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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 Avsenek 
      Anton Berdajs 
      Florijan Černe 
      Boštjan Frelih 
      Matej Krajnc 
      Edvard Makovec 
      Andrejka Šebat 
      Janez Šebat ml. 
 
Predsednik nadzornega odbora:   Peter Razinger 
 
Člani nadzornega odbora:   Marjan Fister 
      Vinko Toman 
 
Vodja zadruge:     Mojca Papler, dipl. ekon. 
 
Lastniška sestava na dan 31. 12. 2011:  118 vpisanih članov, ki so po Zakonu o zadrugah 
      lastniki zadruge 
 
Povprečno število zaposlenih v letu 2011 
(na podlagi števila opravljenih ur):  36,59 
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1.2 Območje delovanja zadruge 
 

Zadruga 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 tako iz Slovenije, kakor 

tudi iz drugih držav EU (predvsem 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 
 
 
Naloga predsednika upravnega odbora je, da redno in sistematsko povezuje vse dejavnike, ki 

nastopajo v sistemu zadruge Sava Lesce. 

 

Koordinacija med upravnim odborom, nadzornim odborom in upravo je zahtevna.  Sedanja  praksa je 

pokazala, da je predsednik prvi in hkrati tudi zadnji člen v zadrugi. Ta poteza se je izkazala za 

učinkovito. Menim, da je to prakso modro nadaljevati tudi v bodoče. Ključ do uspeha pa je seveda tudi 

strokovno delo na posestvih in v upravi. Zahvala gre tako vsem delavcem v naši zadrugi, ki so sprejeli 

spremembe, ki smo jih uvedli, s svojimi idejami pa  pomagajo dosegati boljše rezultate. 

 

Z upravo smo se lotili tudi urejanja zemljišč, saj ima zadruga kar zajetni del kmetijskih zemljišč v 

upravljanju (najemu ali lastništvu). Poostrili smo tudi nadzor nad našimi gozdovi. Redno se srečujem z 

gozdarji in izvajalci del v naših gozdovih in nadziram njihovo delo. 

 

Redno sem se, skupaj z vodjo zadruge go. Mojco Papler, udeleževal sestankov gorenjskih zadrug, se 

srečeval s pogodbenimi partnerji in utrjeval zaupanje zadruge na trgu. Tako smo dobili tudi priznanje 

ZAUPANJA VREDNO PODJETJE. 

 

Letos je volilno leto, zato vas pozivam, da v odbore predlagate tiste člane zadruge, za katere menite, 

da so vredni vašega zaupanja, da vodijo zadrugo, sedijo v upravnem  ali nadzornem odboru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pripravil: Slavko Rabič – predsednik upravnega odbora  
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4 POROČILO PREDSEDNIKA NADZORNEGA ODBORA 
 
 
Nadzorni odbor je imel 4 redne seje, prisotni pa smo bili tudi na vseh sejah Upravnega odbora. 

 

Na svojih sejah smo spremljali delo vodstva zadruge, tako, da smo pregledali nekaj računov, pogodb 

in aneksov pogodb. Pregledali smo tudi pismo poslovodstvu s strani revizijske hiše in opozorili, da 

dana priporočila vodstvo zadruge upošteva. 

 

Pregledali smo polletno in letno finančno poročilo.  Določeni stroški se zmanjšujejo, vendar za 

dolgoročno pozitivno poslovanje zadruge to ne bo dovolj. Zato UO in vodstvu zadruge priporočamo, 

da sprejme določene ukrepe za izboljšanje poslovanja. 

 

Novemu UO in novemu NO želimo veliko uspeha pri vodenju zadruge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravil: Peter Razinger – predsednik nadzornega odbora      
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5 POROČILO VODJE ZADRUGE 
 

Za leto 2011 smo si zastavili cilj, uresničevanje že v letu 2010 sprejetega sanacijskega načrta. Cilju 

smo sledili in prvi rezultati so že vidni. Leto 2011 zadruga po dveh letih poslovanja z izgubo, 

zaključuje s pozitivnim poslovnim rezultatom. 

 

Poudarek smo dali reorganizaciji dela v celotni zadrugi. Uspešno se je organiziral tudi Svet delavcev. 

V zadnjih mesecih smo začeli postopno uvajati elektronsko vodenje delovnega časa na vseh enotah. 

 

Sledili smo sanacijskemu načrtu in uspešno zniževali splošne stroške zadruge.  V prvi polovici leta 

nam je uspelo prekiniti za zadrugo neugodne dolgoletne pogodbe. 

 

V letu 2011 nam je uspelo odplačati kratkoročni kredit v višini 200.000,00 EUR. Kratkoročni kredit v 

višini 1.000.000,00 EUR smo uspešno reprogramirali in sicer tako, da smo ga delno spremenili v 

revolving kredit (v višini 300.000,00 EUR), delno pa v dolgoročni kredit (v višini 700.000,00 EUR). 

Oba kredita (v višini 200.000,00 EUR in v višini 1.000.000,00 EUR) sta bila najeta v času prejšnjega 

vodstva. Dolgoročni kredit v višini 700.000,00 EUR redno mesečno odplačujemo. 

 

Skladno z odobrenimi sredstvi ob prijavi na Javni razpis za dodelitev sredstev iz naslova ukrepa 

posodabljanja kmetijskih gospodarstev novi izzivi, smo v sadovnjaku Resje pokrili 2,2 ha jablan z 

zaščitnimi mrežami proti toči. S sredstvi, delno pridobljenimi na podlagi Javnega razpisa iz naslova 

ukrepa posodabljanje kmetijskih gospodarstev, smo nabavili in takoj tudi začeli uporabljati trosilec 

hlevskega gnoja SUPERFEX 1200 t in škropilnico AGS 3000.  

 

S prijavami na javne razpise smo nadaljevali tudi v letu 2011. Prijavili smo se na Javni razpis za 

dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Radovljica v 

letu 2011, kjer smo s prijavo uspeli in z delno pridobljenimi sredstvi uredili kanalizacijo v četrtem 

silosu posestva Poljče. Tudi na Javni razpis za dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa Posodabljanje 

kmetijskih gospodarstev – naložbe na področju rastlinske pridelave smo se prijavili in s prijavo v 

celoti uspeli. S sredstvi, delno pridobljenimi z omenjenim razpisom smo že v letu 2011 zasadili 1,98 

ha novega nasada v sadovnjaku Resje, v letu 2012 pa bomo investicijo zaključili še s postavitvijo mrež 

proti toči na tem nasadu.  

 

Streho hleva na posestvu Poljče in skladišča na posestvu Bled smo oddali v dolgoletni najem za 

postavitev sončnih elektrarn. Na obeh strehah elektrarne že uspešno proizvajajo električno energijo. S 
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sredstvi od najema elektrarne na posestvu Bled smo delno že v letu 2011, dokončno pa bomo v letu 

2012 obnovili dotrajano streho skladišča. 

 

Pri reševanju težav iz preteklega obdobja smo bili v letu 2011 uspešni. Nekaj zadev žal še vedno ni 

rešenih, pričakujemo pa, da se bodo rešile v tem letu. 

 

V letu 2012 nas čakajo novi izzivi. Še vedno bomo sledili ukrepom sanacijskega načrta, pospešeno 

nadaljevali že v letu 2011 uspešno začeto komercialno delo tako na področju nabave, kakor odkupa in 

prodaje, investirali v posodobitve opreme in strojev na posestvih in v sadovnjaku. Trudili se bomo 

ohraniti in poglobiti sodelovanje z vsemi zadružniki.  

 

Z vsem navedenim bomo sledili cilju, ki je ohraniti in še izboljšati uspešno poslovanje zadruge, kot 

gospodarske organizacije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

6.1 Posestvo Poljče 
 

Na posestvu Poljče smo v letu 2011 obdelovali 220 ha kmetijskih zemljišč: 145 ha njiv in 75 ha 

travnikov ter pašnikov. 

52 ha njiv smo zasejali s koruzno silažo, 15 ha z ozimnim ječmenom, 36 ha z ozimno pšenico, na 41 

ha pa je bila deteljno-travna mešanica. Od leta 2004 smo vključeni v integrirano pridelavo  poljščin 

tako, da gnojimo na osnovi analize tal, s fitofarmacevtskimi sredstvi pa škropimo samo v primeru 

preseženih pragov škodljivosti. Vse njivske površine smo po žetvi ozelenili s prezimnimi rastlinami. 

V letu 2011 je bilo po celi Sloveniji manj dežja kot navadno. V Lescah so količine padavin dosegle 

80% dolgoletnega povprečja. Že v prvi tretjini aprila smo zabeležili izjemo visoke temperature. To se 

je poznalo pri prvem odkosu travinja, ki že dolgo ni bil tako količinsko skromen. Zaradi suhe in tople 

pomladi je tudi koruza počasi zagrnila tla, vse  ozimne pa so imele precej krajšo slamo. Drugi odkos 

travinja je bil obilen in tudi razmere za rast koruze so postale ugodne. Pridelki zrna pšenice in ječmena 

so bili nadpovprečni. Prvi vročinski val s temperaturami nad 35°C se je začel sredi avgusta in je trajal 

vse do konca meseca. Tudi september je bil rekordno topel. Prišlo je do prisilnega dozorevanja koruze 

in posledično zgodnejšega spravila  koruzne silaže. Zato smo setev žita lahko opravili v optimalnem 

času. 

 

Lansko leto smo pridelali 1.345 ton travne silaže, 1.760 ton koruzne silaže, 80 ton ječmena, 197 ton 

pšenice in 70 ton slame. V mlekarno smo oddali 2.125 073 litrov mleka s 4,24%  maščobe in 3,41% 

beljakovin. Povprečna prodajna cena je bila 0,333 €/liter oz. 15% več kot v letu 2010 in  5% manj kot 

v letu 2008. V letu 2008 smo za 1 liter mleka dobili 1,32 kg popolne krmne mešanice za krave 

molznice, leta 2009 0,97 kg,  v letu 2010  0,96 kg, v lanskem letu pa 0,98 kg. 

Na dan 31. 12. 2011 je bilo v kooperacijski reji na 12-ih kmetijah 160 plemenskih telic. V letu 2011 je 

bilo iz kooperacijske reje vrnjenih 78 telic s povprečno težo 526 kg. 

Poleti smo senik v katerega shranjujemo slamo, seno in žito zapažili z lesenimi deskami. Na severni 

strani koritastega silosa pa smo odstranili dekantor, s čimer smo dobili lažji dostop na silos. V kanal 

silosa smo montirali PVC odtočno cev in železne rešetke. 

V letu 2011 smo na posestvu Poljče namenili največjo pozornost ekonomičnosti pridelave in prireje, k 

čemur bomo stremeli tudi v prihodnje. 

 

 

 

Pripravila: Olga Cvenkel, univ. dipl. inž. agr.- vodja posestva Poljče 
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6.2 Posestvo Bled 
 

Posestvo Bled je v letu 2011 razpolagalo z nekaj več kot 100 ha obdelovalnih zemljišč, od tega je bilo 

71 ha njiv, ostalo so bili travniki in pašniki. S koruzno silažo smo zasejali 28 ha njiv, 10 ha z ozimnim 

ječmenom, 33 ha njiv z ozimno pšenico. Pridelali smo 48 ton ječmena, ter 126 ton pšenice in s tem 60 

ton slame,  1220 ton travne silaže in 1000 ton koruzne silaže za potrebe posestva. Vse površine smo 

obdelovali sami. Travne površine smo izkoriščali za pašo in košnjo. Ker je dolgoletna  pašno košna 

raba površin okoli farme prerasla v bolj ali manj enolično travno rušo (povečal se je delež ščavja in 

kopriv), smo se odločili za preoranje ter izvedbo enostavnega kolobarja (koruza-žito-deteljno travna 

mešanica). Tako bomo povrnili pestrost travni ruši kot tudi ponudili kvalitetnejšo krmo za živali.  

V letu 2011 je bilo  proizvedenega 1.530,014 kg mleka, kar pomeni 2,1 % več kot v  2010 letu. V 

povprečju je bilo na posestvu 210 krav, od tega 21 plemenskih telic, 60 krav je bilo izločenih. Čreda se 

je povečala za 229 telet. Povprečna mlečnost krave v standardni laktaciji je znašala 8441 kg mleka. 

Mlečnost na krmni dan je znašala 21,4 kg mleka s 4,08 % mlečne maščobe in 3,39 % mlečnih 

beljakovin. 

 

Vsa vzdrževalna dela na posestvu izvajamo, kar se le da, v lastni režiji. Z veseljem lahko omenim, da 

se je začela obnova ene polovice strehe skladišča za stroje in pridelke, drugo polovico naj bi zamenjali 

v letu 2012 (zamenjava dotrajanih salonitnih plošč z alu-pločevino).  Upamo, da bo upravi uspelo 

pridobiti investitorje za obnovo ostalih strešnih površin, katere bi prav tako morali pod nujno sanirati. 

V preteklem letu smo imeli kar nekaj smole, saj so nam v začetku leta s strani veterinarske službe 

izvedli rutinsko testiranje na TBC in brucelozo in ob tem odkrili sum na brucelozo. Takrat smo bili 

primorani začeti z izvajanjem ukrepov VURS-a glede prodaje mleka kot tudi živali. Druga taka zadeva 

se je pripetila v mesecu juliju, ko nam je toča uničila 15 ha pridelka pšenice in 6,5 ha koruze za silažo. 

