prevetriti tudi vse proizvodne stroške na 

enoti, kjer nam lastna cena vpliva na prodajno ceno). 

V letu 2014 smo pričeli s predstavitvijo in prepoznavnostjo zadruge tudi z udeležbo sejma v Komendi. 

Na povabilo LTO Radovljica smo se udeležili otvoritve »Okusi Radovljice«, organizirali dan 

zadružnikov v sklopu otvoritve hleva v Poljčah. Zaradi kadrovske stiske žal letošnje leto nimamo 

svojega prostora na tržnici/kar je mogoče slabo saj tudi v maloprodaji opažamo, da prodaja jabolk v 

trgovini Lesce upada, kar pomeni, da stranke/obiskovalci tržnice niso kupci v naši trgovini. V letu 

2014 je cilj v nabavno prodajni službi pridobiti še kakšnega kupca iz lokalnega okolja, ravno tako ne 

nameravamo opustiti naše prepoznavnosti preko lastne predstavitve. 

 

Delo v nabavni in veleprodaji  v letu 2014 ocenjujem pozitivno. Veliko truda je bilo vloženega tako v 

nabavo materiala po konkurenčnih cenah kot tudi  iskanju novih kupcev, s predpostavko, da analiza 

kaže, da nam je obstoječe kupce uspelo zadržati/v veleprodaji smo izgubili enega kupca 

reprodukcijskega materiala/vzrok je prenehanje oddaje mleka v našo zadrugo. Potrebna je celovita 

analiza prodaje  fizičnim osebam/predvsem v sadovnjaku. Pridobivanje novih kupcev( tako  v 

maloprodaji kot veleprodaji) je prioriteta. 

 

Če sem lansko poročilo zaključila z mislijo, da si v letu 2014 želim nasmeha na vaših obrazih, mi 

dovolite, da letos nam vsem zaželim predvsem  optimizma ter vztrajnosti in volje ali kot je napisal 

Walter Pater Lawrence; 

 

 

 

"...jasno moramo razločevati med dejanji, ki izvirajo iz razumevanja in tistimi iz volje - da prva ne 

štejejo dosti, slednja pa pomenijo vse..."   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravila: Tadeja Kunčič 
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8.2 POROČILO TRGOVINE  

 

8.2.1 Uvod 

 

Segment  najbolj prodajanih blagovnih skupin v letu 2014 se ni bistveno razlikoval od leta 2013. 

Rahlo povečanje je opaziti na sledečih skupinah; ostala krmila/močna krmila beležijo rahel upad 

prodaje, specialna sredstva za vrt, semena in vrtne čebulnice, sadno drevje in grmovnice, vrtno in 

ročno orodje, semenski krompir, zemlja in kompost, prehrambeni proizvodi/domači kotiček oz. 

skupine katerih kupci so skoraj v celoti vrtičkarji ali ljubitelji lokalno pridelane hrane.Vse ostale 

skupine so ostale na enakem nivoju prodajnega segmenta. Občutno povečanje je zaznati pri skupini; 

Gozdarstvo, rezervni deli in oprema/Index 272 (predvsem kot posledica žledu).  V skladu z 

reorganizacijo maloprodaje na Resju 10 % celotnega asortimenta predstavlja prodaja svežega sadja. 

Index prodajne vrednosti ( v nadaljevanju PV) v skladišču Lesce v primerjavi z letom 2013 znaša 

127/oz.70% celotne PV, veleprodajno skladišče beleži index 98/oz. 30% celotne PV. 

 

Optimizacija zmanjšanja zalog, katere so imele status neidoče/stare zaloge so se skozi celo leto krčile. 

Index zaloge blaga na 31.12.2014  v primerjavi z letom 2013 znaša 98. Ponudba v domačem kotičku 

se je skozi celo leto povečevala/dobavitelji imajo status konsignatorja.  

 

8.2.2 Analiza prodaje 

 

Mesec maj je bil po številu obiskovalcev najbolj množično obiskovan mesec/leta 2013april, v 

maloprodajni enoti na Resjah pa mesec oktober. Skupno smo izdali v maloprodajni enoti Lesce 10%  

več rednih dobavnic/2% predstavlja enota na Resju, 12 % prejemnic/4,1 % predstavlja enota na Resju  

ter za 22,5% paragonskih blokov/8,7 % predstavlja enota na Resju,  v primerjavi z letom 2013. Iz 

zgoraj omenjenih podatkov je razvidno, da se število obiskovalcev povečuje/ali ostaja na isti ravni, 

vendar se le ti večkrat vračajo v našo trgovino. Analiza najbolj obiskanega meseca v letošnjem letu in 

v letu 2013 je pokazala, da je vsak kupec v primerjavi z lanskim letom v naši trgovini v povprečju 

nakupil  za 27%  manj PV ob vsakokratnem nakupu, kljub temu, da je index števila izdanih računov 

107.  

 

8.2.3 Zaključek 

 

V letu 2014 je bilo v trgovini do meseca avgusta redno zaposlenih pet (5) delavcev. V mesecu avgustu 

se nam je pridružil nov član kolektiva/reorganizacija maloprodaje na Resju (z namenom zaposlitve v 
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maloprodajni enoti na Resjah v obratovalnem času le-tega). V konicah sezone/mesec marec, april in 

maj smo imeli pomoč študentk Biotehniškega centra Naklo. V času letnih dopustov pa pomoč dveh 

dijakinj/njihovo delo je že deloma zajemalo priprave za letno inventuro. Z mesecem septembrom je 

ena redno zaposlena delavka odšla na daljši bolniški stalež/v tem času smo koristili pomoč delavke s 

podjemno pogodbo. 

 

Poslovanje v letu 2014 ocenjujem pozitivno. Uspelo nam je dvigniti RvC za 4,13 % v primerjavi z 

lanskim letom, zaloge so se zmanjšale. Sama dostava blaga je potekala tekoče, v dogovorjenih rokih/v 

analizo zajet je tudi prevoz jabolk. 

 

Pred nami je izredno težko leto na vseh področjih. Trudili sem bomo, da vam ponudimo kvalitetno 

blago po konkurenčnih cenah, ter da leto 2015 kljub slabim obetom uspešno zaključimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravil: Aleksander Dijak - poslovodja 
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9 POROČILO O ODKUPU 

9.1 ODKUP TRŽNIH VIŠKOV V LETU 2014 in primerjava z leti od 2010 do 2013 

 

9.1.1 Mleko  

                                                                                                                     indeks 14/13 

Leto 2010                      58 proizvajalcev             5.743.751 lit.                              

Leto 2011                      57 proizvajalcev             5.603.796 lit. 

Leto 2012                      54 proizvajalcev             5.446.995 lit.                                  

Leto 2013                      53 proizvajalcev             4.946.190 lit.                                 

Leto 2014                      54 proizvajalcev             4.925.723 lit.                            99 

 

9.1.2 Klavne živali 

 

ODRASLO GOVEDO (KRAVE, BIKI, VOLI, TELICE) :                                            

Leto 2010                                                                    114 kos                                

Leto 2011                                                                    130 kos     

Leto 2012                                                                    114 kos                                   

Leto 2013                                                                    134 kos                                 

Leto 2014                                                                    128 kos                              96  

 

TELETA:                                                                                                                                            

Leto 2010                                                                      47 kos                                   

Leto 2011                                                                      33 kos   

Leto 2012                                                                      55 kos                                                         

Leto 2013                                                                      72 kos                                

Leto 2014                                                                      60 kos                              83 

 

JAGNETA: 

Leto 2010                                                                      75 kos 

Leto 2011                                                                        6 kos  

Leto 2012                                                                        0  

Leto 2013                                                                      48 kos 

Leto 2014                                                                        7 kos                             15             

    

9.1.3 Služnostno klanje 

            



 23 

Leto 2010                                                                     317 kos                                  

Leto 2011                                                                     282 kos  

Leto 2012                                                                     207 kos                                 

Leto 2013                                                                     228 kos                               

Leto 2014                                                                     152 kos                             67 

 

9.1.4 Jedilni krompir: 

                            

Leto 2010                                                                  13814 kg                                  

Leto 2011                                                                    2990 kg  

Leto 2012                                                                     3767 kg                               

Leto 2013                                                                     4197 kg                                  

Leto 2014                                                                     2180 kg                                  52 

 

 

9.2 LASTNA  PRIDELAVA V LETU 2014 

 

 

MLEKO – POLJČE :                                                                                  

    indeks 14/13 

         

Leto 2010                                                            2.154.328  lit.                                

Leto 2011                                                            2.125.073  lit. 

Leto 2012                                                            2.025.462  lit.                                                                     

Leto 2013                                                            1.961.504  lit.                                       

Leto 2014                                                            2.169.825  lit.                                111 

 

MLEKO – BLED :               

Leto 2010                                                            1.499.174  lit.                                

Leto 2011                                                            1.484.814  lit.    

Leto 2012                                                            1.374.203  lit.                                                                

Leto 2013                                                            1.307.826  lit.                                       

Leto 2014                                                               849.935  lit.                                  65 

 

KLAVNO GOVEDO – POLJČE:                     

Leto 2010                                                                      44  kos                                   

Leto 2011                                                                      56  kos                                 
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Leto 2012                                                                      56  kos                                

Leto 2013                                                                      62  kos                                    

Leto 2014                                                                    104  kos                                168 

 

KLAVNO GOVEDO – BLED:                                                                                                                        

Leto 2010                                                                      32  kos                                   

Leto 2011                                                                      33  kos                                  

Leto 2012                                                                      39  kos    

Leto 2013                                                                      54  kos                               

Leto 2014                                                                      37  kos                                 69 

 

JABOLKA – RESJE :                     

Leto 2010                                                                     544  ton                                                                                                                 

Leto 2011                                                                     440  ton  

Leto 2012                                                                     440  ton                               

Leto 2013                                                                     644  ton                               

Leto 2014                                                                     748  ton                              116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravila: Marjanca Nadižar, ing.zoot. – kmetijski referent                                                                
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10 POROČILO O POSLOVANJU ZBIRNEGA CENTRA SUROVEGA 

MLEKA 

 

KGZ SAVA z.o.o., Lesce je v poslovnem letu 2014 prodajala surovo mleko na italijanski trg. 

 

Pogodbe o prodaji mleka se sklepajo za kvotno leto, to je od 1. aprila 2014 do 31. marca 2015. V 

poročilu pa so zajeti podatki za poslovno leto, od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2014. 

 

 

10.1 OBSEG ODKUPA IN POSREDOVANJA MLEKA PREKO ZBIRNEGA 

CENTRA 

 

Obseg odkupa je enak kot doslej. Preko zbirno distribucijskega centra smo posredovali mleko naših 

članov zadruge ter mleko KZ Grosuplje, GO-KO, KZ Slovenska Bistrica, KZ Kamnik in KZ Cerklje. 

