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1 UVOD 

 

1.1 Osnovni podatki o zadrugi 

 

Polni naziv zadruge:    SAVA, KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRGA 

      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 

      Florijan Černe 

      Boštjan Frelih 

      Matej Krajnc 

      Edvard Makovec 

      Aleš Resman 

      Andrejka Šebat 

      Janez Šebat ml. 

Predsednik nadzornega odbora:   Vinko Toman 

Člani nadzornega odbora:   Branko Hlebanja 

      Peter Razinger 

Vodja zadruge:     Mojca Papler, dipl. ekon. 

Lastniška sestava na dan 31. 12. 2012:  118 vpisanih članov, ki so po Zakonu o zadrugah 

      lastniki zadruge 

Povprečno število zaposlenih v letu 2012 

(na podlagi števila opravljenih ur):  35,34 
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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 parterji prihajajo večinoma iz Slovenije, največji poslovni partner iz druge države EU pa 

prihaja iz Italije. 

 

1.3 Organiziranost poslovanja zadruge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

V preteklem letu smo imeli 11 rednih sej upravnega odbora. V mesecu aprilu smo na občnem zboru na 

novo izvolili organe upravljanja  in nadziranja v zadrugi.  

 

Na sejah upravnega odbora so prisostvovali tudi predsednik in člani nadzornega odbora. Na njih smo 

pomagali usmerjati razvoj naše zadruge.  

 

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

V Zadružni zvezi si še vedno prizadevajo za odkup večinskega deleža Ljubljanskih mlekarn. Naša 

zadruga pri tem skladno s sklepom upravnega odbora ne sodeluje. 

 

V aprilu 2012 smo skupaj z drugimi petimi zadrugami ustanovili e-Zadrugo z. o. o., katere osnovni 

namen je nakup in prodaja po konkurenčnih cenah. Zadruga še ne deluje tako, kot smo si zamislili, se 

pa trudimo, da bi zaživela in ustvarjala zastavljene cilje. 

 

Še vedno ni zaključenih nekaj zadev na sodišču, tako da za te zadeve še vedno porabimo kar veliko 

časa, z njimi pa so povezani tudi odvetniški stroški. 

 

Izvajamo smernice za preoblikovanje posestev Poljče in Bled. Obnavljamo strehe, ki nam jih podira 

veter ali načenja zob časa. 

 

Uprava redno spremlja cene mleka na evropskih trgih in jih prilagaja z odkupom. 

 

V trgovini se trudijo izboljšati konkurenčnost in povečati ponudbo na policah. Pri tem lahko pomagate 

tudi vsi člani, članice in drugi kupci, ki ste naše redne stranke in sicer tako, da opozarjate na napake ali 

pa po svojih izkušnjah pomagate izboljšati prepoznavnost naše trgovine. 

 

Spoštovani, oglasite se na upravi in nam zaupajte svoja opažanja glede razvoja zadruge. Posredujte 

vaše izkušnje! Tudi tako bomo lahko še bolj razvijali našo zadrugo in jo približali vsem članom in 

članicam in širši lokalni skupnosti. 

 

 

 

 

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

Nadzorni odbor je s tem, ko je bil prisoten na sejah upravnega odbora sproti spremljal poslovanje 

zadruge. Večina pripomb nadzornikov je bila upoštevanih. 

 

Nadzorniki so pregledali Pismo poslovodstvu revizijske hiše Resni d. o. o. Upravnemu odboru 

predlagamo, da se vsa priporočila iz omenjenega pisma upošteva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravil: Vinko Toman – predsednik Nadzornega odbora 
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5 POROČILO VODJE ZADRUGE 
 

Leto 2012 se je v naši zadrugi začelo s pojavom aflatoksinov v mleku na našem posestvu Bled. Škodo, 

ki se je ob tem pojavila, je dobavitelj, katerega koruzni šrot je bil izvor pojava aflatoksinov, v celoti 

poravnal. V mesecu februarju nam je vihar na posestvu Poljče odkril streho senika. Streho smo v 

začetku marca uspešno obnovili. 

 

Od preteklega leta sta nam ostali še dve nedokončani investiciji. Prva je bila obnova strehe na 

skladišču posestva Bled (streha, ki smo jo v zameno za obnovo dali v najem za postavitev sončne 

elektrarne), druga pa obnova sadovnjaka in postavitev mrež proti toči v sadovnjaku Resje.  

 

Streha na posestvu Bled je bila uspešno obnovljena in s tem investicija zaključena. 

 

Obnovo sadovnjaka in postavitev mrež proti toči na 1,98 ha smo zaključili in v ta name tudi prejeli 

sredstva  za katera smo kandidirali na javnem razpisu za dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa 

Posodabljanje kmetijskih gospodarstev – naložbe na področju rastlinske pridelave. 

 

V letu 2012 smo se prijavili na nov javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev in sicer za nakup 

premičnega platoja, ki bo v veliko pomoč pri rezu vrhov dreves in razpiranju ter zapiranju mrež proti 

toči. Na razpis smo uspeli, plato pa bomo nabavili v letu 2013. 

 

Pri samem poslovanju smo v letu 2012 še vedno veliko časa posvetili zniževanju stroškov. Že drugo 

leto zapored smo leto zaključili s pozitivnim rezultatom.  

 

Za leto 2013 načrtujemo kar nekaj investiciji. Največja (tako po finančni, kot tudi organizacijski plati) 

bo zagotovo posodobitev posestva Poljče, v kolikor pa bo leto ugodno, pa tudi obnova strehe na 

posestvu Bled.  

 

Žal nas v letu 2013 še vedno čaka nekaj nerešenih sodnih zadev iz preteklih let, za katere bi želeli, da 

se čim prej zaključijo. 

 

Še naprej bomo sledili predvsem cilju, da bi poslovanje zadruge, kot gospodarske organizacije še 

izboljšali ter ohranili in še poglobili sodelovanje z vsemi našimi zadružniki.  

 

 

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 2012 obdelovali 220 ha kmetijskih zemljišč: 145 ha njiv in 75 ha 

travnikov ter pašnikov. 

 

75 ha njiv smo zasejali s koruzno silažo (od tega 24 ha po prvi košnji), 20 ha z ozimnim ječmenom, 32 

ha z ozimno pšenico, na 17 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. Njivske površine nam letos ni bilo potrebno 

ozeleniti s prezimnimi rastlinami, saj se je ta ukrep s stališča dobre kmetijske prakse za naše kraje 

izkazal kot neugoden in težko izvedljiv. Strnišča smo ozelenili z neprezimnimi posevki. 

Poletje 2012 je bilo drugo najtoplejše v zadnjih 160-ih letih (za letom 2003). Poletno sušno obdobje, ki 

je marsikje odneslo precejšen delež pridelka, je trajalo od zadnje dekade junija pa do konca avgusta. V 

tem obdobju se je dnevna temperatura zraka v Lescah kar 34-krat povzpela nad 30 C. Prišlo je do 

prisilnega dozorevanja koruze zlasti na plitvejših tleh in posledično zgodnejšega spravila koruzne 

silaže. 

 

Lansko leto smo pridelali 1.340 ton travne silaže. 2.400 ton koruzne silaže, 33 ton sena, 80 ton 

ječmena, 175 ton pšenice in 105 ton slame. V mlekarno smo oddali 2.028.262 litrov mleka (oz. 7.568 

litrov po kravi) s 4,24%  maščobe in 3,39% beljakovin. Povprečna prodajna cena je bila za 2% nižja 

kot v letu 2011. V letu 2008 smo za 1 liter mleka dobili 1,32 kg popolne krmne mešanice za krave 

molznice, leta 2009 0,97 kg, leta  2010  0,96 kg, v letu 2011 0,98 kg, v lanskem letu pa le še 0,8 kg. 

Rojenih je bilo 272 telet. 

 

Na dan 31.12.2012 je bilo v kooperacijski reji na 16-ih kmetijah 171 plemenskih telic. 

Januarja je neurje močno poškodovalo streho senika, ki je bila še krita z azbestnimi salonitnimi 

ploščami. Spomladi smo adaptirali ostrešje in ga na novo prekrili s pločevinasto kritino. 

 

V letu 2012 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.- strokovni vodja 
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6.2 Posestvo Bled 
 

Posestvo Bled je v letu 2012 razpolagalo z 120 ha obdelovalnih zemljišč, od tega je bilo 80 ha njiv, 

ostalo so bili travniki in pašniki. S koruzno silažo smo zasejali 33 ha njiv, 15 ha z ozimnim ječmenom, 

12 ha njiv z ozimno pšenico. Pridelali smo 70 ton ječmena, ter 74 ton pšenice in s tem 51 ton slame,  

1300 ton travne silaže in 1060 ton koruzne silaže za potrebe posestva.  

 

V letu 2012 je bilo  proizvedenega 1.374,203 l mleka, kar pomeni 7,5 % manj kot v 2011 letu. V 

povprečju je bilo na posestvu 199 krav, od tega 48 plemenskih telic, 45 krav je bilo izločenih. Čreda se 

je povečala za 217 telet. Povprečna mlečnost krave v standardni laktaciji je znašala 7637 kg mleka. 

Mlečnost na krmni dan je znašala 21,4 kg mleka s 4,19 % mlečne maščobe in 3,33 % mlečnih 

beljakovin. 

 

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

je obnova strehe skladišča za stroje in pridelke uspešno končana.  

 

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

inšpekcijskega nadzora ugotovili prisotnost AFLATOKSINA v mleku. Nato je sledilo večkratno 

testiranje krme, da smo lahko izločili okuženo komponento. Testiranja so pokazala, da gre to za krmo 

- koruzni šrot proizvajalca Vajet. Takrat smo bili primorani začeti z izvajanjem ukrepov VURS-a 

glede prodaje mleka, kot tudi živali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravil: Kristjan Joras, dipl. inž. Zoot. – tehnično organizacijski vodja 
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7 POROČILO O POSLOVANJU SADOVNJAKA RESJE 
 

V  sadovnjaku Resje smo v letu 2012 izkrčili 2,1 ha nasada zlatega delišesa, ki je bil posajen leta 1975. 

 

7.1 Pridelava 
 

Jabolka smo pridelovali na okoli 25,5 ha. Od tega je 4 ha v začetni rodnosti ( drugo ali tretje leto). 4 ha 

pa so starejši sadovnjaki (posajeni leta 1984). V lanskem letu  je sadovnjak zgodaj spomladi tik pred 

cvetenjem prizadela močna pozeba cvetnega brstja. Najmočneje je spomladanska pozeba prizadela  

sorte idared, braeburn, melrose, alkmene, lord lambourne, jonagold. Drevesa teh sort so bila slabo 

obložena, oziroma so bili plodovi, ki so ostali na drevju predebeli, kar močno vpliva na skladiščno 

sposobnost jabolk.  Delno je pozebla tudi sorta zlati delišes, tako da kemično redčenje ni bilo 

potrebno. Smo pa jabolka redčili ročno, kjer je bilo to potrebno. Pozeble so tudi hruške in češplje. 

Zaradi ekstremnih vremenskih pogojev je bila zaščita sadnega drevja in plodov pred boleznimi in 

škodljivci zelo zahtevna. Lani smo imeli kar nekaj škode zaradi ptic, veveric in os. 

 

Jeseni je bilo obiranje oteženo zaradi neenakomernega dozorevanje glavne sorte v našem nasadu 

zlatega delišesa. Obiranje smo morali prekiniti zaradi obilnega deževja, ki je trajalo več dni. Močen 

dež v času obiranja, vpliva na slabšo skladiščno sposobnost jabolk. Na plodovih se hitreje razmnožijo 

glivice, ki povzročajo gnitje plodov. 

 

Kljub vsem težavam, je bil pridelek  jabolk  višji od pričakovanega in primerne kvalitete. Pri hruškah, 

slivah in orehih pa je bil pridelek minimalen oziroma ga ni bilo. 

