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1 UVOD 
 
1.1 Osnovni podatki o zadrugi 
 
Polni naziv zadruge: SAVA, KMETIJSKO GOZDARSKA 

ZADRUGA Z. O. O., LESCE 
 

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

Naslov: Rožna dolina 50, 4248 LESCE 
 

Organizacijska oblika: Zadruga z. o. o. 
 

Davčna številka: 63177692 
 

Matična številka: 5147166 
 

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

Registracija: Registrirana pri Temeljnem sodišču v Kranju 
po sklepu š. SRG 1722/92 
 

Standardna klasifikacija dejavnosti: 01.410 – pridelava mleka 
 

Predsednik upravnega odbora: Slavko Rabič 
 

Člani upravnega odbora: Anton Avsenik 
Ciril Černe 
Florijan Černe 
Boštjan Frelih 
Matej Krajnc 
Aleš Resman 
Andrejka Šebat 
Janez Šebat 
 

Predsednik nadzornega odbora: Vinko Toman 
 

Člani nadzornega odbora: Branko Hlebanja 
Peter Razinger 
 

Direktorica: mag. Mojca Papler, dipl. ekon. 
 

Lastniška sestava na dan 31. 12. 2019: 98 članov, ki so po Zakonu o zadrugah 
lastniki zadruge 
 

Povprečno število zaposlenih v letu 2019 (na 
podlagi števila opravljenih ur: 

35,44 

Tabela 1: Osnovni podatki o zadrugi 
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1.2 Območje delovanja zadruge 
 
KGZ SAVA z. o. o., LESCE deluje na območju šestih  občin: Bled, Gorje, Kranjska Gora, 
Jesenice, Radovljica in Žirovnica. Nekaj članov prihaja tudi iz drugih občin. Pri poslovanju se 
zadruga ne omejuje le na omenjene občine, saj sodeluje s kmeti (nečlani) tudi v drugih občinah. 
 
Poslovni partnerji večinoma prihajajo iz Slovenije, največji poslovni parter iz druge države, 
članice EU pa prihaja iz Italije. 
 
1.3 Organiziranost poslovanja zadruge 
 

POSLOVNE ENOTE KGZ SAVA z. o. o., LESCE 
Posestvo Poljče Poljče 50, 4275 Begunje na Gorenjskem 
Posestvo Bled Koroška cesta 8a, 4260 Bled 
Sadovnjak Resje Mošnje 1c, 4260 Radovljica 
Zbirni center surovega mleka Poljče 50, 4275 Begunje na Gorenjskem 
Trgovina Lesce Rožna dolina 50, 4248 Lesce 
Uprava Rožna dolina 50, 4248 Lesce 
Kavarna Panj Rožna dolina 50a, 4248 Lesce 

Tabela 2: Poslovne enote zadruge 

 
Slika 1: Oranigram zadruge 

 
1.4 Upravljanje s tveganji 
 
V zadrugi se zavedamo izpostavljenosti tveganjem. Nevarnosti prepoznamo in jih ocenimo, 
tveganja obvladujemo predvsem s preventivnimi, pa tudi s kurativnimi ukrepi. 
 
V letu 2019 smo pravočasno skrbeli za vsa tveganja, katerim je bila zadruga izpostavljena. 
 
Upravljanje s finančnimi tveganji je eden najpomembnejših dejavnikov uspeha zadruge in je 
potrebno veliko časa in predvsem znanja, da se pravočasno opredelimo za najboljše rešitve, 
katere vodijo k stabilnemu poslovanju. 
 
Danes praktično ni večjih poslovnih dogodkov brez tveganj in večje kot je tveganje, večja je 
možnost dobička. 

OBČNI ZBOR

UPRAVA
POSESTVO 

POLJČE IN BLED
SADOVNJAK 

RESJE

ZBIRNI CENTER 
SUROVEGA 

MLEKA
TRGOVINA KAVARNA PANJ

UPRAVNI 
ODBOR

NADZORNI 
ODBOR

DIREKTOR 
ZADRUGE
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Likvidnostno tveganje je zelo pomemben dejavnik v vsaki gospodarski družbi, zato v zadrugi 
likvidnost planiramo in nadzorujemo na dnevnem, mesečnem in letnem nivoju. Likvidnostno 
tveganje obvladujemo tudi tako, da skrbimo za pravočasno poravnavanje naših obveznosti in 
izterjavo terjatev ter oblikovanje primernih rezerv. 
 
Obrestno tveganje je tveganje obrestne mere za najete kredite in obresti za neplačane obveznosti 
dobaviteljem (valutni rok). 
 
Inflacijsko tveganje je prisotno predvsem pri zvišanju nabavnih cen materialov in storitev, kjer 
se tudi odločamo za nakup večje količine zalog, kjer je to fizično možno in ekonomsko 
upravičeno. Pri artiklih s predvideno daljšo zalogo poslujemo na način konsignacije. 
 
Tveganja, ki so povezana z vrednostnimi papirji so tveganja predvsem z vrednostnimi papirji v 
obliki delnic. Vsa tveganja z vrednostnimi papirji sproti spremljamo in se pravočasno 
opredeljujemo kdaj je najboljši trenutek za nakup ali prodajo. Ne odločamo se za finančne 
naložbe z visokim tveganjem, ker ni mehanizmov za obvladovanje teh tveganje. 
 
Tveganja v izvajanju procesa so tveganja, ki lahko ogrozijo izvajanje procesa od vhoda v 
proces, preko izvajanja in na izhodu iz procesa. Grožnje so tako na toku blaga kot na izvajanju 
aktivnosti. 
 
Tveganja za zdravje so tveganja, ki lahko ogrozijo zdravje zaposlenih. Zadruga pošilja 
zaposlene na redne preventivne zdravstvene preglede. Skrbimo za ustrezno delovno okolje in 
ustrezna delovna varovalna sredstva. Izvajamo redna izobraževanja iz varstva pri delu. 
 
Valutnim tveganjem v zadrugi nismo izpostavljeni. 
 
1.5 Odgovornost do naravnega okolja 
 
V zadrugi skrbimo za energetsko učinkovito poslovanje.  
 
V letu 2018 smo tako, kot pretekla leta, hranili in izdajali FFS po strogo določenih predpisih. 
Prodajalce FFS izobražujemo za prodajo, organizirano imamo tudi svetovanje za uporabo FFS. 
Na lokaciji Lesce dvakrat letno organiziramo zbiranje odpadne embalaže od FFS; zbrana 
embalaža se neškodljivo uniči. 
 
Organizirano imamo tudi zbiranje in odvoz odpadne folije, tako z naših enot, kakor tudi od 
naših članov. Odvoz odpadne silažne folije je v letu 2019 predstavljal velik problem, saj 
komunalne javne službe in zbirni centri odpadkov, le-te ne želijo več sprejemati. V naši zadrugi 
sproti iščemo rešitve za nastali problem. Sredi leta 2019 smo imeli večjo akcijo zbiranja 
odpadne silažne folije, ki smo jo proti plačilu odpeljali organizaciji, ki jo je sprejela. S 
problemom odvoza silažne folije se ne srečuje zgolj naša zadruga, temveč tudi vsi njeni člani, 
globalno pa celotno slovensko in evropsko kmetijstvo. 
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1.6 Pričakovani razvoj zadruge 
 
Najvišji delež v prihodkih zadruge predstavlja prodaja surovega kravjega mleka na tuje trge. V 
bodoče načrtujemo okrepitev prihodkov iz dejavnosti našega zbirnega centra surovega mleka.  
 
Na področju investicij zaradi situacije, ki se je pojavila v začetku leta 2020 (koronavirus) ne 
načrtujemo večjih izdatkov. Z likvidnostnimi sredstvi bo v letu 2020 ravno zaradi izredne 
situacije potrebno še bolj skrbno ravnati in jih načrtovati. 
 

1.7 Vpliv epidemije novega koronavirusa na poslovanje zadruge po datumu 
bilance stanja 

 
Novi koronavirus se je z novim letom 2020 pojavil v kitajskem mestu Vuhan. Do sestave 
bilance stanja se je že razširil po vsem svetu, tudi v Sloveniji. Njegova širitev pa nima le 
zdravstvenih posledic, ampak tudi gospodarske.  
 
Na področju delovanja zadruge bo vpliv te epidemije, svetovnih razsežnosti, največji pri 
prodajnih in nabavnih cenah. Za zadrugo ima lahko velik vpliv odkupna cena surovega mleka, 
ki zadrugi prinaša najvišji prihodek v celoti poslovnih prihodkov. Višje prihodke je pričakovati 
delno na področju trgovine, saj se znajo kupci bolj osredotočiti na domačo, lokalno pridelano 
hrano. V kolikor bo leto 2020 končno tudi brez pozebe v sadovnjaku, se zadruga lahko nadeja 
višjega pridelka jabolk in s tem večjih prihodkov iz tega naslova, kot v preteklih petih letih. 
 
Na področju odhodkov bo vpliv epidemije zagotovo na stroških dela (v kolikor na tem segmentu 
država ne bo ponudila dodatnih ugodnosti ali olajšav). Zaposleni, ki bodo delali v času 
epidemije, upravičeno pričakujejo višje plačilo za svoje delo.  
 
Odhodki bodo po pričakovanjih v letu 2020 višji tudi zaradi višanja cen materiala in storitev s 
strani dobaviteljev.  
 
Vpliv epidemiie novega koronavirusa na poslovanje zadruge z računovodskega vidika je opisan 
v poglavju 14.4 tega dokumenta. 
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2 POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA 
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3 POROČILO PREDSEDNIKA UPRAVNEGA ODBORA 
 
Spoštovane članice in člani zadruge! 
 