Dnevno smo italijanskemu kupcu posredovali v povprečju 145.000 l mleka.   

 

Skupno smo v letu 2014 odkupili in posredovali okoli 52 milijonov litrov surovega mleka. 

 

Količinsko je bilo največ mleka posredovanega v mesecu maju (4,6 mio litrov), najmanj pa meseca 

februarja (3,96 mio litrov) 

 

KGZ Sava je skupno imela približno 8 mio litrov mleka. 

 

10.2 ODKUPNE CENE MLEKA   

 

A. ZADRUGA – MLEKARNA 

Odkupna cena mleka se je preko leta spreminjala. Najnižja je bila v zadnjem tromesečju.  Visoko ceno 

mleka smo dosegali v prvi polovici leta. Nagrajevanje kvalitete mleka je potekalo preko celega leta, 

kar je dodatno prispevalo k boljši osnovni odkupni ceni. 

 

  

B. EVROPSKA UNIJA 

Od avgusta 2014 je Rusija uvedla embargo na uvoz hrane, zato je trg postal precej nestabilen. Prišlo je 

do viškov surovin, hrane in s tem so posledično odkupne cene padle za kar nekaj centov. Trend 

padanja cen naj bi se nadaljeval tudi v letu 2015. K temu bi lahko poleg embarga prispevala tudi 
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ukinitev mlečnih kvot. V Sloveniji jih ukinjamo z aprilom 2015, ponekod po Evropi pa že z januarjem 

2015. 

 

10.3  KVALITETA IN NADZOR NAD MLEKOM 

 

V letu 2014 nismo imeli nobenega umika neustreznega mleka iz prometa ali zavrnitve s strani 

mlekarn.   

Zbirni center je pod rednim inšpekcijskim nadzorom. Doslej ni bilo pripomb na obrat in delo zbirnega 

centra. 

 

10.4  ZAKLJUČEK 

 

Precejšen del leta, ki je za nami, je imelo dobro odkupno ceno mleka, trend se je obrnil navzdol proti 

koncu leta in se nadaljuje tudi v letu 2015. Na domačem trgu vlada precejšnja zmeda glede cen, ker 

slovenske mlekarne z zamikom sledijo svetovnemu trendu odkupnih cen. Poleg tega se v slovenskem 

prostoru pojavljajo vedno novi odkupovalci mleka, ki obljubljajo več kot bodo dejansko lahko plačali. 

Konkurenca znotraj prostora se povečuje, in žal Slovenci še vedno nismo zmožni stopiti skupaj, saj bi 

pri kupcu tako lahko na trgu dosegli boljše pogoje odkupa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravila: Urška Kokalj, dipl. sanit. Ing. - vodja zbirnega centra 
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11 POROČILO O POSLOVANJU Z ZEMLJIŠČI 

 

Delo na področju zemljiških zadev se je v letu 2014  še vedno delno nadaljevalo na zadevah, ki se 

rešujejo iz preteklih let. Nekatere  smo uspeli zaključiti v letu 2014, ostale pa bomo reševali tudi v 

bodoče. 

 

Še vedno je veliko zemljiških zadev, kjer rešujemo lastnino zadruge, ki pa jo uporabljajo druge fizične 

ali pravne osebe, na dogovorjen način. Ljudje se namreč izogibajo plačilu za nekaj, kar uporabljajo že 

dalj časa. Občine želijo predvsem neodplačne prenose. Poudarek je predvsem na sporazumnem 

reševanju lastništva. K prepoznavanju takih zemljišč nam je zelo pripomogla izdaja zbirnih podatkov o 

lastništvu parcel, stavb in delov stavb iz registra nepremičnin Geodetske uprave RS, ki smo ga prejeli 

v januarju 2014, ko je Vlada RS hotela uvesti davek na nepremičnine. Pri pregledu  seznama, ki je 

zelo obsežen, sem ugotovila precej nepravilnosti, ki smo jih uskladili na GURS-u. Nekaj zemljišč pa 

smo rešili ali s prodajo ali z zakupom. Končno smo dosegli tudi dogovor glede odprodaje objektov na 

planini Dobrča. 

 

Veliko dela in problemov je tudi na področju kompleksov, ki jih obdelujeta obe zadružni posestvi. 

Sicer je za taka zemljišča, ki so v naših kompleksih in so lastniki fizične osebe sklenjenih že precej 

zakupnih pogodb. Nekateri zahtevajo zelo visoke zakupnine ali želijo prodati za visoko ceno, ki ni 

realna in sprejemljiva za zadrugo.  Nekateri želijo zamenjave za druga zemljišča izven kompleksov, 

vendar zadruga s takimi prostimi zemljišče ne razpolaga. Tudi v takih primerih zadeve poskušamo 

reševati sporazumno. 

 

S Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS še vedno nimamo urejenih vseh prenosov kmetijskih 

zemljišč. Od Sklada smo pridobili seznam vseh zemljišč za katera se je potrebno še opredeliti. Seznam 

je zelo obširen, zato je potrebno pri pregledu teh parcel obojestransko sodelovanje.  

Konec leta 2015 se izteče zakupna pogodba za zemljišča, ki jih ima zadruga v zakupu od Sklada. 

Pogodbo bomo lahko podaljšali tudi za prihodnje 10 letno obdobje. V ta namen sem že pričela s 

pregledovanjem vseh parcel v pogodbi, da jo bomo lahko uskladili z dejanskim stanjem. V pogodbi je 

zajetih nekaj takih zemljišč, ki jih zadruga ne potrebuje za lastne potrebe ali pa jih obdelujejo drugi 

kmetje. 

 

V letu 2014 so nekaterim zakupnikom, ki imajo v zakupu zemljišča, ki so last zadruge, potekle 

zakupne pogodbe. Pogodb nismo avtomatično podaljševali, temveč smo na osnovi Pravilnika o zakupu 

zemljišč, ki ga je v letu 2011 sprejel Upravni odbor zadruge, objavili razpis za zakup zemljišč. Na 
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osnovi rezultatov razpisa so bile nato sklenjene nove zakupne pogodbe. Vsa zemljišča so dobili v 

zakup dosedanji zakupniki. 

 

Obnovljene so bile tudi zakupne pogodbe za kmetijska zemljišča, ki jih obdelujeta oba posestva, 

lastniki pa so druge pravne ali fizične osebe in so potekle v letu  2014. Pri dveh zakupodajalcih smo 

naleteli na problem, ker zahtevata občutno previsoko zakupnino.  

 

Nadaljevali smo s postopki ureditve zemljiško knjižnega stanja za ceste, ki so v upravljanju DARS-a 

ali Direkcije RS za ceste. Za odvzeta zemljišča je bila plačana odškodnina.  

 

  

Kot lastniki sosednjih zemljišč smo bili prisotni tudi pri vseh mejnih obravnavah, ki so se vršile na 

terenu: v k.o. Bled, k.o. Hraše, k.o. Radovljica, k.o. Lancovo, k.o. Dobrava pri Kropi, k.o. Doslovče  

in k.o. Želeče. 

 

Gospodarjenje z gozdovi: 

V letu 2014 je tudi naše gozdove prizadel žledolom. Najhujše posledice so bile v katastrskih občinah 

Rečica, Bled in Dobrava pri Kropi. Večina gozdov smo že sanirali. Zaradi zelo velikega obsega škode, 

ki jo je povzročil žledolom, vsa sanacijska dela še niso zaključena. Tako je ostalo še nekaj dela v k.o. 

Bled in k.o. Rečica. Velik problem je nastajal tudi pri odvozu in prodaji lesa, ker je bil les slabše 

kakovosti, obenem pa so bile  v predelih Slovenije, kjer je pustošil žledolom ogromne količine lesa, ki 

jih je bilo potrebno prodati.  

Za odpravo posledic žledoloma in sanitarne sečnje je bilo v letu 2014 s strani Zavoda za gozdove 

Slovenije izdanih za 1413 m3 odločb za posek drevja. 

Dejansko smo v letu 2014 posekali 899 m3  lesa. Ves posekan les smo prodali kupcem hlodovine. 

Sanacijska dela se bodo nadaljevala tudi v letu 2015. 

Na površini 0,35 ha smo na osnovi odločbe Zavoda za gozdove Slovenije izvedli potrebna gojitvena in 

varstvena dela za zaščito pred divjadjo.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Pripravila: Marjanca Nadižar, ing.zoot. – kmetijski referent 
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12 KADROVSKO POROČILO 

 

31. 12. 2014 je bilo v KGZ Sava z.o.o., Lesce zaposlenih 37 delavcev. Število delavcev zajema 

zaposlene, ki imajo sklenjeno pogodbo za nedoločen oziroma določen čas, polni ali del delovnega 

časa, ki delajo ali pa so odsotni zaradi porodniške ali daljše bolniške odsotnosti.  

 

STOPNJA IZOBRAZBE ŠTEVILO ZAPOSLENIH 

I.-II. 6 

III.-IV. 12 

V. 11 

VI. 4 

VII.-VIII. 4 

SKUPAJ 37 

Tabela 2: Strutkura zaposlenih na dan 31. 12. 2014 

 

V letu 2015 nimamo načrtov zaposlovanja novih delavcev, za nadomeščanje porodniške odsotnosti 

bomo uporabili obstoječe zaposlene. 

 

V zadrugi imajo vsi zaposleni pogodbo za nedoločen čas. 

 

12.1 FLUKTUACIJA 

 

V zadrugi smo zaradi povečanega obsega dela oziroma prodaje jabolk v sadovnjaku Resje v trgovini 

zaposlili novega delavca. Dvem zaposlenim na posestvih smo prekinili delovno razmerje, eden od 

zaposlenih je odpovedal delovno razmerje, dva delavca na posestvu pa smo zaposlili na novo. 