Obe nesreči se nam bosta bolj ali manj poznali na proizvodnji v letu 2012. 

V letu 2011 pa se lahko tudi pohvalimo z novimi pridobitvami za obe posestvi. Sem spada vlečna 

škropilnica AGS 3000 proizvajalca Agromehanika ter trosilec hlevskega gnoja SUPERFEX 1200T 

proizvajalca Tehnostroj. Obe pridobitvi bosta pripomogli k večjemu delovnemu učinku kot tudi 

ekonomičnosti na posestvih. Ravno tako pa bi želel opozoriti na dotrajanost talnih površin v koritastih 

silosih. Potrebno bo na novo zabetonirati talne površine, saj se v nasprotnem primeru lahko naredi še 

večja škoda. 

 

 

 

 

Pripravil:  Kristjan Joras, dipl. ing. zoot. - vodja posestva Bled 
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7 POROČILO O POSLOVANJU SADOVNJAKA RESJE 
 

V sadovnjaku Resje smo v letu 2011 pridelovali jabolka na okoli 24 ha, hruške na 0,36 ha in orehe na 

1,23 ha. 2,2 ha smo na novo zasadili. Še vedno imamo 6 ha starih sadovnjakov, ki slabše rodijo, 

prisotna je izrazita izmenična rodnost, oskrba takih nasadov je težja.  

 

Leto sajenja Površina v ha 

1975 2,1 

1984 2,5 

1987 1 

1991 1 

2000 6 

2002 2,3 

2004 5 

2005 2,3 

2006 3 

2009 1,8 

2011 2,2 

Tabela 1: Površine sadovnjaka glede na leto sajenja 
 

7.1  Pridelava 
 

V letu 2011 je bilo sadjarsko povprečno leto. Suho, hladno in vetrovno vreme v času cvetenja zlatega 

delišesa, je bilo  vzrok za slabšo oploditev in s tem posledično slabši pridelek. Večjih posebnosti razen 

močnega napada jablanovih uši v lanskem letu ni bilo. 

    

Vse sadje v sadovnjaku Resje je pridelano na integriran oziroma naravi prijazen način. 

Vrsta Pridelek(kg) 

JABOLKA 440 000 

HRUŠKE 2477 

SLIVE     1154 

OREHI 133 

SKUPAJ 443764 
Tabela 2: Pridelek - jesen 2011 
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Graf 1: Zastopanost sort jabolk (%) v pridelku 2011 
 

7.2 Prodaja 
 

Od 1. januarja do 31. decembra 2011 smo prodali  sledeče količine sadja, soka in kisa (Tabela 3).  

 

Vrsta  
Prodaja 

(kg) (l) 

JABOLKA 472.091   

HRUŠKE 1.794   

SLIVE 1.154   

OREHI 133   

JABOLČNI SOK   6.570 

JABOLČNI KIS   801 

Tabela 3: Količina prodanega sadja, soka in kisa od 1. 1. do 31. 12. 2011 
 
7.3 Zaloga 
 

Vrsta Količina Enota 

JABOLKA 116.820 kg 

HRUŠKE 240 kg 

SOK 4943 l 

KIS 678 l 

Tabela 4: Zaloga na dan 31. 12. 2011 
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7.4 Splošno 
 

Spomladi 2011 smo pokrili 2,3 ha sadovnjaka z mrežo proti toči. Del sredstev smo pridobili iz EU. Na 

novo smo zasadili 2,2 ha sadovnjaka s sortami gala, elstar in zlati delišes. Spomladi 2012 bomo ta del 

sadovnjaka pokrili  z mrežo proti toči. Del sredstev za napravo nasada in za mrežo proti toči smo 

pridobili iz EU. 

 

Kontrolna organizacija Bureau Veritas, d. o. o.  je izvedla redne kontrole integrirane pridelave. 

Dvakrat smo imeli kontrolo s strani fitosanitarne inšpekcije.  

V letu 2011 smo na strokovnem področju sodelovali s Kmetijskim inštitutom Slovenije, Biotehniško 

fakulteto z oddelkom za agronomijo ter  živilsko tehnologijo, ter Biotehniškim centom Naklo. 

 

Sodelujemo pri projektu jabolko v šoli. Vsako pomlad nas obišče veliko učencev osnovnih šol, ki jih 

seznanimo z delom v sadovnjaku. 

 

 Organizirali smo tradicionalni prikaz rezi sadnega drevja, ki je bil zelo dobro obiskan. 

 

V letu 2011 smo bili v sadovnjaku zaposleni štirje delavci, kar je zadnja leta, ko se nam prodaja 

zavleče skoraj do pomladi premalo. Zaradi podaljšane prodaje in priprave jabolk za trg, nam 

zmanjkuje časa za delo v sadovnjaku. Pri delih si pomagamo s honorarnimi delavci, ki pa strokovno 

zahtevnejših del ne obvladajo. 

 

Trženju jabolk moramo posvetiti še večjo pozornost, saj razmere na trgu niso ugodne in brez rednega 

oglaševanja in poudarka prednosti in posebnosti naših jabolk, prodaje ne bomo izboljšali. Časi, ko so 

kupci sami iskali naša jabolka, so zagotovo minili. Konkurenca z bolj prodornim in boljšim 

oglaševanjem, lahko jabolka slabše kakovosti proda lažje in po boljši ceni. Največ dobička prinaša 

prodaja v samem sadovnjaku in posledično bi ravno z oglaševanjem te prodaje zaslužili največ.  

 

Nujna je obnova 7 ha nasada. Teh 7 ha bi radi obnovili v naslednjih štirih letih.  

 

Prodajne, bivalne prostore in sortirnico bo v prihodnosti potrebno urediti, ker imamo nemalo težav z 

ogrevanjem in ureditvijo prostorov. Glede na to, da prodamo okrog 40% pridelka v maloprodaji na 

dvorišču bi bila obnova prodajnih prostorov nujno potrebna. 

 

Zaradi racionalizacije del,  predvsem pri rezi vrhov,  pospravljanju in razpiranju mreže proti toči, 

potrebujemo samohodno ploščad, npr. N. Blosy. Holderjev. Ttudi pršilnik je v svojih štiridesetih letih 
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že odslužil svoje. Za kakovostno nanašanje sredstev za zaščito drevja pred boleznimi in škodljivci ter 

za manjše izgube in s tem posledično zmanjšano onesnaževanje okolja je nujno potreben nakup 

novega sodobnega pršilnika. 

 

Postopoma pa moramo obnoviti tudi ograjo okrog nasada, ki že popušča zobu časa. Stara je namreč že 

50 let. 

 

V prihodnje si želimo dobrega sodelovanja in medsebojnega zaupanja, da bomo svoje delo opravljali 

po najboljših močeh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravila: Tatjana Zupan ing. agr.- vodja sadovnjaka Resje 
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8 POROČILO O POSLOVANJU TRGOVINE 
 

8.1 Uvod 
 

V strukturi prodaje, segment trgovskega blaga, močna krmila, mineralno vitaminski dodatki (MVD) , 

energenti in mineralna gnojila predstavljajo enega (naj)pomembnejših dejavnikov. Skupna prodajna 

vrednost  omenjenega blaga  je v letu 2011 preko vseh prodajnih kanalov znašala 580.101,13 EUR. Za 

primerjavo z drugim trgovskim blagom predstavlja velik delež prodaje še druga prodajna skupina; 

program za vrtičkarje (sadno drevje, grmovnice,  lončnice,  sadike), prodaja fitofarmacevtskih sredstev 

(FFS), semenskega rastlinskega programa (semenska koruza, krompir, posevki trav in žit), ter drobni 

potrošni material in oprema (tako za kmete, kot ostale ciljne kupce). Skupna prodajna vrednost 

omenjenih blagovnih skupin je v letu 2011 znašala 277.594,28 EUR. Celotna prodajna vrednost za 

leto 2011 je znašala 1.014,168,97 EUR.  

 

Nabava blaga zgoraj omenjenih  blagovnih skupin je potekala v glavnem  preko proizvajalcev oz. 

dobaviteljev; Jata Emona d.d., Vajet d.o.o., Zrno d.o.o., Semenarna Ljubljana, KGZ Sloga Kranj, 

Mercator d.d., SI-JA Ljubljana,  Agrocom, Arocenter in Roko Maribor. Tekom preteklega leta smo v 

segment nabave vključili nekaj novih/manjših dobaviteljev oz. proizvajalcev, katerih blagovne znamke 

so sicer manj uveljavljene, uspelo pa se nam je dogovoriti za boljše prodajne pogoje in s tem 

posledično doseči večji RvC. Z namenom promoviranja izdelkov smo izvajali vrsto aktivnosti (redno 

vsem članom pošiljali mesečne letake), izdelke vključevali v akcije, zagotovili vzorce izdelkov (kjer je 

bilo to mogoče),  ter organizirali predavanja oz. predstavitve izdelkov. Kljub vsem storjenim 

aktivnostim  smo zaradi nekurantnosti trgovskega blaga  morali iz prodajnega programa izključiti 

nekatere/manjše  dobavitelje. Mogoče je ključni moment tudi ta, da prodajalci v trgovini  v zadostni 

meri ne »protežirajo« novega dobavitelja oz. izdelka. V letu 2011 se je povečala tudi nabava blaga na 

konsignacijo. Gre predvsem za blago manjših proizvajalcev ali lokalnih pridelovalcev (index 183). 

Nabava blaga za leto 2011 za ostale tri organizacijske enote  (Poljče, Bled in Resje) se je izvajala 

centralizirano, predvsem z namenom doseganja boljših nabavnih pogojev, doseženih količinskih 

rabatov ,superrabatov, in manjšega števila naročil (vhodna kontrola materiala in dokumentacije je 

učinkovitejša). Bolj centralizirana nabava je pripomogla tudi k večjemu obsegu poslovanja nabavnega 

referenta, njegovi informiranosti o stanju na nabavnem trgu (boljše spremljanje tendence cen, 

spremembe kakovosti in uvajanje/iskanje substitutov).  
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8.2 Analiza prodaje in nabave po prodajnih kanalih 
 

Iz spodaj predstavljene tabele je razvidno, da je bila optimizacija nabav v letu 2011 skoraj v celoti 

upravičena. Do razhajanja prihaja le pri dobaviteljih mineralnih gnojil, saj je bilo omenjeno blago  

nabavljeno konec leta 2011, prodaja pa se je pričela  vršiti šele v drugi polovici januarja leta 2012. 

(pre)Velik delež nabave (26%) poteka preko  dobaviteljev (141 dobaviteljev, od tega je 16 

dobaviteljev konsignatorjev), katerih delež nabave je enak ali manjši 1%. Pri nekaterih dobaviteljih je 

index prodaje večji od nabave (vršila se je prodaja blaga na zalogi).  

 

Iz razpredelnice je razvidno, da 54% celotne prodaje predstavlja prodaja po dobavnicah (leto 2010 

46%), nekoliko pa je upadla prodaja po paragonih in predstavlja 45,89% celotne prodaje (leto 2010 

54%). Upad na maloprodaji je v veliki meri treba pripisati težkim finančnim časom kupcev 

(racionalizaciji nakupov).  

 
Dobavitelj Nabava 

2011/vrednost 

v EUR 

Nabava/delež 

v % 

Prodaja 2011/vrednost v EUR Prodaja/delež 

v % dobavnice paragoni skupaj 

JATA EMONA 323.435,70 35,9254 309.788,46 48.318,52 358.106,98 35,3104 

VAJET 58.527,85 6,5009 58.894,71 1.217,16 60.111,87 5,9272 

SEMENARNA 79.810,04 8,8648 11.972,64 87.253,87 99.226,51 9,7840 

KGZ SLOGA  36.933,62 4,1024 5.422,81 18.451,30 23.874,11 2,3541 

SI-JA 22.195,61 2,4654 2.117,79 19.535,33 21.653,12 2,1351 

MERCATOR 32.186,57 3,5751 14.358,12 8.476,74 22.834,86 2,2516 

AGROCOM 24.841,75 2,7593 2.747,25 21.939,29 24.686,54 2,4342 

ROKO 12.968,48 1,4405 1.949,88 16.407,52 18.357,40 1,8101 

AGROCENTER 12.525,48 1,3913 4.379,01 10.847,39 15.226,40 1,5014 

ZRNO 41.100,56 4,5652 20.554,61 4.124,05 24.678,66 2,4334 

INTERINA 18.115,86 2,0122 3.244,91 19.483,59 22.728,50 2,2411 

 237.657,49 26,3976 113.328,78 209.355,24 322.684,02 31,8176 

SKUPAJ: 900.299,01  548.758,97 465.410,00 1.014,168,97  

Tabela 5: Analiza prodaje in nabave po prodajnih kanalih 
 

8.3 Index prodajne in nabavne vrednosti, zaloga po starosti na dan 31.12.  
 

Št.blag. 

skupine 
Naziv blagovne skupine 

Index 

 

 

PV 11/10 

Index 

 

 

NV 11/10 

Zaloga po 

starosti 

31.12.2010 

v % 

Zaloga po 

starosti 

31.12.2011 

v % 
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1 KLET OSTALO 154 158 1,78 4,32 