Vsak začetek leta se Upravni in Nadzorni odbor seznanita z rezultati dela v prejšnjem letu. 
Delamo primerjave s preteklimi leti in ugotavljamo ali smo bili uspešni ali nas je doletela 
kakšna naravna nesreča ali bi se v danih razmerah lahko odločili drugače. 
 
Leto 2019 je zaznamovala nova, večja naložba na posestvu Poljče. Novo molzišče bo v veliki 
meri olajšalo in poenostavilo delo zaposlenih na posestvu. Tudi delo v ostalih prenovljenih 
prostorih naj bi bilo lažje in motivacija zaposlenih boljša.  
 
V sadovnjaku Resju se trudijo izboljšati rezultat poslovanja, pa se vedno najde razlog (zadnjih 
pet let nam žal narava ni naklonjena), zakaj ne gre vse po načrtih.  
 
V trgovini se trudijo z novimi pristopi do potrošnika (dopolnjeno ponudbo)  povečati prodajo. 
 
Z  občinami Zgornje Gorenjske smo poskušali urediti odvoz odpadne folije, a nam še vedno ne 
uspe koordinirati zbiranja in zaračunavanja. Tako smo nekaj zbiranja organizirali sami.  
 
Zaradi vsesplošnih predpisov smo morali sprejeti nekaj novih internih aktov, obstoječe pa 
zaradi organizacijskih in drugih razlogov dopolnjevati in spreminjati.  
 
Še vedno nas spremljajo napačne odločitve bivšega direktorja, tako da smo morali vrniti 
kupnino in že pridobljeno zemljišče. 
 
V 2019 smo imeli štiri sestanke upravnega odbora in en izredni sestanek. Člani upravnega in 
nadzornega odbora poskušamo na svoj način prispevati k razvoju, modernizaciji in dobremu 
vzdušju v naši Zadrugi.  
 
Spoštovane članice in člani, tudi z vašimi idejami in znanjem si poskušamo pomagali pri 
razvoju zadruge. Iskreno vabljeni k aktivnemu sodelovanju. Pridite in predlagajte ideje, ki se 
vam porodijo na podlagi vaših izkušenj. 
 
Za dosedanje sodelovanje pa najlepša hvala.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pripravil: Slavko Rabič – predsednik zadruge 
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4 POROČILO PREDSEDNIKA NADZORNEGA ODBORA 
 
NO je redno vabljen na seje UO. Teh se člani NO udeležujemo in sodelujemo s svojimi predlogi 
in mnenji.  
 
Na svoji seji smo se osredotočili na poslovni izid za leto 2019, pregledali smo pismo 
poslovodstvu revizijske družbe RESNI d. o. o. in pregledali nekatere na novo sklenjene 
pogodbe. Poslovni izid naše zadruge za leto 2019 izkazuje minimalni dobiček. Pohvaliti 
moramo obrat Poljče, ki izkazuje lep pozitivni rezultat, na drugi strani pa Sadovnjak Resje 
izkazuje precejšnje negativno poslovanje, kar bo najverjetneje vplivalo na prihodnost 
Sadovnjaka Resje. Mnenje NO je, da se moramo z jabolki osredotočiti predvsem na lokalni trg, 
kjer se dosega boljša cena in kupci cenijo kvaliteto našega sadja.   
 
V pismu poslovodstvu revizijske družbe RESNI d. o. o. je zapisano, da naša zadruga ohranja 
stabilen finančni položaj. Opozorili so na nekoliko slabši obrat zalog in na negativen rezultat 
poslovanja Sadovnjaka Resje.  
 
Delovanje in poslovanje zadruge lahko kot celoto ocenimo pozitivno in transparentno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pripravil: Vinko Toman – predsednik nadzornega odbora 
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5 POROČILO DIREKTORICE ZADRUGE 
 
Poslovno leto 2019 zadruga sicer zaključuje s pozitivnim rezultatom, vendar se hkrati 
zavedamo, da nismo izvedli vseh ukrepov, ki so bili za to leto načrtovani in ki bi pomenili boljši 
rezultat poslovanja. 
 
Na posestvu Poljče smo zaključili z eno večjih investicij v zadnjih dvajsetih letih. Zamenjali 
smo celotno tehnologijo molzišča, od molznih enot do samih hladilnih sistemov. Ta investicija 
je za seboj potegnila še eno večjo investicijo, ki jo je bilo smiselno izvajati sočasno. Gre za 
menjavo dotrajane električne napeljave na celotnem posestvu in delno menjavo prav tako 
dotrajane vodovodne inštalacije. Z novim molziščem smo pridobili bolj prijetno delovno okolje 
za naše zaposlene, predvsem pa omogočili boljše počutje in večji nadzor nad zdravjem osnovne 
črede. Če smo se v letu 2018 soočali z absolutno prevelikimi pogini, lahko za leto 2019 rečem, 
da smo striktno izvajali vse ukrepe za preprečitev le-teh. Tako je bilo v letu 2019 zabeleženih 
poginov (težava so bila predvsem teleta) v pričakovanjih veterinarske stroke. Tudi na področju 
delovne sile smo se podobno kot leta 2018 soočali s težavo iskanja primernih sodelavcev. 
Konec leta sicer zaključujemo s predvidenim številom zaposlenih, želimo pa si še kakšnega 
sodelavca, ki bi ga veselilo predvsem delo z živalmi na našem posestvu. 
 
Sadovnjak Resje se tudi v letu 2019 ni mogel izogniti vremenskim neprilikam. Najprej je 
sadovnjak utrpel pozebo, kasneje pa še dvakrat točo. Posledično je bil pridelek manjši, delno 
tudi manj kvaliteten. Na vremenske vplive  v sadjarstvu se bomo morali očitno resno pripraviti. 
Tudi iz tega razloga je upravni odbor zadruge v začetku leta 2020 sprejel sklep, s katerim je 
vodstvu sadovnjaka naložil pripravo sanacijskega načrta, ki bo na novo opredelil obliko, način, 
obseg… poslovanja sadovnjaka Resje, ter načrt prodaje in marketinške strategije zanj. 
 
Odkup in prodaja surovega kravjega mleka je preko našega zbirnega centra potekal nemoteno. 
Odkupne cene mleka so bile skozi vse leto relativno ugodne. V drugi polovici leta smo pridobili 
še nekaj novih količin, kar je bil tudi naš načrt za leto 2019. Še vedno celotno količino 
odkupljenega mleka prodamo na italijanski trg. Tudi dogovori glede odkupnih cen še vedno 
potekajo mesečno, kljub temu, da v mesecu aprilu sklepamo letno pogodbo s kupcem, ki pa 
zagotavlja zgolj odkup količin, ne pa tudi načina določanja cene (določa usmeritev, da mora 
biti cena primerljiva drugim odkupovalcem). 
 
Tudi v letu 2019 smo imeli dve maloprodajni enoti. Trgovino Lesce, ki posluje skozi celo leto 
in trgovino v sadovnjaku Resje, ki je odprta za čas sezone jabolk (predvideno od srede avgusta 
do konca leta). Veseli nas, da v našo trgovino zahaja vedno več ''novih'' kupcev, ki spoznavajo 
privlačnost in kvaliteto naše ponudbe ter ustrežljivih  in prijaznost naših zaposlenih. Ta cilj smo 
si zadali že pred nekaj leti in končno je obrodil sadove. Še naprej se bomo trudili ponujati 
kvalitetno in kupcu zanimivo blago, poudarek pa bo tudi na lokalni pridelavi in izdelavi. Na 
komercialnem področju smo bili tudi v letu 2019 povezani z Loško zadrugo  z.o.o. (povezave 
smo še malce okrepili). 
 
Na področju zemljišč še vedno potekajo prenosi zemljišč na Sklad kmetijskih zemljišč. Le-ti pa 
potekajo izredno počasi, tako da naša želja tudi za leto 2020 ostaja, da bi s temi prenosi čim 
prej zaključili. 
 
Poleg investicije v molzišče in inštalacijo na posestvu Poljče, smo v letu 2019 zamenjali tudi 
nujno potrebno krmilno mešalno prikolico. V uporabo smo dali manjši nasad orehov in ekološki 
del sadovnjaka.  
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Smo pa leto 2019 zaključili z novim projektom, to je najemom Kavarne Panj v sosednji stavbi 
naše poslovne stavbe in trgovine. S tem želimo našim kupcem ponuditi tudi dodatno storitev. 
Kavarna Panj zaposluje dva delavca, njena ponudba pa je naravnana na lokalno in domačo 
ponudbo (tudi ekološko pridelane čaje in sokove).  
 
V letu 2020 nas poleg reševanja krizne situacije zaradi pojava virusa COVID-19, ki bo 
nedvomno prizadel celotno gospodarstvo in s tem tudi kmetijstvo, čaka še nekaj nujnih 
investicij. V prvi vrsti je potrebno zamenjati dotrajani kamion (dopolnil je častitljivih 22 let), 
ki ga uporabljamo za prevoz blaga do naših kupcev. Glede na situacijo drugih večjih investicij 
ne načrtujemo. Poudarek pa bomo morali dati optimalnemu naročanju trgovskega blaga, ter 
izpolniti tiste cilje, ki so bili zadani za leto 2019, pa jih nismo izpolnili (poraba krmil na našem 
posestvu Poljče). Na posestvu Poljče smo izpeljali načrt iz leta 2013, sedaj pa je čas, da našo 
proizvodnjo optimiziramo do najvišje možne mere. V ta namen smo v letu 2020 že začeli z 
ugotavljanjem trenutnega stanja črede, v nadaljevanju pa bomo izdelali celoten management 
posestva. V sadovnjaku Resje pripravljamo sanacijski načrt (pri tem nam pomagajo tudi zunanji 
strokovnjaki s področja sadjarstva), ki ga bomo po potrditvi s strani upravnega odbora dosledno 
izvajali. 
 