 

STOPNJA IZOBRAZBE 
PRIHODI 

NED. DOL. VSI 
 

ODHODI 
NED. DOL. VSI 

 

Osnovnošolska ali manj 
 

1 / / 
 

 
1 / / 

 

Nižja poklicna 
 

/ / / 
 

 
/ / / 

 

Srednja poklicna 
 

1 / / 
 

 
1 / / 

 

Srednja strokovna 
 

1 / / 
 

 
1 / / 

 

Višja strokovna 
 

/ / / 
 

 
/ / / 
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Visoka strokovna 
 

/ / / 
 

 
/ 1 1 

 

Univerzitetna 
 

/ / / 
 

 
/ / / 

 

Specializacija 
 

/ / / 
 

 
/ / / 

 

Magisterij 
 

/ / / 
 

 
/ / / 

 

Doktorat 
 

/ / / 
 

 
/ / / 

 

SKUPAJ 
 

/ / / 
 

 
/ / / 

 

Tabela 3: Fluktuacija glede na izobrazbo v letu 2014 

 

RAZLOG PRENEHANJA ŠTEVILO ODPOVEDI 

Odpoved pogodbe s strani delodajalca 2 
Odpoved iz strani delavca 1 

Potek časa zaradi katerega je bila sklenjena 
pogodba o zaposlitvi 

/ 

Upokojitev / 
Smrt / 

Tabela 4: Število prenehanja delovnega razmerja glede na razlog 

 

12.2  POŠKODBE PRI DELU IN NADURE 

 

ŠTEVILO POŠKODB V LETU 2014 ŠTEVILO NADUR V LETU 2014 

2 / 
Tabela 5: Poškodbe in nadure v letu 2014 

 

12.3  PODJEMNE, AVTORSKE POGODBE 

 

POSLOVNA ENOTA OPIS DELA ŠTEVILO PODJEMNIH POG. 

Sadovnjak Resje 

 
Rez sadnega drevja, obiranje 
sadja in ostala pomožna dela 

v sadovnjaku Resje 

 
49 

 

Tabela 6: Število podjemnih pogodb v letu 2014 

 

 

 

Pripravila: Nataša PETROVIČ – tajništvo 
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13 RAČUNOVODSKO POROČILO 

 

13.1 Računovodski izkazi 

 

13.1.1 Bilanca stanja na presečni dan 31. 12. 2014 

 

(v EUR brez centov) 

Postavka 

Stanje           
31. 12. 
2014 

Stanje           
31. 12. 2013 

Indeks 
14/13 

  SREDSTVA 9.476.814 9.508.913 99,66 

A. Dolgoročna sredstva 5.126.997 4.900.527 104,62 
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 285 18.230 1,56 
1. Neopredmetena sredstva 285 18.230 1,56 
2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 
II. Opredmetena osnovna sredstva 4.713.042 4.468.554 105,47 
1.  Zemljišča in zgradbe 3.863.216 3.566.977 108,31 
a) Zemljišča 1.276.436 1.278.694 99,82 
b) Zgradbe 2.586.780 2.288.283 113,04 
2. Proizvajalne naprave in stroji 292.511 248.403 117,76 
3. Druge naprave in oprema 10.667 11.382 93,72 

4. 
Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev in 
opredmetena osnovna sredstva v gradnj in izdelavi 44.279 98.618 44,90 

5. Gozdovi 45.097 45.097 100,00 
6. Osnovna čreda 312.801 346.517 90,27 
7. Večletni nasadi 144.471 151.560 95,32 
III. Naložbene nepremičnine 410.776 411.155 99,91 
IV. Dolgoročne finančne naložbe 1.000 1.000 100,00 
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 1.000 1.000 100,00 
a) Delnice in deleži v družbah v skupini 
b) Druge dolgoročne finančne naložbe 1.000 1.000 100,00 
2. Dolgoročna posojila 
a) Dolgoročna posojila družbam v skupini 
b) Druga dolgoročna posojila 
V. Dolgoročne poslovne terjatve 1.894 1.588 119,27 
1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini 
2. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 1.893 1.588 119,21 
VI. Odložene terjatve za davek 

B. Kratkoročna sredstva 4.349.641 4.606.510 94,42 
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 
II. Zaloge 614.407 637.852 96,32 
III. Kratkoročne finančne naložbe 356.650 155.599 229,21 
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 348.232 155.599 223,80 
a) Delnice in deleži v družbah v skupini 
b) Druge kratkoročne finančne naložbe 348.232 155.599 223,80 
2. Kratkoročna posojila 8.418 0 
a) Kratkoročna posojila družbam v skupini 
b) Kratkoročna posojila drugim 8.418 
IV. Kratkoročne poslovne terjatve 3.362.583 3.804.252 88,39 
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1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 
2. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 3.362.583 3.804.252 88,39 
V. Denarna sredstva 16.001 8.807 181,69 

C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 176 1.876 9,38 

  ZUNAJBILANČNA SREDSTVA 8.145.842 8.143.631 100,03 

  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 9.476.814 9.508.913 99,66 

A. Kapital 5.329.915 5.310.798 100,36 
I. Zadružni kapital 1.476.509 1.478.553 99,86 
1. Nerazdeljivi kapital 1.448.908 1.448.908 100,00 
2. Deležni članov zadruge 27.601 29.645 93,11 
II. Kapitalske rezerve 3.554.991 3.556.853 99,95 
III. Rezerve iz dobička 79.712 78.561 101,47 
1. Zakonske rezerve 79.712 78.561 101,47 
2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže 
3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka) 
4. Statutarne rezerve 
5. Druge rezerve iz dobička 
IV. Presežek iz prevrednotenja 
V. Preneseni čisti poslovni izid 196.830 97.630 201,61 
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta 21.873 99.201 22,05 

B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 97.376 105.671 92,15 
1. Rezervacije 
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 97.376 105.671 92,15 

C. Dolgoročne obveznosti 314.082 269.203 116,67 
I. Dolgoročne finančne obveznosti 314.082 269.203 116,67 
1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini 
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 314.082 268.357 117,04 
3. Druge dolgoročne finančne obveznosti 846 0,00 
II. Dolgoročne poslovne obveznosti 
1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 
2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 
3. Druge dolgoročne poslvone obveznosti 
III. Odložene obveznosti za davek 

Č. Kratkoročne obveznosti 3.705.187 3.821.531 96,96 
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 
II. Kratkoročne finančne obveznosti 525.705 359.993 146,03 
1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini 
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 525.705 359.993 146,03 
3. Druge kratkoročne finančne obevznosti 
III. Kratkoročne poslovne obveznosti 3.179.482 3.461.538 91,85 
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 
2. Kratkoročne poslovne obevznosti do dobaviteljev 3.104.532 3.378.551 91,89 
3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 74.950 82.987 90,32 

D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 30.254 1.710 1769,24 

  ZUNAJBILANČNA SREDSTVA 8.145.842 8.143.631 100,03 
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13.1.2 Izkaz poslovnega izida za obdobje od 1.1.2014 do 31. 12. 2014 

 

(v EUR brez centov) 

  Postavka 

Stanje           
31. 12. 
2014 

Stanje           
31. 12. 2013 

Indeks 
14/13 

1. Čisti prihodki od prodaje 21.605.723 20.663.707 104,56 
2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 12.665 12.319 102,81 
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 123.998 146.910 84,40 
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki) 260.362 256.079 101,67 
5. Stroški blaga, materiala in storitev 21.054.234 20.018.205 105,18 

a) 
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški 
porabljenega materiala 20.420.396 19.441.305 105,04 

b) Stroški storitev 633.838 576.900 109,87 
6. Stroški dela 834.712 820.799 101,70 
a) Stroški plač 591.710 598.001 98,95 
b) Stroški socialnih zavarovanj 95.212 96.284 98,89 
c) Drugi stroški dela 147.790 126.514 116,82 
7. Odpis vrednosti 277.080 260.675 106,29 
a) Amortizacija 182.008 230.779 78,87 

b) 
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in 
opredmetenih osnovnih sredstvih 57.452 29.896 192,17 

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 
8. Drugi poslovni odhodki 47.898 49.005 97,74 
9. Finančni prihodki iz deležev 10.529 10.347 101,76 
a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini 
b) Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah 
c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah 8.792 10.347 84,97 
č) Finančni prihodki iz drugih naložb 1.737 
10. Finančni prihodki iz danih posojil 41 857   
a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini 
b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 41 857 
11. Finačni prihodki iz poslovnih terjatev 205.945 216.169 95,27 
a) Fiinančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini 
b) Finančni prihdoki iz poslovnih terjatev do drugih 205.945 216.169 95,27 
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb       
13. Finanči odhodki iz finančnih obveznosti 28.426 32.493 87,48 
a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini 
b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 28.426 32.493 87,48 
c) Finačni odhodki iz izdanih obveznoic 
č) Finačni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 
14. Finačni odhodki iz poslovnih obveznosti 2.460 6.596 37,30 
a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini 

b) 
Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih 
obveznosti 2.460 6.596 37,30 

c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 
15. Drugi prihodki 55.260 16.587 333,15 
16. Drugi odhodki 6.429 24.014 26,77 
17. Davek iz dobička 260 6.765 3,84 
18. Odloženi davki       

19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 23.024 104.423 22,05 
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13.1.3 Izkaz drugega vseobsegajočega donosa 

 

(v EUR brez centov) 

  Postavka 

Stanje           
31. 12. 
2014 

Stanje           
31. 12. 2013 

Indeks 
14/13 

O. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 23.024 104.423 22,05 

I. 
Spmremebe presežka iz prevrednotenja neopredmetenih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev 

II.  
Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev, 
razpoložljivih za prodajo 

III. 
Dobički in izgube, ki izhajajo iz pretvorbe računovodskih izkazov 
družb v tujini (vplivi spremembe deviznih tečajev) 

IV.  Druge sestavine vseobsegajočega donoca 

P. 
CELOTNI VSEOBSEGAJOČI DONOS OBRAČUNSKEGA 
OBDOBJA 23.024 104.423 22,05 

 

13.1.4 Izkaz denarnih tokov za leto 2014 

 

(v EUR brez centov) 
    Postavka 2014 2013 

A   DENARNI TOKOVI PRI POSLOVODENJU     
a) Postavke izkaza poslovnega izida -92944  147.456  

Poslovni prihodki (razen za prevrednotenja) in finančni prihodki          
iz poslovnih terjatev 21.871.315  21.029.745  

Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in 
finančni odhodki iz poslovnih obveznosti -21.964.259  -20.882.288  
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih 

b) 
Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev,  
rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) 
poslovnih postavk bilance stanja 281.852  -133.330  
Začetne manj končne poslovne terjatve 447.306  -279.594  
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve 1.700  425  
Začetne manj končne odložene terjatve za davek 
Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 
Začetne manj končne zaloge 23.445  12.028  
Končni manj začetni poslovni dolgovi -210.848  170.928  
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije 20.249  -37.117  
Končne manj začetne odložene obveznosti za davek 

c) Pribitek prejemkov pri poslovanju ali pribitek izdatkov pri 
poslovanju (a+b) 188.908  14.126  

B   DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU     
a) Prejemki pri naložbenju 12.570  403.363  

Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih 10.833  10.346  
Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev 
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 31.272  
Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin 
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb 1.737  
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 361.745  

b) Izdatki pri naložbenju  -519.331  -187.845  
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Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev -300  
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev -508.785  -180.675  
Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin -7.170  
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb 
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb -10.246  

c) Pribitek prejemkov pri naložbenju ali pribitek izdatkov pri 
naložbenju (a+b) -506.761  215.518  