10 REZERVNI DELI 105 103 12,51 12,37 

11 NAFTNI DERIVATI,OLJA, MAZIVA 257 281 2,43 1,70 

13 
VRTNO IN ROČNO ORODJE, 

OPREMA,STROJČKI 
103 115 9,02 7,16 

14 SEM. KROMPIR 111 107   

15 ZEMLJA 96 94 2,51 1,61 

16 VRTNA GALANTERIJA 101 99 15,08 12,23 

17 SEMENSKI  POSEVKI TRAV,ŽIT 107 104 1,34 2,90 

18 VRVI,VEZIVA 97 97 2,43 1,25 

19 
SREDSTVA ZA MOZ. 

ENOTE,RAZKUŽILA,VETERINA 
90 86 1,66 1,31 

2 FUNGICIDI 93 92 0,96 0,93 

20 SPEC.SRED.,SRED.ZA VRT 100 98 7,44 8,13 

21 SEM. KORUZA 98 94 0,02 0,16 

22 

SADNO 

DREVJE,GRMOVNICE,LONČNICE,SA

DIKE 

179 166 0,05 0,03 

23 MINERALNA GNOJILA 172 171 4,91 8,82 

24 HERBICID 100 101 1,51 1,64 

25 PIROTEHNIKA 78 81 2,59 0,42 

26 ŽITA 130 129 2,59 1,76 

27 MVD KLET 103 102 0,92 0,46 

28 FOLIJA 158 181 1,23 0,08 

29 MLEKO 131 134 0,47 0,13 

3 TRANZIT 141 141 0,15 0,02 

30 PVC POSODA 109 110 
0,92 

 
0,92 

31 JERMENA 100 91 1,23 1,01 

32 RODENTICIDI 110 97 0,09 0,11 

33 MOČNA KRMILA KLET 130 133 1,86 1,14 

34 KRMILA OSTALO 154 155 0,27 0,28 

36 
MESARSKA OPREMA IN 

PRIPOMOČKI 
78 75 1,38 1,52 

37 UTEKOČINJEN NAFTNI PLIN 78 79 0,48 0,28 

38 TEHNIČNI PLIN 102 102 0,51 0,17 

39 SVEŽE SADJE 75 56 0,02 / 

4 ZOO PROGRAM 66 65 3,67 2,68 

40 STEKLO,PORCELAN,KERAMIKA 169 170 0,17 0,36 

41 
VETERINARSKA ZDRAVILA IN 

PRIPOMOČKI 
110 110 0,29 0,39 

42 PAŠNIŠTVO 135 129 0,99 1,10 

43 PROIZVODI SADOVNJAKA 79 87 0,19 0,01 
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44 REZ. DELI MOLZNI STROJ 98 96 0,42 0,45 

45 
PREHRAMBENI PROIZVODI ;zel. 

vež,rezanci 
105 106 0,04 0,08 

46 NAGROBNI PROGARM 51 50 0,68 0,64 

47 LITERATURA, KNJIGE 80 77 0,39 0,33 

48 HLEVSKA OPREMA IN PRIPOMOČKI 327 364 0,35 0,48 

49 
REZ. 

DELI;ležaji,semeringi,vijaki,podložk 
282 281 1,34 0,45 

5 SEMENA VRTNA,ČEBULNICE 116 112 1,96 2,84 

50 PLAŠČI, ZRAČNICE 467 444 0,14 0,06 

51 
PREH. PROIZ. TUJI; piškoti, 

vina,olje,med 
315 341 0,11 0,28 

53 GOZDARSTVO;Rez. deli in oprema 637 651 0,04 0,23 

6 
GALANTERIJA,PAPIR.G.,DETERGEN

TI,ČISTILA 
97 97 4,45 4,16 

7 INSEKTICID 96 94 5,00 4,29 

8 OBUTEV,OBLAČILA 100 99 3,80 3,84 

9 
SVEČE,ŽALNI PROGRAM, 

ARANŽMAJI RAZNI 
95 93 1,46 2,70 

NV- nabavna vrednost, PV –prodajna vrednost   

 

Do vključno 90 dni 57,75 45,39 

Do vključno 180 dni 15,37 15,83 

Do vključno 365 dni 26,88 23,99 

Več kot 365 dni  14,79 

 SKUPAJ 100,00 100,00 

Tabela 6: Indeks prodajne in nabavne vrednosti, zaloga po starosti na dan 31. 12. 2011 
 

Obvladovanje zalog v smislu njihove ustreznosti, višine in obračanja, je ključni pomen za doseganje 

zastavljenih ciljev. Iz gornje razpredelnice je razvidno, da so se zaloge v primerjavi z letom 2011 

povečale za 4,86% (v nekaterih primerih tudi kot posledica večjega obsega novih/manjših  

dobaviteljev in s tem v zvezi povezane nabave blaga) in sicer najbolj pri skupinah; semenski posevki 

trav in žit 1,56%, specialna sredstva za vrt 0,69%, mineralna gnojila 3,91% (kot posledica nabave 

blaga po akcijskih cenah), vrtna semena in čebulnice 0,88% (kot posledica nevračila blaga dobavitelju 

konec leta 2011), ter sveče, žalni program in aranžmaji 1,24%.  Največji delež zaloge predstavljajo 

rezervni deli 12,37%, vrtna galanterija 12,23%, specialna sredstva za vrt 8,13%, mineralna gnojila 

8,82% (samo v letu 2011), vrtno in ročno orodje/oprema za vrtičkarje 7,16%, galanterija 4,16% ter 

insekticidi 4,29%. 

 

Tekom leta so se zaloge po posameznih skupinah tudi  lepo »čistile« in zmanjševale, kar je še posebno 

lepo vidno pri skupinah; olja in maziva 0,73%, vrtno in ročno orodje 1,86%, zemlja 0,90%, vrtna 

galanterija 2,85%, vrvi in veziva 1,18%, folija 1,15% (predvsem kot posledica celotne prodaje zaradi 
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lepe jeseni/poznega siliranja), ZOO program 0,99% (kot posledica načrtnih manjših nabav  v trgovini, 

zaradi zmanjšanja povpraševanja po tem blagu), ležaji in semeringi 0,89% (vračilo blaga dobavitelju 

zaradi nekurantnosti blaga).  

 

Pri gornji analizi je potrebno vedeti, da so zaloge odvisne tudi od zunanjih dejavnikov (sezonsko 

blago/vreme), ter od kupne moči v določenem obdobju.  

 

V razpredelnici je lepo viden tudi Index nabavne vrednosti (NV) 11/10; Index manjši od 100 je  v 

večini primerov posledica boljših dogovorjenih nabavnih pogojev (pašništvo, zemlja, sredstva za 

molzne enote in veterinarski izdelki, specialna sredstva za vrt, sadno drevje, lončnice, pirotehnika, 

jermena, rodenticidi). Index večji od 100 pa je poledica nenehnega celoletnega dvigovanja cen surovin 

in potrebnih  komponent  na svetovnem trgu (krmila in superkoncentrati, MVD, mineralna gnojila, ter 

energenti). 

 

8.4 Zaključek 
 

Indexi  prihodkov od prodaje kažejo, da smo tudi v letu 2011 delali na tem, da ciljnim kupcem 

ponudimo čimbolj pester izbor v trgovini. Pri tem smo poskušali najti zanimive/aktualne  proizvode in 

proizvajalce oz. dobavitelje. Nekoliko je izostalo izobraževanje zaposlenih v trgovini/časovna stiska; v 

trgovini so bili v letu 2011 redno zaposleni štirje (4) delavci, občasno/v konicah sezone so  jim na 

pomoč priskočila  delavka iz pisarne in delavec s podjemno pogodbo.   

 

Zbiranje odpadne folije/za ovijanje bal (ki predstavlja nevaren odpadek) se je v lanskem letu 

nadaljevalo. Evidentirali smo devetinštirideset (49) evidenčnih listov (leto 2010:  25 evidenčnih 

listov). Skupaj je bilo zbrane 6540 kg folije (leto 2010: 5000 kg).  

 

 

Z veseljem Vam bomo prisluhnili pri morebitnih predlogih/spremembah,  kritikah, kajti le-tako bomo 

poglobili obojestransko sodelovanje, ki bo v veselje in korist nam in Vam. 

 

 

 

 

 

Pripravila: Tadeja Kunčič – nabavni referent 
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9 POROČILO O ODKUPU 
 

9.1 Prodaja in trženje v letu 2011 
 

 

V letu 2011 smo tržili oz. prodajali tako na domačem trgu, kot tudi na tujih trgih: 

 

− Mleko, pridelano na posestvih  in odkupljeno mleko, smo prodajali izključno italijanskemu kupcu. 

Količina odkupljenega mleka od kmetov je že nekaj let dokaj stabilna, ravno tako število kmetov, 

ki mleko oddajajo. Količina oddanega mleka iz posestev v letu 2011 se je gibala  na ravni leta 

2010 (indeks 99). 

− Klavno govedo iz posestev, to so predvsem krave, ki niso več primerne za prirejo mleka in 

odkupljeno klavno govedo od kmetov smo prodali tako v slovenske klavnice - Klavnico Škofja 

Loka (171 glav), kot tudi  v avstrijske klavnice, predvsem krave in nekaj telic (81 glav). Tako smo 

skupaj prodali 252 glav klavnega goveda.  

Tudi v letu 2011 smo nadaljevali z organizacijo uslužnostnega klanja govedi za člane in nečlane iz 

območja naše zadruge, pa tudi območja drugih zadrug. Glede na večletno ustaljeno število 

uslužnostnega klanja  ugotavljamo, da so kmetje s takim načinom klanja  zadovoljni in bomo s 

tem nadaljevali tudi v bodoče. Uslužnostnega klanja je bilo 282 glav. Uslužnostno klanje izvaja 

Klavnica Škofja Loka. 

− Kmečka tržnica, kjer vsak petek in soboto kmetje iz bližnje in širše okolice ponujajo svoje 

pridelke in izdelke je že močno prepoznavna pri kupcih. Za prodajo na tržnici  je registriranih 

okrog 20 ponudnikov, ki redno sodelujejo na tržnici, tako da je zasedenih   vseh devet prodajnih 

miz. Na stojnicah je možno kupiti mlečne izdelke, suhomesne izdelke, različne vrste moke, domač 

kruh in drobno pecivo, žgane pijače in sokove, marmelade, suho sadje, jabolka,  kislo zelje in 

repo, svežo zelenjavo in sadje, domači med in druge izdelke iz medu itd. Na tržnici je možno 

kupiti tudi pridelke in izdelke iz ekološke pridelave. Zadovoljstvo je obojestransko, tako s strani 

kupcev kot ponudnikov. Tudi v zadrugi smo z obiskom tržnice zadovoljni, saj smo s tem 

marsikaterega kupca privabili  tudi v našo trgovino. Za prodajo na tržnici povprašuje vedno več 

kmetov iz daljne okolice, a jih ne moremo sprejeti, ker smo omejeni s prostorom. Prednost za  

prodajo  imajo  naši člani in kmetje z lokalnega področja, pa tudi tisti, ki ponujajo predvsem 

živilske pridelke in izdelke. 

− Glavno prodajno blago v sadovnjaku Resje so jabolka, v manjših količinah pa še hruške, slive in 

orehi. Vse sadje je pridelano na osnovi integrirane pridelave. V letu 2011 je bila količina 

pridelanih jabolk manjša kot leto pred tem. Pridelali smo jih 440 ton.  Jabolka smo prodajali 

predvsem domačim kupcem, nekaj tudi tujim. V jeseni napolnimo tudi hladilnico, predvsem z 
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namenom, da podaljšamo prodajo do pomladi vsakodnevnim kupcem in da zagotovimo prodajo za 

daljše obdobje pogodbenim kupcem in drugim trgovinam. Z jabolki redno oskrbujemo kar nekaj 

šol v bližnji in daljni okolici ter skoraj vse zadružne trgovine na Gorenjskem. Vse pridelke in 

izdelke iz sadovnjaka prodajamo tudi na naši tržnici v Lescah. Nekaj jabolk smo namenili  za 

lastno predelavo v sadni sok in jabolčni kis. 

Tudi v letu 2011 smo v sadovnjaku nadaljevali s prodajo naravnega jabolčnega soka,  iz lastnih 

jabolk. Poleg litrskih steklenic, prodajamo jabolčni sok  tudi v 5 in 10 litrski kartonski embalaži. 

Še vedno se najbolje prodaja sok v litrski steklenici. Zadovoljiva je tudi prodaja jabolčnega kisa. 

 

9.2 Odkup tržnih viškov v letu 2011 in primerjava z leti od 2007 do 2010 
 

MLEKO : 

                                                                                                                     indeks 11/10 

Leto 2007                      63 proizvajalcev             5.482.541 lit.                                    

Leto 2008                      60 proizvajalcev             5.734.862 lit. 

Leto 2009                      59 proizvajalcev             5.747.848 lit.                                                                                                                      

Leto 2010                      58 proizvajalcev             5.743.751 lit.                              