 

Vrsta Pridelek(kg) 

JABOLKA 440 000 

HRUŠKE 357 

SLIVE 11 

OREHI 0 

SKUPAJ 440 368 

Tabela 1: Pridelek - jesen 2012 
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7.2 Prodaja 
 

Vrsta  
Prodaja 

(kg) (l) 

JABOLKA 453974   

HRUŠKE 598   

SLIVE 11   

OREHI 0   

JABOLČNI SOK   14384 

JABOLČNI KIS   1976 

Tabela 2: Količina prodanega sadja, soka in kisa od 1. 1. do 31. 12. 2012 

 

7.3 Zaloga 
 

Zaloga na dan 31. 12. 2012  je prikazana v naslednji tabeli. 

 

Vrsta Količina Enota 

JABOLKA 101861,3 kg 

HRUŠKE 0 kg 

SOK 4587 l 

KIS 1074 l 

Tabela 3: Zaloga na dan 31. 12. 2012 

 

Spomladanska pozeba je prizadela večji del Evrope. Količina pridelka je bila za 20-30 % manjša. 

Podobno je bilo tudi v Sloveniji. Posledica manjšega pridelka na celem območju je bila boljša prodaja 

jabolk. Povečala se je prodaja v sadovnjaku in prav tako večjim odkupovalcem. Cena je bila višja kot 

v prejšnji sezoni. K temu je pripomoglo  tudi večja ozaveščenost ljudi, da kupujejo slovensko sadje, ki 

je pridelano čim bližje. Upamo, da se bo ta trend v bodoče nadaljeval. Skoraj polovico pridelka smo 

prodali v maloprodaji na Resju. 

 

7.4 Splošno 
 

V začetku  leta 2012 smo poleg priprave sadja za prodajo, prodaje in razvoza sadja do maja opravili 

zimsko rez in vsa tekoča dela, ki morajo biti opravljena v tem času. 
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Aprila smo postavili mrežo proti toči še na 2,2 ha sadovnjaka, ki smo ga zasadili spomladi 2011. Del 

sredstev za mrežo smo pridobili iz skladov EU. Tukaj bi se rada zahvalila vodstvu oziroma 

računovodstvu za uspešno pripravljeno dokumentacijo za pridobitev sredstev, ki ja precej zahtevna. 

Zaključili smo oporo pri novem nasadu. Kar nekaj dela smo imeli z dotrajano oporo v starejših delih 

nasada, ki se je podrla zaradi vetra in dežja. 

 

V letu 2012 smo bili v sadovnjaku zaposleni štirje delavci, kar je zadnja leta ko se nam prodaja 

zavleče do maja premalo. Zaradi priprave jabolk za trg, razvoza in prodaje, nam zmanjkuje časa za 

delo v sadovnjaku. Pri delu si pomagamo s honorarnimi delavci, ki strokovnih del ne obvladajo in 

potrebujejo nadzor. Želimo si dodatnega sodelavca, ki bi znal prebirati sadje, nadzirati honorarne 

delavce pri prebiranju in prodajati sadje. Ko bi bila prodaja končana, bi opravljal preprostejša dela v 

sadovnjaku.  

 

Kljub temu, da je bila prodajna sezona dokaj uspešna moramo še vedno posvetiti večjo pozornost  

prodaji tako v samem sadovnjaku kot prodaji na debelo. 

 

V jeseni  2012 smo začeli z obnovo skladišča in prodajnih prostorov. Obnovo izvajamo sami, zato dela 

potekajo počasneje in še niso dokončana. 

 

V letu 2013 bomo zasadili 0,5 ha ekološkega nasada z odpornimi sortami.  Nujno bo potrebno obnoviti 

še 4 ha starega nasada. 

 

Za kakovostno nanašanje sredstev za zaščito sadnega drevja pred boleznimi in škodljivci bomo 

potrebovali nov pršilnik. Holderjev pršilnik star že več kot 40 let je odslužil svoje. Obnove je potrebna 

tudi ograja okrog nasada, ki jo seveda popravljamo toda po 53. Letih, odkar je bila postavljena je to 

vedno težje. Ne nazadnje pa bomo morali obnoviti tudi hišico  kateri imamo garderobo in pisarno, ker 

je streha že močno dotrajana poleg  tega so stene narejene iz azbestnih plošč, ki so se začele krušiti. 

Veliko dela je za nami, še več pred nami. Težki časi so bili , so in še bodo. Z vztrajnostjo, s pogledom 

v prihodnost, dobro voljo in veliko dela, korak za korakom bomo prišli do boljših rezultatov. 

 

 

 

 

 

 

 

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

8.1 Uvod 
 

Tudi v letu 2012 je strukturo prodaje predstavljal segment trgovskega blaga močnih krmil, mineralno 

vitaminskih dodatkov, energentov, mineralnih gnojil, sredstev za zaščito rastlin in predstavljajo enega 

(naj)pomembnejših dejavnikov. Skupna prodajna vrednost vseh blagovnih skupin po vseh prodajnih 

kanalih predstavlja 1.151.072,95 €, kar primerjalno z letom 2011 predstavlja za 13,4991% večjo 

prodajo. Prodaja po dobavnicah predstavlja 58,6217% celotne prodaje (l.2011 54%), prodaja po 

paragonih pa 41,3783% celotne prodaje (l.2011 45,89%), kar pomeni, da se prodaja preko 

dobavnic/ključni kupec kmet  povečuje, prodaja na maloprodaji pa rahlo upada. Vzroki temu gre iskati 

tako v težkih/potrošniških časih/kupni moči , kot tudi v nas samih/nezadostno »protežiranje« prodajnih 

artiklov v prodajalni ali komunikaciji/ni na ustreznem nivoju. Prodaja blaga v tranzitu /veleprodaja  

predstavlja 30,5487 % celotne prodajne vrednosti blaga v trgovini. Kljub velikim aktivnostim, katere 

smo izvajali skozi celo leto pa je RvC za 3,69% manjši v primerjavi z letom 2011. Za 0,26% je tudi  

manjša dosežena RvC pri tranzitu/veleprodaji  in  je posledica dviga rabatne lestvice do kmetov. 

 

Od zastavljenih ciljev, katere smo si zadali v preteklem letu še vedno nismo uspeli bolj temeljito 

»počistiti«/zmanjšati zaloge. Nabava blaga se je vršila preko enakega števila dobaviteljev kot preteklo 

leto/z ukinitvijo nekaterih se je le-ta zamenjal z drugim dobavitelji (v vseh primerih to ni bilo najbolj 

smotrno/nabava segmenta trgovskega blaga se  je pri dobavitelju, pri katerem smo imeli dogovorjene 

dobre prodajne pogoje zmanjšala/ukinila in nadomestila z drugim dobaviteljem. Tekom preteklega leta 

smo vključili v segment trgovskega blaga tudi velik obseg novih dobaviteljev/konsignatorjev 

(predvsem so to dobavitelji/lokalni pridelovalci,  kateri imajo svoje izdelke/pridelke v »Domačem 

kotičku).  V letu 2012 se je prodajalo trgovsko blago  23 (triindvajsetih) konsignatorjev/lani 16 

(šestnajstih).   

 

Nabava blaga za leto 2012 se je pri organizacijskih enotah (Poljče, Bled in Resje) po pričakovanjih 

izvajala bolj centralizirano/ še vedno ne v celoti, kot v preteklem letu (dosegli so se boljši pogoji, 

vhodna kontrola materiala in pregled nad  dokumentacijo je bil bolj učinkovitejši). Boljša 

centralizacija nabave pa je pripomogla tudi k večjemu obsegu poslovanja nabavne službe, njeni 

informiranosti na nabavnem trgu, boljšim spremljanjem tendenc cen in iskanju novih substitutov.  Pri  

tem ima veliko zaslugo predvsem posestvo Bled/vodja g. Joras Kristjan, za katerega lahko trdim, da se 

za več kot 85% nabave poslužuje nabavne službe.  
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Od zastavljenih ciljev, katere smo si v nabavni službi zadali smo uvedli; Klub CVETAL in 

GAIA/odziv po pričakovanjih, povečali nabavo blaga preko konsignatorjev, povečali segment nakupa 

blaga preko odkupa tržnih viškov pri kmetih (krompir, merkantilno žito, vino, fižol, kislo zelje in 

repa), povečali rabatno lestvico za kmeta pri nakupu krmil dobavitelja Jata Emona, mesečno izvajali 

akcije in člane ter ostale kupce obveščali preko e-pošte in internih letakov, izvedli nakup/uvedbo  

hladilnika za »Domači kotiček«, uspešno izvedli zadružni dan/ob pomoči sponzorjev-dobaviteljev. V 

začetku pomladi in jeseni  izvedli nagradno akcijo in izžrebali lepe praktične nagrade/pašni aparat 

(2X), žica za pastirja (1x)/sponzor Agrocenter, sesalec za listje/sponzor Bioteh.  Še vedno ni izdelan 

projekt kartice zaupanja »Vsak nakup šteje«. Pričakovanja ob uvedbi »Domačega kotička« so bila 

večja, kot kažejo kazalci prodaje/vzrok je verjetno tudi v tem, da so dvakrat (2) na teden 

enaki/alternativni ponudniki na tržnici pred poslovno zgradbo. Zbiranje odpadne folije/za ovijanje bal 

(katera predstavlja nevaren odpadek se je vršilo skozi celo leto. Evidentirali so štiriinpetdesed (54) 

evidenčnih listov (leta 2011 49). Skupaj je bilo zbrane 4920 kg odpadne folije (leta 2011 6540 kg).  

 

Tudi v letu 2013 bomo z zbiranjem odpadne folije nadaljevali. Pri samem prevzemu (zaradi 

spremembe zakonodaje ) pa vam bomo v bodoče namesto evidenčnih listov izdajali »Potrdilo o 

prevzemu«. 

 

Analize (opravljene v nabavni službi) konkurence/zadrug in velikih trgovskih sistemov so v letu 2012 

pokazale, da smo kmetom/v večini primerov tudi vrtičkarjem ponudili konkurenčne enake/nižje cene 

reprodukcijskega blaga (mineralna gnojila, semenska koruza in krompir, sredstva za varstvo rastlin). 

 

8.2 Analiza prodaje in nabave po prodajnih kanalih 
 

 

Iz spodnje tabele je razvidno, da je bila optimizacija nabav pri prioritetnih/ključnih dobaviteljih v letu 

2012 v celoti opravičena. Delež prodajne vrednosti je pri vseh dobaviteljih (izjema je le 

Mercator/nakup gnojila v decembru, prodaja pa se je izvajala v januarju 2013) enak ali večji od deleža 

nabavne vrednosti. Občutno se je povečala nabava/s tem posledično pa se je povečala tudi prodaja  pri 

dobaviteljih;  Jata Emona ( 25,59 %), Zrno (70,49%), Mercator (26 %),  Roko (53%). Nabava pri 

dobavitelju Semenarna se je zmanjšala za 58,67 %/dobavitelj ni uspel zagotoviti celovite ponudbe 

skozi celo leto. Alternativo smo poiskali v dobavitelju  Roko.  Občutno povečanje nabave pri 

dobaviteljih Zrno Raka in Mercator  je posledica dobrih nabavnih pogojev mineralnih gnojih ter 

sredstev za zaščito rastlin. 
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V spodnji razpredelnici je zajeto 16 (šestnajst) ključnih/prioritetnih dobaviteljev, ki imajo nabavni in 

prodajni delež večji/enak 1%. Nabava se je v letu 2012 vršila preko 140 dobaviteljev/od tega 23 

konsignatorjev (leta 2011 preko 141/16 konsignatorjev). Še vedno (pre)velik delež nabave (20,79%) 

predstavljajo dobavitelji, katerih delež nabave enak/manjši 0,80% nabave (lani 26%). Delež nekaterih 

je zanemarljiv /pri nekaterih celo  v upadu. 
 