Naša prva skrb pa je ohranjati dober odnos s člani zadruge, z zaposlenimi ter poslovnimi 
partnerji. Vsi ti deležniki so ključ do uspešnega poslovanja naše zadruge v bodoče. 
 
Zaključujemo torej poslovno leto 2019. S smelimi načrti in željami strmimo v naslednja leta in 
v uspešen razvoj naše zadruge. Vsem članom zadruge, članom upravnega in nadzornega 
odbora, zaposlenim, pa tudi poslovnim partnerjem, se zahvaljujem za uspešno sodelovanje v 
letu 2019. Naj bo sodelovanje uspešno tudi v letu 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pripravila: mag. Mojca Papler, dipl. ekon. - direktorica 



 
15 Letno poročilo 2019 

6 POROČILO O POSLOVANJU POSESTEV 
 

6.1 Živinoreja 
 
Na posestvu smo namolzli 3.637.736,76 litrov mleka, od tega v mlekarno oddali 3.550.938,00 
litrov s 4,03 % tolšče in 3,29 % beljakovin.  Povprečna cena je bila 0,341 €, kar je za 0,029 € 
višja kot v letu 2018. Za teleta smo porabili 86.798,76 litrov mleka. Mlečnost na molzni dan je 
bila 29 l, tako da mlečnost v standardni laktaciji znaša 9132 l mleka. 
 
Krmni obrok za krave molznice je sestavljen iz: slame ali otave, koruzne silaže, travne silaže 
(silos in bale), pivskih tropin (ne čez celo leto), beljakovinskih krmil, koruznega šrota in 
mineralno vitaminskega dodatka. Obroki so sestavljeni različno po skupinah krav (poporodna 
skupina, 1.skupina, 2.skupina, presušene krave in presušene krave – 3 tedne pred telitvijo). 
 
Rojenih je bilo 488 telet, od tega 230 teličk. V povprečju je bilo na mesec 40 novorojenih telet. 
Bikce smo prodali do starosti treh tednov, teličke redimo v Poljčah do odstavitve, to je starosti 
okoli 10-12 tednov. Skoraj vsa novorojena teleta do starosti treh tednov so nameščena v kočih 
oz.iglujih v zunanjem pokritem prostoru.  Zdravstveno stanje telet se je s tem izboljšalo.  
 
Nadaljnja vzreja telic je na posestvu Bled in pri šestih kooperantih. V povprečju je na Bledu 
190 telic in pri kooperantih 70 telic. Plemenske telice na Bledu so pripuščene pod bika pri 
starosti 14-15 mesecev. Prva telitev je v povprečju pri starosti 25 mesecev. V proizvodnjo je 
bilo vključenih 123 telic, iz reje je bilo izločenih 128 krav.  
 
Na posestvu smo imeli v letu 2019 investicijo v molzišče, na sodobno molzišče molzemo od 
konca julija. Krave so opremljene s pedometri za prepoznavanje, kamor se beležijo podatki o 
aktivnosti (šepavost, pojatve), prevodnosti mleka (povišane somatske celice in s tem mastitise) 
ter naprej v računalnik. 
 

 
Slika 2: Živinoreja 

 
 
 
Pripravila: Barbara Kunšič Demšar – vodja enote 
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6.2 Poljedeljstvo 
 
Na posestvih Poljče in Bled smo v letu  2019 obdelovali 336 ha kmetijskih zemljišč (220 ha 
njiv in 116 ha travnikov). 89 ha smo zasejali s koruzo za silažo, 48 ha z ozimnim ječmenom, 
34 ha s pšenico, 3 ha s tritikalo, 18 ha z lucerno, 28 ha pa je bilo pod travno – deteljno mešanico. 
Žito smo posejali v prvi in drugi dekadi oktobra 2018, ko so bili dobri pogoji za vznik. Zima je 
bila nadpovprečno topla, dokaj suha in praktično brez snežne odeje, tako da žita niso povsem 
obmirovala v rasti. Februarja in marca je bilo malo padavin, kar je slabo vplivalo na razraščanje 
žit, bilo pa je primerno za prečesavanje. Ječmen smo poželi v prvi polovici julija, pšenico v 
drugi polovici julija, tritikalo pa začetek avgusta. 
 
Setev koruze je potekala od začetka maja pa do začetka junija. V letu 2019 so bile majske 
temperature za 3 stopinje nižje od dolgoletnega povprečja, zato je bil vznik dolgotrajen. Je pa 
hladen in deževen maj zavrl razvoj koruznega hrošča in žitnega strgača. Glede na prejšnja leta 
je bila koruza v mesecu juniju, ko je intenzivno rastla, v razvojnem zaostanku za 10 do 14 dni. 
Julija in avgusta je bilo padavin dovolj, tudi temperature so bile do 30 stopinj, zato je bila 
oplodnja dobra. Vreme je bilo koruzi v drugi polovici vegetacije naklonjeno,  zato je bila 
količinsko dobra koruzna letina. Spravilo je potekalo konec septembra in začetek oktobra 
V lanskem letu smo pridelali 2.787 ton travne silaže, 4.723 ton koruzne silaže, 96 ton mrve, 
189 ton pšenice, 295 ton ječmena, 20 ton tritikale in  290 ton slame.  
Leto 2019 je bilo peto leto izvajanja reforme Skupne kmetijske politike 2015 do 2020. Na 
posestvih smo nadaljevali z izvajanjem obvezne zelene komponente in ukrepov KOPOP-
Poljedelstvo in zelenjadarstvo, ter Dobrobit živali na področju živinoreje. Koristili smo tudi 
vezane podpore za strna žita.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pripravila: Olga Cvenkel – vodja poljedeljstva 
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7 POROČILO O POSLOVANJU SADOVNJAKA 
 
V sadovnjaku Resje smo v letu 2019 z rezjo začeli 7. januarja 2019. Kljub obilici dela z jabolki 
v skladišču, nam je večina rezi s pomočjo stroja za rez in zunanjih sodelavcev, uspelo opraviti 
pravočasno. Ostalo nam je nekaj vrhov na močnejši podlagi.   
 
Jabolka  22,5824 ha 
Jabolka EKO   1,4377 ha 
Hruške   0,2617 ha 
Orehi   2,5783 ha 

Tabela 3: Površine zasajene z intenzivnim sadovnjakom v ha 
 
Polno cvetenje se je pri zgodnjih sortah začelo okrog 20. aprila, pri kasnejših pa 24. aprila. 
Ocena cvetenja je bila 6,5 do 7. Kar pomeni primerno cvetenje.  
V noči iz 6. na 7. maj je nastopila pozeba. Lege, ki so nižje in hladnejše so pozeble.  
 
 

 
Slika 3: Pozebli brsti, prerez 

Pozeblo je 70 % brstov. Na srečo so površine, ki so pod mrežo na višjih legah, pozeble manj, 
tako  je tam ostalo največ  pridelka, ki je bil odlične kakovosti. 
Nekoliko so pozebli tudi orehi, vendar je bil pridelek glede na situacijo zadovoljiv.  
 

 
Slika 4: Orehi 

Ko smo mislili, da je najhuje mimo, nas je presenetila toča. 



 
18 Letno poročilo 2019 

17. julija zvečer je padala toča. Toča je bila za lešnik debela in dolgotrajna. Toča je padala s 
severne strani je  popolnoma uničila listje in plodove, ki niso bili zaščiteni z mrežo. Polovica 
plodov je zgnila. Ostali pa so bili močno poškodovani. Kar imamo zaščiteno z mrežo je bilo 
brez poškodb, čeprav so zaradi teže toče popustile sponke na sredini in se je mreža ponekod 
razprla.  
 

 
Slika 5: Posledice toče 

Posledice vseh naravnih dejavnikov so se seveda pokazale na pridelku,  na količini in kvaliteti 
predvsem pri sortah, ki niso pokrite z protitočno mrežo. 
 
 Pridelek po sadnih vrstah: 
jabolka 192 000kg 
Hruške 726kg 
orehi 407kg 

Tabela 4: Pridelek po sortnih vrstah 

 

 
Graf 1: Pridelek po sortah 
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7.1 Splošno 
 
V letu 2019 smo posadili 1,5 ha orehov. Sorte, ki rodijo lateralno in pozno brstijo, kar je 
pomembno zaradi spomladanske pozebe.  
 
Kontrolna organizacija Bureau veritas nam je podelila certifikat za izbrano kakovost. Prav 
tako smo dobili certifikat za ekološko pridelavo jabolk. 
 
Z fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor sodelujemo pri projektu : EIP 16.2 
Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk 2019 – 2020. 
S kmetijskim inštitutom pa s projektom: Zavirana oksidacija mesa sorte Majda – neizkoriščen 
potencial slovenske sorte jabolk in možnost njene uporabe v gospodarstvu. 
 
Sodelujemo tako z Biotehniškim centrom Naklo, kot tudi z osnovnimi šolami. Zlasti v 
pomladnem času imamo na obisku veliko učencev osnovnih šol, ki jih seznanimo z delom v 
sadovnjaku.  
 
Tako kot vsako leto smo organizirali prikaz rezi za ljubitelje sadjarje, ki je bil dobro obiskan.  
 
V letu 2019 smo bili v sadovnjaku zaposleni štirje delavci in pol. Po odhodu sodelavca v pokoj 
pa smo zaposleni trije in pol. Kar je glede na obseg dela premalo.  
 