Leto 2011                      57 proizvajalcev             5.603.796 lit.                               98 

 

KLAVNE ŽIVALI : 

 

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

                                                 

Leto 2007                                                                      94 kos                                                                    

Leto 2008                                                                    110 kos                                   

Leto 2009                                                                      72 kos                                  

Leto 2010                                                                    114 kos                                

Leto 2011                                                                    130 kos                               114 

 

TELETA:                                                                                                          

                                    

Leto 2007                                                                      22 kos                                                                     

Leto 2008                                                                      51 kos                                                                   

Leto 2009                                                                      53 kos                                 

Leto 2010                                                                      47 kos                                   

Leto 2011                                                                      33 kos                                  70    
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SLUŽNOSTNO KLANJE: 

 

Leto 2007                                                                     285 kos                                                                                 

Leto 2008                                                                     328 kos                                 

Leto 2009                                                                     328 kos                                

Leto 2010                                                                     317 kos                                  

Leto 2011                                                                     282 kos                                 89   

 

JEDILNI KROMPIR : 

                            

Leto 2007                                                                    2945 kg                                  

Leto 2008                                                                    3445 kg                                 

Leto 2009                                                                    4205 kg                                 

Leto 2010                                                                  13814 kg                                  

Leto 2011                                                                    2990 kg                                  22 

 

9.3 Lastna pridelava v letu 2011 
 

MLEKO – POLJČE :                                                                                     indeks11/10 

                

Leto 2007                                                            2.152.983  lit.                               

Leto 2008                                                            2.207.657  lit.                                

Leto 2009                                                            2.010.392  lit.                                  

Leto 2010                                                            2.154.328  lit.                                

Leto 2011                                                            2.125.073  lit.                                 99 

 

MLEKO – BLED : 

                  

Leto 2007                                                            1.367.172  lit.                                 

Leto 2008                                                            1.461.118  lit.  

Leto 2009                                                            1.434.378  lit.                                                                                                                      

Leto 2010                                                            1.499.174  lit.                                

Leto 2011                                                            1.484.814  lit.                                 99 
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KLAVNO GOVEDO – POLJČE: 

                  

Leto 2007                                                                      84  kos                                

Leto 2008                                                                      45  kos                                  

Leto 2009                                                                      66  kos                                   

Leto 2010                                                                      44  kos                                   

Leto 2011                                                                      56  kos                                127 

                                                                                                                 

KLAVNO GOVEDO – BLED: 

                             

Leto 2007                                                                      21  kos                               

Leto 2008                                                                      45  kos   

Leto 2009                                                                      26  kos                                                                                                                             

Leto 2010                                                                      32  kos                                   

Leto 2011                                                                      33  kos                                 103 

 

JABOLKA – RESJE : 

                       

Leto 2007                                                                     395  ton                              

Leto 2008                                                                     807  ton  

Leto 2009                                                                     479  ton                                             

Leto 2010                                                                     544  ton                                                                                                                 

Leto 2011                                                                     440  ton                                  81 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

                                                        

      

                                                                                                 

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

KGZ SAVA z. o. o., Lesce je v poslovnem letu 2011 prodajala oz.  posredovala surovo mleko  štirim 

italijanskim mlekarnam. Pogodbe o prodaji mleka se sklepajo za kvotno leto, to je od 1. aprila 2011 do 

31. marca 2012. V poročilu pa so zajeti podatki za poslovno leto, od 1. januarja 2011 do 31. decembra 

2011. 

 

10.1 Obseg odkupa in posredovanja mleka preko zbirnega centra 
 

V letu 2011 smo preko zbirnega centra posredovali mleko naših članov zadruge, mleko KZ Cerklje, 

KZ Grosuplje, GO-KO, KZ Slovenska Bistrica in KZ Kamnik. Tako posredujemo v Italijo 6,5 cisterne 

dnevno oziroma cca. 167000 l/dan. 

 

Skupno je bilo od zadrug odkupljeno oz.  posredovano 64.993.905 l mleka. Največ mleka je oddala 

zadruga Cerklje (23.277.086 l), najmanjšo količino pa KZ Kamnik (3.274.973 l). Najvišjo količino 

mleka smo posredovali meseca maja, najnižjo pa februarja (enako kot v l.2009 in 2010) 

 

Zadruga Sava je v letu 2011 posredovala 9.214.712 l surovega mleka, največ v mesecu marcu in 

najmanj v septembru. 

 

 

Zadruga Posredovana količina mleka v letu 2011 v litrih 

KGZ SAVA 9214712 

KZ CERKLJE 23277086 

KZ GROSUPLJE 4502131 

KZ SLOVENSKA BISTRICA 18711570 

GO-KO 6013433 

KZ KAMNIK 3274973 

S K U P A J 64993905 

Tabela 7: Posredovane količine mleka po zadrugah 
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10.2 Odkupne cene mleka 
 

A. ITALIJA – ZADRUGA 

 

V kvotnem letu 2011/2012, je bila odkupna cena mleka ves čas stabilna. Izpogajalo se je tudi zelo 

dobro nagrajevanje kvalitete mleka. 

 

Prve tri mesece leta 2011, velja cena mleka izpogajana v kvotnem letu 2010/11, preostalih 9 mesecev 

leta 2011 pa velja cena iz kvotnega leta 2011/12. Vsebina pogodbe v delu odkupne cene se v kvotnem 

letu razlikujeta po osnovni odkupni ceni mleka in nagrajevanju kvalitete. V tem delu poročila (točka 

II.A) je podana povprečna cena mleka za 4% mlečne maščobe, ki je 0,333€/lt. 

 

Če primerjamo povprečno odkupno ceno mleka v letu 2010 in 2011, je bila ta za 4% MM: 

� v letu 2010           0,294 €/lt 

� v letu 2011    0,333  €/lt 

 

Če primerjamo povprečno odkupno ceno mleka po kvotnih letih 2010/11 in 2011/2012, je bila ta za 

4% MM: 

� v KL 2010/11   0,310 €/lt 

� v KL 2011/12   0,351 €/lt 

 

Odkupna cena mleka se je povečala za 13,2% v obeh primerih. 
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B. PRIMERJAVA POVPREČNIH ODKUPNIH CEN MLEKA V DRŽAVAH ČLANICAH EU ZA 

LETO 2011, ZA 3,7% MLEČNE MAŠČOBE. 

 

 
Graf 2: Primerjava odkupnih cen mleka v EU 
 

 

 Odkupne cene surovega mleka za 3,7% MM in 3,4% B, razen za Francijo: 

  

država Odkupna cena €/100 kg 

SLOVENIJA 32,96 

LOMBARDIJA (ITALIJA) 39,63 

NEMČIJA (BAVARSKA) 34,90 

FRANCIJA 32,96 

(podatek za 3,8% MM in 3,2% B na l) 

AVSTRIJA 33,87 

KGZ SAVA 34,20 

Tabela 8: Odkupne cene surovega mleka  
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PRIMERJAVA CEN MLEKA V EU MLEKARNAH GLEDE NA LETO 2010-2011: 

 

  2011 2011-2010 2011/2010 

Hameenlinnan FI 40,47 4,84 14% 

Granarolo North IT 40,40 5,48 16% 

Friesland Campina NL 35,36 4,39 14% 

DOC Kaas NL 34,83 5,06 17% 

Alois Muller DE 34,66 4,10 13% 

Danone FR 34,55 2,36 7% 

Sodiaal Union FR 34,34 2,63 8% 

Bongrain FR 34,34 2,53 8% 

Humana Milchunion DE 34,20 4,03 13% 

Lactalis FR 34,19 2,54 8% 

Glanbia IE 34,14 4,42 15% 

Micobel BE 34,08 2,54 8% 

Nordmilch DE 33,75 3,37 11% 

Arla Foods DK DK 33,63 3,81 13% 

Kerry Agribusiness IE 33,61 4,60 16% 

Dairy Crest UK 31,76 3,02 10% 

First Milk UK 28,83 3,58 14% 

POVPREČJE  34,54 3,72 12% 

Tabela 9: Primerjava cen mleka v EU mlekarnah glede na leto 2010-2011 
 

 

Po podatkih nizozemskega LTO-ja so se cene mleka v evropskih mlekarnah povišale za 12% (3,72€) 

za 100 kg za standardizirano mleko (4,2%mm, 3,35% b) v primerjavi z letom 2010. 

 

Podatki predstavljeni v poročilu zajemajo zadnje objavljene podatke, ki so okvirni zaradi poračunov, 

ki jih kmetom/dobaviteljem izplačujejo nekatera združenja po zaključku leta. Končni podatki bodo 

nam dostopni in objavljeni v mesecu juliju 2012. 
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Najvišjo odkupno ceno mleka je ponovno dosegla Finska, sledi ji italijanska mekarna Granarolo, 

precej pa se je dvignila tudi cena nemškega in francoskega mleka. 

 

 

Evropska komisija je objavila podatke o odkupnih cenah mleka, ki je v EU znašala 35,1 centa, v 

Sloveniji 32,0 centa in na Madžarskem 30,1 centa,  v Avstriji 36,7, v Nemčiji 36,4 centa/l. Potrebno je 

poudariti, da povprečna cena v posameznih državah predstavlja seštevek cen, ki so dosežene za vse 

vrste surovega mleka: bio, eko in seneno. V Sloveniji v veliki večini prevladuje seneno mleko. 

 

10.3 Zaključek 
 

V preteklem letu so se cene mleka v aprilu pričakovano dvignile, prav tako manjši dvig lahko zaznamo 

v  zgodnji jeseni, proti koncu leta pa so se odkupne cene surovega mleka ponovno umirile oziroma 

padle. 

 

Glede na povprečno odkupno ceno mleka, lahko zaključimo, da je bilo leto stabilno, brez večjih 

sprememb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravila: Urška Kokalj, dipl. San. inž. – vodja zbirnega centra  
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11 POROČILO O POSLOVANJU Z ZEMLJIŠČI 
 

Delo na področju zemljiških zadev sem prevzela 1. aprila 2011. Delo sem nadaljevala predvsem na 

zadevah, ki se rešujejo že kar nekaj let in smo jih uspeli zaključiti v letu 2011. Naj navedem le 

najpomembnejše: 

- zaključila sta se postopka denacionalizacije za vračilo odvzetega premoženja agrarnim 

upravičencem Agrarnih skupnosti Kranjska Gora in Smokuč – Rodine, v zaključni fazi je tudi 

denacionalizacijski postopek Agrarne skupnosti Dovje – Mojstrana; 

- zaključen je tudi denacionalizacijski postopek Nadškofije Ljubljana za zemljišča v k.o. 

Begunje in k.o. Bled. Z njimi smo podpisali zakupno pogodbo za uporabo kmetijskih zemljišč; 

- dosegli smo sporazum v tožbeni zadevi Štular Magda – menjava kmetijskih zemljišč na 

Prezrenjah; 

- dosegli smo sporazum ravno tako v tožbeni zadevi Dimov Andon in Majda – priposestvovanje 

zemljišča v Dragi; 

- zaključili smo tožbo v zadevi Simčič in podpisali zakupno pogodbo za uporabo kmetijskih 

zemljišč v kompleksu, ki jih obdeluje posestvo Bled; 

- dosegli smo tudi poravnavo v zadevi denacionalizacije po pok. Vovk Antonu z Bleda. V 

pripravi je podpis zakupne pogodbe za uporabo kmetijskih zemljišč v kompleksu, ki jih 

obdeluje posestvo Bled. 

 

Takoj, ko sem prevzela to delo, smo se skupaj z vodjo in predsednikom zadruge v Ljubljani udeležili 

skupnega sestanka s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS, ki so ga sklicali na našo pobudo. Na 

sestanku smo se dogovorili o nadaljevanju prenosa kmetijskih zemljišč in gozdov, ki jih je zadruga 

pridobila neodplačno,  kot predvideva  Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Na Skladu 

so se obvezali, da bodo pripravili seznam zemljišč, ki so že prenesena na Sklad oz. jih je še potrebno 

prenesti, vendar do danes seznama še niso pripravili, kljub večkratni urgenci. O isti problematiki smo 

se pogovarjali tudi na sestanku SKZGRS na njihovi izpostavi v Kranju z g. Kerecem, ki je zadolžen za 

gorenjsko območje.  

S prevzemom zemljiških zadev sem pričela s pregledom zakupnih pogodb za zemljišča, ki jih zadruga 

daje v najem članom in drugim kmetom. Urediti je bilo potrebno kar precej pogodb, saj so nekatere 

potekle in je bilo potrebno sestaviti nove, pri drugih pa je prišlo do določenih sprememb in je bilo 

potrebno pripraviti anekse k zakupnim pogodbam. Na osnovi pogodb in aneksov so bili izstavljeni 

računi za najem zemljišč. Ravno tako sem pregledala vse zakupne pogodbe za zemljišča, ki jih ima 

zadruga v najemu. Večina pogodb je sklenjenih za dolgoročno obdobje. 

 

V letu 2011 je bilo prodanih nekaj zemljišč, predvsem nekmetijskih za potrebe urejanja infrastrukture: 
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- prodaja zemljišča Občini Jesenice – igrišče Kres v k.o. Koroška Bela 

- prodaja dela zemljišča za potrebe rekonstrukcije ceste v k.o. Dobrava pri Kropi 

- prodaja nekmetijskega zemljišča kot funkcionalno zemljišče k stanovanjskemu objektu v k.o. 

Doslovče 

- nadaljevali smo razgovore z občani za odkup zemljišč, ki jih že več let uporabljajo  za 

funkcionalna zemljišča okrog lastnih stanovanjskih objektov, pa so še vedno v lasti zadruge.  

Prodaja se bo realizirala v letu 2012. 

 

Kupili smo dve zemljišči v k.o. Bled – na Dobah v kompleksu kmetijskih zemljišč, ki jih uporablja 

posestvo Bled.  

 

Nadaljujejo se postopki vknjižbe etažne lastnine stanovanj, katerih lastnik je bila pred leti še zadruga. 