LETO   2011       2012   

Dobavitelj Nabava/vrednost Nabava/delež Prodaja/nabavna  Prodaja/delež Nabava/vrednost Nabava/delež Prodaja/nabavna  Prodaja/delež 

         v EUR          v % vrednsot v €         v %        v EUR          v % vrednsot v €         v % 

SKUPAJ: 900.299,01 100,00 858.470,62 100,00 994.177,62 100,00 979.917,82 100,00 

JATA EMONA 323.435,70 35,93 327.757,12 38,18 406.207,01 40,86 410.899,18 41,93 

ZRNO 41.100,56 4,57 51.701,36 6,02 70.075,88 7,05 76.795,37 7,84 

VAJET 58.527,85 6,50 57.435,13 6,69 55.825,11 5,62 55.542,73 5,67 

MERCATOR  32.186,57 3,58 25.173,85 2,93 40.555,93 4,08 24.196,84 2,47 

SEMENARNA 79.810,04 8,86 50.539,70 5,89 32.984,85 3,32 35.989,43 3,67 

RAIFFEISEN   0,00 3.411,85 0,40 26.880,88 2,70 27.100,32 2,77 

KGZ SLOGA 36.933,62 4,10 21.477,46 2,50 22.805,89 2,29 22.281,16 2,27 

ROKO 12.968,48 1,44 20.039,08 2,33 19.856,95 2,00 20.965,31 2,14 

AGROCOM 24.841,75 2,76 18.814,82 2,19 17.805,73 1,79 16.761,91 1,71 

SI-JA 22.195,61 2,47 16.128,20 1,88 16.557,20 1,67 17.652,30 1,80 

AGROCHEM   0,00   0,00 15.831,60 1,59 9.319,60 0,95 

INTERINA 18.115,86 2,01 18.284,67 2,13 14.889,71 1,50 13.652,34 1,39 

INTERSEME   0,00 7.565,02 0,88 13.708,09 1,38 8.517,54 0,87 

BIOTEH   0,00 8.294,46 0,97 12.757,72 1,28 13.155,33 1,34 

AGROCENTER 12.525,48 1,39 11.428,77 1,33 10.558,58 1,06 11.288,19 1,15 

KIMI   0,00 9.208,61 1,07 10.208,21 1,03 9.004,47 0,92 

OSTALI DOBAV. 237.657,49 26,40 211.210,52 24,60 206.668,28 20,79 206.795,80 21,10 

Tabela 4: Analiza prodaje in nabave po prodajnih kanalih 

 

8.3 Index prodajne in nabavne vrednosti, zaloga po starosti na dan 31. 12. 
 

Index Index 

Zaloga po 

starosti 2011 

Zaloga po 

starosti 2012 

Skup. Naziv skupine PV 12/11 NV12/11 NV 31.12. v % NV 31.12. v % 

28 FOLIJA 109 106 0,08 1,57 

2 FUNGICIDI 109 109 0,93 1,05 

6 GALANTERIJA,PAPIR.G.,DETERGENTI,ČISTILA 100 98 4,16 3,91 

53 GOZDARSTVO;Rez.deli in oprema 144 118 0,23 0,20 

24 HERBICID 104 106 1,64 2,88 

48 HLEVSKA OPREMA IN PRIPOMOČKI 110 110 0,48 0,41 

7 INSEKTICID 92 94 4,29 4,16 

31 JERMENA 108 105 1,01 1,09 
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1 KLET OSTALO 334 367 4,32 3,47 

58 KLUB CVETAL 212 217   0,09 

34 KRMILA OSTALO 107 108 0,28 1,37 

47 LITERATURA, KNJIGE 66 63 0,33 0,30 

36 MESARSKA OPREMA IN PRIPOMOČKI 105 104 1,52 1,06 

23 MINERALNA GNOJILA 116 115 8,82 10,96 

29 MLEKO 164 156 0,13 0,34 

33 MOČNA KRMILA KLET 128 129 1,14 1,46 

27 MVD KLET 111 109 0,46 0,70 

11 NAFTNI DERIVATI,OLJA, MAZIVA 100 98 1,7 1,73 

46 NAGROBNI PROGARM 88 83 0,64 0,59 

8 OBUTEV,OBLAČILA 86 85 3,84 3,16 

42 PAŠNIŠTVO 105 107 1,1 0,65 

25 PIROTEHNIKA 118 117 0,42 1,98 

50 PLAŠČI, ZRAČNICE 33 29 0,06 0,23 

51 PREH. PROIZ.TUJI; piškoti, vina,olje,med 139 143 0,28 0,40 

45 PREHRAMBENI PROIZVODI;zel.svež,rezanci 122 124 0,08 0,09 

61 PROIZVODI BLED, POLJČE 386 236   0,01 

43 PROIZVODI SADOVNJAKA 300 343 0,01 0,03 

30 PVC POSODA 73 73 0,92 0,45 

44 REZ.DELI MOLZNI STROJ 144 146 0,45 0,32 

49 REZ.DELI;ležaji,semeringi,vijaki,podložk 127 126 0,45 0,57 

10 REZERVNI DELI 103 103 12,37 13,41 

32 RODENTICIDI 639 709 0,11 0,56 

22 SADNO DREVJE,GRMOVNICE,LONČNICE,SADIKE 117 110 0,03 0,03 

21 SEM.KORUZA 159 162 0,16 0,00 

14 SEM.KROMPIR 86 86   0,00 

5 SEMENA VRTNA,ČEBULNICE 95 93 2,84 2,28 

17 SEMENSKI  POSEVKI TRAV,ŽIT 95 101 2,9 1,85 

57 SEMENSKI POSEVKI ŽIT; ječmen, pšenica... 175 184   0,00 

56 SONČNICE 120 123   0,31 

20 SPEC.SRED.,SRED.ZA VRT 95 95 8,13 8,06 

19 SREDSTVA ZA MOZ.ENOTE,RAZKUŽILA,VETERINA 93 93 1,31 1,56 

40 STEKLO,PORCELAN,KERAMIKA 57 56 0,36 0,25 

54 SUHO CVETJE; aranžmaji razni 27 25   0,00 

9 SVEČE,ŽALNI PROGRAM, ARANŽMAJI RAZNI 92 89 2,7 1,52 

39 SVEŽE SADJE 165 156   0,01 

38 TEHNIČNI PLIN 79 79 0,17 0,51 

3 TRANZIT 126 126 0,02 0,02 

37 UTEKOČINJEN NAFTNI PLIN 80 79 0,28 0,29 

41 VETERINARSKA ZDRAVILA IN PRIPOMOČKI 100 96 0,39 0,27 

16 VRTNA GALANTERIJA 102 99 12,23 11,13 

13 VRTNO IN ROČNO ORODJE, OPREMA,STROJČKI 96 85 7,16 6,03 

18 VRVI,VEZIVA 110 110 1,25 1,51 

15 ZEMLJA 87 85 1,61 1,25 
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4 ZOO PROGRAM 81 78 2,68 1,48 

26 ŽITA 73 72 1,76 2,47 

NV-nabavna vrednost, PV-prodajna vrednost 

Do vključno 90 

dni   45,39 29,31 

Do vključno 180 

dni   15,83 11,16 

Do vključno 365 

dni   23,99 26,11 

Več kot 365 dni   14,79 33,41 

SKUPAJ   100,00 100,00 

*zmanjšanje zaloge <> 1% 

*povečanje zaloge <> 1% 

Tabela 5: Indeks prodajne in nabavne vrednosti, zaloga po starosti na dan 31. 12. 2012 

 

Obvladovanje in optimizacija zalog  v smislu njihove ustreznosti, višine in obračanja je bilo ključno 

vodilo pri doseganju zastavljenih ciljev. Iz gornje razpredelnice je razvidno, da nam v primerjavi z 

letom 2011 to v celoti ni uspelo. Zaloga v primerjavi z letom 2011  na dan  31.12. se je  povečala za 

2,92 %. Kljub zmanjšanju nabave/počasnemu ukinjanju določenega segmenta  blagovnih skupin; 

insekticidi, nagrobnega/žalnega  programa, sveč, vrtne galanterije, vrtnega  in ročnega orodja, delovne 

obutve in oblačil, PVC posod, vrtnih semen in čebulnic/index nabavne vrednosti omenjenih blagovnih 

skupin je v večini primerov enak  index-u prodajne vrednosti, se je na drugi strani povečevala nabava 

trgovskega segmenta blaga, katerih faktor obračanja je manj/ali enak enkrat na leto; rezervni 

deli/optimizacija zalog le-teh ni bila uspešna (razprodaja določenega segmenta blaga),  herbicidi, 

mineralna gnojila/kot posledica nakupa blaga v decembru, prodaja pa se je izvajala v januarju 2013, 

pirotehnika/blago je bilo v celoti vrnjeno dobavitelju januarju 2013.  

 

Z mesecem septembrom smo razdelili v maloprodaji prodajo na dva segmenta; prodaja v 

poslovalnici/vrši se v trgovini in prodaja preko veleprodaje/vrši se v nabavni službi. Zaradi novosti 

index z letom 2011 ni mogoč, kazalci pa kažejo, da je bila odločitev  pravilna, saj gre tu predvsem za 

blago po naročilu, katero neposredno ne bremeni trgovine/v večini primerov je obremenitev in 

razbremenitev skladišča še isti dan. Posledično pa naj bi se s tem tudi zmanjšal % zalog v trgovini do 

365 dni oz. nad 365 dni (iz zgornje razpredelnice je razvidno, da so se zaloge do 365/nad 365 dni v 

letu 2012 občutno povečale/vzrok je lahko tudi v tem, da se ne »protežira« blago kupcu, kateri je na 

zalogi v poslovalnici, pač pa se (pre)večkrat  razdrobljeno naroča blago po katerem kupec 

povprašuje/kljub temu, da je v poslovalnici alternativno blago z drugim komercialnim nazivom.  
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8.4 Zaključek 
 

Z učinki dela v preteklem letu 2012 smo zadovoljni. Realizacijo nam  je kljub težki potrošniški 

situaciji uspelo za malenkost dvigniti in je ponovno povsem primerljiva s preteklim letom.  

 

V trgovini so bili v letu 2012 redno zaposleni štirje (4) delavci/od meseca septembra pet (5) delavcev. 

V konicah sezone so jim na pomoč priskočili delavec s podjemno pogodbo in dijakinja in študentka  

BTŠ Naklo/v okviru redne prakse.  

 

V nabavni službi je bila redno zaposlena ena (1) delavka. 

 

V letu 2013 si želimo še večjega sodelovanja z Vami. Pričakujemo Vaše predloge po morebitnih 

spremembah, veseli pa bomo tudi Vaših konstruktivnih pritožb (na napakah se tudi učimo), kajti le-

tako bomo poglobili sodelovanje, ki nam bo v obojestransko veselje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravila: Tadeja Kunčič – nabavni referent 
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9 POROČILO O ODKUPU 
 

9.1 Prodaja in trženje v letu 2012 
 

 
V letu 2012 smo tržili oz. prodajali tako na domačem trgu, kot tudi na tujih trgih. 

 

− mleko, pridelano na posestvih  in odkupljeno mleko od kmetov smo prodajali izključno 

italijanskemu kupcu. Količina odkupljenega mleka od kmetov je nekoliko nižja od leta 2011 (za 

3%), ker je nekaj kmetov v letu 2012 prenehalo z oddajanjem mleka. Tudi količina oddanega 

mleka iz posestev je v letu 2012 nekoliko nižja kot v letu 2011 (za 6%). 

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

odkupljeno klavno govedo od kmetov smo prodali v Klavnico Škofja Loka (178 glav), kot tudi  v 

avstrijske klavnice, predvsem krave in nekaj telic (86 glav). Tako smo skupaj v letu 2012 prodali v 

klavnice 264 glav klavnega goveda, to je 5% več kot v letu 2011.  