C   DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU     
a) Prejemki pri financiranju 601.064  3.150  

Prejemki od vplačanega kapitala 1.064  3.150  
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti 520.000  
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 80.000  

b) Izdatki pri financiranju -276.016  -235.312  
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje -27.453  -33.627  
Izdatki za vplačila kapitala 
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti -168.563  -141.685  
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti -80.000  -60.000  
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku 

c) Pribitek prejemkov pri financiranju ali pribitrek izdatkov pri 
financiranju (a+b) 325.047  -232.162  

Č   KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV 16.001  8.807  
    Denarni izid v obdobju (seštevek pribitkov Ac, Bc in Cc) 7.194  -2.517  
    Začetno stanje denarnih  sredstev 8.807  11.324  
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13.1.5 Izkaz gibanja kapitala 

 

2013 
Nerazdeljivi 

zadružni 
kapital 

Obvezni 
deleži 
članov 

zadruge 

Kapitalske 
rezerve 

Zakonske 
rezerve 

Presežek 
iz pre-        

vrednotenj 

Preneseni 
čisti 

dobiček 
(izguba) 

Čisti izid 
poslovnega 

leta 

Skupaj 
kapital 

A1. Končno stanje 31. 12. 2012 1.448.908 26.496 3.556.853 73.340   52.718 44.912 5.203.227 

a) Preračuni za nazaj                 

b) Prilagoditve za nazaj           1   1 

A2. Začetno stanje 1. 1. 20013 1.448.908 26.496 3.556.853 73.340   52.718 44.912 5.203.227 

B1. Spremembe lastniškega kapitala   3.149           3.149 

a) Vpis vpoklicanega osnovnega kapitala                 

b) Vpis nevpoklicanega osnovnega kapitala                 

c) Vpoklic vpisanega osnovnega kapitala                 

č) Vnos dodatnih vplačil kapitala   3.149           3.149 

d) 
Nakup lastnih delnic in lastnih poslovnih 
deležev 

                

e) 
Odtujitev oziroma umik lastnih delnic in 
lastnih poslovnih deležev 

                

f) Vračilo kapitala                 

g) Izplačilo dividend                 

h) Izplačilo nagrad organom vodenja in nadzora                 

i) Druge spremembe lastniškosti kapitala                 

B2. 
Celotni vseobsegajoči donos 
poročevalskega obdobja 

            104.423 104.423 

a) Vnos čistega poslovnega izida             104.423 104.423 

b) 
Sprememba presežka iz prevrednotenja 
neopredmetenih sredstev 
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c) 
Sprememba presežka iz prevrednotenja 
opredmetenih sredstev 

                

č) 
Sprememba presežka iz prevrednotenja 
finančnih naložb 

                

d) Druge sestavine vseobsegajočega donosa                 

B3. Spremembe v kapitalu       5.221   44.912 -50.133 0 

a) 

Razporeditev preostalega dela čistega 
dobička primerjalnega poročevalskega 
obdobja na druge sestavine kapitala 

          44.912 -44.912 0 

b) 

Razporeditev dela čistega dobička 
poročevalskega obdobja na druge sestavine 
kapitala po sklepu organov vodenja in 
nadzora 

      5.221     -5.221 0 

c) 

Razporeditev dela čistega dobička za 
oblikovanje dodatnih rezerv po sklepu 
skupščine 

                

č) 
Poravnava izgube kot odbitne sestavine 
kapitala 

                

d) 
Oblikovanje rezerv za lastne delnice in lastne 
deleže iz drugih sestavin kapitala 

                

e) 

Sprostitev rezerv za lastne delnice in lastne 
deleže ter razporeditev na druge sestavine 
kapitala 

                

f) Druge spremembe v kapitalu                 

C. Končno stanje 31. 12. 20013 1.448.908 29.645 3.556.853 78.561   97.630 99.201 5.310.798 

  BILANČNI DOBIČEK/IZGUBA 2013           97.630 99.201 196.830 
Tabela 7: Gibanje kapitala 2013 
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2014 
Nerazdeljivi 

zadružni 
kapital 

Obvezni 
deleži 
članov 

zadruge 

Kapitalske 
rezerve 

Zakonske 
rezerve 

Presežek 
iz pre-        

vrednotenj 

Preneseni 
čisti 

dobiček 
(izguba) 

Čisti izid 
poslovnega 

leta 

Skupaj 
kapital 

A1. Končno stanje 31. 12. 2012 1.448.908 29.645 3.556.853 78.561   97.630 99.201 5.310.798 

a) Preračuni za nazaj                 

b) Prilagoditve za nazaj                 

A2. Začetno stanje 1. 1. 2013 1.448.908 29.645 3.556.853 78.561   97.630 99.201 5.310.798 

B1. Spremembe lastniškega kapitala   -2.044 -1.862         -3.906 

a) Vpis vpoklicanega osnovnega kapitala                 

b) Vpis nevpoklicanega osnovnega kapitala                 

c) Vpoklic vpisanega osnovnega kapitala                 

č) Vnos dodatnih vplačil kapitala   1.064           1.064 

d) 
Nakup lastnih delnic in lastnih poslovnih 
deležev 

                

e) 
Odtujitev oziroma umik lastnih delnic in 
lastnih poslovnih deležev 

  -3.108 -1.862         -4.970 

f) Vračilo kapitala                 

g) Izplačilo dividend                 

h) Izplačilo nagrad organom vodenja in nadzora                 

i) Druge spremembe lastniškosti kapitala                 

B2. 
Celotni vseobsegajoči donos 
poročevalskega obdobja 

            23.024 23.024 

a) Vnos čistega poslovnega izida             23.024 23.024 

b) 
Sprememba presežka iz prevrednotenja 
neopredmetenih sredstev 

                

c) 
Sprememba presežka iz prevrednotenja 
opredmetenih sredstev 

                

č) 
Sprememba presežka iz prevrednotenja 
finančnih naložb 
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d) Druge sestavine vseobsegajočega donosa                 

B3. Spremembe v kapitalu                 

a) 

Razporeditev preostalega dela čistega 
dobička primerjalnega poročevalskega 
obdobja na druge sestavine kapitala 

          99.201 -99.201   

b) 

Razporeditev dela čistega dobička 
poročevalskega obdobja na druge sestavine 
kapitala po sklepu organov vodenja in 
nadzora 

      1.151     -1.151   

c) 

Razporeditev dela čistega dobička za 
oblikovanje dodatnih rezerv po sklepu 
skupščine 

                

č) 
Poravnava izgube kot odbitne sestavine 
kapitala 

                

d) 
Oblikovanje rezerv za lastne delnice in lastne 
deleže iz drugih sestavin kapitala 

                

e) 

Sprostitev rezerv za lastne delnice in lastne 
deleže ter razporeditev na druge sestavine 
kapitala 

                

f) Druge spremembe v kapitalu           -1   -1 

C. Končno stanje 31. 12. 2013 1.448.908 27.601 3.554.991 79.712   196.830 21.873 5.329.915 

  BILANČNI DOBIČEK/IZGUBA 2013           196.830 21.873 218.703 
Tabela 8: Gibanje kapitala 2014 
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13.2 Razkritja k računovodskim izkazom 

13.2.1 Poročajoča zadruga 

 

Kmetijsko gozdarska zadruga SAVA z. o. o., LESCE je zadruga z omejeno odgovornostjo, s sedežem 

na Rožni dolini 50 v Lescah. 

 

Njeni računovodski izkazi so dostopni na sedežu zadruge in na njeni spletni strani ww.kgz-sava.si. 

 

Podrobnosti o naravi poslovanja in dejavnosti zadruge ter številu zaposlenih so v uvodu tega letnega 

poročila. 

 

Poslovno leto je enako koledarskemu letu. 

13.2.2 Predloge za sestavo računovodskih izkazov 

 

Računovodski izkazi so pripravljeni na podlagi predpostavke o delujoči zadrugi, kar pomeni, da se 

sredstva pridobivajo in prodajajo in se obveznosti poravnavajo v razmerah normalnega delovanja. 

Računovodski izkazi ne vsebujejo prilagoditev, ki bi bile potrebne, če predpostavka delujoče zadruge 

ne bi bila izpolnjena. 

 

Računovodske izkaze je zadruga sestavila v skladu s SRS. Uporabila je poročevalske zahteve iz SRS 

in ZGD – 1. 
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13.2.3 Računovodske usmeritve, razkritja in pojasnila postavk v bilanci stanja 

 

 
Graf 1: Struktura sredstev 

 

Neopredmetena sredstva in dolgoročne časovne razmejitve 

 

Neopredmetena sredstva se v poslovnih knjigah vodijo po njihovi nabavni vrednosti, izkazujejo pa se 

ločeno njihove nabavne vrednosti in popravki vrednosti, kot kumulativni odpis, ki je razlika med 

nabavno vrednostjo in popravkom vrednosti. Pri prodaji neopredmetenih sredstev se razlika med čisto 

prodajno vrednostjo in neodpisano vrednostjo prenese med prevrednotovalne prihodke, če je prodajna 

vrednost višja od knjigovodske oz. med prevrednotovalne odhodke, če je prodajna vrednost nižja od 

knjigovodske vrednosti. 

(V EUR brez centov) 

Neopredmetena sredstva 
in dolgoročne časovne 

razmejitve 

Stanje  
1. 1. 2014 

Nove 
nabave 

2014 

Odpisi 
2014 

(prodaja) 

Nabrani 
popravki 

2014 
(amortizacija) 

Stanje  
31. 12. 
2014 

Dolgoročne premoženjske 
pravice 

     

Dobro ime      
Dolgoročno odloženi 
stroški razvijanja 

18.230  18.230  0 

Druga neopredmetena 
sredstva 

 300  15 285 

Dolgoročne aktivne 
časovne razmejitve 

     

SKUPAJ: 18.230 300 18.230 15 285 
Tabela 9: Gibanje neopredmetenih sredstev in dolgoročnih časovnih razmejitev 
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Z vrednotenje neopredmetenih sredstev se uporablja model nabavne vrednosti. 

 

Zadruga nima obvez iz naslova nakupa neopredmetenih sredstev. 

 

Neopredmetena sredstva niso zastavljena za poplačilo dolgov. 

 

Dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev zadruga na dan 31. 12. 2014 ne izkazuje. 

 

Opredmetena osnovna sredstva in naložbene nepremičnine 

 

Opredmetena osnovna sredstva se v poslovnih knjigah pripoznajo po njihovih nabavnih vrednostih, 

ločeno pa se izkazuje njihove nabavne vrednosti in popravke vrednosti, pri čemer popravek vrednosti 

predstavlja njihov kumulativni odpis kot posledico amortiziranja. 