Sadovnjak Resje leta 2020 praznuje 60. letnico delovanja. Naša želja je, da bi se sadjarska 
tradicija še mnogo let nadaljevala.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pripravila: Tatjana Zupan, vodja sadovnjaka Resje 
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8 POROČILO O POSLOVANJU TRGOVINE 
 

8.1 Prodaja, nabava 
 
Tako kot  preteklo leto se je tudi v letu 2019  prodaja izvajala/vršila v dveh (2) 
poslovalnicah/enotah. V  poslovalnici/sadovnjak Resje se je prodaja izvajala do konca meseca 
decembra, po tem datumu je se je prodaja za to prodajno enoto do konca zaloge vršila v enoti 
Lesce.  
 
Spodnja preglednica (tabela 1) predstavlja gibanje zalog (vrednotene po nabavni vrednosti) v 
trgovini. Promet pri nabavi  se v letu 2018 ni bistveno zmanjšal in ostaja na enaki ravni, pri 
prodaji pa se je zmanjšal za 2%.  
Čas vezave zalog trgovskega blaga in lastnih artiklov se je povečal (18 % oz. 8 dni) in v letu 
2019 znaša 56 dni, na kar vpliva predvsem čas nabave sezonskega blaga/sezonski vplivi. 
  

Nabavna vrednost 
2019 

Nabavna vrednost 
2018 

INDEX 19/18 

Prevzem/Nabava 1.277.875,71 1.277.101,53 100 

Prodaja  1.221.235,04 1.247.824,84 98 

Zaloga 197.470,03 167.887,37 118 

Koeficient 
obračanja 
zaloge/dni 

56,40 47,98 118 

Tabela 5: Koeficient obračanja zalog (zajeto trgovsko blago in lastni proizvodi) 

 
Promet (tabela 6) po PE  se je na letni ravni povečal za 5 %. Povečanje prometa v enoti Lesce 
ostaja na enaki ravni kot v letu 2018 in v letu 2019 predstavlja kar 67 % celotne realizacije, 
veleprodajna enota beleži 7% povečanje in predstavlja 22% celotne realizacije. Občuten dvig 
prometa  je zaznati v enoti Resje za kar 41%  oz. 10% celotne realizacije, pri tem pa moramo 
upoštevati predpostavko, da smo letos imeli v enoti Resje izjemno kratko sezono z manjšimi 
količinami in seveda bistveno večjim številom obiskovalcev in posledično večjim prometom. 
 
 

Tabela 6: Razmerje prometa/PV = prodajna vrednost 

  
Segmenta blagovnih skupin v trgovini nismo povečevali, se je pa povečalo število artiklov in 
dobaviteljev v »Domačem kotičku«, predvsem iz vzroka razširitve blagovnih skupin in 
povpraševanja po le-teh. Prodaja po segmentih kupcev (tabela 3) je ostala na enaki ravni kot 

  PV 2019 v % PV 2019 v € PV 2018 v % PV 2018 v € 
INDEXS 

19/18 
MPE Lesce 67,06 929.361,96 70,15 923.001,85 100,69 
VPE Lesce 22,32 309.282,48 21,94 288.609,80 107,16 
PE Resje 10,63 147.264,51 7,91 104.084,70 141,49 
 100 1.385.908,95 100 1.315.696,35 105,34 



 
21 Letno poročilo 2019 

leto prej, kar je dober pokazatelj, da se člani ZBK in člani zadruge k nam vračajo v istem številu 
in ni zaznati trenutnega upada kot tudi ne porasta.  
 

PV PO 
SEGMENTIH 

KUPCEV 
PV 2019 v % PV 2018 v % INDEXS 19/18 

ČLAN ZADRUGE 55,81 55,52 100,94 

LASTNIK ZBK 44,19 44,48 99,75 

SKUPAJ: 100,00 100,00 100,41 

Tabela 7: Razmerje prometa/PV = prodajna vrednost po segmentih kupcev 

 
Na  področju trgovine v letu 2019 (za razliko od prejšnjega leta) ni bilo večjih vlaganj. Izvajali 
smo predvsem tekoča vzdrževalna dela/zagotavljanje nemotenega poslovanja. Redno je bilo 
zaposlenih 5 (pet) delavcev. Konec leta smo za določen čas zaposlili še 2 (dva) delavca, 1 (en) 
delavec pa je prekinil delovno razmerje tako, da je bilo redno zaposlenih v trgovini konec leta 
2019 šest (6) delavcev. 
 

8.2 Prodaja jabolk in lastnih proizvodov 
 
Promet (tabela 4) v MPE Resje je bil za 14 % večji, kot v preteklem letu. Če smo za v prejšnjem 
letu navajali veliko ponudbo segmenta na trgu in nizke odkupne in prodajne cene, je sezono 
jabolk 2019/2020 zaznamovala sorazmerno dobra cena in izredno majhen pridelek, ter dokaj 
slaba kvaliteta (zaradi pozebe in toče). Povečanje prometa gre tako pripisati še prodaji  jabolk 
iz sezone 2018/2019, saj se je le-ta razpotegnila vse do konca meseca aprila. Nekaj manj kot 
13% celotne prodajne vrednosti trgovine predstavlja prodaja lastnih proizvodov  in izdelkov. 
 
Prodaja jabolk in lastnih proizvodov  (vrednotene po prodajni ceni) se je zmanjšala na 
maloprodaji za 10 % (predvsem zaradi majhne ali skoraj nič zaloge posameznih sort segmenta 
in dejstva, da kupec artiklov omenjenega segmenta ne kupuje več na zalogo, temveč dekadno 
po potrebi). Na veleprodaji v preteklem letu beležimo  skoraj 14 % povečanje  prodaje. Vzrok 
povečanju gre pripisati predvsem velikemu  marketinškemu  oglaševanju, da kupujmo 
slovensko in podprimo slovenskega pridelovalca, ter bili v veliki meri  usmerjeni na javne 
zavode in ustanove.  
 

LASTNI 
PROIZVODI 

PV 2019 v % PV 2018 v % 
INDEXS 

19/18 

FIZIČNE OSEBE 52,16 57,97 89,98 
PRAVNE OSEBE 47,84 42,03 113,81 

SKUPAJ: 100,00 100,00  

Tabela 8: Delež PV lastnih proizvodov po segmentu kupca/PV = prodajna vrednost 
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8.3 Zaključek 
 
Poleg primarnega kmetijskega  materiala bomo tudi v bodoče velik poudarek namenili 
segmentu artiklov v »Domačemu kotičku«. Opažamo, da se nakupovalne navade pri kupcih 
počasi spreminjajo in že v veliki meri posežejo po izboru artiklov, kateri so pridelani ali  
predelani v lokalnem okolju s poreklom »Slovensko«. To potrditev smo dobili konec leta z 
občutnim povečanjem in povpraševanjem po naših lastnih darilnih paketih.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravila: Tadeja Kunčič  - vodja nabave 
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9 POROČILO O ODKUPU 
 
V spodnjih tabelah so predstavljeni odkupi tržnih viškov v letu 2019 in primerjava z leti od 
2011 do 2019. 

MLEKO 
Leto Št. proizvajalcev Količina (litri) Indeks 19/18 
2011 57 5.603.796  
2012 54 5.446.995  
2013 53 4.946.190  
2014 54 4.925.723  
2015 51 4.817.848  
2016 49 5.002.507  
2017 46 4.877.872  
2018 45 4.768.903  
2019 43 5.192.017 108 

Tabela 9: Odkup tržnih viškov – mleko 

KLAVNE ŽIVALI: ODRASLO GOVEDO (KRAVE, BIKI, VOLI, TELICE) 
Leto Enota (kos) Indeks 19/18 
2011 130  
2012 114  
2013 134  
2014 128  
2015 131  
2016 162  
2017 195  
2018 187  
2019 160 85 

Tabela 10: Odkup tržnih viškov - klavne živali - odraslo govedo 

KLAVNE ŽIVALI: TELETA 
Leto Enota (kos) Indeks 19/18 
2011 33  
2012 55  
2013 72  
2014 60  
2015 58  
2016 38  
2017 34  
2018 39  
2019 20 51 

Tabela 11: Odkup tržnih viškov - klavne živali – teleta 

SLUŽNOSTNO KLANJE 
Leto Enota (kos) Indeks 19/18 
2011 282  
2012 207  
2013 228  
2014 152  
2015 111  
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2016 82  
2017 77  
2018 77  
2019 77 100 

Tabela 12: Služnostno klanje 

JEDILNI KROMPIR 
Leto Enota (KG) Indeks 19/18 
2011 2.290  
2012 3.767  
2013 4.197  
2014 2.180  
2015 4.060  
2016 4.180  
2017 5.495  
2018 6.490  
2019 4.375 67 

Tabela 13: Odkup tržnih viškov - jedilni krompir 

LASTNA PRIDELAVA: MLEKO 
Leto Enota (litri) Indeks 19/18 
2011 3.609.887  
2012 3.399.665  
2013 3.269.330  
2014 3.019.760  
2015 3.052.822  
2016 3.263.082  
2017 3.747.555  
2018 3.768.137  
2019 3.550.938 94 

Tabela 14: Lastna pridelava – mleko 

LASTNA PRIDELAVA: KLAVNO GOVEDO 
Leto Enota (kos) Indeks 19/18 
2011 89  
2012 95  
2013 116  
2014 141  
2015 179  
2016 106  
2017 159  
2018 174  
2019 124 71 

Tabela 15: Lastna pridelava - klavno govedo 

 
 
 
 
 
Pripravil: Kristjan Joras, dipl. ing. zoot. – komercialist - odkupovalec  
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10 POROČILO O POSLOVANJU ZBIRNEGA CENTRA SUROVEGA 
MLEKA 

 
KGZ SAVA z. o. o., Lesce je v letu 2019 vse surovo mleko prodajala na italijanski trg. 
 