Tudi v letu 2012 smo nadaljevali z organizacijo uslužnostnega klanja govedi za člane in nečlane iz 

območja naše zadruge, pa tudi območja drugih zadrug. Z uslužnostnim klanjem bomo nadaljevali 

tudi v bodoče. Uslužnostnega klanja je bilo 207 glav, ki ga  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. V letu 2012 sta se pridružila dva nova ponudnika, s prodajo mlečnih izdelkov (iz 

kravjega, ovčjega in kozjega mleka) ter prodajo kruha in peciva. 

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

Vse sadje je pridelano na osnovi integrirane pridelave. V letu 2012 je bila količina pridelanih 

jabolk enaka kot leto pred tem. Pridelali smo jih 440 ton.  Jabolka smo prodajali predvsem 

domačim kupcem. V jeseni napolnimo tudi hladilnico, z namenom, da podaljšamo prodajo do 

pomladi vsakodnevnim kupcem in da zagotovimo prodajo za daljše obdobje pogodbenim kupcem 
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in drugim trgovinam. Z jabolki redno oskrbujemo kar nekaj šol v bližnji in daljni okolici ter skoraj 

vse zadružne trgovine na Gorenjskem. V letu 2012 je bilo povpraševanje veliko. Do 31.12.2012 

smo prodali 339 ton.  Nekaj jabolk smo namenili  za lastno predelavo v sadni sok in jabolčni kis. 

Na dan 1.1.2013 znaša zaloga še 101 ton jabolk.  

 

9.2 Odkup tržnih viškov v letu 2012 in primerjava z leti 2008 do 2011 
 

 
MLEKO :          indeks 12/11 

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. 

Leto 2012                      54 proizvajalcev             5.446.995 lit.                                 97 

 

KLAVNE ŽIVALI : 

 

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

Leto 2008                                                                    110 kos                                   

Leto 2009                                                                      72 kos                                  

Leto 2010                                                                    114 kos                                

Leto 2011                                                                    130 kos     

Leto 2012                                                                    114 kos                                  88 

 

TELETA:                                                                                                                                          

Leto 2008                                                                      51 kos                                                                   

Leto 2009                                                                      53 kos                                 

Leto 2010                                                                      47 kos                                   

Leto 2011                                                                      33 kos   

Leto 2012                                                                      55 kos                               167                          

 

SLUŽNOSTNO KLANJE: 

Leto 2008                                                                     328 kos                                 

Leto 2009                                                                     328 kos                                

Leto 2010                                                                     317 kos                                  

Leto 2011                                                                     282 kos  

Leto 2012                                                                     207 kos                                73 
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JEDILNI KROMPIR :                         

Leto 2008                                                                    3445 kg                                 

Leto 2009                                                                    4205 kg                                 

Leto 2010                                                                  13814 kg                                  

Leto 2011                                                                    2990 kg  

Leto 2012                                                                     3767 kg                              126 

 

 

MERKANTILNA PŠENICA: 

Leto 2012                                                                     2235 kg   

 

9.3 Lastna pridelava v letu 2012 

 

MLEKO – POLJČE :                                                                                       indeks 12/11            

Leto 2008                                                            2.207.657  lit.                                

Leto 2009                                                            2.010.392  lit.                                  

Leto 2010                                                            2.154.328  lit.                                

Leto 2011                                                            2.125.073  lit. 

Leto 2012                                                            2.025.462  lit.                                   95                                  

 

MLEKO – BLED :              

Leto 2008                                                            1.461.118  lit.  

Leto 2009                                                            1.434.378  lit.                                                                                                              

Leto 2010                                                            1.499.174  lit.                                

Leto 2011                                                            1.484.814  lit.    

Leto 2012                                                            1.374.203  lit.                                  93                              

 

KLAVNO GOVEDO – POLJČE:                

Leto 2008                                                                      45  kos                                  

Leto 2009                                                                      66  kos                                   

Leto 2010                                                                      44  kos                                   

Leto 2011                                                                      56  kos                                 

Leto 2012                                                                      56  kos                               100 

                                                                                                                 

KLAVNO GOVEDO – BLED:                  

Leto 2008                                                                      45  kos   
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Leto 2009                                                                      26  kos                                                                                                                      

Leto 2010                                                                      32  kos                                   

Leto 2011                                                                      33  kos                                  

Leto 2012                                                                      39  kos                               118                        

 

JABOLKA – RESJE :              

Leto 2008                                                                     807  ton  

Leto 2009                                                                     479  ton                                             

Leto 2010                                                                     544  ton                                                                                                                 

Leto 2011                                                                     440  ton  

Leto 2012                                                                     440  ton                              100 

Zaloga 31.12.2012                                                 101.861  kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2012 prodajala surovo mleko na italijanski trg. 

Pogodbe o prodaji mleka se sklepajo za kvotno leto, to je od 1. aprila 2012 do 31. marca 2013. V 

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

 

10.1 Obseg odkupa in posredovanja mleko preko zbirnega centra 

 

Do 31.marca 2012 smo preko zbirno distribucijskega centra posredovali mleko naših članov zadruge, 

mleko KZ Cerklje, KZ Grosuplje, GO-KO, KZ Slovenska Bistrica in KZ Kamnik. Tako smo 

posredovali v Italijo 6,5 cisterne dnevno oziroma cca. 167000 l  mleka. 

 

S 1. aprilom 2012, ko se sklepajo nove pogodbe za novo kvotno leto, so z nami sodelovale vse 

omenjene zadruge. Najprej je KZ Cerklje naši zadrugi prodajala svoje viške mleka, z mesecem 

junijem 2012, pa so se zaradi težav z lastnim posredovanjem odločili za sklenitev pogodbe z našo 

zadrugo za 1 cisterno dnevno ter morebitnimi viški mleka preko celega leta. 

 

Skupno smo v letu 2012 odkupili in posredovali skoraj 54,5 milijonov litrov surovega mleka. 

Količinsko je bilo največ mleka posredovanega v mesecu marcu, najmanj pa meseca aprila. 

 

 
Graf 1: Količina oddanega mleka preko zbirnega centra v letu 2012 

 
Največjo količino mleka je preko leta oddala KZ Slovenska Bistrica.   

KGZ Sava je oddala 8.795.986 litrov mleka. 
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Graf 2: Količina oddanega mleka po zadrugah v letu 2012 

 
10.2 ODKUPNE CENE MLEKA   

 

A. ZADRUGA – MLEKARNA 

Odkupna cena mleka v naši zadrugi je bila dokaj stabilna preko celega leta. Najnižja osnovna odkupna 

cena mleka na ravni mlekarna – zadruga, je bila v tretjem tromesečju leta, najvišja pa v prvem 

tromesečju leta. Nagrajevanje kvalitete mleka je potekalo preko celega leta, kar je dodatno prispevalo 

k boljši osnovni odkupni ceni. 

 

Povprečna odkupna cena mleka ni bistveno dostopala od leta 2011. 

 

 

B. EVROPSKA UNIJA 

Po poročilu evropske komisije, decembra 2012, je odkupna cena mleka v članicah EU v mesecih 

januar in februar padla. Nižanje cene je bilo občutiti že v decembru 2011. Trend upadanja cen se je 

nadaljeval do poletja, potem pa se je pričel dvigovati, zaradi pritiska po večji potrebi/porabi mleka 

znotraj EU, kakor tudi drugod po svetu. Zadnja uskladitev povprečne odkupne cene za kmeta je bila v 

mesecu avgustu in je znašala 31,3 c/kg za standardno kvaliteto. 
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10.3  ZAKLJUČEK 

 

V preteklem letu je bila cena mleka vezana s pogodbo stabilna. Nihanja so bila opazna pri mleku, ki je 

na prostem trgu, vendar se v povprečju gibljejo okoli pogodbenih odkupnih cen. 

 

Kvote: v kvotnem letu 2011/2012 so bile dobavljene količine mleka 4,7% pod kvoto. Le šest držav 

članic EU so dosegle svoje nacionalne kvote. 

Tako postajajo kvote iz leta v leto manj pomembne, saj jih večina držav članic ne doseže. 

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

Delo na področju zemljiških zadev se je tudi v letu 2012  še vedno delno nadaljevalo na zadevah, ki se 

rešujejo že kar nekaj let. Nekatere  smo uspeli zaključiti v letu 2012, nekatere pa še niso rešene. 

 

1. Med najbolj perečimi zadevami bi izpostavila zadeve, ki jih rešujemo s Skladom kmetijskih 

zemljišč in gozdov RS. Še vedno nimamo rešenih vseh prenosov kmetijskih zemljišč in gozdov, ki 

jih je zadruga dolžna prenesti na Sklad, če jih je pridobila na neodplačen način. Sklad nam je sicer 

po dobrem letu posredoval seznam vseh zemljišč, za katera se je še potrebno opredeliti ali so 

predmet prenosa ali ne. Seznam je zelo obširen, pregledati je potrebno vsako parcelo posebej. Pri 

pregledu seznama sem ugotovila, da so na seznamu  tudi zemljišča, ki smo jih že vrnili v 

denacionalizacijskih postopkih agrarnim upravičencem ali fizičnim osebam in nismo več lastniki, 

kar je razvidno tudi iz podatkov v zemljiški knjigi. Seznam je sestavljen zelo površno. S tem Sklad 

želi vse delo prenesti na zadrugo, kar pa za zadrugo ne more biti sprejemljivo, tudi s strani 

finančnega vidika. Tako bo potrebno pogajanja in razgovore s Skladom v tej zadevi nadaljevati tudi 

v bodoče. Vendar s takim sodelovanjem, kot ga imamo s Skladom sedaj, prenosi ne bodo rešeni še 

nekaj let.  

2. Druga nerešena zadeva je menjava kmetijskih zemljišč v kompleksu čredink na posestvu Poljče v 

k.o. Begunje, ki so jih denacionalizacijski upravičenci dobili v last že leta 2009 (Cvenkel, 

Gregorc). Menjavo zadruga aktivno rešuje z lastniki. Gre za zemljišča v velikosti 10,5 ha. Problem 

je tudi v tem, da je več solastnikov, ki niso enotni v zahtevah. 

3. Tretja pereča zadeva je parcela v kompleksu sadovnjaka Resje, katere lastniki sindikati Slovenije 

so parcelo prodali Hotelu Podvin, ta pa jo sedaj prodaja »najboljšemu ponudniku« za visoko ceno. 

Interesent za nakup je tudi zadruga, seveda po sprejemljivi ceni. Pogajanja še trajajo. 

4. Denacionalizacijski postopki, v katerih je bila zadruga zavezanec za vračilo zemljišč so v večini 

primerov zaključeni. Postopek še poteka v primeru vračila Agrarni skupnosti Dovje-Mojstrana in  

zemljišča v k.o. Lancovo okrog nekdanjega zadružnega doma na Lancovem dedičem grofov Thurn. 

5. Urejanje postopkov vpisa etažne lastnine na objektih, katerih lastnik je bila zadruga so v zaključni 

fazi. Rešeni so vpisi za objekte  Poljče 34, Poljče 26 in Lancovo 30/a. V zaključni fazi je vpis za 

objekte Poljče 33 in Alpska 1, Bled, postopek pa teče tudi za objekt Grajska 48, Bled. 

6. V letu 2012 so nekaterim zakupnikom, ki imajo v zakupu zemljišča, ki so last zadruge, potekle 

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

ki ga je v letu 2011 sprejel Upravni odbor zadruge, objavili razpis za zakup zemljišč. Na osnovi 

rezultatov razpisa so bile nato sklenjene nove zakupne pogodbe. 