 

V bilanci stanja so izkazana po neodpisani vrednosti, ki predstavlja razliko med nabavno in odpisano 

vrednostjo. 

 

V dejansko nabavno vrednost osnovnega sredstva so zajeti njegova nakupna cena, nevračljive dajatve 

in vsi stroški, ki jih je mogoče neposredno pripisati njihovi usposobitvi za nameravano uporabo. 

Stroški razgradnje, odstranitve in obnovitve prostora povečujejo nabavno vrednost. Kasneje nastali 

stroški, ki so povezani z opredmetenim osnovnim sredstvom, povečujejo njegovo nabavno vrednost le 

če povečujejo bodoče koristi v primerjavi s prej ocenjenimi. 

 

Za vrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin se uporablja model 

nabavne vrednosti. 

 

Stanje opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31. 12. 2014 je 4.713.042 EUR, stanje naložbenih 

nepremičnin pa 410.776 EUR. 

 

(V EUR brez centov) 

Opredmetena osnovna 
sredstva in naložbene 

nepremičnine 

Stanje  
1. 1. 2014 

Nove 
nabave 

2014 

Odpisi 
2014 

(prodaja) 

Nabrani 
popravki 

2014 
(amortizacija) 

Stanje  
31. 12. 
2014 

Zemljišča 1.278.694  2.258  1.276.436 
Gradbeni objekti 2.288.283 404.370  105.873 2.586.780 
Oprema 248.403 87.728 7.694 35.926 292.511 
Drobni inventar, ki se vodi 11.382 1.672  2.387 10.667 
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posamično 
Opredmetena osnovna 
sredstva v gradnji in 
izdelavi 

98.618 398.524 452.863  44.279 

Predujmi za pridobitev 
osnovnih sredstev 

     

Gozdovi 45.097    45.097 
Večletni nasadi 151.560 1.350  8.439 144.471 
Osnovna čreda 346.517 123.998 128.114 29.600 312.801 
Naložbene nepremičnine 411.155  10 369 410.776 
SKUPAJ: 4.879.709 1.017.642 590.939 182.594 5.123.818 
Tabela 10: Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev po vrstah za leto 2014 

 

Sestava zemljišč na dan 31. 12. 2014 je sledeča: 

 

(V EUR brez centov) 

Zemljišča 
Stanje na dan  
31. 12. 2014 

Stanje na dan  
31. 12. 2013 

Kmetijska zemljišča 821.109 821.004 
Gradbena zemljišča 73.193 73.205 
Ostala zemljišča 382.134 384.485 
SKUPAJ: 1.276.436 1.278.694 
Tabela 11: Stanje zemljišč 

 

Naložbene nepremičnine v skupni vrednosti 410.776 EUR predstavljajo 530.031 ha kmetijski 

zemljišč in 6.555 ha gozdov, ki jih zadruga sama ne obdeluje, temveč daje v zakup svojim članom in 

ostalim okoliškim kmetom. 

 

Vrednost gradbenih objektov na dan 31. 12. 2014 znaša 2.586.780 EUR. Nabavo gradbenih objektov 

v letu 2014 predstavlja rekonstrukcija ''stelnika'', predelanega v hlev za 72 glav krav molznic. 

 

(V EUR brez centov) 

Oprema in drobni inventar, ki se vodi 
posamično 

Stanje na dan  
31. 12. 2014 

Stanje na dan  
31. 12. 2013 

Proizvajalna oprema 288.498 242.983 
Lesena oprema 325 439 
Računalniška oprema 3.688 4.981 
Drobni inventar, ki se vodi posamično 10.667 11.382 
SKUPAJ: 303.178 259.785 
Tabela 12: Stanje opreme in drobnega inventarja, ki se vodi posamično 

 

Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi predstavljajo večletni nasadi v pridobivanju, v 

višini 44.279 EUR. 
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V letu 2014 je zadruga pridobila večletne nasade v višini 1.350 EUR (orehi), nekaj pa jih je še v 

pridobivanju. 

 

Vrednost osnovne črede se je v letu 2014 v primerjavi z letom 2013 znižala za 33.716 EUR predvsem 

zaradi izpeljane reorganizacije obeh posestev (Bled in Poljče). 

 

Amortizacija 

 

Zadruga obračunava amortizacijo od polne nabavne vrednosti, razen pri osnovni čredi, kjer se 

amortizacija obračunava od neklavne vrednosti. Klavna vrednost se določi po povprečni prodaji 

osnovne črede za pretekli mesec na trgu. Osnovna sredstva se amortizirajo posamično, uporablja pa se 

metoda enakomernega časovnega amortiziranja. 

 

Amortizacija se obračunava po stopnjah, ki so določene za posamezno osnovno sredstvo in se med 

letom ne spreminjajo. 

 

Uporabljene amortizacijske stopnje 

Gradbeni objekti 1,2 % - 5 % 
Strojna oprema 8 % - 25 % 
Oprema lesena 10 % - 20 % 
Oprema računalniška 20 % - 50 % 
Neopredmetena dolgoročna sredstva – računalniški 
programi 

20 % - 25 % 

Osnovna čreda 20 % 
Večletni nasadi 5% 
Tabela 13: Amortizacijske stopnje 

 

Dolgoročne finančne naložbe 

 

Zadruga je v letu 2012 postala ena od šestih ustanoviteljic e-Zadruge z. o. o. Vrednost te dolgoročne 

finančne naložbe znaša 1.000 EUR in predstavlja obvezni članski delež v omenjeni zadrugi. 

 

Zaloge 

 

Zadruga vodi zaloge surovin, materiala, rezervnih delov… po nabavnih cenah, vključno z 

neposrednimi stroški nabave. Nakupna cena se zmanjšuje za dobljene popuste. 

 

Prevrednotenja oz. krepitve zalog zadruga zaradi hitrega obračanja ne izvaja. Slabitev zalog se opravi 

takoj, ko nastanejo utemeljeni razlogi, najkasneje pa pred sestavo letnega obračuna poslovanja. Za 
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utemeljene razloge se štejejo ukinitev proizvodnje, pretečen rok uporabe, prepoved uporabe in prodaje 

zalog… V primeru ugotovitve oz. potrebe po znižanju vrednosti zalog na znesek iztržljive vrednosti, 

zadruga oceni zaloge in predlaga ustrezen odstotek znižanja z utemeljitvijo. 

 

Drobni inventar z rokom uporabe do enega leta in vrednostjo nižjo od 500 EUR je voden po nabavni 

ceni in se ob prenosu v uporabo odpiše v 100 % vrednosti. Krepitve in oslabitve drobnega inventarja 

zadruga ne opravlja. 

 

Zaloge nedokončane proizvodnje in lastnih proizvodov zadruga vodi po planskih cenah, iztržljivo 

vrednost pa izrazi z odmikom od planskih cen. Ta odmik se opravi vsako leto pred zaključkom 

poslovnega leta. Prevrednotovanje zalog nedokončane proizvodnje in lastnih proizvodov zadruga ne 

opravlja. Stroški se v zaloge nedokončane proizvodnje in proizvodov prenašajo po proizvajalnih 

stroških. 

 

Zaloge trgovskega blaga se vodijo količinsko in sicer po nabavnih vrednostih. Zaloge trgovskega 

blaga zaradi krepitve zadruga ne izvaja, slabitve pa opravi takoj, ko nastanejo utemeljeni razlogi 

(pretečen rok, prepoved prodaje, razlitje, razsip…), najkasneje pa pred sestavo obračuna poslovanja. 

 

Za vso potrebno zalogo se uporablja metoda FIFO (firs in – firs out). 

(V EUR brez centov) 

Zaloge  
31. 12. 2013 

Vrednost 
po 

nabavnih 
cenah 

Vrednost po 
planskih 

cenah  
31. 12. 2013 

Odmiki 
od 

planskih 
cen 

Iztržljiva 
knjigovodska 

vrednost  
31. 12. 2013 

Struktura  
v % 

Material 59.987   59.987 9 
Nedokončana proizvodnja  57.661 -7.929 49.732 8 
Proizvodi  319.103 50.793 369.896 58 
Trgovsko blago 158.237   158.237 25 
SKUPAJ: 218.224 376.764 42.864 637.852 100 
Tabela 14: Specifikacija zalog na dan 31. 12. 2013 

 

(V EUR brez centov) 

Zaloge  
31. 12. 2014 

Vrednost 
po 

nabavnih 
cenah 

Vrednost po 
planskih 

cenah  
31. 12. 2014 

Odmiki 
od 

planskih 
cen 

Iztržljiva 
knjigovodska 

vrednost  
31. 12. 2014 

Struktura  
v % 

Material 52.636   52.636 8 
Nedokončana proizvodnja  46.565 -12.587 33.978 5 
Proizvodi  379.652 18.663 398.315 65 
Trgovsko blago 128.346   128.485 21 
Predujmi za zaloge 993   993 1 
SKUPAJ: 181.975 426.356 6.076 614.407 100 
Tabela 15: Specifikacija zalog na dan 31. 12. 2014 
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Nedokončano proizvodnjo in lastne proizvode zadruga čez leto vrednosti količinsko po planskih 

cenah, na koncu poslovnega obdobja pa prevrednoti vrednost lastnih proizvodov na iztržljivo 

knjigovodsko vrednost z odmikom od planskih cen. 

 

Dolgoročne in kratkoročne poslovne terjatve 

 

Dolgoročne in kratkoročne terjatve iz poslovanja se v začetku izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz 

ustreznih listin ob predpostavki, da bodo plačane. Terjatve za zamudne obresti so izkazane v skladu z 

dogovorom oz. pogodbo, v analitiki pa predstavljajo samostojno terjatev. 

 

Prevrednotenje terjatev zaradi krepitev se opravi le, če je tako dogovorjeno s pogodbo. Zadruga 

oblikuje popravek vrednosti v breme prevrednotovalnih poslovnih odhodkov pred zaključkom 

obračunskega obdobja le na osnovi utemeljenega dvoma o poplačilu terjatev in za tiste terjatve, ki so 

starejše od enega leta. O pogojih za oblikovanje popravka terjatev zadruga presoja za vsako terjatev 

posebej. Popravek ločeno izkaže kot postavko dvomljivih netoženih terjatev. 

 

Dolgoročne poslovne terjatve do drugih predstavljajo terjatve iz rezervnega sklada za stanovanje, 

katerega lastnik je zadruga in na dan 31. 12. 2014 znašajo 1.893 EUR, medtem ko so na dan 31. 12. 

2013 znašale 1.588 EUR. 