Z mlekarno so dogovorjene količine za obdobje 1 leta,  za ceno pa se pogajamo vsak mesec. 
Poročilo o poslovanju ZC, zajema podatke, od 1. januarja do 31.decembra 2019. 
 

10.1 Obseg odkupa in posredovanja mleka preko ZC 
 
Odkupovali oziroma posredovali smo mleko naših članov zadruge, mleko pridelano na 
posestvu Poljče ter mleko KZ Cerklje, KZ Grosuplje, KZ Slovenska Bistrica, KGZ Kamnik, 
GO-KO d.o.o. Kočevje in Agroemona d.o.o. 
 
Dnevno smo italijanskemu kupcu posredovali 17 % manj mleka kot v letu 2018. 
 
Količinsko je bilo največ mleka posredovanega v mesecu marcu, najmanj pa meseca novembra.  
 
Člani zadruge skupaj s posestvom Poljče so pridelali dobrih 8,7 mio litrov mleka, kar je 1 % 
več kot preteklo leto.  
 

10.2 Odkupne cene mleka 
 
Letna povprečna osnovna odkupna cena mleka v naši zadrugi je bila 33,98 €/100 kg za 4,20% 
mlečne maščobe. Del končne odkupne cene mleka pa je tudi variabilen del, ki predstavlja 
nagrajevanje mleka na kvaliteto, ki na tujem trgu predstavlja izjemo, saj tuje mlekarne nagrade 
na kvaliteto ne izplačujejo več.  
 
Za primerjavo: na podlagi podatkov podjetja Clal (gre za italijansko podjetje za  mlečno 
ekonomsko svetovanje, ki analizira mlečni trg, razlaga trende in zagotavlja podatke in novice) 
je znašala povprečna odkupna cena mleka v letu 2019 za Slovenijo 32,62 EUR/100kg (za 4,20 
% mlečne maščobe in 3,4 % beljakovin), za enako vsebnost mleka pa je bila povprečna odkupna 
cena mleka v letu 2019 v EU 34,68 EUR/100 kg. 
 
Povprečno gibanje cen mleka v zadnjih treh letih (2017, 2018 in 2019) na evropskem trgu je 
prikazano v spodnjem grafu. 
 

 
Graf 2: Gibanje cene mleka pri proizvajalcu (vir: https://www.clal.it/upload/eu-raw-milk-prices_en_08-01-
2020.pdf) 
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10.3 Kvaliteta in nadzor nad mlekom 
 
V letu 2019 smo imeli eno zavrnitev neustreznega mleka iz prometa oz. zavrnitve s strani 
mlekarn.   
 
Zbirni center je pod rednim inšpekcijskim nadzorom. Doslej ni bilo pripomb na obrat in delo 
zbirnega centra. 
 
Vključeni smo v shemo „Izbrana kakovost“ s skupinskim certifikatom, katerega lahko 
uveljavljamo za lastno trženja mleka na slovenskem ali pa ga, če se izkaže potreba, prodajamo 
slovenskim mlekarnam.  
 
10.4 Zaključek 
 
Po statističnih podatkih je bilo v Sloveniji v letu 2019 odkupljenega mleka manj za 1,2 % v 
primerjavi z letom poprej. Odkupljena količina v letu 2019 je znašala 564.000 t. Od tega so ga 
slovenske mlekarne odkupile 405.000 t. Na evropskem trgu je bilo pridelanega za 0,5 % več 
mleka. Največje znižanje odkupne količine mleka v EU je zaznati na Hrvaškem (4 %), medtem 
ko je najvišje povišanje odkupljenega mleka na Irskem (5 %).Povprečna vsebnost mlečne 
maščobe v odkupljenem slovenskem mleku v letu 2019 je bila 4,14 %, beljakovin pa 3,39 %. 
 
Odkupljena količina slovenskega mleka predstavlja 0,4 % celotne odkupljene količine mleka v 
EU (podatek za leto 2019). Stopnja samooskrbe Slovenije na področju mleka je 114 %. 
 
Za leto 2020 so bili vzpostavljeni vsi mehanizmi, ki bi omogočili stabilno, relativno visoko 
odkupno ceno mleka. Žal se je v mesecu marcu svetovni trg mleka povsem spremenil zaradi 
pojava pandemije COVID-19. Povpraševanje po mleku je močno padlo, posledično tudi 
odkupne cene. Kakšna bo odkupna cena mleka v letu 2020 je nemogoče napovedati, saj jo bo 
poleg vseh ostalih dejavnikov krojila tudi pandemija. 
 
 

 
Slika 6: Odkup in prodaja mleka - zbirni center surovega mleka 

 
Pripravila: mag. Mojca Papler, dipl. ekon. - direktorica 
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11 POROČILO O POSLOVANJU Z ZEMLJIŠČI 
 

11.1 Prenos kmetijskih zemljišč na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike 
Slovenije 

 
Največ aktivnosti in dela je bilo v letu 2019 narejenega  s prenosi kmetijskih zemljišč na Sklad 
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Sklad je aktivno pričel s pripravo podatkov 
za prenos kmetijskih zemljišč, ki jih je zadruga v preteklosti pridobila neodplačno. Prenose 
rešujemo po katastrskih občinah. Delo poteka zelo počasi, saj je potrebno preveriti vse parcele, 
da se ugotovi, kako jih je zadruga pridobila, ali neodplačno ali z nakupom ali s plačilom 
odškodnine. Zadrugi ostanejo vsa zemljišča, ki jih je pridobila na osnovi kupnih pogodb ali s 
plačilom odškodnine za odvzeta zemljišča, če izračun odplačnosti presega 30% vrednosti 
izplačane odškodnine. 
 
Tako smo  v letu 2019 s pogodbo o prenosu kmetijskih zemljišč in gozdov na Sklad kmetijskih 
zemljišč in gozdov RS prenesli le zemljišča v k.o. Hrušica in Lancovo.   
 
Aktivnosti v zvezi s prenosi zemljišč se bodo nadaljevale tudi v prihodnjih letih. 
 

11.2 Urejanje kompleksov in GERK-ov 
 
Nadaljuje se tudi delo  na področju urejanja kompleksov, ki jih obdelujemo za potrebe 
pridelovanja krme lastnega goveda. Sicer imamo za ta zemljišča, ki so v naših kompleksih in 
so lastniki fizične ali pravne osebe sklenjene zakupne pogodbe. Nekateri lastniki zahtevajo zelo 
visoke zakupnine ali želijo zemljišča prodati za visoko ceno, ki ni realna in sprejemljiva za 
zadrugo.  Nekateri želijo zamenjave za druga zemljišča izven kompleksov, vendar zadruga s 
takimi prostimi zemljišči ne razpolaga. V takih primerih zadeve poskušamo reševati 
sporazumno. Verjetno pa bomo kljub prizadevanjem, da bi ohranili komplekse v neokrnjeni 
velikosti, nekaj zemljišč izgubili. Konec leta 2019 smo izgubili njivo v velikosti 3,60 ha. 
Nadomestnih zemljišč nimamo. Zato za prihodnja leta načrtujemo, da ne bomo podaljševali 
zakupnih pogodb za tista zemljišča, ki so primerna za pridelovanje krme za lastno proizvodnjo.  
V zvezi  urejanja kompleksov,  se tudi vsako leto porajajo spremembe na GERK-ih, ki jih je 
potrebno urediti na Upravni enoti, predno pričnemo z vnosom zbirne vloge za uveljavljanje 
subvencij v kmetijstvu. 
 

11.3 Zakupne pogodbe 
 
Tako kot vsako leto je bilo potrebno pregledati vse zakupne pogodbe, ki jih zadruga daje v 
zakup kmetom.  Za tiste pogodbe, pri katerih je potekla doba zakupa, so bili sklenjeni aneksi k 
zakupnim pogodbam. 
 
Obnovili oz. podaljšali smo tudi zakupne pogodbe za tista zemljišča, katerih zakupnik je 
zadruga.   
 
S Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS, kot največjim zakupodajalcem, smo uskladili že 
sklenjeno veljavno zakupno pogodbo. To je bilo potrebno zaradi sprememb, ki so nastale zaradi 
katastrskega stanja določenih parcel (parcelacije). Iz zakupne pogodbe so bile izločene  gozdne 
površine, izločena so bila zemljišča na osnovi pisne odpovedi zakupnika, izločena so bila 
zemljišča kot posledica pravnomočnih denacionalizacijskih odločb ali menjalnih pogodb ali 
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zaradi pogodb o prenosu zemljišč. Zakupna pogodba pa se dopolnjuje z zemljišči, ki so bila 
pridobljena na osnovi javnih ponudb za oddajo kmetijskih zemljišč v zakup, ki jih je objavil 
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS. 
 

11.4 Mejne obravnave 
 
Kot lastnik zemljišč smo bili prisotni tudi pri vseh razpisanih mejnih obravnavah, ki so se 
odvijale na terenu v katastrskih občinah Bled, Lancovo, Radovljica, Dobrava pri Kropi in 
Begunje.  
 

11.5 Gospodarjenje z gozdovi 
 
V letu 2019 je bilo s strani Zavoda za gozdove Slovenije izdanih 9 odločb za posek lesa v skupni 
količini 1022 m3, večina zaradi lubadarja (sanitarna sečnja). 
 
Dejansko smo v letu 2019 posekali 1047 m3  lesa.  Ves posekan les smo prodali kupcem 
hlodovine. Skupni prihodek od prodanega lesa je znašal 63.287,65 EUR. Povprečna prodajna 
cena je znašala 60,45 EUR/m3.  
 