7. Zadruga je sklenila tudi nove zakupne pogodbe za kmetijska zemljišča, ki jih obdelujeta oba 

posestva, lastniki pa so druge pravne ali fizične osebe. Pogodbe so bile sklenjene z Občino 
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Radovljica za zemljišča okrog letališča Lesce (20 ha), z Župnijo Srednja vas v Bohinju za zemljišča 

v kompleksu čredink posestva Poljče (3,8 ha), z Borom Tekavčičem (dedič po pok. Antonu Vovku) 

za zemljišča v kompleksu čredink na posestvu Bled (4 ha) in s podjetjem Sorg za dodatna zemljišča 

na Dobah v k.o. Želeče, ki jih bo obdelovalo posestvo Bled (0,25 ha). Podaljšali smo tudi nekaj 

zakupnih pogodb s fizičnimi osebami, katerim je potekel rok zakupa in se nahajajo v kompleksih, 

ki jih obdelujeta oba posestva. 

8. V letu 2012 smo izvedli tudi nekaj postopkov prodaje zemljišč, katerih lastnik je zadruga. Prodali 

smo zemljišča, ki so kot funkcionalna zemljišča ob stanovanjskih objektih fizični oseb in jih 

zadruga ne potrebuje za lastne potrebe. Zemljišča smo prodali v k.o. Kranjska Gora (Robič Anton, 

Škrbec Gena), v k.o. Dovje (Nemeček Ivana), v k.o. Doslovče (Zupan Ivan, Tajnikar Franc, otroško 

igrišče na Rodinah Občini Žirovnica), v k.o. Lancovo (PGD Lancovo), v k.o. Dobrava pri Kropi in 

k.o. Zaloše (Fister Marjan). Za vse prodaje je UO zadruge izdal pozitivno soglasje. 

9. Uredili smo tudi nekaj pogodb o brezplačnem prenosu zemljišč, ki predstavljajo poti v naseljih 

(Občina Žirovnica). S pogodbami smo tudi uredili zadeve o odplačnem prenosu zemljišč, ki so bila 

v preteklih letih odvzeta za potrebe izgradnje avtoceste Hrušica-Vrba in Vrba-Črnivec-Peračica in 

še ni bilo urejenega vpisa v zemljiško knjigo. 

10. Gospodarjenje z gozdovi: 

Na osnovi naših vlog za odobritev poseka lesa, je bilo s strani Zavoda za gozdove Slovenije 

odobreno 577,2 m3 poseka dreves v k.o. Spodnje Gorje, Plavški rovt, Lancovo, Bled in Dobrava 

pri Kropi. 

 

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 izdaja Zavod za gozdove Slovenije, je zadruga prejela odločb za obvezen posek 217,2 m3 

dreves. Vse skupaj znaša 794,4 m3. 

 

Dejansko smo posekali 827,88 m3 lesa. Za potrebe posestva Poljče smo na razrez peljali 22,1 m3, 

ostalo 805,78 m3 pa smo prodali v Megales. Znesek prodanega lesa znaša 51.666,11 €. 

 

V gozdu na Višcah (k.o. Bled) smo na površini okrog 1,5 ha morali opraviti gojitvena dela: 

obžetev, nega mladja, nega gošče, nega letvenjaka, odstranjevanje vzpenjavk, odstranjevanje tulcev 

in premazi vršičkov. Delo je opravil pogodbeni delavec. Za omenjena gojitvena dela smo prejeli 

republiška sredstva iz naslova financiranje in sofinanciranje vlaganj v gozdove v skupnem znesku 

972,75 €.  

 

 

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

31. 12. 2012 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. 6 

III.-IV. 11 

V. 11 

VI. 4 

VII.-VIII. 4 

SKUPAJ 36 

Tabela 6: Struktura zaposlenih na dan 31. 12. 2012 

 

V letu 2013 nimamo načrtov zaposlovanja novih delavcev.  

 

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

Povečan obseg dela 

1 

1  

Tabela 7: Število zaposlenih za določen čas 

 

12.1 Fluktuacija 

 

V letu 2012 smo aprila prekinili delovno razmerje za določen čas, drugemu delavcu pa smo prekinili 

delovno razmerje za nedoločen čas iz krivdnega razloga, zato smo namesto njega zaposlili novo 

delavko za določen čas. Ob koncu oktobra smo zaradi nenadne hude bolezni in dolgotrajnega 

okrevanja enega izmed delavcev, zaposlili novega delavca za določen čas za nadomeščanje odsotnega 

delavca.  

STOPNJA IZOBRAZBE 
PRIHODI 

NED. DOL. VSI 
 

ODHODI 

NED. DOL. VSI 
 

Osnovnošolska ali manj 
 

/ / / 
 

 
2 / 2 

 

Nižja poklicna 
 

/ / / 
 

 
/ / / 

 

Srednja poklicna 
 

/ / / 
 

 
/ / / 

 

Srednja strokovna   
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/ / / 
 

/ / / 
 

Višja strokovna 
 

/ / / 
 

 
/ / / 

 

Visoka strokovna 
 

/ / / 
 

 
/ 1 1 

 

Univerzitetna 
 

/ / / 
 

 
/ / / 

 

Specializacija 
 

/ / / 
 

 
/ / / 

 

Magisterij 
 

/ / / 
 

 
/ / / 

 

Doktorat 
 

/ / / 
 

 
/ / / 

 

SKUPAJ 
 

/ / / 
 

 
2 1 3 

 

Tabela 8: Fluktuacija glede na izobrazbo v letu 2012 

 

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 1 
Smrt / 
Tabela 9: Število prenehanj delovnega razmerja glede na razlog 

 

12.2 Poškodbe pri delu in nadure 
 

ŠTEVILO POŠKODB V LETU 2012 ŠTEVILO NADUR V LETU 2012 
2 / 

Tabela 10: Poškodbe pri delu in nadur v letu 2012 

 

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 

 
48 

Trgovina Lesce Pomoč v trgovini in skladišču 1 
Tabela 11: Število podjemnih pogodb v letu 2012 

 

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. 2012 

 

v EUR brez centov 

Postavka 

Stanje           
31. 12. 
2012 

Stanje           
31. 12. 
2011 

Indeks 
12/11 

  SREDSTVA 9.498.939 8.896.182 107 
A. Dolgoročna sredstva 4.987.690 5.152.631 97 

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 19.192 24.628 78 
II. Opredmetena osnovna redstva 4.559.267 4.689.444 97 
III. Naložbene nepremičnine 406.899 435.719 93 
IV. Dolgoročne finančne naložbe 1.000 
V. Dolgoročne poslovne terjatve 1.332 2.840 47 
VI. Odložene terjatve za davek 
B. Kratkoročna sredstva 4.508.948 3.740.952 121 
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 
II. Zaloge 649.729 614.185 106 
III. Kratkoročne finančne naložbe 322.981 287.812 112 
IV. Kratkoročne poslovne terjatve 3.524.914 2.833.059 124 
V. Denarna sredstva 11.324 5.896 192 
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 2.301 2.599 89 

  ZUNAJBILANČNA SREDSTVA 8.167.683 7.841.390 104 

  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 9.498.939 8.896.182 107 
A. Kapital 5.239.424 5.198.655 101 
I. Zadružni kapital 1.475.404 1.475.404 100 
II. Kapitalske rezerve 3.556.853 3.556.853 100 
III. Rezerve iz dobička 73.340 70.976 103 
IV. Presežek iz prevrednotenja 36.197 42.705 85 
V. Preneseni čisti dobiček 52.718 44.952 117 
VI. Čisti dobiček poslovnega leta 44.912 7.765 578 
B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 142.595 78.866 0 
C. Dolgoročne obveznosti 550.034 691.724 80 
I. Dolgoročne finančne obveznosti 550.034 691.724 80 
II. Dolgoročne poslovne obveznosti 
III. Odložene obveznosti za davek 
Č. Kratkoročne obveznosti 3.564.982 2.925.238 122 
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 

II. Kratkoročne finančne obveznosti 280.000 280.000 100 
III. Kratkoročne poslovne obveznosti 3.284.982 2.645.238 124 
D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 1.904 1.699 112 

  ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI 8.167.683 7.841.390 104 
 
 



 
35 

13.1.2 Izkaz poslovnega izida za obdobje od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 

 

v EUR brez centov 

  Postavka 

Stanje           
31. 12. 
2012 

Stanje           
31. 12. 
2011 

Indeks 
12/11 

A. Čisti prihodki od prodaje 18.420.077 15.784.257 117 
I. Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu 1.924.085 1.714.975 112 
II. Čisti prihodki od prodaje na trgu EU 16.492.158 14.057.202 117 
III. Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU 3.834 12.080 

B. 
Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane 
proizvodnje 41.963     

C. 
Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane 
proizvodnje   13.673 0 

Č. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 125.609 125.605 100 

D. 
Subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije in drugi prihodki, ki 
so povezani s poslovnimi učinki 269.192 260.130 103 

E. Drugi poslovni prihodki 95.867 208.147 46 
F. Kosmati donos od poslovanja 18.952.708 16.364.466 116 
G. Poslovni odhodki 18.924.641 16.283.337 116 
I. Stroški blaga, materiala in storitev 17.688.840 15.025.504 118 
II. Stroški dela 842.197 894.856 94 
III. Odpisi vrednosti 317.817 325.049 98 
IV. Drugi poslovni odhodki 75.787 37.928 200 
H. Dobiček (izguba) iz poslovanja 28.067 81.129 35 
I. Finačni prihodki 42.674 40.424 106 
I. Finančni prihodki iz deležev 3.647 31.844 11 
II. Finančni prihodki iz danih posojil 
III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 39.027 8.580 455 
J. Finančni odhodki 49.042 161.487 30 
I. Finačni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 89.734 0 
II. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 43.819 64.644 68 
III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 5.223 7.109 73 
K. Drugi prihodki 47.810 53.369 90 

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

II. Drugi finančin prihodki in ostali prihodki 47.810 53.369 90 
L. Drugi odhodki 22.233 5.261 423 
M. Celotni dobiček (izguba) 47.276 8.174 578 
N. Davek iz dobička   0   
O. Odloženi davki 0 0   
P. Čisti dobiček (zguba) obračunskega obdobja 47.276 8.174 578 
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13.1.3 Izkaz drugega vseobsegajočega donosa 

 

v EUR brez centov 

  Postavka 

Stanje           
31. 12. 
2012 

Stanje           
31. 12. 
2011 

Indeks 
12/11 

O. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 47.276 8.174 578 

I. 
Spremembe presežka iz prevrednotenja neopredmetenih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev 8.456 8.541 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 55.732 16.715 333 

 
 

13.1.4 Izkaz denarnih tokov za leto 2012 
 

 
v EUR brez centov 

    Postavka 2012 2011 

A   DENARNI TOKOVI PRI POSLOVODENJU     
a) Postavke izkaza poslovnega izida 112.869  65.082  

Poslovni prihodki (razen za prevrednotenja) in finančni prihodki          
iz poslovnih terjatev 18.647.100  16.025.609  

Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in 
finančni odhodki iz poslovnih obveznosti -18.534.231  -15.960.527  
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 -65.244  136.967  
Začetne manj končne poslovne terjatve -700.025  668.404  
Začetne manj končne ativne časovne razmejitve 298  3.805  
Začetne manj končne odložene terjatve za davek 0  0  
Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 0  0  
Začetne manj končne zaloge -35.544  2.637  
Končni manj začetni poslovni dolgovi 642.208  507.674  
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije 27.819  22.595  
Končne manj začetne odložene obveznosti za davek 0  0  

c) Pribitek prejemkov pri poslovanju ali pribitek izdatkov pri 
poslovanju (a+b) 47.626  -71.885  

B   DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU     
a) Prejemki pri naložbenju 3.620  58.852  

Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih 3.620  40.818  
Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev 0  0  
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 0  18.034  
Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin 0  0  
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb 0  0  
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Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 0  0  
b) Izdatki pri naložbenju  0  -6.936  