Postopki so zaključeni za objekta Lancovo 30/a  in  Poljče 26. Za objekta Poljče 33 in Poljče 34 je 

postopek vknjižbe v zaključni fazi, za objekt na Bledu, Grajska cesta 48  pa je postopek še na sodišču. 

Zadruga gospodari tudi z gozdovi. Glede na  Odločbe o odobritvi poseka izbranih dreves, ki jih izda 

Zavod za gozdove Slovenije na osnovi naše vloge, je bilo odobreno za posek 842,2 m3 lesa. Zadruga 

je v svojih gozdovih dolžna izvajati tudi sanitarno sečnjo in preventivna varstvena dela. Na osnovi 

Odločb o izvedbi sanitarne sečnje in preventivnih varstvenih del v gozdovih, ki jih ravno tako izda 

Zavod za gozdove Slovenije, je morala zadruga posekati 538 m3 lesa, skupaj 1380,2 m3. V lanskem 

letu smo les prodali trem kupcem, največ (90%) Megalesu, pri katerem dosegamo tudi najboljše cene 

glede na kvaliteto prodanega lesa. 

Po končanih delih v gozdovih,  je zadruga dolžna izvesti potrebna gojitvena in negovalna dela ter 

varstvena dela za zaščito pred divjadjo, kar tudi redno izvajamo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

31. 12. 2011 je bilo v KGZ Sava z.o.o., Lesce zaposlenih 36 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. 8 

III.-IV. 11 

V. 7 

VI. 5 

VII.-VIII. 5 

SKUPAJ 36 
Tabela 10: Struktura zaposlenih na dan 31. 12. 2011 
 

V letu 2012 nimamo načrtov zaposlovanja novih delavcev.  

 

VZROK ZA ZAPOSLITEV ZA DOL ČAS ŠTEVILO ZAPOSLENIH ZA DOL. ČAS 

Nadomeščanje 

Povečan obseg dela 

1 

1 

Tabela 11: Število zaposlenih za določen čas 
 

12.1 FLUKTUACIJA 
 

V letu 2011 je bilo dvema delavcema podaljšana pogodba za določen čas in sicer zaradi nadomeščanja 

računovodstva, drugemu delavcu pa zaradi povečanega obsega dela v sadovnjaku Resje 

En delavec je odšel v pokoj, ena delavka se je invalidsko upokojila, eni delavki se je iztekla pogodba 

za določen čas, zato smo prekinili delovno razmerje, prav tako smo prekinili delovno razmerje delavki, 

zaradi ukinitve delovnega mesta. 

 

STOPNJA IZOBRAZBE 
PRIHODI 

NED. DOL. VSI 
 

ODHODI 

NED. DOL. VSI 
 

Osnovnošolska ali manj 
 

/ / / 
 

 

1 / 1 
 

Nižja poklicna 
 

/ / / 
 

 

/ / / 
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Srednja poklicna 
 

/ / / 
 

 

/ / / 
 

Srednja strokovna 
 

/ / / 
 

 

2 / 2 
 

Višja strokovna 
 

/ / / 
 

 

1 / 1 
 

Visoka strokovna 
 

/ / / 
 

 

/ / / 
 

Univerzitetna 
 

/ / / 
 

 

/ / / 
 

Specializacija 
 

/ / / 
 

 

/ / / 
 

Magisterij 
 

/ / / 
 

 

/ / / 
 

Doktorat 
 

/ / / 
 

 

/ / / 
 

SKUPAJ 
 

/ / / 
 

 

4 / 4 
 

Tabela 12: Fluktuacija glede na izobrazbo v letu 2011 
 

RAZLOG PRENEHANJA ŠTEVILO ODPOVEDI 

Odpoved pogodbe s strani delodajalca 1 

Odpoved iz strani delavca / 

Potek časa zaradi katerega je bila sklenjena 

pogodba o zaposlitvi 

 

1 

Upokojitev 2 

Smrt / 

Tabela 13: Število prenehanj delovnega razmerja glede na razlog 
 

12.2 POŠKODBE PRI DELU IN NADURE 
 

ŠTEVILO POŠKODB V LETU 2011 ŠTEVILO NADUR V LETU 2011 

1  

Tabela 14: Poškodbe pri delu in nadure v letu 2011 
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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 

 

53 

Trgovina Lesce Pomoč v trgovini in skladišču 1 

Tabela 15: Število podjemnih pogodb v letu 2011 
 

Poleg podjemnih pogodb sta bili sklenjeni še dve avtorski pogodbi in sicer avtorska pogodba 

predsednika zadruge in pa oblikovanje in izdelava unikatnih izdelkov iz slame in lesa oblikovalke Tea 

Marija JURJEVČIČ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 2011 

  
(v EUR brez centov) 

 
Postavka 

Stanje           
31. 12. 
2011 

Stanje           
31. 12. 
2010 

Indeks 
11/10 

  SREDSTVA 8.896.182 8.500.815 105 
A. Dolgoročna sredstva 5.152.631 5.175.131 100 

I. 
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne 
razmejitve 24.628 30.186 82 

II. Opredmetena osnovna sredstva 4.689.444 4.704.103 100 
III. Naložbene nepremičnine 435.719 437.129 100 
IV. Dolgoročne finančne naložbe 

  V. Dolgoročne poslovne terjatve 2.840 3.713 76 
VI. Odložene terjatve za davek 

  B. Kratkoročna sredstva 3.740.952 3.319.280 113 
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 

  II. Zaloge 614.185 612.428 100 
III. Kratkoročne finančne naložbe 287.812 327.145 88 
IV. Kratkoročne poslovne terjatve 2.833.059 2.354.102 120 
V. Denarna sredstva 5.896 25.605 23 
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 2.599 6.404 41 
  ZUNAJBILANČNA SREDSTVA 7.841.390 8.144.503 96 
  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 8.896.182 8.500.815 105 
A. Kapital 5.198.655 5.190.939 100 
I. Zadružni kapital 1.475.404 1.475.404 100 
II. Kapitalske rezerve 3.556.853 3.556.853 100 
III. Rezerve iz dobička 70.976 70.567 101 
IV. Presežek iz prevrednotenja 42.705 43.159 99 
V. Preneseni čisti dobiček 44.952 44.956 100 
VI. Čisti dobiček poslovnega leta 7.765 

 B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 78.866 56.075 141 
C. Dolgoročne obveznosti 691.724 5.378 12862 
I. Dolgoročne finančne obveznosti 691.724 5.378 12862 
II. Dolgoročne poslovne obveznosti 

  III. Odložene obveznosti za davek 
  Č. Kratkoročne obveznosti 2.925.238 3.246.528 90 

I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 
  II. Kratkoročne finančne obveznosti 280.000 1.110.000 25 

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 2.645.238 2.136.528 124 
D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 1.699 1.895 90 
  ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI 7.841.390 8.144.503 96 
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13.1.2 Izkaz poslovnega izida za obdobje od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 
 

  
(v EUR brez centov) 

 

  Postavka 

Stanje           
31. 12. 
2011 

Stanje           
31. 12. 
2010 

Indeks 
11/10 

     A. Čisti prihodki od prodaje 15.784.257 12.600.431 125 
I. Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu 1.714.975 1.723.644 100 
II. Čisti prihodki od prodaje na trgu EU 14.057.202 10.876.787 129 
III. Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU 12.080 

  
B. 

Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane 
proizvodnje       

C. 
Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane 
proizvodnje 13.673 78.543 17 

Č. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 125.605 139.963 90 

D. 
Subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije in drugi 
prihodki, ki so povezani s poslovnimi učinki 260.130 254.149 102 

E. Drugi poslovni prihodki 208.147 166.560 125 
F. Kosmati donos od poslovanja 16.364.466 13.082.560 125 
G. Poslovni odhodki 16.283.337 13.357.175 122 
I. Stroški blaga, materiala in storitev 15.025.504 12.022.961 125 
II. Stroški dela 894.856 939.239 95 
III. Odpisi vrednosti 325.049 354.755 92 
IV. Drugi poslovni odhodki 37.928 40.220 94 
H. Dobiček (izguba) iz poslovanja 81.129 -274.615 -30 
I. Finančni prihodki 40.424 47.985 84 
I. Finančni prihodki iz deležev 31.844 30.923 103 
II. Finančni prihodki iz danih posojil 0 14.086 0 
III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 8.580 2.976 288 
J. Finančni odhodki 161.487 121.685 133 
I. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 89.734 40.316 233 
II. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 64.644 75.823 85 
III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 7.109 5.546 128 
K. Drugi prihodki 53.369 23.500 227 

I. 
Subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki niso povezani s 
poslovnimi učinki 

   II. Drugi finančni prihodki in ostali prihodki 53.369 23.500 227 
L. Drugi odhodki 5.261 2.390 220 
M. Celotni dobiček (izguba) 8.174 -327.205 -3 
N. Davek iz dobička 0     
O. Čisti dobiček (zguba) obračunskega obdobja 8.174 -327.205 -3 
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13.1.3 Izkaz drugega vseobsegajočega donosa 
 

  
(v EUR brez centov) 

 

  Postavka 

Stanje           
31. 12. 
2011 

Stanje           
31. 12. 
2010 

Indeks 
11/10 

O. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 8.174 -327.205 -2 

I. 
Spremembe presežka iz prevrednotenja neopredmetenih 
sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 8.541 8.632 99 

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 donosa 
   

P. 
CELOTNI VSEOBSEGAJOČI DONOS 
OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 16.715 -318.573 -5 

 
 
13.1.4 Izkaz denarnih tokov za leto 2011 
 

   
(v EUR brez centov) 

    Postavka 2011 2010 
A   DENARNI TOKOVI PRI POSLOVODENJU     

 
a) Postavke izkaza poslovnega izida 65.082   -54.768   

  

Poslovni prihodki (razen za prevrednotenja) in finančni 
prihodki          iz poslovnih terjatev 16.025.609   13.130.545   

  

Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) 
in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti -15.960.527   -13.185.313   

  

Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih 
odhodkih 0   0   

 

b) 
Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih 
razmejitev,  rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti 
za davek) poslovnih postavk bilance stanja 136.967   245.688   

  
Začetne manj končne poslovne terjatve -668.404   -344.781   

  
Začetne manj končne ativne časovne razmejitve 3.805   2.025   

  
Začetne manj končne odložene terjatve za davek 0   0   

  

Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za 
prodajo 0   0   

  
Začetne manj končne zaloge 2.637   56.390   

  
Končni manj začetni poslovni dolgovi 507.674   475.773   

  

Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in 
rezervacije 22.595   56.281   

  
Končne manj začetne odložene obveznosti za davek 0   0   

c) Pribitek prejemkov pri poslovanju ali pribitek izdatkov pri 
poslovanju (a+b) -71.885   190.920   

B   DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU     

 
a) Prejemki pri naložbenju 58.852   180.646   

  
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih 40.818   14.086   

  
Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev 0   0   

  
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 18.034   166.560   

  
Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin 0   0   

  
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb 0   0   

  
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 0   0   
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b) Izdatki pri naložbenju  -6.936   -84.788   

  
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev -67.100   -472   

  
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 60.164   -69.316   

  
Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin 0   0   

  
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb 0   0   

  
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb 0   -15.000   

c) Pribitek prejemkov pri naložbenju ali pribitek izdatkov pri 
naložbenju (a+b) 51.916   95.858   

C   DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU     

 
a) Prejemki pri financiranju 58.334   400.000   

  
Prejemki od vplačanega kapitala 0   0   

  
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti 0   0   

  
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 58.334   400.000   

 
b) Izdatki pri financiranju -58.073   -75.871   

  
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje -58.073   0   

  
Izdatki za vplačila kapitala 0   0   

  
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti 0   -18.440   

  
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti 0   -57.431   

  
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku 0   0   

c) Pribitek prejemkov pri financiranju ali pribitek izdatkov pri 
financiranju (a+b) 261   324.129   

Č   KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV 5.896   25.604   
    Denarni izid v obdobju (seštevek pribitkov Ac, Bc in Cc) -19.708   4.780   
    Začetno stanje denarnih  sredstev 25.604   20.824   
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13.1.5 Izkaz gibanja kapitala 
 

(v EUR brez centov) 

2011 
Nerazdelji
vi zadružni 
kapital 

Obvezni 
deleži 
članov 
zadruge 

Kapitalske 
rezerve 

Zakonske 
rezerve 

Presežek 
iz prevre-
dnotenj 

Preneseni 
čisti 
dobiček 
(izguba) 

Čisti izid 
poslovnega 
leta 

Skupaj 
kapital 

A1. Končno stanje 31. 12. 2010 1.448.908 26.496 3.556.853 70.567 34.527 44.956 0 5.182.307 
a) Preračuni za nazaj         
b) Prilagoditve za nazaj         
A2. Začetno stanje 1. 1. 2011 1.448.908 26.496 3.556.853 70.567 34.527 44.956 0 5.182.307 
a) Vpis vpoklicanega osnovnega kapitala         
b) Vpis nevpoklicanega osnovnega kapitala         
c) Vpoklic vpisanega osnovnega kapitala         
d) Vnos dodatnih vplačil kapitala         
e) Nakup lastnih delnic in lastnih poslovnih 

deležev         

f) Odtujitev oziroma umik lastnih delnic in 
lastnih poslovnih deležev         

g) Vračilo kapitala         
h) Izplačilo nagrad organom vodenja in nadzora         
i) Druge spremembe lastniškosti kapitala         
B2. Celotni vseobsegajoči donos 
poročevalskega obdobja     --363  8.141 7.811 

a) Vnos čistega poslovnega izida       8.174 8.174 
b) Spremembe presežka iz prevrednotenja 

neopredmetenih sredstev         

c) Sprememba presežka iz prevrednotenja 
opredmetenih sredstev     91   91 

d) Sprememba presežka iz prevrednotenja 
finančnih naložb     -454   -454 

e) Druge sestavine vseobsegajočega donosa         
B3. Spremembe v kapitalu    409  7.765 -8.174 0 
a) Razporeditev preostalega dela čistega dobička         
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primerjalnega poročevalskega obdobja na 
druge sestavine kapitala 