 

Dolgoročnih poslovnih terjatev zadruga nima zavarovanih. 

 

(v EUR brez centov) 

Kratkoročne poslovne terjatve 31. 12. 2013 
Stanje na dan  
31. 12. 2013 

Struktura  
v % 

Kratkoročne terjatve do kupcev v domovini 171.847 5 
Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini 3.152.485 85 
Druge kratkoročne terjatve 479.920 10 
SKUPAJ: 3.804.252 100 
Tabela 16: Kratkoročne poslovne terjatve na dan 31. 12. 2013 

(v EUR brez centov) 

Kratkoročne poslovne terjatve 31. 12. 2014 
Stanje na dan  
31. 12. 2014 

Struktura  
v % 

Kratkoročne terjatve do kupcev v domovini 116.985 5 
Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini 2.840.424 83 
Druge kratkoročne terjatve 405.174 12 
SKUPAJ: 3.362.583 100 
Tabela 17: Kratkoročne poslovne terjatve na dan 31. 12. 2014 

 

Struktura kratkoročnih terjatev do kupcev po zapadlosti na dan 31. 12. 2014 je sledeča: 
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(v EUR brez centov) 

Stanje na dan 31. 12. 2014 
Znesek v EUR brez 

centov 
Struktura  

v % 

Nezapadlo 2.881.470 96 
Zapadlo do 30 dni 6.070 1 
Zapadlo do 60 dni 7.604 1 
Zapadlo do 90 dni 3.952 1 
Zapadlo nad 90 dni 58.313 1 
SKUPAJ: 2.957.409 100 
Tabela 18: Struktura kratkoročnih terjatev do kupcev po zapadlosti 

 

Kratkoročne finančne naložbe 

 

Kratkoročne finančne naložbe zadruga vodi v skladu s SRS 2006 po pošteni vrednosti preko 

poslovnega izida in sicer za delnice bank in zavarovalnice. Deleže v Kapitalski zadrugi z.b.o. in 

Zadružni zvezi Slovenije z.b.o. zadruga vodi po nabavni vrednosti. V teh družbah zadruga nima 

pomembnega oz. prevladujočega vpliva. 

 

(v EUR brez centov) 

Kratkoročne finančne naložbe 
Stanje  

31. 12. 2013 
Povečanje Zmanjšanje 

Stanje  
31. 12. 2014 

Delnice 140.352 192.709  333.061 
Deleži 15.247  76 15.171 
Kratkoročna posojila drugim  4.418  4.418 
Kratkoročni depoziti pri bankah  4.000  4.000 
SKUPAJ: 155.599 196.709 76 356.650 
Tabela 19: Gibanje kratkoročnih finančnih naložb v letu 2014 

 

Denarna sredstva 

 

Zadruga na dan 31. 12. 2014 ni imela odobrenega okvirnega bančnega kredita. 

 

(v EUR brez centov) 

Stanje na dan 31. 12. 2014 
Stanje  

31. 12. 2014 
Stanje  

31. 12. 2013 
Struktura  

2014 

Gotovina v blagajnah 1.352 1.629 8 
Denarna sredstva na TRR 14.649 7.178 92 
SKUPAJ: 16.001 8.807 100 
Tabela 20: Struktura denarnih sredstev na dan 31. 12. 2014 v primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2013 

 

 

Zabilančna sredstva in obveznosti 
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Zabilančna sredstva v zadrugi na dan 31. 12. 2014 predstavljajo kmetijska zemljišča v vrednosti 

7.145.842 EUR (to so zemljišča, ki niso v lastni zadruge, jih ima pa le-ta v najemu oz. zakupu). 

 

Zabilančne obveznosti v zadrugi na dan 31. 12. 2014 predstavljajo hipoteko na upravno stavbo v višini 

1.000.000 EUR, kot jamstvo za vračilo dolgoročnega kredita in revolving kredita, oba najeta pri DBS 

d.d. 

 

 
Graf 2: Struktura obveznosti do virov sredstev 

 

Kapital 
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bi se čisti dobiček poslovnega leta 2014 znižal za 10.622 EUR in bi tako  znašal čisti dobiček 
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Pojasnilo: znesek kapitala, ki se prevrednoti je 5.310.798 EUR. 
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Zadruga je poslovno leto 2014 zaključila s čistim dobičkom v višini 23.024 EUR, 5% tega zneska bo 

razporejenega med povečanje zakonskih rezerv, ostanek pa po sklepu upravnega odbora ostane 

nerazporejen. 

 

(v EUR brez centov) 

 Leto 2014 Leto 2013 

Čisti dobiček (izguba) poslovnega leta 23.024 104.421 
Preneseni čisti dobiček (izguba) 196.830 97.630 
Povečanje zakonskih rezerv -1.151 -5.221 
BILANČNI DOBIČEK 218.703 196.830 
Tabela 21: Bilančni dobiček 

 

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 

 

Rezervacija je sedanja obveza, ki izhaja iz obvezujočih preteklih dogodkov in se bo predvidoma 

pojavila v obdobju, ki ni zagotovo določeno. Zadruga tako v letu 2013, kakor v letu 2014 nima 

oblikovanih rezervacij. 

 

V letih 2010, 2011, 2012 in 2013 je zadruga prejela sredstva iz naslova razpisa za posodabljanje 

kmetijskih gospodarstev v višini 97.376 EUR. Ta sredstva izkazuje kot prejete denarne podpore na 

kontih skupine 96. 

 

Dolgoročne in kratkoročne obveznosti 

 

Dolgoročne in kratkoročne obveznosti so lahko finančne ali poslovne in se ovrednotijo z zneski iz 

ustreznih listin. Povečujejo se za prispele obresti, zmanjšujejo pa za plačane zneske in morebitne 

drugačne poravnave, če o tem obstaja sporazum z upnikom. Obresti so finančni odhodki. 

Knjigovodska vrednost dolgoročnih obveznosti je enaka njihovi izvirni vrednosti, zmanjšana za 

odplačilo glavnice in prenose med kratkoročne obveznosti. 

 

Pri kratkoročnih obveznostih ločeno izkazujemo finančne in poslovne obveznosti. 

 

Kratkoročne finančne obveznosti so dobljena kratkoročna posojila. Kratkoročne poslovne 

obveznosti pa dobljeni predujmi, varščine, obveznosti do dobaviteljev, obveznosti do pašnih in 

agrarnih skupnosti, obveznosti do delavcev, obveznosti do državnih inštitucij in druge. 

 

Dolgoročne in kratkoročne obveznosti se prevrednotijo v skladu s pogodbami med upnikom in 

dolžnikom. Slabitev zadruga ne ugotavlja in ne izkazuje. Obveznosti pa se obvezno krepijo, če je 
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njihova dokazana poštena vrednost večja od knjigovodske oz. ko nastanejo utemeljeni razlogi za 

prevrednotenje. 

 

Zadruga na dan 31. 12. 2014 izkazuje dolgoročne finančne obveznosti v višini 314.082 EUR in se 

nanašajo na: 

- Dolgoročno posojilo v višini 128.365 EUR, dobljeno pri Deželni banki Slovenije d.d., 

obrestna mera 6 mesečni EURIBOR +4,2 %, mesečno odplačevanje glavnice in obresti, zadnji 

obrok zapade v plačilo 20. 11. 2016. Del dolgoročnega posojila, ki zapade v plačilo v enem 

letu, je bil na dan 31. 12. 2014 prenesen na kratkoročne finančne obveznosti in sicer v višini 

139.993 EUR. 

- Dolgoročno posojilo v višini 185.717 EUR, dobljeno pri Deželni banki Slovenije d.d., 

obrestna mera 6 mesečni EURIBOR + 400 bazičnih točk, mesečno odplačevanje glavnice in 

obresti, zadnji obrok zapade v plačilo 28. 2. 2018. Del dolgoročnega posojila, ki zapade v 

plačilo v enem letu, je bil na dan 31. 12. 2014 prenesen na kratkoročne finančne obveznosti v 

višini 85.712 EUR. 

 

(v EUR brez centov) 

Kratkoročne obveznosti 
Stanje na dan  
31. 12. 2013 

Struktura  
v % 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 3.376.245 89 
Kratkoročne obveznosti do članov zadruge 2.306 1 
Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj 
račun 

1.992 1 

Kratkoročne obveznosti do zaposlencev 65.188 2 
Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih 
inštitucij 

8.649 1 

Kratkoročne finančne obveznosti (revolving 
kredit) 

220.000 5 

Druge kratkoročne obveznosti 7.158 1 
SKUPAJ: 3.681.538 100 
Tabela 22: Struktura kratkoročnih obveznosti na dan 31. 12. 2013 

(v EUR brez centov) 

Kratkoročne obveznosti 
Stanje na dan  
31. 12. 2014 

Struktura  
v % 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 3.100.729 81 
Kratkoročne obveznosti do članov zadruge 3.802 1 
Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj 
račun 

1.513 1 

Kratkoročne obveznosti do zaposlencev 64.725 1 
Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih 
inštitucij 

1.680 1 

Kratkoročne finančne obveznosti (revolving 
kredit) 

300.000 8 

Kratkoročne finančne obveznosti (prenos 225.705 6 
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obveznosti dolgoročnih kreditov za poplačila v 
enem letu) 
Druge kratkoročne obveznosti 7.033 1 
SKUPAJ: 3.705.187 100 
Tabela 23: Struktura kratkoročnih obveznosti na dan 31. 12. 2014 

 

Zadruga ima z DBS d.d. sklenjeno tudi pogodbo o revolving kratkoročnem kreditu. Letna obrestna 

mera tega kredita je 6,35 %. 

 

Struktura kratkoročnih poslovnih obveznosti do dobaviteljev po zapadlosti na dan 31. 12. 2014 je 

sledeča: 

 

(v EUR brez centov) 

Stanje na dan 31. 12. 2014 
Znesek v EUR brez 

centov 
Struktura  

v % 

Nezapadlo 3.100.497 97 
Zapadlo do 30 dni 987 1 
Zapadlo do 60 dni 514 1 
Zapadlo do 90 dni 2.533 1 
Zapadlo nad 90 dni   
SKUPAJ: 3.104.531 100 
Tabela 24: Struktura kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev po zapadlosti na dan 31. 12. 2014 

 

V kratkoročnih aktivnih časovnih razmejitvah so zajeti kratkoročno odloženi stroški (odhodki), ki 

predstavljajo naročnine, zaračunane v letu 2014, nanašajo pa se na leto 2015. 