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev 0  -67.100  
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 0  60.164  
Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin 0  0  
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb 0  0  
Izdatki za pridobirev kratkoročnih finančnih naložb 0  0  

c) Pribitek prejemkov pri naložbenju ali pribitek izdatkov pri 
naložbenju (a+b) 3.620  51.916  

C   DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU     
a) Prejemki pri financiranju 0  58.334  

Prejemki od vplačanega kapitala 0  0  
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti 0  0  
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 0  58.334  

b) Izdatki pri financiranju -45.818  -58.073  
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje -45.818  -58.073  
Izdatki za vplačila kapitala 0  0  
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti 0  0  
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti 0  0  
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku 0  0  

c) Pribitek prejemkov pri financiranju ali pribitrek izdatkov pri 
financiranju (a+b) -45.818  261  

Č   KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV 11.324  5.896  
    Denarni izid v obdobju (seštevek pribitkov Ac, Bc in Cc) 5.428  -19.708  
    Začetno stanje denarnih  sredstev 5.896  25.604  
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13.1.5 Izkaz gibanja kapitala 

 

2011 
Nerazdeljivi 

zadružni 
kapital 

Obvezni 
deleži 
članov 

zadruge 

Kapitalske 
rezerve 

Zakonske 
rezerve 

Presežek 
iz pre-        

vrednotenj 

Preneseni 
čisti 

dobiček 
(izguba) 

Čisti izid 
poslovnega 

leta 

Skupaj 
kapital 

A1. Končno stanje 31. 12. 2010 1.448.908 26.496 3.556.853 70.567 34.527 44.952   5.182.303 

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 44.952   5.182.303 

B1. Spremembe lastniškega kapitala                 

a) Vpis vpoklicanega osnovnega kapitala                 

b) Vpis nevpoklicanega osnovnega kapitala                 

c) Vpoklic vpisanega osnovnega kapitala                 

č) Vnos dodatnih vplačil kapitala                 

d) 
Nakup lastnih delnic in lastnih poslovnih 
deležev 

                

e) 
Odtujitev oziroma umik lastnih delnic in 
lastnih poslovnih deležev 

                

f) Vračilo kapitala                 

g) Izplačilo dividend                 

h) 
Izplačilo nagrad organom vodenja in 
nadzora 

                

i) Druge spremembe lastniškosti kapitala                 

B2. 
Celotni vseobsegajoči donos 
poročevalskega obdobja 

        8.178   8.174 16.352 

a) Vnos čistega poslovnega izida             8.174 8.174 

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

        8.632     8.632 

č) 
Sprememba presežka iz prevrednotenja 
finančnih naložb 

        -454     -454 

d) Druge sestavine vseobsegajočega donosa                 

B3. Spremembe v kapitalu       409   
 

-409 0  

a) 

Razporeditev preostalega dela čistega 
dobička 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 
  

-409  0 

c) 

Razporeditev dela čistega dobička za 
oblikovanje dodatnih rezerv po sklepu 
skupščine 

                

č) 
Poravnava izgube kot odbitne sestavine 
kapitala 

           
  

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

                

e) 

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

                

f) Druge spremembe v kapitalu                 

C. Končno stanje 31. 12. 2011 1.448.908 26.496 3.556.853 70.976 42.705 44.952 7.765  5.198.655 

  BILANČNI DOBIČEK/IZGUBA 2011           44.952  7.765 52.717 
Tabela 12: Gibanje kapitala 2011 
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2012 
Nerazdeljivi 

zadružni 
kapital 

Obvezni 
deleži 
članov 

zadruge 

Kapitalske 
rezerve 

Zakonske 
rezerve 

Presežek 
iz pre-        

vrednotenj 

Preneseni 
čisti 

dobiček 
(izguba) 

Čisti izid 
poslovnega 

leta 

Skupaj 
kapital 

A1. Končno stanje 31. 12. 2011 1.448.908 26.496 3.556.853 70.976 42.705 44.952 7.765 5.198.655 

a) Preračuni za nazaj                 

b) Prilagoditve za nazaj                 

A2. Začetno stanje 1. 1. 2012 1.448.908 26.496 3.556.853 70.976 42.705 44.952 7.765 5.190.655 

B1. Spremembe lastniškega kapitala 0 0 0 0 0 0 0 0 

a) Vpis vpoklicanega osnovnega kapitala                 

b) Vpis nevpoklicanega osnovnega kapitala                 

c) Vpoklic vpisanega osnovnega kapitala                 

č) Vnos dodatnih vplačil kapitala                 

d) 
Nakup lastnih delnic in lastnih poslovnih 
deležev 

                

e) 
Odtujitev oziroma umik lastnih delnic in 
lastnih poslovnih deležev 

                

f) Vračilo kapitala                 

g) Izplačilo dividend                 

h) 
Izplačilo nagrad organom vodenja in 
nadzora 

                

i) Druge spremembe lastniškosti kapitala                 

B2. 
Celotni vseobsegajoči donos 
poročevalskega obdobja 

0 0 0 0 -6.508 0 47.276 40.768 

a) Vnos čistega poslovnega izida             47.276 47.276 

b) 
Sprememba presežka iz prevrednotenja 
neopredmetenih sredstev 

                

c) 
Sprememba presežka iz prevrednotenja 
opredmetenih sredstev 
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č) 
Sprememba presežka iz prevrednotenja 
finančnih naložb 

        -6.508     -6.508 

d) Druge sestavine vseobsegajočega donosa                 

B3. Spremembe v kapitalu 0 0 0 2.364 0 7.765 -10.129 0 

a) 

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

          7.765  -7.765 0  

b) 

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

      2.364   
 

-2.364 0 

c) 

Razporeditev dela čistega dobička za 
oblikovanje dodatnih rezerv po sklepu 
skupščine 

                

č) 
Poravnava izgube kot odbitne sestavine 
kapitala 

                

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

                

e) 

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

                

f) Druge spremembe v kapitalu                 

C. Končno stanje 31. 12. 2012 1.448.908 26.496 3.556.853 73.340 36.197 52.717 44.912 5.239.424 

  BILANČNI DOBIČEK/IZGUBA 2012           52.717 44.912 97.629 
Tabela 13: Gibanje kapitala 2012
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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 (RSR 

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

temeljijo na knjigovodskih 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 umeritve, 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, izkazujejo pa se 

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

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

prodajno vrednostjo in neodpisano vrednostjo prenese med prevrednotovalne prihodke, če je prodajna 
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vrednost višja od knjigovodske oz. med prevrednotovalne odhodke, če je prodajna vrednost nižja od 

knjigovodske vrednosti. 

 

V letu 2012 je zadruga odpisala izrabljeno oz. neuporabno neopredmeteno osnovno sredstvo v višini 

250 EUR. Povečanja zaradi prevrednotenja neopredmetenih sredstev v tem letu zadruga ni beležila. 

Na dan 31. 12. 2012 tako znašajo neopredmetena sredstva 19.192 EUR in predstavljajo dolgoročne 

premoženjske pravice v višini 13 EUR, dolgoročne odložene stroške razvijanja v višini 18.230 EUR in 

druga neopredmetena sredstva v višini 949 EUR. 

 

Za vrednotenje neopredmetenih sredstev se uporablja model nabavne vrednosti. 

 

Dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev zadruga na dan 31. 12. 2012 ne izkazuje. 

 

Opredmetena osnovna sredstva in naložbene nepremičnine 

 

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

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

predstavlja njihov kumulativni odpis kot posledico amortiziranja. 

 

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

vrednostjo. 

 

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

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

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

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

če povečujejo bodoče koristi v primerjavi s prej ocenjenimi. 

 

Za vrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin se uporablja model 

nabavne vrednosti. 

 

Stanje opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31. 12. 2012 je 4.559.266 EUR, stanje naložbenih 

nepremičnin pa 406.899 EUR. 
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(v EUR brez centov) 

Opredmetena  osnovna 
sredstva in naložbene 

nepremičnine 

Stanje 
1.1.2012 

Nove 
nabave 

2012 

Odpisi 
2012 

(prodaja) 

Nabrani 
popravki 

2012 
(amortizacija) 

Stanje 
31.12.2012 

Zemljišča 1.288.900 7.879 18.874  1.277.905 
Gradbeni objekti 2.401.941 92.810  104.473 2.390.278 
Oprema 396.789 14.727 7.602 104.632 299.282 
Drobni inventar, ki se vodi 
posamično 

14.385 2.360  3.645 13.100 

Opredmetena osnovna sredstva 
v gradnji in izdelavi 

91.460 85.479 107.933  69.006 

Predujmi za pridobitev 
osnovnih sredstev 

     

Gozdovi 45.122 2 27  45.097 
Večletni nasadi 119.454 33.071  6.526 145.999 
Osnovna čreda 331.393 117.034 88.020 41.808 318.599 
Naložbene nepremičnine 435.719 870 26.486 3.204 406.899 
SKUPAJ: 5.125.163 354.232 248.942 264.288 4.966.165 
Tabela 14: Stanje opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin 
 

Sestava zemljišč na dan 31. 12. 2012 je sledeča: 

(v EUR brez centov) 

Zemljišča 
Stanje na dan 31. 12. 

2012 
Stanje na dan 31. 12. 

2011 
Kmetijska zemljišča 813.707 814.038 
Gradbena zemljišča 76.232 76.450 
Ostala zemljišča 387.966 397.412 
SKUPAJ: 1.277.905 1.288.900 
Tabela 15: Stanje zemljišč 
 

Naložbene nepremičnine v skupni vrednosti 406.899 EUR predstavljajo 530.150 ha kmetijskih 

zemljišč in 6.580 ha gozdov. 

 

Vrednost gradbenih objektov na dan 31. 12. 2012 znaša 2.390.278 EUR. Nabavo gradbenih objektov 

v letu 2012 predstavlja zamenjavo strehe na posestvo Bled in strehe na posestvu Poljče. 

(v EUR brez centov) 

Oprema in drobni inventar, ki se vodi 
posamično 

Stanje na dan 31. 12. 
2012 

Stanje na dan 31. 12. 
2011 

Proizvajalna oprema 289.854 376.403 
Lesena oprema 2.588 12.678 
Računalniška oprema 6.840 7.708 
Drobni inventar, ki se vodi posamično 13.100 14.385 
SKUPAJ: 312.382 411.174 
Tabela 16: Stanje opreme in drobnega inventarja, ki se vodi posamično 
 

Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi predstavljajo obnovo  strehe na posestvu 

Poljče, gradbeni objekt v pridobivanju (prizidek sortirnice sadovnjak Resje) in večletne nasade v 

pridobivanju v skupni vrednosti 69.006 EUR. 
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V letu 2012 je zadruga pridobila večletne nasade v višini 33.071 EUR, nekaj pa jih je še v 

pridobivanju (v višini 49.010 EUR). 

 

Vrednost osnovne črede se je v letu 2012 v primerjavi z letom 2011 znižala za 12.794 EUR. 

 

Amortizacija 

 

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

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

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

metoda enakomernega časovnega amortiziranja. 

 

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

letom ne spreminjajo. 

 

Uporabljene amortizacijske stopnje 
Gradbeni objekti 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 17: Amortizacijske stopnje 
 

Dolgoročne finančne naložbe 

 

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

finančne naložbe znaša 1.000 EUR. 

 

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 štejejo ukinitev proizvodnje, pretečen rok uporabe, prepoved uporabe zalog… V 
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primeru ugotovitve oz. potrebe po znižanju vrednosti zalog na znesek iztržljive vrednosti, zadruga 

oceni zaloge in predlaga ustrezen odstotek znižanja z utemeljitvijo. 

 

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

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

zadruga ne opravlja. 

 

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

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

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

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

stroških. 