Strošek spravila lesa je znašal 17.321,80 EUR. Povprečna cena spravila za prodan les je znašala 
16,54 EUR/m3.  
 
Vsa hlodovina je certificirana po sistemu PEFC.  
 
 

 2019 2018 2017 2016 2015 
Prodana količina 1047 m3 480 m3 1.005 m3 1.314 m3 796 m3 
Prihodki od prodaje 63.288 24.868 55.353 77.134 38.208 
Povprečna prodajna 
cena/m3 

60,45 51,81 55,08 58,70 48,00 

Stroški spravila 17.322 9.591 22.141 28.642 18.794 
Povprečni stroški 
spravila/m3 

16,54 19,98 22,03 21,80 23,61 

Tabela 16: Pregled prodaje hlodovine po letih 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pripravila: Marjanca Nadižar, ing. zoot. – kmetijski referent 
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12 POROČILO O POSLOVANJU KAVARNE PANJ 
 
Konec leta 2019 se je zadruga odločila, da izkoristi priložnost in v najem vzame delujočo 
kavarno Panj. V ta namen je bilo potrebno v relativno kratkem času doregistrirati dejavnost 
zadruge, pridobiti vsa potrebna dovoljenja, izdelati HACCAP…, ter najpomembnejše – poiskati 
ustrezne sodelavce. 
 
Vse to nam je uspelo do 3. 1. 2020, ko je kavarna Panj odprla svoja vrata z našim poslovanjem. 
 
Del inventarja kavarne je predmet najema, del pa smo ga odkupili. Zamenjali smo iztrošene 
stole na terasi in posodobili našo ponudbo. 
 
Prav naša ponudba je tista, ki bo drugačna od ostalih okoliških lokalov. Kavarna bo v prvi vrsti 
ponujala domače, lokalno pridelane izdelke (pijače, sokove, sladice…), delno se bo 
osredotočila tudi na ekološko ponudbo (kolikor bo pač možnosti za odkup). Želimo, da kavarna 
postane kraj, kjer se bodo obiskovalci usedli za trenutek, ter uživali ob dobri postrežbi in izbrani 
ponudbi. 
 
Žal je nekaj naših načrtov za leto 2020 nemogoče izpeljati zaradi izredne situacije, ki je začasno 
zaprla našo kavarno (uredba vlade). Bomo pa ta čas izkoristili pripravi nove, še boljše in 
zanimivejše ponudbe. 
 

 
Slika 7: Znak Kavarne Panj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravil: Žan Mark Prešeren – vodja lokala  
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13 KADROVSKO POROČILO 
 
31. 12. 2019 je bilo v KGZ Sava z.o.o., Lesce zaposlenih 34 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. 7 
V. 9 
VI. 4 

VII.-VIII. 8 
SKUPAJ 34 

Tabela 17: Struktura zaposlenih na dan 31. 12. 2019 

 
V letu 2020 imamo namen dodatnih zaposlitev za novo enoto – kavarna Panj. 

VZROK ZA ZAPOSLITEV ZA DOL 
ČAS 

ŠTEVILO ZAPOSLENIH ZA DOL. ČAS 

Fluktuacija/povečan obseg dela 6 
Tabela 18: Število zaposlenih za določen čas na dan 31. 12. 2019 

 

13.1 Fluktuacija 
 
Meseca februarja smo zaposlili sadjar I zaradi odhoda obstoječega delavca v pokoj ( pred tem 
še koriščenje nadur, ter letnega dopusta ). Konec maja odhod kmetijec II – odpoved s strani 
delavca, ter septembra zaposlitev novega delavca – kmetijec II. Konec oktobra odhod kmetijec 
I – odpoved s strani delavca, decembra zaposlitev novega delavca – kmetijec II. Zaradi odhoda 
namestnika komerciale – odpoved s strani delavca, zaposlitev 1x blagajnik in 1x prodajalec 
skladiščnik. 23. 10. vodja ZCSM – nastop porodniškega dopusta, delo se razporedi pri 
obstoječih zaposlenih. 
 

RAZLOG PRENEHANJA ŠTEVILO ODPOVEDI 
Odpoved pogodbe s strani delodajalca / 
Odpoved iz strani delavca 3 
Potek časa zaradi katerega je bila 
sklenjena pogodba o zaposlitvi 

/ 

Upokojitev 1 
Smrt / 

Tabela 19: Število prenehanja delovnega razmerja glede na razlog 

13.2 Poškodbe pri delu in nadure 
 

ŠTEVILO POŠKODB V LETU 2019 ŠTEVILO NADUR V LETU 2019 
2 811 

Tabela 20: Poškodbe pri delu in nadure v letu 2019 
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13.3 Podjemne in avtorske pogodbe 
 

POSLOVNA ENOTA OPIS DELA ŠTEVILO UR PREKO 
PODJEMNE POGODBE 

Sadovnjak Resje 
 
 
 
 
Posestvo Poljče, Trgovina 

 
Rez sadnega drevja, 
obiranje sadja in ostala 
pomožna dela  
v sadovnjaku Resje 
 
Pomoč posestvo Bled, 
Poljče, razvoz jabolk 

 
 

5.792 
 
 

1.120 

Tabela 21: Število ur preko podjemnih pogodb v letu 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pripravila: Nataša Petrovič - tajništvo  
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14 RAČUNOVODSKO POROČILO 
 

14.1 Računovodski izkazi 
 

14.2 Bilanca stanja na presečni dan 31. 12. 2019 
 

   (v EUR brez centov) 

  2019 2018 
Indeks 
19/18 

SREDSTVA 9.153.161 9.069.576 100 

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 5.070.221 4.821.097 103 

I.  
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne 
razmejitve 177 761 23 

1. Dolgoročne premoženjske pravice 177 761 23 
2. Dobro ime    
3. Predujmi za neopredmetena dolgoročna sredstva    
4.  Dolgoročno odloženi stroški razvijanja    
5. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve    
II. Opredmetena osnovna sredstva 4.683.036 4.432.605 106 
1. Zemljišča in zgradbe 3.560.323 3.521.139 101 

 a) Zemljišča 1.312.016 1.326.762 99 

 b) Zgradbe 2.248.307 2.194.378 102 
2. Proizvajalne naprave in stroji 527.786 294.311 179 
3.  Druge naprave in oprema 20.322 23.610 86 

4. 
Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev in 
opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 55.705 61.355 91 

 a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 55.705 55.081 101 

 b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 0 6.274 0 
5. Osnovna čreda 306.710 341.885 90 
6. Večletni nasadi 212.191 190.305 112 
III. Naložbene nepremičnine 385.014 386.059 100 
IV. Dolgoročne finančne naložbe 1.000 1.000 100 
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 1.000 1.000 100 

 a) Delnice in deleži v družbah v skupini    
 b) Delnice in deleži v pridruženih družbah    
 c) Druge delnice in deleži 1.000 1.000 100 

 č) Druge dolgoročne finančne naložbe    
2. Dolgoročna posojila 0 0  
 a) Dolgoročna posojila družbam v skupini    
 b) Druga dolgoročna posojila    
 c) Dolgoročno nevplačani vpoklicani kapital    
V. Dolgoročne poslovne terjatve 994 672 148 
1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini    
2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev    
3.  Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 994 672 148 
VI.  Odložene terjatve za davek    



 
33 Letno poročilo 2019 

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 4.082.910 4.246.964 96 
I.  Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo    
II. Zaloge 791.156 756.079 105 
1.  Material 41.700 43.653 96 
2. Nedokončana proizvodnja 53.305 22.620 236 
3. Proizvodi in trgovsko blago 696.151 681.403 102 
4. Predujmi za zaloge  8.403 0 
III. Kratkoročne finančne naložbe 255.328 236.033 108 
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 231.473 214.053 108 

 a) Delnice in deleži v družbah v skupini    
 b) Druge delnice in deleži 231.473 214.053 108 

 c) Druge kratkoročne finančne naložbe    
2. Kratkoročna posojila 23.855 21.980 109 

 a) Kratkoročna posojila družbam v skupini    
 b) Kratkoročna posojila drugim 23.855 21.980 109 

 c) Kratkoročno nevplačani vpoklicani kapital    
IV. Kratkoročne poslovne terjatve 2.888.723 3.225.907 90 
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini    
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 2.589.753 2.776.129 93 
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 298.970 449.778 66 
V.  Denarna sredstva 147.704 28.945 510 

C. 
KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 30 1.515 2 

 IZVENBILAČNA EVIDENCA 7.716.210 8.048.603 96 

     
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 9.153.161 9.069.576 101 

A. KAPITAL 5.379.390 5.370.581 100 
I. Vpoklicani kapital 1.474.690 1.474.690 100 
1.  Nerazdeljivi zadružni kapital 1.448.908 1.448.908 100 
2. Obvezni deleži članov zadruge 25.782 25.782 100 
II.  Kapitalske rezerve 3.554.677 3.554.677 100 
III. Rezerve iz dobička 85.771 85.330 101 
1.  Zakonske rezerve 85.771 85.330 101 
2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže    

3. 
Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna 
postavka)    

4. Statutarne rezerve    
5. Druge rezerve iz dobička    
IV. Revalorizacijske rezerve    

V. 
Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni 
vrednosti    

VI. Preneseni čisti poslovni izid 255.884 195.163 131 
VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta 8.368 60.721 14 

B. 
REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE 59.546 66.720 89 

1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti    
2. Druge rezervacije    
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3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 59.546 66.720 89 