 

V kratkoročnih pasivnih časovnih razmejitvah so zajeti vnaprej vračunani stroški (odhodki) in 

kratkoročno odloženi prihodki na podlagi ustreznih listin. V teh razmejitvah so  zajete storitve, ki se 

nanašajo na leto 2014, opravljene in zaračunane pa bodo v letu 2015. Na dan 31. 12. 2014 te 

razmejitve predstavljajo vnaprej vračunane stroške neizkoriščenih letnih dopustov zaposlencev, ter 

vnaprej vračunane stroške redne letne revizije. 

 

13.2.4 Razkritja in pojasnila postavk k izkazu poslovnega izida 

 

Zadruga izkazuje uspeh po I. oziroma nemški različici. 

 

Kosmati donos iz poslovanja 

 

Prihodke od prodaje blaga in storitev zadruga pripozna po pošteni vrednosti prejetega poplačila ali 

terjatev iz tega naslova, zmanjšani za vračila, prejete rabate in količinske popuste. Prihodke od 
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prodanega blaga izkaže, ko kupec prevzame vse potrebne oblike tveganja in koristi, povezanih z 

lastništvom sredstva, in ko obstaja gotovost glede prihodnjih denarnih tokov v zvezi s prodajo, 

prihodke od prodaje storitev pa pripozna glede na stopnjo dokončnosti. Prihodke od najemnin 

pripozna enakomerno med dobo trajanjem najema. 

 

(v EUR brez centov) 

Kosmati donos iz poslovanja Leto 2014 Leto 2013 
Indeks  
14/13 

Prihodki od prodaje proizvodov na domačem trgu 471.385 574.264 82 
Čisti prihodki od najemnin 30.486 26.914 113 
Prihodki od prodaje blaga na domačem trgu 1.349.021 1.282.301 105 
Prihodki od prodaje na trgu EU 19.745.511 18.780.228 105 
Prihodki od prodaje na trgu izven EU 9.320   
Povečanje oz. zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov 
in nedokončane proizvodnje 

12.665 12.319 97 

Usrdstveni lastni proizvodi in lastne storitve 123.998 146.910 84 
Subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije in drugi 
prihodki, ki so povezani s poslovnimi učinki 

255.147 234.523 108 

Drugi poslovni prihodki 5.215 21.556 24 
SKUPAJ: 22.002.748 21.079.015 104 
Tabela 25: Kosmati donos iz poslovanja 

 

Prihodki od prodaje proizvodov na domačem trgu so se v letu 2014 v primerjavi z letom 2013 

znižali za 8 %, prihodki od najemnin so se zvišali za 13 %, prihodki od prodaje blaga na 

domačem trgu in prihodki od prodaje na trgu EU so se zvišali za 5 %. V letu 2014 zadruga 

izkazuje tudi prihodke od prodaje na trgu izven EU, medtem ko v letu 2013 tovrstnih prihodkov 

zadruga ni izkazovala. 

 

Vrednost zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje se je v letu 2014 znižala in predstavlja 

odmike od planskih cen lastnih proizvodov. Skupaj z zalogo tvorijo iztržljivo vrednost zalog 

proizvodov. 

 

Vrednost usredstvenih lastnih proizvodov in storitev v letu 2014 znaša 123.998 EUR in predstavlja 

lastno proizvodnjo osnovne črede, ter je za 16 %  nižja od leta 2013. 

 

Subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije in drugi prihodki, ki so povezani s poslovnimi 

učinki, so se v letu 2014 zvišali za 8 % v primerjavi z letom 2013. Predstavljajo subvencije za 

kmetijske površine in premijo za integrirano pridelavo sadja, ter trošarine za mineralna olja po prejetih 

odločbah. 
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Drugi poslovni prihodki so se v letu 2014 v primerjavi z letom 2014 znižali za 76 % in predstavljajo 

dobiček pri prodajo opredmetenih osnovnih sredstev. 

 

Kosmati donos iz poslovanja v letu 2014 je v primerjavi z letom 2013 višji za 4 %. 

 

Finančni prihodki 

 

Finančni prihodki Leto 2014 Leto 2013 
Indeks  
14/13 

Finančni prihodki iz deležev 10.529 10.347 101 
Finančni prihodki iz danih posojil 41 857 5 
Finančni prihodki iz prejetih terjatev 205.945 216.169 95 
SKUPAJ: 216.515 227.373 95 
Tabela 26: Finančni prihodki 

Finančni prihodki so se v letu 2014 v primerjavi z letom 2013 znižali za 5 %, nanašajo pa se predvsem 

na: 

- Finančne prihodke iz deležev (dividende) 

- Finančne prihodke iz kratkoročnih terjatev (prihodki od pogodbenih in zamudnih obresti) 

- Finančne prihodke iz poslovnih terjatev do drugih (prevrednotenje kratkoročnih finančnih 

naložb)  

 

Drugi prihodki 

 

Drugi prihodki v višini 55.260 EUR predstavljajo odškodnine s strani zavarovalnice ter prihodke od 

izterjanih odpisanih terjatev. V primerjavi z letom 2013, so v letu 2014 višji za 233 %. 

 
Graf 3: Struktura prihodkov 
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Poslovni odhodki 

 

(v EUR brez centov) 

Poslovni odhodki Leto 2014 Leto 2013 
Indeks  
14/13 

Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 19.665.335 18.637.170 105 
Stroški porabljenega materiala 755.061 804.135 93 
Stroški storitev 633.838 576.900 109 
Stroški dela 834.712 820.799 101 
Odpis vrednosti (amortizacija in prevrednotenje 
poslovnih odhodkov) 

277.080 260.675 106 

Drugi poslovni odhodki 47.898 49.005 97 
SKUPAJ: 22.213.924 21.148.684 105 
Tabela 27: Poslovni odhodki 

Poslovni odhodki so se v letu 2014 v primerjavi z letom 2013 zvišali za 5 %. 

 

(v EUR brez centov) 

Stroški porabljenega materiala Leto 2014 Leto 2013 
Indeks  
14/13 

Stroški materiala 617.721 658.654 93 
Stroški energije 124.481 135.950 91 
Drugi stroški materiala 12.859 9.531 134 
SKUPAJ: 755.061 804.135 93 
Tabela 28: Stroški porabljenega materiala 

 

Stroški porabljenega materiala so se v letu 2014 v primerjavi z letom poprej  v skupnem znesku 

znižali za 7 %. Stroški materiala so se znižali za 7 %, stroški energije za 9 %, drugi stroški materiala 

pa so višji za 34 %. 

 

(v EUR brez centov) 

Stroški storitev Leto 2014 Leto 2013 
Indeks  
14/13 

Transportne storitve 32.624 43.270 75 
Najemnine 52.788 37.043 142 
Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 10.478 10.081 103 
Drugi stroški storitev 537.948 486.506 110 
SKUPAJ: 633.838 576.900 109 
Tabela 29: Stroški storitev: 

 

Stroški storitev so se v letu 2014 v primerjavi z letom 2013 zvišali za 9 %. Stroški transportnih 

storitev so se znižali za 25 %, stroški najemnin so se zvišali za 42 %, povračila stroškov zaposlencem 

v zvezi z delom so višji za 3 %, drugi stroški storitev pa za 10 %. Drugi stroški storitev med drugim 

predstavljajo: stroške storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti (pogodbe o delu, pogodba o 
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poslovodenju, študentsko delo…), notarske in odvetniške storitve, stroške sejmov, reklame in 

reprezentance… Stroški redne letne revizije znašajo 4.690 EUR. 

 

(v EUR brez centov) 

Stroški dela Leto 2014 Leto 2013 
Indeks  
14/13 

Stroški plač 591.170 598.001 98 
Stroški pokojninskih zavarovanj 45.739 50.164 91 
Stroški drugih socialnih zavarovanj 49.473 46.120 107 
Drugi stroški dela 147.790 126.514 116 
SKUPAJ: 834.712 820.799 101 
Tabela 30: Stroški dela 

 

Stroški dela predstavljajo plače zaposlencev, nadomestila plač, povračila zaposlenim v zvezi z delom, 

prispevke od plač in prispevke za pokojninska zavarovanja. Število zaposlenih na dan 31. 12. 2014 je 

bilo 37, povprečno pa je bilo v letu 2014 zaposlenih 35,41 delavcev (izračunano na podlagi 

opravljenih ur). Vsi delavci so bili zaposleni za nedoločen čas. Plačilo po individualni pogodbi 

prejema en delavec, ostale plače se izplačujejo v skladu s Pravilnikom o izplačilu plač v KGZ SAVA 

z. o. o., Lesce. V letu 2014, v primerjavi z letom 2013 so se stroški dela zvišali za 1 %. Stroški plač so 

nižji za 2 %, stroški pokojninskih zavarovanj za 9 %,  stroški drugih socialnih zavarovanj so višji za 7 

%, drugi stroški dela pa za 16%. 

 

(v EUR brez centov) 

Odpis vrednosti Leto 2014 Leto 2013 
Indeks  
14/13 

Amortizacija 182.008 230.779 78 
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri 
neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih 
sredstvih 

57.452 29.896 192 

Preverdnotovalni poslovni odhodki pri obratnih 
sredstvih 

37.620   

SKUPAJ: 277.080 260.675 106 
Tabela 31: Odpis vrednosti 

 

Odpis vrednosti se je v letu 2014, v primerjavi z letom 2013 zvišal za 6 %. Amortizacija se je znižala 

za 22%, prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih sredstvih 

ter prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih pa so višji. 

 

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih 

predstavljajo odhodke v zvezi s odpisom osnovne črede (pogini, prodaja…), prevrednotovalni 

poslovni odhodki pri obratnih sredstvih pa odhodke za oblikovane popravke spornih oz. dvomljivih 

terjatev do kupcev. 
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Drugi poslovni odhodki v letu 2014 predstavljajo druge stroške v višini 47.898 EUR in so se v 

primerjavi z letom 2013, ko so znašali 49.005 EUR znižali za 3 %. Ti poslovni odhodki predstavljajo 

predvsem stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in nadomestilo za neizpolnjevanje 

kvote za zaposlovanje invalidov. 

 

Finančni odhodki 

 

(v EUR brez centov) 

Finančni odhodki Leto 2014 Leto 2013 
Indeks  
14/13 

Finančni odhodki za obresti od posojil, prejetih od 
bank 

28.423 32.493 87 

Finančni odhodki za zamudne obresti 2.463 6.596 37 
Finančni odhodki iz oslabitev in odpisov finančnih 
naložb 

   

SKUPAJ: 30.886 39.089 79 
Tabela 32: Finančni odhodki 

 

Finančni odhodki so se v letu 2014 v primerjavi z letom poprej znižali za 21 % in predstavljajo 

finančne odhodke za obresti od posojil, prejetih od bank ter finančne odhodke za zamudne obresti. 