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

   409  7.765 -8.174 0 

c) Razporeditev dela čistega dobička za 
oblikovanje dodatnih rezerv po sklepu 
skupščine 

        

d) Poravnava izgube kot odbitne sestavine         
e) Oblikovanje rezerv za lastne delnice in lastne 

deleže iz drugih sestavin kapitala         

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

        

g) Druge spremembe v kapitalu         
C. Končno stanje 31. 12. 2011 1.448.908 26.496 3.556.853 70.976 34.164 52.721 0 5.190.118 
BILANČNI DOBIČEK/IZGUBA 2011      52.721  52.721 
Tabela 16: Izkaz gibanja kapitala 2011 
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(v EUR brez centov) 

2010 
Nerazdelji
vi zadružni 
kapital 

Obvezni 
deleži 
članov 
zadruge 

Kapitalske 
rezerve 

Zakonske 
rezerve 

Presežek 
iz prevre-
dnotenj 

Preneseni 
čisti 
dobiček 
(izguba) 

Čisti izid 
poslovnega 
leta 

Skupaj 
kapital 

A1. Končno stanje 31. 12. 2009 1.448.908 26.496 3.556.853 70.567 43.613 372.161 0 5.518.598 
c) Preračuni za nazaj         
d) Prilagoditve za nazaj         
A2. Začetno stanje 1. 1. 2010 1.448.908 26.496 3.556.853 70.567 43.613 372.161 0 5.518.598 
j) Vpis vpoklicanega osnovnega kapitala         
k) Vpis nevpoklicanega osnovnega kapitala         
l) Vpoklic vpisanega osnovnega kapitala         
m) Vnos dodatnih vplačil kapitala         
n) Nakup lastnih delnic in lastnih poslovnih 

deležev         

o) Odtujitev oziroma umik lastnih delnic in 
lastnih poslovnih deležev         

p) Vračilo kapitala         
q) Izplačilo nagrad organom vodenja in nadzora         
r) Druge spremembe lastniškosti kapitala         
B2. Celotni vseobsegajoči donos 
poročevalskega obdobja     -9.086  -327.205 -336.291 

f) Vnos čistega poslovnega izida       -327.205 -327.205 
g) Spremembe presežka iz prevrednotenja 

neopredmetenih sredstev         

h) Sprememba presežka iz prevrednotenja 
opredmetenih sredstev     -8.632   -8.632 

i) Sprememba presežka iz prevrednotenja 
finančnih naložb     -454   -454 

j) Druge sestavine vseobsegajočega donosa         
B3. Spremembe v kapitalu      -327.205 327.205 0 
h) Razporeditev preostalega dela čistega dobička 

primerjalnega poročevalskega obdobja na 
druge sestavine kapitala 

        

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

j) Razporeditev dela čistega dobička za 
oblikovanje dodatnih rezerv po sklepu 
skupščine 

        

k) Poravnava izgube kot odbitne sestavine      -327.205 327.205 0 
l) Oblikovanje rezerv za lastne delnice in lastne 

deleže iz drugih sestavin kapitala         

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

        

n) Druge spremembe v kapitalu         
C. Končno stanje 31. 12. 2010 1.448.908 26.496 3.556.853 70.974 34.527 44.956 0 5.182.307 
BILANČNI DOBIČEK/IZGUBA 2010      44.956  44.956 
Tabela 17: Izkaz gibanja kapitala 2010 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  
 

13.2 Razkritja k računovodskim izkazom 
 

13.2.1 Predloge za sestavo računovodskih izkazov 

 

Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi 2006 (SRS 

2006), Zakonom o gospodarskih družbah in Zakonom o zadrugah. Podatki v računovodskih izkazih 

temeljijo na knjigovodskih listinah in poslovnih knjigah, vodenih v skladu s SRS 2006. Pri pripravi so 

upoštevane temeljne računovodske predpostavke: časovna neomejenost poslovanja, dosledna 

stanovitnost in nastanek poslovnega dogodka. Pri računovodskih usmeritvah so upoštevana osnovna 

računovodska načela: previdnost, prednost vsebine pred obliko in pomembnost. 

 

13.2.2 Računovodske usmeritve, razkritja in pojasnila postavk v bilanci stanja 

 

 
Graf 3: Struktura sredstev 
 

Neopredmetena sredstva in dolgoročne časovne razmejitve 

 

Neopredmetena sredstva se v poslovnih knjigah vodijo po njihovi nabavni vrednosti, izkazuje 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. 
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Prodaje in povečanja oz. zmanjšanja zaradi prevrednotenja neopredmetenih sredstev v letu 2011 

zadruga ni beležila. Na dan 31. 12. 2011 tako znašajo neopredmetena  sredstva 24.628 EUR in 

predstavljajo dolgoročne premoženjske pravice v višini 51 EUR, dolgoročne odložene stroške 

razvijanja v višini 18.230 EUR in druga neopredmetena sredstva v višini 6.347 EUR. 

 

Za vrednotenje neopredmetenih sredstev se uporablja model nabavne vrednosti. 

 

Dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev zadruga na dan 31. 12. 2011 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 predstavljajo 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. 2011 je 4.689.444 EUR, stanje naložbenih 

nepremičnin pa 435.719 EUR. 
(v EUR brez centov) 

Opredmeteno sredstvo 
Stanje 

1. 1. 2011 

Nove 

nabave 

2011 

Odpis 

2011 

(prodaja) 

Nabrani 

popravki 

2011 

(amortizacija) 

Stanje 

31. 12. 

2011 

 

Zemljišča 1.247.760 56.060 14.920  1.288.900 

Gradbeni objekti 2.491.082 14.748 502 103.387 2.401.941 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


KGZ SAVA z. o. o., Lesce 
Letno poročilo 2011 

48 

 
Oprema 472.153 53.833 10.731 118.466 396.789 

Drobni inventar, ki se 

vodi posamično 
15.512 1.986  3.113 14.385 

Opredmetena osnovna 

sredstva v gradnji in 

izdelavi 

59.158 75.189 42.887  91.460 

Predujmi za pridobitev 

osnovnih sredstev 
3.000  3.000  0 

Gozdovi  45.122   45.122 

Večletni nasadi 82.322 41.381  4.249 119.454 

Osnovna čreda 333.116 124.233 80.212 45.744 331.393 

Naložbene nepremičnine 437.129   1.410 435.719 

SKUPAJ: 5.141.232 412.552 152.252 276.369 5.125.163 
Tabela 18: Stanje opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31. 12. 2011 
 

 

Sestava zemljišč na dan 31. 12. 2011 je sledeča: 
(v EUR brez centov) 

Zemljišča Stanje na dan 

31. 12. 2011 

Stanje na dan 

31. 12. 2010 

Kmetijska zemljišča 814.038 762.921 

Gradbena zemljišča 76.450 79.473 

Ostala zemljišča 397.412 405.366 

SKUPAJ: 1.288.900 1.247.760 
Tabela 19: Sestava zemljišč na dan 31. 12. 2011 po vrstah 
 

Vrednost gradbenih objektov na dan 31. 12. 2011 znaša 2.401.941 EUR. Nabavo gradbenih objektov 

v letu 2011 predstavlja popravilo stene senika  na posestvu Bled, adaptacija koritastega silosa in 

postavitev sten senika na posestvu Poljče in ureditev ponikovalnice in robnikov pri upravni stavbi. 

 

Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi predstavljajo: obnovitev strehe na posestvu 

Bled, gradbeni objekt v pridobivanju (prizidek sortirnice sadovnjaka Resje) in večletne nasade v 

pridobivanju v skupni vrednosti 91.460 EUR. 
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Sestava opreme na dan 31. 12. 2011 je sledeča: 

(v EUR brez centov) 

Oprema Stanje na dan 

31. 12. 2011 

Stanje na dan 

31. 12. 2010 

Proizvajalna oprema 376.403 446.121 

Lesena oprema 12.678 22.907 

Računalniška oprema 7.708 3.125 

Drobni inventar, ki se vodi posamično 14.385 15.512 

SKUPAJ: 411.174 487.665 
Tabela 20: Sestava opreme na dan 31. 12. 2011 po vrstah 
 

V letu 2011 je zadruga pridobila večletne nasade v višini 41.381 EUR, poleg tega pa jih ima tudi v 

pridobivanju v višini 59.810 EUR. 

 

Vrednost osnovne črede se je v letu 2011 v primerjavi z letom 2010 znižala za 1.723 EUR (lastna 

prireja) in tako na dan 31. 12. 2011 znaša 331.393 EUR. 

Naložbene nepremičnine v skupni vrednosti 435.719 EUR predstavljajo 532.582 ha kmetijskih 

zemljišč in 6.580 ha gozdov. 

 

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 je obračunana po stopnjah, ki so določene za posamezno osnovno sredstvo in se med 

letom ne spreminjajo. 

Uporabljene amortizacijske stopnje so: 

Gradbeni objekti od 1,2 % do 5 % 

Strojna oprema od 8 % do 25 % 

Oprema lesena od 10 % do 20 % 

Oprema računalniška od 20 % do 50 % 

Neopredmetena dolgoročna sredstva – računalniški 

programi 
od 20 % do 25 % 

Osnovna čreda 20 % 

Večletni nasadi  5 % 

Tabela 21: Amortizacijske stopnje 
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Dolgoročne finančne naložbe 

 

Zadruga v letu 2011 ne izkazuje dolgoročnih finančnih naložb. 

 

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 

utemeljene razloge se šteje ukinitev proizvodnje, pretečen rok uporabe, prepoved uporabe 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 uporabnosti 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 porabljeno zalogo se uporablja metoda FIFO (first in – first out). 
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(v EUR brez centov) 

Zaloge 

Vrednost po 

nabavnih 

cenah 

Vrednost po 

planskih 

cenah 

31. 12. 2011 

Odmik od 

planskih cen 

Iztržljiva 

knjigovodska 

vrednost 

31. 12. 2011 

Struktura 

v % 

Material 57.524   57.524 9 

Nedokončana 

proizvodnja 
 53.608 -10.776 42.832 7 

Proizvodi  240.381 82.132 322.513 53 

Trgovsko blago 191.316   191.316 31 

SKUPAJ: 248.840 293.989 71.356 614.185 100 
Tabela 22: Zaloge na dan 31. 12. 2011 
 

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 poplačane. 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 se nanašajo na odprodajo stanovanj po stanovanjskem 

zakonu, ki se zmanjšajo mesečno za odplačila, ter na dan 31. 12. 2011 znašajo 2.840 EUR.  

 

Dolgoročnih poslovnih terjatev zadruga nima zavarovanih. 

 

Kratkoročne poslovne terjatve na dan 31. 12. 2011 zadruga izkazuje v višini 2.833.059 EUR in se 

nanašajo na: 

- Kratkoročne terjatve do kupcev v domovini v višini 124.736 EUR 
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- Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini v višini 2.415.482 EUR 

- Druge kratkoročne terjatve v višini 292.841 EUR. 

 

Struktura kratkoročnih terjatev do kupcev po zapadlosti na dan 31. 12. 2011 je sledeča: 

 

Stanje na dan 31. 12. 2011 Znesek v EUR brez centov Struktura v % 

Nezapadlo 2.491.847 98 

Zapadlo do 30 dni 3.810 0 

Zapadlo do 60 dni 2.563 0 

Zapadlo do 90 dni 7.730 0 

Zapadlo nad 90 dni 34.268 2 

SKUPAJ: 2.540.218 100 
Tabela 23: Struktura kratkoročnih terjatev do kupcev po zapadlosti na dan 31. 12. 2011 
 

Kratkoročne finančne naložbe 

 

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

poslovnega izida. Zadruga je lastnica delnic bank in nekaj predelovalnih podjetij. Delnice in deleže je 

večinoma pridobila z Zakonom o lastninjenju predelovalne industrije. V teh družbah zadruga nima 

pomembnega oz. prevladujočega vpliva. 

 
(v EUR brez centov) 

Kratkoročne finančne 

naložbe 

Stanje 

31. 12. 2010 
Povečanje Zmanjšanje 

Stanje 

31. 12. 2011 

Delnice 311.898  39.333 272.565 

Deleži 15.247   15.247 

Kratkoročna posojila     

Kratkoročni depoziti v bankah     

SKUPAJ: 327.145  39.333 287.812 
Tabela 24: Kratkoročne finančne naložbe 
 

Zadruga je v letu 2011 izbrisala zastavno pravico na delnice Ljubljanskih mlekarn d. d., ki si bile 

vpisane kot jamstvo za povračilo dolgoročnega posojila DBS d. d., saj je posojilo poplačala. 