 

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

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

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

 

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

 

(v EUR brez centov) 

Zaloge 
31.12.2011 

Vrednost 
po 

nabavnih 
cenah 

Vrednost 
po 

planskih 
cenah 

31.12.2012 

Odmik 
od 

planskih 
cen 

Iztržljiva 
knjigovodska 

vrednost 
31.12.2012 

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 18: Zaloge na dan 31. 12. 2011 

 
(v EUR brez centov) 

Zaloge 
31.12.2012 

Vrednost 
po 

nabavnih 
cenah 

Vrednost 
po 

planskih 
cenah 

31.12.2012 

Odmik 
od 

planskih 
cen 

Iztržljiva 
knjigovodska 

vrednost 
31.12.2012 

Struktura 
v % 

Material 49.375   49.375 7 
Nedokončana proizvodnja  58.070 1.090 59.160 9 
Proizvodi  270.219 77.930 348.149 54 
Trgovsko blago 193.045   193.045 30 
SKUPAJ: 242.420 328.289 79.020 649.729 100 
Tabela 19: Zaloge na dan 31.12.2012 
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Nedokončano proizvodnjo in lastne proizvode zadruga čez leto vrednoti količinsko po planskih cenah, 

na koncu poslovnega obdobja pa prevrednoti vrednost lastnih proizvodov na iztržljivo knjigovodsko 

vrednost z odmikom od planskih cen. 

 

Dolgoročne in kratkoročne poslovne terjatve 

 

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

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

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

 

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

oblikuje popravek vrednosti v breme prevrednotovalnih poslovnih odhodkov pred zaključkom 

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

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

posebej. Popravek ločeno izkaže kot postavko dvomljivih netoženih terjatev. 

 

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

katerega lastnik je zadruga. 

 

Dolgoročnih poslovnih terjatev zadruga nima zavarovanih. 

(v EUR brez centov) 

Kratkoročne poslovne terjatve  
31.12.2011 

Vrednost na dan 
31.12.2011 

Struktura v % 

Kratkoročne terjatve do kupcev v domovini 124.736 4 
Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini 2.415.482 86 
Druge kratkoročne terjatve 292.841 10 
SKUPAJ: 2.833.059 100 
Tabela 20: Kratkoročne poslovne terjatve na dan 31.12.2011 

(v EUR brez centov) 

Kratkoročne poslovne terjatve  
31.12.2012 

Vrednost na dan 
31.12.2012 

Struktura v % 

Kratkoročne terjatve do kupcev v domovini 174.484 5 
Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini 2.981.876 85 
Druge kratkoročne terjatve 368.454 10 
SKUPAJ: 3.524.914 100 
Tabela 21: Kratkoročne poslovne terjatve na dan 31.12.2012 
 

 

 

 

 

 



 
48 

Struktura kratkoročnih terjatev do kupcev po zapadlosti na dan 31.12.2012 je sledeča: 

 

Stanje na dan 31.12.2012  
Znesek v EUR brez 

centov 
Struktura v % 

Ne zapadlo 1.618.370 51 
Zapadlo do 30 dni 1.490.325 46 
Zapadlo do 60 dni 13.216 1 
Zapadlo do 90 dni 2.859 1 
Zapadlo nad 90 dni 31.690 1 
SKUPAJ: 3.156.460 100 
Tabela 22: Struktura kratkoročnih terjatev do kupcev po zapadlosti 
 

Kratkoročne finančne naložbe 

 

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

poslovnega izida. 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 nimam 

pomembnega oz. prevladujočega vpliva. 

(v EUR brez centov) 

Kratkoročne 
finančne naložbe 

Stanje 31. 12. 
2011 

Povečanje Zmanjšanje 
Stanje 31. 12. 

2012 
Delnice 272.565 35.246 77 307.734 
Deleži 15.247   15.247 
Kratkoročna 
posojila 

    

Kratkoročni 
depoziti v bankah 

    

SKUPAJ: 287.812 35.246 77 322.981 
Tabela 23: Kratkoročne finančne naložbe 
 

Denarna sredstva 

 

Zadruga na dan 31. 12. 2012 ni imela odobrenega okvirnega bančnega kredita. 

(v EUR brez centov) 

Denarna sredstva 
Stanje  

31. 12. 2012 
Stanje  

31. 12. 2011 
Struktura 2012 

Gotovina v blagajnah 2.342 2.827 21 
Denarna sredstva na TRR 8.982 3.069 79 
SKUPAJ: 11.324 5.896 100 
Tabela 24: Denarna sredstva 
 

Zabilančna sredstva in obveznosti 

 

Zabilančna sredstva v zadrugi na dan 31. 12. 2012 predstavljajo kmetijska zemljišča v skupni 

vrednosti 7.167.683 EUR (to so zemljišča, ki niso v lasti zadruge, jih ima pa le-ta v najemu oz. 

zakupu). 
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Zabilančne obveznosti v zadrugi na dan 31. 12. 2012 predstavljajo hipoteko na upravno stavbo v 

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

DBS d.d. 

 

 
Graf 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, presežek iz prevrednotenja, preneseni čisti poslovni izid in 

čisti poslovni izid leta. 

 

Če bi zadruga prevrednotila kapital z rastjo cen življenjskih potrebščin v letu 2012, ki je znašal 2,7 %, 

bi se čisti dobiček poslovnega leta 2012 znižal za 139.211 EUR in bi tako znašala čista izguba 

poslovnega leta 91.934 EUR. 

 

Pojasnilo: znesek kapitala, ki se prevrednoti je 5.155.950 EUR. 

 

Zadruga je poslovno leto 2012 zaključila s čistim dobičkom v višini 49.770 EUR, 5 % tega zneska bo 

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

nerazporejen. 
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(v EUR brez centov) 

 Leto 2012 Leto 2011 
Čisti dobiček (izguba) poslovnega leta 47.276 8.174 
Preneseni čisti dobiček (izguba) 52.717 44.956 
Povečanje zakonskih rezerv -2.364 -409 
BILANČNI DOBIČEK 97.629 52.717 
Tabela 25: Bilančni dobiček 
 

Na dan 31. 12. 2012 zadruga izkazuje presežek iz prevrednotenja zgradb, ki je bilo opravljeno v letu 

2005, v višini 42.278 EUR. 

 

Učinke spremembe prevrednotenja zgradb poslovnega leta izkazujemo v Izkazu vseobsegajočega 

donosa. 

 

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 

 

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

pojavila v obdobju, ki ni zagotovo določeno. Zadruga je v letu 2012 oblikovala rezervacijo v višini 

36.115 EUR, kar predstavlja druge rezervacije za pokrivanje pričakovanih prihodnjih stroškov, 

nastalih za poplačilo prispevkov in davkov od odpravnin, izplačanih v preteklih letih. 

 

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

gospodarstev v višini 106.480 EUR. Ta sredstva izkazuje kot prejete denarne podpore na kontih 

skupine 96. 

 

Dolgoročne in kratkoročne obveznosti 

 

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

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

drugačne poravnave, če o tem obstaja sporazum z upnikom. Obresti so finančni 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. 
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Dolgoročne in kratkoročne obveznosti se prevrednotijo v skladu s pogodbami med upnikom in 

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

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

prevrednotenje. 

 

Zadruga na dan 31. 12. 2012 izkazuje dolgoročne finančne obveznosti v višini 550.034 EUR in se 

nanašajo na: 

- dolgoročno posojilo v višini 548.342 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. 

- dolgoročno posojilo v skupni višini 1.692,48 EUR, dobljeno v razpisu Javnega sklada RS za 

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

zadnji obrok zapade v plačilo 31. 12. 2014. 

 

(v EUR brez centov) 

Kratkoročne obveznosti  
Vrednost na dan 

31.12.2011 
Struktura v % 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 2.548.182 87 

Kratkoročne obveznosti do članov zadruge 3.419  

Prejeti kratkoročni predujmi za varščine  4.200  

Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun 3.025  

Kratkoročne obveznosti do zaposlencev 67.359 1 

Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih 

inštitucij 
10.266 1 

Kratkoročne finančne obveznosti (revolving 

kredit)  
280.000 10 

Druge kratkoročne obveznosti 8.787 1 

SKUPAJ: 2.925.238 100 

Tabela 26: Kratkoročne obveznosti na dan 31. 12. 2011 

(v EUR brez centov) 

Kratkoročne obveznosti  
Vrednost na dan 

31.12.2012 
Struktura v % 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 3.201.615 90 

Kratkoročne obveznosti do članov zadruge 4.524 1 

Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun 2.976 1 

Kratkoročne obveznosti do zaposlencev 57.207 2 
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Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih 

inštitucij 
11.795 1 

Kratkoročne finančne obveznosti (revolving 

kredit)  
280.000 4 

Druge kratkoročne obveznosti 6.865 1 

SKUPAJ: 3.564.982 100 

Tabela 27: Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2012 
 

Struktura kratkoročnih poslovnih obveznosti do dobaviteljev po zapadlosti na dan 31. 12. 2012 je 

sledeča: 

 

Stanje na dan 31.12.2012  
Znesek v EUR brez 

centov 
Struktura v % 

Ne zapadlo 3.091.206 96 
Zapadlo do 30 dni 109.340 3 
Zapadlo do 60 dni 5.593 1 
Zapadlo do 90 dni   
Zapadlo nad 90 dni   
SKUPAJ: 3.206.139 100 
Tabela 28: Struktura kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev po zapadlosti na dan 31.  12. 2012 
 

Kratkoročne časovne razmejitve 

 

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

predstavljajo naročnine, zaračunane v letu 2012, nanašajo pa se na leto 2013. 

 

V kratkoročnih pasovnih 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 2012, opravljene in zaračunane pa bodo v letu 2013. 

 

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) 

Kosmati donos iz poslovanja Leto 2012 Leto 2011 
Indeks 
12/11 

Prihodki od prodaje proizvodov na domačem trgu 650.618 526.129 124 
Čisti prihodki od najemnin 28.271 38.264 74 
Prihodki od prodaje blaga na domačem trgu 1.245.196 1.150.582 108 
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Prihodki od prodaje na trgu EU 16.492.158 14.057.202 117 
Prihodki od prodaje na trgu izven EU 3.834 12.080 32 
Povečanje oz. zmanjšanje vrednosti zalog 
proizvodov in nedokončane proizvodnje 

41.963 -13.673 307 

Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 125.609 125.605 100 
Subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije in drugi 
prihodki, ki so povezani s poslovnimi učinki 

269.192 260.130 103 

Drugi poslovni prihodki 95.867 208.147 46 
SKUPAJ: 18.952.708 16.364.466 116 
Tabela 29: Kosmati donos iz poslovanja 
 

Prihodki od prodaje proizvodov na domačem trgu so se v letu 2012 v primerjavi z letom 2011 

zvišali za 24 %, prihodki od najemnin so se znižali za 26 %, prihodki od prodaje blaga na 

domačem trgu so se zvišali za 8 %, prihodki od prodaje na trgu EU so se zvišali za 17 %, 

prihodki od prodaje na trgu izven EU pa so se znižali za 68 %. 

 

Vrednost zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje se je v letu 2012 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 2012 znaša 125.609 EUR in prestavlja 

lastno proizvodnjo osnovne črede. 

 

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

so se v letu 2012 zvišali za 3 % v primerjavi z letom 2011. 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 2012 v primerjavi z letom 2011 znižali za 54 % in predstavljajo 

dobiček pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev. 

 

Kosmati donos iz poslovanja v letu 2012 je v primerjavi z letom 2011 višji za 16  %. 

 

Finančni prihodki 

 

(v EUR brez centov) 

Finančni prihodki Leto 2012 Leto 2011 
Indeks 
12/11 

Finančni prihodki iz deležev 3.647 31.844 11 
Finančni prihodki iz danih posojil 0 0 0 
Finančni prihodki iz prejetih terjatev 39.027 8.580 455 
SKUPAJ: 42.674 40.424 106 
Tabela 30: Finančni prihodki 
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Finančni prihodki so se v letu 2012 v primerjavi z letom 2011 zvišali za 6 %, nanašajo pa se predvsem 

na: 

- finančni prihodki iz deležev (dividende) 

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

- finančni prihodki iz finančnih sredstev (prevrednotenje kratkoročnih finančnih naložb) 

 

Drugi prihodki 

 

Drugi prihodki v višini 47.810 EUR predstavljajo odškodnine s strani zavarovalnice ter prihode oz 

izterjanih odpisanih terjatev. 