 

Drugi odhodki 

 

Zadruga v letu 2014 izkazuje druge odhodke v višini 6.429 EUR in so v primerjavi z letom poprej, ko 

so znašali 24.014 EUR nižji za 76 %. 

 

 
Graf 4: Struktura odhodkov 
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13.2.5 Druga razkritja 

 

V zadrugo je na dan 31. 12. 2014 vpisanih 108 članov, ki so skupaj vplačali članski delež v višini 

27.601 EUR. Člani so vse vpisane deleže vplačali. 

 

Zadruga je v letu 2014 opravila redno revizijo v skladu z Zakonom o zadrugah in Zakonom o 

gospodarskih družbah. 

 

Člani upravnega in nadzornega odbora za svoje delovanje prejemajo sejnine. V letu 2014 so jim bile 

izplačane sejnine v skupni višini 2.765 EUR, kar je za 5 % manj kot leto poprej. 

 

Vodja zadruge ima sklenjeno individualno pogodbo o zaposlitvi. Strošek plače za vodenje zadruge je v 

letu 2014 znašal 55.414 EUR, kar je na isti ravni, kot leto poprej. 

 

V skladu s pogodbo o poslovodenju je bilo v letu 2014 predsedniku zadruge izplačano 17.870 EU, kar 

je enako kot v letu 2013. 

 

Zadruga nima terjatev, niti obveznosti do vodstva zadruge, članov upravnega in nadzornega odbora. 

 

Letno poročilo bo na predlog Upravnega odbora zadruge sprejeto na občnem zboru 19. aprila 2015. 

 

Po datumu bilance stanja ni bilo poslovnih dogodkov, ki bi vplivali na računovodske izkaze za leto 

2014. 

 

13.3 Temeljni kazalniki poslovanja 

 

Na osnovi SRS 2006 (standarda 29 in 30), so v nadaljevanju prikazani določeni kazalniki izračunani iz 

računovodskih podatkov. Oblikovani so za potrebe priprave letnega poročila. Njihova analitična 

vrednost je predvsem v tem, da omogočajo primerjavo z ostalimi subjekti in preteklimi poslovnimi 

obdobji, ter so tudi osnova za bodoče odločitve in usmeritve poslovanja. 

 

Kazalnik 2014 2013 Opombe 

Temeljni kazalniki stanja financiranja (vlaganja) 

Stopnja lastniškosti financiranja 56 % 55 % 

Pretežni del sredstev v obeh letih je 
zadruga financirala iz lastnih virov, za 
zadrugo torej velja srednje visoka stopnja 
finančne neodvisnosti. 

Stopanja dolgoročnosti 59 % 58 % Kazalnik prikazuje delež trajnega in 
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financiranja dolgoročnega financiranja v obveznostih 
do virov sredstev. 

Temeljni kazalniki stanja investiranja (naložbenja) 

Stopnja osnovnosti investiranja 49 % 47 % 

Med vsemi sredstvi predstavljajo osnovna 
sredstva (neopredmetena in opredmetena 
osnovna sredstva) na dan 31. 12. 2014 50 
% delež, na dan 31. 12. 2013 pa 47 % 
delež. 

Stopnja dolgoročnosti investiranja 54  % 51 % 

Ta kazalnik pove, kolikšna je udeležba 
neodpisane vrednosti osnovnih sredstev, 
povečanih za dolgoročne finančne naložbe, 
v stanju sredstev. 

Temeljni kazalniki vodoravnega finančnega ustroja 

Koeficient kapitalske pokritosti 
osnovnih sredstev 

1,13 1,18 

Kazalnik nam prikazuje financiranje 
neodpisane vrednosti osnovnih sredstev s 
kapitalom. Osnovna sredstva so oblika 
dolgoročne vezave sredstev. Zato 
pričakujemo ustrezno financiranje – 
dolgoročno. Kapital štejemo med kvalitetne 
vire financiranja. Zaželeno je, da bi bila 
osnovna sredstva financirana s kapitalom in 
dolgoročnimi krediti. V obeh letih je 
kazalnik večji od 1 kar pomeni, da zadruga 
s kapitalom financira vsa osnovna sredstva, 
delno pa tudi druga sredstva. 

Koeficient kapitalske pokritosti 
dolgoročnih sredstev 

1,03 1,08 
Zadruga dolgoročna sredstva financira z 
lastnimi in tujimi dolgoročnimi viri 
sredstev. 

Koeficient kapitalske pokritosti 
dolgoročnih sredstev in zalog 

0,92 0,95 
Ta kazalnik nam pove, da v obeh letih 
kapital zadruge zadošča za pokrivanje 
sredstev, ne pa tudi zalog. 

Koeficient neposredne pokritosti 
kratkoročnih obveznosti (hitri 
koeficient) 

0,01 0,01 

Kazalnik kaže sposobnost zadruge 
poravnati kratkoročne dolgove. V obeh 
letih zadruga ni sposobna poravnati 
kratkoročnih dolgov na presečni dan. 

Koeficient pospešene pokritosti 
kratkoročnih obveznosti 
(pospešeni koeficient) 

0,91 1,04 

Ta kazalnik je podoben hitremu koeficientu 
neposredne pokritosti kratkoročnih 
obveznosti. Pri pospešenem koeficientu 
merimo pokritost kratkoročnih obveznosti 
z likvidnimi sredstvi in kratkoročnimi 
terjatvami. Rezultat v letu 2013 je višji od 
1, kar kaže na to, da zadruga z unovčitvijo 
kratkoročnih obveznosti. V letu 2014 je bil 
ta koeficient nižji od 1, torej zadruga z 
unovčitvijo kratkoročnih terjatev in 
likvidnimi sredstvi ni uspela poravnati 
kratkoročnih obveznosti. 

Koeficient kratkoročne pokritosti 
kratkoročnih obveznosti 
(kratkoročni koeficient) 

1,17 1,25 

Kratkoročni koeficient kaže sposobnost 
zadruge, da poravna svoje kratkoročne 
dolgove s celotnimi kratkoročnimi sredstvi. 
V obeh letih je koeficient kratkoročne 
pokritosti kratkoročnih obveznosti višji od 
1, kar pomeni, da je zadruga sposobna 
poravnati svoje kratkoročne dolgove s 
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celotnimi kratkoročnimi sredstvi. 
Temeljni kazalniki gospodarnosti 

Koeficient gospodarnosti 
poslovanja 

0,99 0,99 
V obeh letih je ta koeficient nižji od 1, kar 
pomeni, da zadruga s svojo osnovno 
dejavnostjo ni poslovala pozitivno.  

Koeficient celotne gospodarnosti 1,12 1,14 

Kazalnik celotne gospodarnosti je v obeh 
letih višji od 1, kar pomeni, da je zadruga 
izkazovala večje celotne prihodke od 
celotnih odhodkov in tako poslovala s 
pozitivnim poslovnim izidom. 

Stopnja tehnične (zmogljivostne) 
stroškovnosti poslovnih prihodkov 

0,01 0,01 

Kazalnik pove, koliko znašajo stroški 
amortizacije v poslovnih prihodkih. V obeh 
letih so ti stroški predstavljali 1 % 
poslovnih prihodkov. 

Stopnja delovne stroškovnosti 
poslovnih prihodkov 

0,04 0,04 

Kazalnik prikaže delež poslovnih 
prihodkov, ki odpadejo na stroške dela. V 
obeh letih 4 % poslovnih prihodkov odpade 
na stroške dela. 

Stopnja materialne stroškovnosti 
poslovnih prihodkov 

0,03 0,03 
Stroški materiala v obeh letih predstavljajo 
3 % poslovnih prihodkov. 

Temeljni kazalniki dobičkonosnosti oziroma negativne dobičkonosnosti 

Koeficient čiste dobičkonosnosti 
(negativne dobičkonosnosti) 

kapitala 
0,05 % 2 % 

Koeficient čiste dobičkonosnosti 
(negativne dobičkonosnosti) kapitala 
(ROE) prikazuje dobiček oziroma čisti 
dobiček na enoto kapitala. V obeh letih je 
kazalnik pozitiven, saj zadruga obe leti 
izkazuje dobiček iz poslovanja. 

Tabela 33: Temeljni kazalniki poslovanja 

13.4 Grafična analiza poslovanja 

 

13.4.1 Grafična analiza prihodkov in odhodkov 

 

 
Graf 5: Gibanje poslovnih prihodkov in poslovnih odhodkov 
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Graf 6: Gibanje finančnih prihodkov in finančnih odhodkov 

 

 
Graf 7: Gibanje drugih prihodkov in drugih odhodkov 

 

13.4.2 Gibanje čistega dobička (izgube) poslovnega leta 

 

 
Graf 8: Gibanje čistega dobička (izgube) poslovnega leta 
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V zadnjih štirih letih zadruga izkazuje čisti dobiček poslovnega leta. V letu 2014 je ta zaradi posledic 

reorganizacije posestev nekoliko nižji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravila: Mojca Papler, dipl. ekon. – vodja zadruge 



 62 

14 IZJAVA UPRAVE 

 

Uprava zadruge je odgovorna, da vsako poslovno leto pripravi letno poročilo in računovodska razkritja 

v skladu z veljavnimi Slovenskimi računovodskimi standardi, ki jih objavi Slovenski inštitut za 

revizijo tako, da predstavljajo resničen in pošten prikaz premoženjskega stanja in izkazov poslovanja 

zadruge KGZ SAVA z. o. o., LESCE, Rožna dolina 50, 4248 Lesce, za leto, končano 31. 12. 2014. 

 

Uprava potrjuje poročilo in računovodske izkaze zadruge KGZ SAVA z. o. o., LESCE, Rožna dolina 

50, Lesce, za poslovno leto 2014. 

 

Uprava potrjuje: 

- Da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov dosledno uporabljene računovodske usmeritve 

- Da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja 

- Da letno poročilo predstavlja resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja  zadruge in 

izidov njenega poslovanja za leto 2014. 

 

Uprava je odgovorna tudi za ustrezno vodenje računovodstva, za sprejem ustreznih ukrepov za 

zavarovanje premoženja in drugih sredstev ter potrjuje, da so računovodski izkazi s pojasnili izdelani 

na podlagi predpostavke o neomejenem nadaljnjem poslovanju zadruge ter v skladu z veljavno 

zakonodajo in Slovenskimi računovodskimi standardi. 
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15 ZAKLJUČEK 

 

Letno poročilo KGZ SAVA z. o. o., LESCE za leto 2014 vsebuje poročilo predsednika upravnega 

odbora, predsednika nadzornega odbora in vodje zadruge, ter poročilo posameznih oddelkov znotraj 

zadruge, skupaj z računovodskim poročilom in razkritji k le-tem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