 

Denarna sredstva 

 

Zadruga na dan 31. 12. 2011 ni imela odobrenega okvirnega bančnega kredita. 
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(v EUR brez centov) 

Denarna sredstva 
Stanje 31. 12. 2011 Stanje 31. 12. 2010 

Struktura 2011 

v % 

Gotovina v blagajnah 2.827 2.410 48 

Denarna sredstva na TRR 3.069 23.195 52 

SKUPAJ 5.896 25.605 100 
Tabela 25: Denarna sredstva 
 

Zabilančna sredstva in obveznosti 

 

Zabilančna sredstva v zadrugi na dan 31. 12. 2011 predstavljajo: 

- Kmetijska zemljišča v skupni vrednosti 6.841.390 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. 2011 predstavljajo: 

- Hipoteko na upravno stavbo v višini 1.000.000 EUR, kot jamstvo za vračilo dolgoročnega 

posojila in revolving kredita, oba najeta pri DBS d. d.  

 

 
Graf 4: Struktura obveznosti do virov sredstev 
 

Kapital 

 

Celotni kapital zadruge se razčlenjuje na nerazdeljivi zadružni kapital, obvezne deleže članov, 

kapitalske rezerve in rezerve iz dobička, presežke iz prevrednotenja, preneseni čisti poslovni izid in 

čisti poslovni izid leta. 
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Če bi zadruga prevrednotila kapital z rastjo cen življenjskih potrebščin v letu 2011, ki je znašala 2 %, 

bi se čisti dobiček poslovnega leta 2011 znižal za 102.956 EUR in bi tako znašala čista izguba 

poslovnega leta 94.782 EUR. 

 

Pojasnilo: znesek kapitala, ki se prevrednoti je 5.147.776 EUR. 

 

Zadruga je poslovno leto 2011 zaključila s čistim dobičkom v višini 8.174 EUR, 5 % tega zneska bo 

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

nerazporejen. 

 
(v EUR brez centov) 

 Leto 2011 Leto 2010 

Čisti dobiček (izguba) poslovnega leta 7.765 -327.205 

Preneseni čisti dobiček (izguba) 44.956 372.161 

Povečanje zakonskih rezerv 409  

BILANČNI DOBIČEK 53.130 44.956 
Tabela 26: Bilančni dobiček 
 

Na dan 31. 12. 2011 zadruga izkazuje presežek iz prevrednotenja zgradb, ki je bilo opravljeno v letu 

2005, v višini 42.705 EUR. 

 

Učinke sprememb prevrednotenja zgradb poslovnega leta izkazujemo v Izkazu vseobsegajočega 

donosa in sicer kot spremembo presežka iz prevrednotenja neopredmetenih sredstev in opredmetenih 

sredstev, v višini 34.164 EUR. 

 

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 

 

Zadruga nima oblikovanih dolgoročnih rezervacij. 

 

V letu 2010 in 2011 je zadruga prejela sredstva iz naslova razpisa za posodabljanje kmetijskih 

gospodarstev, v višini 78.866 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 
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drugačne poravnave, če o tem obstaja sporazum z upnikom. Obresti so finančni odhodek. 

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 prevrednotujejo v skladu s pogodbami med upnikom in 

dolžnikom. Slabitev zadruga ne ugotavlja in ne izkazuje. Obveznosti pa se obvezno krepijo, če je 

njihova dokazana poštena vrednost večja od knjigovodske oz. ko nastanejo utemeljeni razlogi za 

prevrednotenje. 

 

Zadruga na dan 31. 12. 2011 izkazuje dolgoročne finančne obveznosti v višini 691.724 EUR in se 

nanašajo na: 

- dolgoročno posojilo v višini 688.334 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 

- dve dolgoročni posojili v skupni višini 3.390 EUR, dobljeni v razpisu Javnega sklada RS za 

regionalni razvoj Ribnica obrestna mera TOM+2%, odplačilo anuitet in obresti kvartalno, 

zadnji obrok zapade v plačilo 31. 12. 2012 

 

Kratkoročne obveznosti na dan 31. 12. 2011 zadruga izkazuje v višini 2.925.238 EUR in se nanašajo 

na: 

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 2.548.182 EUR 

- kratkoročne obveznosti do članov zadruge v višini 3.419 EUR 

- prejeti kratkoročni predujmi za varščine v višini 4.200 EUR 

- kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun v višini 3.025 EUR 

- kratkoročne obveznosti do zaposlencev v višini 67.359 EUR 

- kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij v višini 10.266 EUR 

- kratkoročne finančne obveznosti (revolving kredit)  v višini 280.000 EUR 

- druge kratkoročne obveznosti v višini 8.787 EUR. 

 

Struktura kratkoročnih poslovnih obveznosti do dobaviteljev po zapadlosti na dan 31. 12. 2011 je 

sledeča: 
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Stanje na dan 31. 12. 2011 Znesek v EUR brez centov Struktura v % 

Nezapadlo 2.528.769 98 

Zapadlo do 30 dni 8.986 1 

Zapadlo do 60 dni 0 0 

Zapadlo do 90 dni 0 0 

Zapadlo nad 90 dni 13.846 1 

SKUPAJ: 2.551.601 100 
Tabela 27: Struktura kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev po zapadlosti na dan 31. 12. 2011 
 

Kratkoročne časovne razmejitve 

 

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

predstavljajo naročnine, zaračunane v letu 2011, nanašajo pa se na leto 2012. 

 

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 2011, opravljene in zaračunane pa bodo v letu 2012 in pa DDV obračunan od danih 

predujmov. 

 

13.2.3 Razkritja in pojasnila postavk k izkazu poslovnega izida 

 

Zadruga izkazuje uspeh po I. oziroma nemški različici. 

 

Kosmati donos iz poslovanja 
(v EUR brez centov) 

 
Leto 2011 Leto 2010 

Indeks 

11/10 

Prihodki od prodaje proizvodov na domačem trgu 526.129 502.623 105 

Čisti prihodki od najemnin 

 
38.264 30.452 126 

Prihodki od prodaje blaga na domačem trgu 1.150.582 1.190.569 97 

Prihodki od prodaje na trgu EU 14.057.202 10.876.787 129 

Prihodki od prodaje na trgu izven EU 12.080   

Povečanje oz. zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in 

nedokončane proizvodnje 
-13.673 -78.543 17 

Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 125.605 139.963 90 
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Subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije in drugi 

prihodki, ki so povezani s poslovnimi učinki 
260.130 254.149 102 

Drugi poslovni prihodki 208.147 166.560 125 

SKUPAJ 16.364.466 13.082.560 125 
Tabela 28: Kosmati donos iz poslovanja 
 

Prihodki od prodaje proizvodov na domačem trgu so se v letu 2011 v primerjavi z letom  2010 

zvišali za5 %, prihodki od najemnin so se zvišali za 26 %, prihodki od prodaje blaga na domačem 

trgu so se znižali za 3 %, prihodki od prodaje na trgu EU so se zvišali za 29 %, prihodki od 

prodaje na trgu izven EU pa za 100 %. 

 

Vrednost zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje se je v letu 2011 zvišala in predstavlja 

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

proizvodov. 

 

Vrednost usredstvenih lastnih proizvodov in storitev v letu 2011 znaša 125.605 EUR in predstavlja 

usredstvene lastne proizvode osnovne črede, ter je za 10 % nižja kot v letu 2010. 

 

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

so se v letu 2011 znižali za 2 % v primerjavi z letom 2010. Predstavljajo subvencije za kmetijske 

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

 

Drugi poslovni prihodki so se v letu 2011 v primerjavi z letom 2010 zvišali za 25 % in predstavljajo 

dobiček pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev. 

 

Kosmati donos iz poslovanja v letu 2011 je v primerjavi z letom 2010 višji za 25 %. 

 

Finančni prihodki 
(v EUR brez centov) 

 
Leto 2011 Leto 2010 

Indeks 

11/10 

Finančni prihodki iz deležev 31.844 30.923 103 

Finančni prihodki iz danih posojil 0 14.086  

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 8.580 2.976 288 

SKUPAJ 40.424 47.985 84 
Tabela 29: Finančni prihodki 
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Finančni prihodki so se v letu 2011 v primerjavi z letom 2010 znižali za 16 %, nanašajo pa se 

predvsem na: 

- Finančne prihodki iz deležev (dividende) 

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

 

Drugi prihodki 

 

Drugi prihodki v višini 53.369 EUR predstavljajo prejete odškodnine s strani zavarovalnice in 

prihodke od izterjanih odpisanih terjatev. 

 

 
Graf 5: Struktura prihodkov 
 

Poslovni odhodki 

 
(v EUR brez centov) 

 
Leto 2011 Leto 2010 

Indeks 

11/10 

Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 13.699.240 10.725.728 128 

Stroški porabljenega materiala 679.669 607.326 112 

Stroški storitev 646.595 689.907 94 

Stroški dela 894.856 939.239 95 

Odpis vrednosti (amortizacija in prevrednoteje poslovnih 

odhodkov) 
325.049 354.755 92 
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Drugi poslovni odhodki 37.928 40.220 94 

SKUPAJ 16.283.337 13.357.175 122 
Tabela 30: Poslovni odhodki 
 

Poslovni odhodki so se v letu 2011 v primerjavi z letom 2010 zvišali za 22 %. 

 
(v EUR brez centov) 

Stroški porabljenega materiala 
Leto 2011 Leto 2010 

Indeks 

11/10 

Stroški materiala 544.428 455.667 119 

Stroški energije 125.909 140.184 90 

Drugi stroški materiala 9.332 11.475 81 

SKUPAJ 679.669 607.326 112 
Tabela 31: Stroški porabljenega materiala 
 

Stroški porabljenega materiala so se v letu 2011 v primerjavi z letom poprej zvišali za 12 %. Stroški 

material so se zvišali za 19 %,  medtem ko so se stroški energije znižali za 10 %, drugi stroški 

materiala pa za 19 %. 

 
(v EUR brez centov) 

Stroški storitev 
Leto 2011 Leto 2010 

Indeks 

11/10 

Transportne storitve 60.670 60.770 100 

Najemnine 46.609 27.418 170 

Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 15.352 15.765 97 

Drugi stroški storitev 523.964 585.954 89 

SKUPAJ 646.595 689.907 94 
Tabela 32: Stroški storitev 
 

Stroški storitev so se v letu 2011 v primerjavi s preteklim letom znižali za 6 %. Stroški transportnih 

storitev so ostali na isti ravni kot v letu 2010, najemnine so se zvišale za 70 %, povračila stroškov 

zaposlencem v zvezi z delom so se znižali za 3 %, prav tako so se znižali tudi drugi stroški storitev in 

sicer za 11 %. 
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(v EUR brez centov) 

Stroški dela 
Leto 2011 Leto 2010 

Indeks 

11/10 

 

Stroški plač 
635.584 662.159 96 

Stroški pokojninskih zavarovanj 54.025 56.284 96 

Stroški drugih socialnih zavarovanj 48.361 50.328 96 

Drugi stroški dela 156.886 170.468 92 

SKUPAJ 894.856 939.239 95 
Tabela 33: 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. 2011 je 

bilo 36, od tega sta dva delavca zaposlena za določen čas. Plačo po individualni pogodbi prejema 

vodja zadruge, ostale plače se izplačujejo v skladu s Kolektivno pogodbo za kmetijstvo in đživilsko 

industrijo.  V letu  2011 v primerjavi z letom 2010 so se stroški dela znižali za 5 %.  Stroški plač, 

stroški pokojninskih zavarovanj in drugi stroški socialnih zavarovanj so se znižali za 4 %, medtem ko 

so se drugi stroški dela znižali za 8 %. 
 

(v EUR brez centov) 

Odpis vrednosti 
Leto 2011 Leto 2010 

Indeks 

11/10 

Amortizacija 285.253 293.547 97 

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih 

sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih 
39.796 47.130 84 

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih  14.078  

SKUPAJ 325.049 354.755 92 
Tabela 34: Odpis vrednosti 
 

Odpis vrednosti se je v letu 2011 v primerjavi s preteklim letom znižal za 8 %. Amortizacija se je 

znižala za 3 %, prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopremedmetenih sredstvih in opredmetenih 

osnovnih sredstvih se je znižala za 16 %, prevrednotovalnih poslovnih odhodkov pri obratnih sredstvih 

pa zadruga v leto 2011 ne izkazuje. 

 

Drugi poslovni odhodki predstavljajo druge stroške in so se v letu 2011 v primerjavi z letom poprej 

znižali za 5 %. 
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Finančni odhodki 

 

Finančni odhodki v višini 161.487 EUR  se nanašajo na zamudne obresti in pogodbene obresti in 

finančne odhodke iz oslabitev in odpisov finančnih naložb. Sestavljajo jih: 

- Finančni odhodki za obresti od posojil, prejetih od bank v višini 64.644 EUR 

- Finančni odhodki za zamudne obresti v višini 7.109 EUR 

- Finančni odhodki iz oslabitev in odpisov finančnih naložb v višini 89.734 EUR. 

 

Drugi odhodki 

 

Zadruga v letu 2011 izkazuje druge odhodke v višini 5.261 EUR, ki predstavljajo odškodnine, denarne 

kazni, dotacije in nagrade. 

 
Graf 6: Struktura odhodkov 
 

13.2.4 Druga razkritja 

 

V zadrugo je na dan 31. 12. 2011 vpisanih 118 članov, ki so skupaj vplačali članski delež v višini 

26.496 EUR. Člani so vse vpisane deleže vplačali. 

 

Zadruga je v letu 2011 opravila redno revizijo v skladu z Zakonom o zadrugah in Zakonom o 

gospodarskih družbah. Strošek revizije je znašal 5.560 EUR. 