 
Graf 5: Struktura prihodkov 

Poslovni odhodki 

(v EUR brez centov) 

Poslovni odhodki Leto 2012 Leto 2011 
Indeks 
12/11 

Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 16.335.216 13.699.240 119 
Stroški porabljenega materiala 736.389 679.669 108 
Stroški storitev 617.236 646.595 95 
Stroški dela 842.196 894.856 94 
Odpis vrednosti (amortizacija in prevrednotenje 
poslovnih odhodkov) 

317.817 325.049 98 

Drugi poslovni odhodki 75.787 37.928 200 
SKUPAJ: 18.924.641 16.283.337 116 
Tabela 31: Poslovni odhodki 
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Poslovni odhodki so se v letu 2012 v primerjavi z letom 2011 zvišali za 16 %. 

(v EUR brez centov) 

Stroški porabljenega materiala Leto 2012 Leto 2011 
Indeks 
12/11 

Stroški materiala 583.127 544.428 107 
Stroški energije 141.908 125.909 113 
Drugi stroški materiala 11.354 9.332 122 
SKUPAJ: 736.389 679.669 108 
Tabela 32: Stroški porabljenega materiala 
 

Stroški porabljenega materiala so se v letu 2012 v primerjavi z letom poprej zvišali za 8 %. Stroški 

materiala so se zvišali za 7 %,  stroški energije za 13 % in drugi stroški materiala za 22 %. 

 

(v EUR brez centov) 

Stroški storitev Leto 2012 Leto 2011 
Indeks 
12/11 

Transportne storitve 53.964 60.670 89 
Najemnine 36.316 46.609 78 
Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 11.405 15.352 74 
Drugi stroški storitev 515.551 523.964 98 
SKUPAJ: 617.236 894.856 95 
Tabela 33: Stroški storitev 
 

Stroški storitev so se v letu 2012 v primerjavi z letom 2011 znižali za 5 %. Stroški transportnih 

storitev so se znižali za 11 %. Najemnine za 22 %, povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom za 

26 % in drugi stroški storitev za 2 %. 

(v EUR brez centov) 

Stroški dela Leto 2012 Leto 2011 
Indeks 
12/11 

Stroški plač 612.666 635.584 96 
Stroški pokojninskih zavarovanj 52.077 54.025 96 
Stroški drugih socialnih zavarovanj 47.823 48.361 99 
Drugi stroški dela 129.631 156.886 83 
SKUPAJ: 842.197 894.856 94 
Tabela 34: 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 živilsko 

industrijo. V letu 2012, v primerjavi z letom 2011 so se stroški dela znižali za 6 %. Stroški plač in 

stroški pokojninskih zavarovanj so se znižali za 4 %, stroški drugih socialnih zavarovanj za 1 %, drugi 

stroški dela pa za 17 %. 
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(v EUR brez centov) 

Odpis vrednosti Leto 2012 Leto 2011 
Indeks 
12/11 

Amortizacija 266.729 285.253 94 
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri 
neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih 
sredstvih 

41.205 39.796 104 

Prevrednotovalni poslovni  odhodki pri obratnih 
sredstvih 

9.883 0  

SKUPAJ: 317.817 325.049 98 
Tabela 35: Odpis vrednosti 
 

Odpis vrednosti se je v letu 2012 v primerjavi z letom 2011 znižal za 2 %. Amortizacija se je znižala 

za 6 %, prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih 

sredstvih se je zvišala za 4 %, prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih pa v letu 2012 

znašajo 9.883 EUR, medtem ko jih v letu 2011 zadruga ni izkazovala. 

 

Drugi poslovni odhodki predstavljajo druge stroške v višini 39.673 EUR in rezervacije v višini 

36.114 EUR in so se v letu 2012 v primerjavi z letom 2011 zvišali za 100 %. 

 

Finančni odhodki 

 

(v EUR brez centov) 

Finančni odhodki Leto 2012 Leto 2011 
Indeks 
12/11 

Finančni odhodki za obresti od posojil, prejetih od 
bank 

43.819 64.644 68 

Finančni odhodki za zamudne obresti 5.223 7.109 73 
Finančni odhodki iz oslabitev in odpisov finančnih 
naložb  

0 89.734  

SKUPAJ: 49.042 161.487 30 
Tabela 36: Finančni odhodki 
 

Finančni odhodki so se v letu 2012 v primerjavi z letom 2011 znižali za 70 % in predstavljajo 

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

 

Drugi odhodki 

 

Zadruga v letu 2012 izkazuje druge odhodke v višini 22.236 EUR. Ti odhodki predstavljajo 

odškodnine, denarne kazni in nagrade. 
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Graf 6: Struktura odhodkov 

 

13.2.4 Druga razkritja 

 

V zadrugo je na dan 31. 12. 2012 vpisanih 118 članov, ki so skupaj vplačali članski delež v višini 

26.496 EUR. Člani so vse vpisane deleže vplačali. 

 

Zadruga je v letu 2012 opravila redno revizijo v skladu z Zakonom o zadrugah in Zakonom o 

gospodarskih družbah.  

 

Člani upravnega in nadzornega odbora za svoje delovanje prejemajo sejnine. V letu 2012 so jim bile 

izplačane sejnine v višini 3.775 EUR, kar je 1 % več kot leto poprej. 

 

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

letu 2012 znašal 54.864 EUR, kar je 3 % več kot leta 2011. 

 

V skladu s pogodbo o poslovodenju je bilo v letu 2011 predsedniku zadruge izplačano 17.966 EUR, 

kar je 14 % več kot v letu 2011. 

 

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 14. aprila 2013. 
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Po datumu bilance stanja ni bilo poslovnih dogodkov, ki bi vplivali na računovodske izkaze za leto 

2012. 

 

13.3 Temeljni kazalniki poslovanja 

 

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

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

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

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

 

Kazalnik 2012 2011 Opombe 
Temeljni kazalniki stanja financiranja (vlaganja) 

Stopnja lastniškosti financiranja 55 % 58 % 

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

Stopnja dolgoročnosti financiranja 60 % 66 % 
Kazalnik prikazuje delež trajnega in 
dolgoročnega financiranja v obveznostih do 
virov sredstev. 

Temeljni kazalniki stanja investiranja (naložbenja) 

Stopnja osnovnosti investiranja 48 % 53 % 

Med vsemi sredstvi predstavljajo osnovna 
sredstva  (neopredmetena in opredmetena 
osnovna sredstva) na dan 31. 12. 2011 53 % 
delež, na dan 31. 12. 2012 pa 48 % delež. 

Stopnja dolgoročnosti investiranja 52 % 58 % 

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

Temeljni kazalniki vodoravnega finančnega ustroja 

Koeficient kapitalske pokritosti 
osnovnih sredstev 

1,14 1,11 

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 
financiranja s kapitalom in dolgoročnimi 
krediti. V obeh letih je ta kazalnik večji od 1, 
kar pomeni, da zadruga s kapitalom financira 
vsa osnovna sredstva, delno pa tudi druga 
sredstev. 

Koeficient kapitalske pokritosti 
dolgoročnih sredstev 

1,05 1,01 
Zadruga dolgoročna sredstva financira z 
lastnimi in tujimi dolgoročnimi viri sredstev. 

Koeficient kapitalske pokritosti 
dolgoročnih sredstev in zalog 

0,92 0,91 
Ta kazalnik nam pove, da v obeh letih kapital 
zadruge zadošča za pokrivanje sredstev, ne pa 
tudi zalog. 

Koeficient neposredne pokritosti 
kratkoročnih obveznosti (hitri 
koeficient) 

0,01 0,01 
Kazalnik kaže sposobnost zadruge poravnati 
kratkoročne dolgove. V obeh letih zadruga ni 
sposobna poravnati kratkoročnih dolgov na 
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presečni dan. 

Koeficient pospešene pokritosti 
kratkoročnih obveznosti (pospešeni 
koeficient) 

0,99 0,97 

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 
letih 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) 

1,26 1,27 

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 ja zadruga sposobna poravnati svoje 
kratkoročne dolgove s celotnimi kratkoročnimi 
sredstvi. 

Temeljni kazalniki gospodarnosti 

Koeficient gospodarnosti 
poslovanja 

1,00 1,00 

V obeh primerjanih letih je koeficient 
gospodarnosti poslovanja 1, kar pomeni, da 
zadruga z osnovnimi dejavnostmi posluje 
pozitivno. 

Koeficient celotne gospodarnosti 1,00 1,00 

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

Stopnja tehnične (zmogljivostne) 
stroškovnosti poslovnih prihodkov 

0,01 0,02 

Kazalnik pove, kliko znašajo stroški 
amortizacije v poslovnih prihodkih. V letu 
2012 so ti stroški predstavljali 1 %, v letu 2011 
pa 2 % poslovnih prihodkov. 

Stopnja delovne stroškovnosti 
poslovnih prihodkov 

0,04 0,05 

Kazalnik prikaže delež poslovnih prihodkov, ki 
odpadejo na stroške dela. V letu 2012 4 % 
poslovnih prihodkov odpade na stroške dela, 
medtem ko je ta delež v letu 2011 5 %. 

Stopnja materialne stroškovnosti 
poslovnih prihodkov 

0,03 0,04 
Stroški materiala v letu 2012 predstavljajo 3 % 
poslovnih prihodkov, v letu 2012 pa so 
predstavljali 4 % poslovnih prihodkov. 

Temeljni kazalniki dobičkonosnosti oziroma negativne dobičkonosnosti 

Koeficient čiste dobičkonosnosti 
(negativne dobičkonosnosti) 
kapitala 

1 % 1 % 

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

Tabela 37: Temeljni kazalniki poslovanja 
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13.4 Grafična analiza poslovanja 

 

13.4.1 Gibanje prihodkov in odhodkov 

 

 
Graf 7: Gibanje poslovnih prihodkov in poslovnih odhodkov 

 

Tako poslovni prihodki, kot tudi poslovni odhodki so se v letu 2012 v primerjavi z letom 2011 znižali. 

V letih 2009 in 2010 so poslovni prihodki nižji od poslovnih odhodkov. 

 

 
Graf 8: Gibanje finančnih prihodkov in finančnih odhodkov 
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Finančni odhodki so najvišjo vrednost dosegli v letu 2009, najnižjo pa v letu 2012. Tudi finančni 

prihodki so bili v letu 2009 najvišji, v letu 2012 pa najnižji. V vseh predstavljenih letih pa so finančni 

odhodki presegli finančne prihodke. 

 

 
Graf 9: Gibanje drugih prihodkov in drugih odhodkov 

 

Drugi prihodki so bili najvišji v letu 2009, sledi leto 2012, 2011 in 2010. Enako so se gibali tudi drugi 

odhodki. V vseh predstavljenih letih so drugi prihodki višji od drugih odhodkov. 

 

13.4.2 Gibanje čistega dobička (izgube) poslovnega leta 

 
Graf 10: Gibanje čistega dobička (izgube) poslovnega leta 
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Od leta 2009, ko je zadruga izkazovala čisto izgubo poslovnega leta, se je le-ta v letu 2010 znižala, v 

letu 2011 pa je zadruga že izkazovala čisti dobiček iz poslovanja. Čisti dobiček iz poslovanja zadruga 

izkazuje tudi v letu 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 4248 Lesce, za leto, končano 31. 12. 2012. 

 

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

dolina 50, Lesce, za poslovno leto 2012. 

 

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 2012. 

 

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 2012 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. 

 