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 509.537 266.676 191 
I. Dolgoročne finančne obveznosti 509.537 266.676 191 
1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini    
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 509.537 266.676 191 
3.  Dolgoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic    
4. Druge dolgoročne finančne obveznosti    
II.  Dolgoročne poslovne obveznosti 0 0  
1.  Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini    
2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev    
3. Dolgoročne menične obveznosti    
4. Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov    
5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti    
III. Odložene obveznosti za davek    
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 3.192.361 3.346.987 95 
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev    
II.  Kratkoročne finančne obveznosti 357.139 299.996 119 
1.  Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini    
2.  Kratkoročne finančne obveznosti do bank 357.139 299.996 119 
3. Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic    
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti    
III. Kratkoročne poslovne obveznosti 2.835.222 3.046.991 93 
1.  Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini    
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 2.750.522 2.966.226 93 
3. Kratkoročne menične obveznosti    
4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov    
5.  Druge kratkoročne poslovne obveznosti 84.700 80.765 105 

D. 
KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 12.327 18.611 66 

 IZVENBILANČNA EVIDENCA 7.716.210 8.048.603 96 
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14.2.1 Izkaz poslovnega izida za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 
 

   (v EUR brez centov) 

  Postavka 
Stanje 

31.12.2019 
Stanje 

31.12.2018 
Indeks 
19/18 

1. Čisti prihodki od prodaje 17.140.498 18.234.341 94 

2. 
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane 
proizvodnje 29.163 164.016 18 

3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 91.182 133.266 68 

4. 
Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi 
prihodki) 243.000 302.907 80 

5. Stroški blaga, materiala in storitev 16.328.559 17.700.691 92 

a) 
Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški 
porabljenega materiala 15.858.321 17.185.189 92 

b) Stroški storitev 470.239 515.501 91 
6. Stroški dela 895.248 812.702 110 
a) Stroški plač 645.362 578.392 112 

b) 
Stroški socialnih zavarovanj (posebej izkazani stroški 
pokojninskih zavarovanj) 105.356 97.788 108 

c) Drugi stroški dela 144.530 136.523 106 
7. Odpisi vrednosti 241.098 242.793 99 
a) Amortizacija 201.442 194.195 104 

b) 
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih 
sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih 39.656 47.008 84 

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih  1.590 0 
8. Drugi poslovni odhodki 60.863 60.759 100 
9. Finančni prihodki iz deležev 12.930 13.846 93 
a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini    
b) Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah    
c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah 12.930 13.846 93 
č) Finančni prihodki iz drugih naložb    
10. Finančni prihodki iz danih posojil 285 168   
a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini    
b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 285 168  
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 33.236 17.578 189 
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini    
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 33.236 17.578 189 
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb       
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 22.177 14.267 155 
a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini    
b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 19.819 14.133 140 
c) Finančni odhodki iz izdanih delnic    
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 2.358 134 1760 
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 0 0   
a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini    
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b) 
Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in menične 
obveznosti    

c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti    
15. Drugi prihodki 8.081 30.917 26 
16. Drugi odhodki 1.621 1.910 85 
17. Davek iz dobička       

18. Odloženi davki       

19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 8.809 63.916 14 
 
14.2.2 Izkaz celotnega vseobsegajočega donosa 
 

   (v EUR brez centov) 

  Postavka 
Stanje 

31.12.2018 
Stanje 

31.12.2017 
Indeks 
18/17 

19. Čisti poslovni i zid obračunskega obdobja 8.809 63.916 14 

20. 
Sprememba revalorizacijskih rezerv iz prevrednotenja 
opredmetenih osnovnih sredstev    

21. 
Spremembe rezerv, nastalih zaradi vrednotenja po pošteni 
vrednosti    

22. 

Dobički in izgube, ki izhajajo iz preverbe računovodskih 
izkazov podjetij v tujini (vplivov sprememb deviznih 
tečajev)    

23. Druge sestavine vseobsegajočega donosa    

24. 
CELOTNI VSEOBSEGAJOČI DONOS 
OBRAČUNKSEGA OBODBJA 8.809 63.916 14 

 
 
14.2.3 Izkaz denarnih tokov za leto 2019 
 

  (v EUR brez centov) 

 Postavka 2019 2018 

A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVODENJU     

a) Postavke izkaza poslovnega izida -122.170 101.528 

 
Poslovni prihodki (razen za prevrednotovanja) in finančni prihodki iz 
poslovnih terjatev 17.202.156 18.495.885 

 
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotovanje) in 
finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 

-
17.324.326 

-
18.394.357 

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

b) 

Sprememba čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, 
rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih 
postavk bilance stanja 385.221 17.512 

 Začetne manj končne poslovne terjatve 336.862 448.636 

 Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve 1.485 1.157 

 Začetne manj končne odložene terjatve za davek   

 Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo   

 Začetne manj končne zaloge -35.077 -54.739 
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 Končni manj začetni poslovni dolgovi 88.235 -351.721 

 Končne manj  začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije -6.284 -25.821 

 Končne manj začetne odložene obveznosti za davek   

c) 
Pribitek prejemkov pri poslovanju ali pribitek izdatkov pri 
poslovanju (a+b) 263.051 119.040 

B. DENARNI TOKOVI PRI INVESTIRANJU     

a) Prejemki pri investiranju 33.255 14.014 

 Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih 13.215 14.014 

 Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev   

 Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 15.630  
 Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin   

 Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb   

 Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 4.410  
b) Izdatki pri investiranju -457.732 -6.274 

 Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev   

 Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev -451.447 -6.274 

 Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin   

 Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb   

 Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb -6.285  

c) 
Pribitek prejemkov pri naložbenju ali pribitek izdatkov pri 
investiranju (a+b) -424.477 7.740 

C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU     

a) Prejemki pri financiranju 1.665.000 0 

 Prejemki od vplačanega kapitala   

 Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti 400.000  
 Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 1.265.000  
b) Izdatki pri financiranju -1.384.815 -114.796 

 Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje -19.819 -13.931 

 Izdatki za vplačila kapitala  -869 

 Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti -99.996 -99.996 

 Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti -1.265.000  
 Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku   

c) 
Pribitek prejemkov pri financiranju ali pribitek izdatkov pri 
financiranju (a+b) 280.185 -114.796 

Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV 147.704 28.945 

  Denarni izid v obdobju (seštevek pribitkov Ac, Bc in Cc) 118.759 11.984 

  Začetno stanje denarnih tokov 28.945 16.961 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
38 Letno poročilo 2019 

14.2.4 Izkaz gibanja kapitala 
 

        (v EUR brez centov) 

2019 
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. 2018 1.448.908 25.782 3.554.677 85.330   195.163 60.721 5.370.581 

a) Preračuni za nazaj         
b) Prilagoditve za nazaj         
A2. Začetno stanje 1.1.2019 1.448.908 25.782 3.554.677 85.330   195.163 60.721 5.370.581 

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) Vplačilo kapitala         
g) Izplačilo dividend         
h) Izplačilo nagrad organom vodenja in nadzora         
i) Druge spremembe lastniškosti kapitala         

B2. 
Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega 
obdobja       441     8.368 8.809 

a) Vnos čistega poslovnega izida    441   8.368 8.809 

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         

d) Druge sestavine vseobsegajočega donosa         
B3. Spremembe v kapitalu            60.721 -60.721  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      60.721 -60.721 0 

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

č) Poravnava izgube kot odbitne sestavine kapitala         

d) 
Oblikovanje rezev 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. 2019 1.448.908 25.782 3.554.677 85.771   255.884 8.368 5.379.390 

  BILAČNI DOBIČEK/IZGUBA 2019           255.884   264.252 
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        (v EUR brez centov) 

2018 
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. 2017 1.448.908 26.351 3.554.677 82.135   149.130 46.033 5.307.234 

a) Preračuni za nazaj         
b) Prilagoditve za nazaj         
A2. Začetno stanje 1.1.2018 1.448.908 26.351 3.554.677 82.135   149.130 46.033 5.307.234 

B1. Spremembe lastniškega kapitala   -569           -569 

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) Vplačilo kapitala         
g) Izplačilo dividend         
h) Izplačilo nagrad organom vodenja in nadzora         
i) Druge spremembe lastniškosti kapitala  -569      -569 

B2. 
Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega 
obdobja             63.916 63.916 

a) Vnos čistega poslovnega izida       63.916 63.916 

b) 
Sprememba presežka iz prevrednotenja 
neopredmetenih sredstev         

c) 
Sprememba presežka iz prevrednotenja opredmetenih 
sredstev         

č) 
Sprememba presežka iz prevrednotenja finančnih 
naložb         
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d) Druge sestavine vseobsegajočega donosa         
B3. Spremembe v kapitalu       3.195    46.033 -49.228 0 

a) 

Razporeditev preostalega dela čistega dobička 
primerjalnega poročevalskega obdobja na druge 
sestavine kapitala    3.195   -3.195 0 

b) 

Razporeditev dela čistega dobička poročevalskega 
obdobja na druge sestavine kapitala po sklepu organov 
vodenja in nadzora      46.033 -46.033 0 

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

č) Poravnava izgube kot odbitne sestavine kapitala         

d) 
Oblikovanje rezev 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. 2018 1.448.908 25.782 3.554.677 85.330   195.163 60.721 5.370.581 

  BILAČNI DOBIČEK/IZGUBA 2018           195.163   255.884 
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14.3  Pojasnila k računovodskim izkazom 
 
14.3.1 Poročajoča zadruga 
 
Kmetijsko gozdarska zadruga SAVA z. o. o., LESCE je zadruga z omejeno odgovornostjo, s 
sedežem na Rožni dolini 50 v Lescah. 
 
Njeni računovodski izkazi so dostopni na sedežu zadruge in na njeni spletni strani www.kgz-
sava.si. 
 