 

Člani upravnega in nadzornega odbora za svoje delovanje prejemajo sejnine. V letu 2011 so jim bile 

izplačane sejnine v višini 3.734 EUR, kar je 49 % manj kot leto poprej. 
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Vodja zadruge ima sklenjeno individualno pogodbo o zaposlitvi. Strošek plače za vodenje zadruge je v 

letu 2011 znašal 53.380 EUR, kar je 23 % manj kot leta 2010. 

 

V skladu s pogodbo o poslovodenju je bilo v letu 2010 predsedniku zadruge izplačano 15.795 EUR, 

kar je 7 % manj, kot v letu 2010. 

 

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 15. aprila 2012. 

 

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

2011. 

 

13.3 Temeljni kazalniki poslovanja 
 

13.3.1 Temeljni kazalniki stanja financiranja (vlaganja) 

 

Stopnja lastniškosti financiranja 

 

Delež je izračunan s primerjavo kapitala in obveznosti do virov sredstev. 

 

31. 12. 2011: �.���.���
�.���.���

= 58	%    31. 12. 2010: �.���.���
�.���.���

= 61	% 

 

Na dan 31. 12. 2010 je v zadrugi znašala stopnja lastniškosti financiranja 61 %, na dan 31. 12. 2011 pa 

58 %. To pomeni, da je pretežni del sredstev v letu 2011 zadruga financirala iz lastnih virov in da velja 

za zadrugo srednje visoka stopnja finančne neodvisnosti. Finančna neodvisnost zadruge je na dan 31. 

12. 2011, v primerjavi s finančno neodvisnostjo na dan 31. 12. 2010 nižja za 3 %. 

 

Stopnja dolgoročnosti financiranja 

 

Delež je izračunan s primerjavo vsote kapitala in dolgoročnih dolgov (skupaj z rezervacijami) ter 

dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami z obveznostmi do virov sredstev. 

 

31. 12. 2011: �.���.�������.���
�.���.���

= 66	%   31. 12. 2010: �.���.�����.���
�.���.���

= 61	% 
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Kazalnik prikazuje delež trajnega in dolgoročnega financiranja v obveznostih do virov sredstev. Na 

dan 31. 12. 2010 je v zadrugi znašala stopnja dolgoročnosti financiranja 61 %, na dan 31. 12. 2011 pa 

66 %. 

 

13.3.2 Temeljni kazalniki stanja investiranja (naložbenja) 

 

Stopnja osnovnosti investiranja 

 

Stopnja osnovnosti investiranja je izračunana kot razmerje med osnovnimi sredstvi in sredstvi. 

 

31. 12. 2011: �.���.���
�.���.���

= 53	%    31. 12. 2010: �.���.���
�.���.���

= 56	% 

 

Med vsemi sredstvi predstavljajo osnovna sredstva (neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva) 

na dan 31. 12. 2010 56 % delež, medtem ko na dan 31. 12. 2011 predstavljajo 53 % le-teh. 

 

Stopnja dolgoročnosti investiranja 

 

Stopnja je izračunana na podlagi razmerja med vsoto osnovnih sredstev in dolgoročnih aktivnih 

časovnih razmejitev, naložbenih nepremičnin, dolgoročnih finančnih naložb in dolgoročnih poslovnih 

terjatev ter sredstvi. 

 

31. 12. 2011: �.���.�������.�����.���
�.���.���

= 58	%  31. 12. 2010: �.���.�������.�����.���
�.���.���

= 63	% 

 

Ta kazalnik nam pove, kolikšna je udeležba neodpisane vrednosti osnovnih sredstev, povečanih za 

dolgoročne finančne naložbe, v stanju sredstev. Na dan 31. 12. 2011 znaša ta delež 58 %, na dan 31. 

12. 2010 pa 63 %. 

 

13.3.3 Temeljni kazalniki vodoravnega finančnega ustroja 

 

Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev 

 

Ta koeficient je izračunan na podlagi razmerja med kapitalom in osnovnimi sredstvi (neopredmetena 

in opredmetena osnovna sredstva). 

 

31. 12. 2011: �.���.���
�.���.���

= 1,11   31. 12. 2010: �.���.���
�.���.���

= 1,10 
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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 primerjalnih letih je ta kazalnik večji od ena, kar pomeni, 

da zadruga s kapitalom financira vsa osnovna sredstva, delno pa tudi druga sredstva. 

 

Koeficient kapitalske pokritosti dolgoročnih sredstev 

 

Kapitalska pokritost dolgoročnih sredstev je razmerje med kapitalom in dolgoročnimi sredstvi. 

 

31. 12. 2011: �.���.���
�.���.���

= 1,01   31. 12. 2010: �.���.���
�.���.���

= 1,00 

 

Ta kazalnik je na dan 31. 12. 2010 znašal 1,00, na dan 31. 12. 2011 pa 1,01 iz česar sledi, da zadruga 

dolgoročna sredstva financira z lastnimi in tujimi dolgoročnimi viri sredstev. 

 

Koeficient kapitalske pokritosti dolgoročnih sredstev in zalog 

 

Pri kazalniku kapitalske pokritosti dolgoročnih sredstev in zalog izračunamo razmerje med kapitalom 

in dolgoročnimi viri skupaj z zalogami. 

 

31. 12. 2011: �.���.���
�.���.���

= 0,91   31. 12. 2010: �.���.���
�.���.���

= 0,90 

 

Ta kazalnik na dan 31. 12. 2010 znaša 0,90, na dan 31. 12. 2011 pa 0,91. 

 

Po kazalniku kapitalske pokritosti dolgoročnih sredstev in kazalniku kapitalske pokritosti dolgoročnih 

sredstev in zalog ugotovimo, da na dan 31. 12. 2011 kapital zadruge zadošča za pokrivanje sredstev, 

ne pa tudi zalog. 

 

Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient) 

 

Hitri koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti je izračunan kot razmerje med 

likvidnimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi. 

 

31. 12. 2011: �.���
�.���.���

= 0,01   31. 12. 2010: ��.���
�.���.���

= 0,01 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


KGZ SAVA z. o. o., Lesce 
Letno poročilo 2011 

65 

 
Kazalnik kaže sposobnost zadruge poravnati kratkoročne dolgove. V obeh primerih zadruga ni 

sposobna poravnati kratkoročnih dolgov na presečni dan. 

 

Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient) 

 

Pospešeni koeficient pokritosti kratkoročnih obveznosti je izračunan kot razmerje med seštevkom 

likvidnostnih sredstev in kratkoročnih terjatev ter kratkoročnih obveznosti. 

 

31. 12. 2011: �.�����.���.���
�.���.���

= 0,97  31. 12. 2010: ��.�����.���.���
�.���.���

= 0,73 

 

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 obeh primerih je nižji od 1, kar kaže na to, da zadruga z 

unovčitvijo kratkoročnih terjatev in likvidnimi sredstvi ne bo uspela poravnati kratkoročnih 

obveznosti. 

 

Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti (kratkoročni koeficient) 

 

Za ta koeficient izračunamo razmerje med kratkoročnimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi. 

 

31. 12. 2011: �.���.���
�.���.���

= 1,29   31. 12. 2010: �.���.���
�.���.���

= 1,02 

 

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 celotnimi 

kratkoročnimi sredstvi. 

 

13.3.4 Temeljni kazalniki gospodarnosti 

 

Koeficient gospodarnosti poslovanja 

 

Koeficient gospodarnosti poslovanja je izračunan na podlagi razmerja med poslovnimi prihodki in 

poslovnimi odhodki, ki jih je zadruga ustvarila v določenem obdobju. 

 

Leto 2011: ��.���.���
��.���.���

= 1,00   Leto 2010: ��.���.���
��.���.���

= 0,98 
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Kazalnik gospodarnosti poslovanja se je v letu 2011 v primerjavi z letom 2010 zvišal za 2 %. V letu 

2011 je zadruga s svojo osnovno dejavnostjo poslovala pozitivno (koeficient gospodarnosti poslovanja 

je višji od ena), medtem ko v letu 2010 temu ni bilo tako. 

 

Koeficient celotne gospodarnosti 

 

Koeficient celotne gospodarnosti je izračunan na podlagi razmerja med celotnimi prihodki in celotnimi 

odhodki, ki jih je zadruga ustvarila v določenem obdobju. 

 

Leto 2011: ��.���.���
��.���.���

= 1,00   Leto 2010: ��.���.���
��.���.���

= 0,98 

 

Koeficient  celotne gospodarnosti je bil v letu 2010 nižji od 1, kar pomeni, da je zadruga izkazovala 

večje celotne odhodke od celotnih prihodkov in tako poslovala z negativnim poslovnim izidom, torej 

izgubo. V letu 2011 so bili odhodki in prihodki skoraj izenačeni, nekaj več je bilo prihodkov, tako da 

je zadruga izkazovala dobiček.  

 

Stopnja tehnične (zmogljivostne) stroškovnosti poslovnih prihodkov 

 

Ta stopnja se izračuna kot razmerje med stroški amortizacije in poslovnimi prihodki. 

 

Leto 2011: ���.���
��.���.���

= 0,02   Leto 2010: ���.���
��.���.���

 = 0,02 

 

Kazalnik pove, koliko znašajo stroški amortizacije v poslovnih prihodkih. Tako v letu 2011, kakor tudi 

v letu 2010 predstavljajo stroški amortizacije 2 % poslovnih prihodkov. 

 

Stopnja delovne stroškovnosti poslovnih prihodkov 

 

Ta stopnja se izračuna kot razmerje med stroški dela in poslovnimi prihodki. 

 

Leto 2011: ���.���
��.���.���

= 0,05   Leto 2010: ���.���
��.���.���

= 0,07 

 

Kazalnik prikaže delež poslovnih prihodkov, ki odpadejo na stroške dela. V letu 2011 tako 5 % 

poslovnih prihodkov odpade na stroške dela, medtem ko je ta delež v letu poprej za 2 % višji. 
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Stopnja materialne stroškovnosti poslovnih prihodkov 

 

Ta stopnja se izračuna kot razmerje med stroški materiala in poslovnimi prihodki. 

 

Leto 2011: ���.���
��.���.���

= 0,04   Leto 2010: ���.���
��.���.���

= 0,05 

 

Stroški materiala v letu 2011 predstavljajo 4 % poslovnih prihodkov,  v letu 2010 pa so predstavljali 5 

% poslovnih prihodkov. 

 

13.3.5 Temeljni kazalniki dobičkonosnosti oziroma negativne dobičkonosnosti 

 

Koeficient čiste dobičkonosnosti (negativne dobičkonosnosti) kapitala 

 

Leto 2011: �.���
�.���.���	

= 1%   Leto 2010: ����.���
�.���.���

= 	 − 6% 

 

Koeficient čiste dobičkonosnosti (negativne dobičkonosnosti) kapitala (ROE) prikazuje dobiček 

oziroma čisti dobiček na enoto kapitala. V letu 2010 je ta kazalnik negativen, saj zadruga izkazuje 

izgubo. V letu 2011 je kazalnik pozitiven, saj zadruga v tem letu izkazuje dobiček iz poslovanja. 

 

13.4 Grafična analiza poslovanja 
 

13.4.1 Gibanje prihodkov in odhodkov 

 
Graf 7: Gibanje poslovnih prihodkov in poslovnih odhodkov 
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Poslovni prihodki so se v letu 2011 močno zvišali, sorazmerno pa so višji tudi poslovni odhodki. V 

letih 2008 in 2011 zadruga izkazuje višje poslovne prihodke od poslovnih odhodkov, medtem ko so v 

letih 2009 in 2010 poslovni odhodki višji od poslovnih prihodkov. 

 

 
Graf 8: Gibanje finančnih prihodkov in finančnih odhodkov 
 

Finančni prihodki so najvišjo vrednost dosegli v letu 2008, najnižjo pa v letu 2011. Finančni odhodki 

so bili najvišji v letu 2009, najnižji pa v letu 2011. V vseh predstavljenih letih pa so finančni odhodki 

presegli finančne prihodke. 

 

 
Graf 9: Gibanje drugih prihodkov in drugih odhodkov 
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Drugi prihodki so bili najvišji v letu 2009, najnižji pa v letu 2010. Drugi odhodki so bili prav tako 

najvišji v letu 2009 in najnižji v letu 2010. V vseh predstavljenih letih so bili drugi prihodki višji od 

drugih odhodkov. 

 

13.4.2 Gibanje čistega dobička (izgube) poslovnega leta 

 

 
Graf 10: Gibanje čistega dobička (izgube) poslovnega leta 
 

Od leta 2008, ko je zadruga izkazovala dobiček poslovnega leta, se je le-ta v letu 2009 močno znižal. 

Tudi v letu 2010 je zadruga še izkazovala izgubo poslovnega leta, vendar nižjo, kot leta 2009. V letu 

2011 zadruga zopet izkazuje čisti dobiček poslovnega leta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

zadruge KGZ SAVA z. o. o., LESCE, Rožna dolina 50, Lesce za leto, končano 31. 12. 2011. 

 

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

dolina 50, Lesce za poslovno leto 2011. 

 

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 2010. 

 

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 2011 vsebuje poročilo predsednika upravnega 

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

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