Podrobnosti o naravi poslovanja in dejavnosti zadruge ter številu zaposlenih so v uvodu tega 
letnega poročila. 
 
Poslovno leto je enako koledarskemu letu. 
 
14.3.2 Predloge za sestavo računovodskih izkazov 
 
Računovodski izkazi so pripravljeni na podlagi predpostavke o delujoči zadrugi, kar pomeni, 
da se sredstva pridobivajo in prodajajo in se obveznosti poravnavajo v razmerah normalnega 
delovanja. Računovodski izkazi ne vsebujejo prilagoditev, ki bi bile potrebne, če predpostavka 
delujoče zadruge ne bi bila izpolnjena. 
 
Računovodske izkaze je zadruga sestavila v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi 
(SRS). Uporabila je poročevalske zahteve iz Slovenskih računovodskih standardov (2016), 
Pravil skrbnega računovodenja in Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). 
 
14.3.3 Računovodske usmeritve, razkritja in pojasnila postavk v bilanci stanja 
 

 
Graf 3: Struktura sredstev 
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Neopredmetena sredstva in dolgoročne časovne razmejitve 
 
Neopredmetena sredstva se v poslovnih knjigah vodijo po njihovi nabavni vrednosti, izkazujejo 
pa se ločeno njihove nabavne vrednosti, kot kumulativni opis, ki je razlika med nabavno 
vrednostjo in popravkom vrednosti. Pri prodaji neopredmetenih osnovnih sredstev se razlika 
med čisto prodajno vrednostjo in neodpisano vrednostjo prenese med prevrednotovalne 
prihodke, če je prodajna vrednost višja od knjigovodske oz. med prevrednotovalne odhodke, če 
je prodajna vrednost nižja od knjigovodske vrednosti. 
 

(v EUR brez centov) 

 Dobro 
ime 

Odloženi 
stroški 

razvijanja 

Premoženjske 
pravice 

Druga 
neopredmetena 
sredstva (tudi 

emisijski 
kuponi) 

Dolgoročne 
aktivne 
časovne 

razmejitve 

Kratkoročni 
predujmi 

Skupaj 

NABAVNA 
VREDNOST 

       

Stanje 1. 1. 2019   191 33.058    
Pridobitve        
Odtujitve        
Stanje 31. 12. 
2019 

  191 33.058    

POPRAVEK 
VREDNOSTI 

       

Stanje 1. 1. 2019   191 32.297    
Pridobitve        
Odtujitve        
Amortizacija    584    
Stanje 31. 12. 
2019 

  191 32.881    

Neodpisana 
vrednost 1. 1. 
2019 

  0 761    

Neodpisana 
vrednost 31. 12. 
2019 

  0 177    

Tabela 22: Izkaz gibanja neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev 

 
Za vrednotenje neopredmetenih sredstev se uporablja model nabavne vrednosti. 
 
Druga neopredmetena sredstva predstavljajo računalniške programe. 
 
Zadruga nima obveznosti iz naslova nakupa neopredmetenih sredstev. 
 
Neopredmetena sredstva niso zastavljena za poplačilo dolgov. 
 
Dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev zadruga na dan 31.12. 2019 ne izkazuje. 
 
Opredmetena osnovna sredstva in naložbene nepremičnine 
 
Opredmetena osnovna sredstva se v poslovnih knjigah prikazujejo po njihovi nabavni 
vrednosti, ločeno pa se izkazuje njihove nabavne vrednosti in popravke vrednosti, pri čemer 
popravek vrednosti predstavlja njihov kumulativni odpis kot posledico amortizacije. 
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V bilanci stanja so izkazana po neodpisani vrednost, 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. 2019 je 4.683.036 EUR, stanje 
naložbenih nepremičnin pa 385.014 EUR. 
 

(v EUR brez centov) 
 

Zemljišča Zgradbe 
Oprema in 
nadomestni 

deli 

Drobni 
inventar 

Druga 
opredmetena 

sredstva 

Kratkoročni 
predujmi 

Opredmetena 
osnovna 

sredstva v 
izdelavi 

Skupaj 

NABAVNA 
VREDNOST         

Stanje 1.1.2019 1.326.762 5.270.812 2.120.176 59.609 717.138 6.274 55.081 9.555.852 
Pridobitve  152.360 301.799 3.106 126.763  444.655 1.028.683 
Odtujitve 14.746  84.904 211 125.058 6.274 444.031 675.224 
Prevrednotenje         
Stanje 
31.12.2019 

1.312.016 5.423.172 2.337.071 62.504 718.843 0 55.705 9.909.311 

POPRAVEK 
VREDNOSTI 

        

Stanje 1.1. 2019  3.076.434 1.825.865 35.998 184.950   5.123.247 
Pridobitve         
Odtujitve   81.573 211 29.036   110.820 
Amortizacija  98.431 64.993 6.395 44.029   213.848 
Prevrednotenje         
Stanje 
31.12.2019 

 3.174.865 1.809.285 42.182 199.943   5.226.275 

Neodpisana 
vrednost 
1.1.2019 

1.326.762 2.194.378 294.311 23.611 532.188 6.274 55.081 4.432.605 

Neodpisana 
vrednost 31. 12. 
2019 

1.312.016 2.248.307 527.786 20.322 518.900 0 55.705 4.683.036 

Tabela 23: Izkaz gibanja opredmetenih osnovnih sredstev 

Upravna stavba in nov hlev na posestvu Poljče sta obremenjena s hipoteko v višini 1.000.000 
EUR. 
 
Sestava zemljišč na dan 31. 12. 2019 je sledeča: 
 

(v EUR brez centov) 

Zemljišča Stanje na dan 31.12. 2019 Stanje na dan 31. 12. 2018 
Kmetijska zemljišča 873.216 875.214 
Gradbena zemljišča 75.845 75.845 
Ostala zemljišča 362.955 375.703 
SKUPAJ: 1.312.016 1.326.762 

Tabela 24:  Struktura zemljišč 
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Naložbene nepremičnine v skupni vrednosti 385.014 EUR predstavljajo 52 ha kmetijskih 
zemljišč in gozdov, ki jih zadruga sama ne obdeluje, temveč jih daje v zakup svojim članom in 
ostalim okoliškim kmetom. 
 
 
 

(v EUR brez centov) 

 Naložbene 
nepremičnine – 
model nabavne 

vrednosti 

Naložbene 
nepremičnine – 
model poštene 

vrednosti 

Skupaj 

NABAVNA VREDNOST    
Stanje 1.1.2019 402.244  402.244 
Pridobitve    
Odtujitve 676  676 
Prevrednotenje    
Stanje 31.12.2019 401.568  401.568 
POPRAVEK VREDNOSTI    
Stanje 1.1.2019 16.185  16.185 
Slabitve    
Odtujitve    
Amortizacija 369  369 
Stanje 31.12.2019 16.554  16.554 
Neodpisana vrednost 1.1.2018 386.059  386.059 
Neodpisana vrednost 31.12.2019 385.014  385.014 

Tabela 25: Izkaz gibanja naložbenih nepremičnin 

Vrednost gradbenih objektov na dan 31. 12. 2019 znaša 2.248.307 EUR. Gradbeni objekti 
predstavljajo upravno stavbo s trgovino, hleve in skladiščne prostore na posestvih Bled in 
Poljče, ter skladiščne prostore s prebiralnico v sadovnjaku Resje. 
 

(v EUR brez centov) 

Oprema in drobni 
inventar, ki se vodi 
posamično 

Stanje na dan 31.12. 2019 Stanje na dan 31. 12. 2018 

Proizvajalna oprema 523.775 290.795 
Lesena oprema 2.696 858 
Računalniška oprema 1.315 2.658 
Drobni inventar, ki se vodi 
posamično 

20.322 23.610 

SKUPAJ: 548.108 317.921 
Tabela 26: Stanje opreme in drobnega inventarja, ki se vodi posamično 

 
Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi predstavljajo večletni nasad v 
pridobivanju, v višini 21.905 EUR in opremo za molzišče v pridobivanju, v višini 33.800 EUR. 
 
Vrednost osnovne črede se je v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 znižala za 35.175 EUR. 
 
Vrednost večletnih nasadov se je v letu 2019 v primerjavi z letom 2019 zvišala za 21.886 EUR 
(nov nasad orehov v polni rodnosti). 
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Zadruga ne izkazuje osnovnih sredstev, pridobljenih na leasing. 
 
 
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, u 
porablja pa se metoda enakomernega časovnega amortiziranja. 
 
Amortizacija se obračunava po stopnjah, ki so določene za posamezno osnovno sredstvo in se 
med letom ne spreminjajo. 
 

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

20 % - 25 % 

Osnovna čreda 20 % 
Večletni nasadi 5 % 

Tabela 27: Amortizacijske stopnje 

 
Dolgoročne finančne naložbe 
 
 
Zadruga je v letu 2012 postala ena od šestih ustanoviteljic e-Zadruge z. o. o. Vrednost te 
dolgoročne finančne naložbe znaša 1.000 EUR in predstavlja obvezni članski delež v omenjeni 
zadrugi. 
 
Zaloge 
 
Zadruga vodi zaloge surovin, materiala, rezervnih delov…po nabavnih cenah, vključno z 
neposrednimi stroški nabave. Nakupna cena se zmanjšuje za dobljene popuste. 
 
Prevrednotenje oz. krepitev 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 in prodaje zalog… V primeru ugotovitve oz. potrebe po znižanju vrednosti 
zalog na znesek iztržljive vrednosti, zadruga oceni zaloge in predlaga ustrezen odstotek 
znižanja z utemeljitvijo. 
 
Drobni inventar  z rokom uporabe do enega leta in vrednostjo nižjo do 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  
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zaključkom poslovnega leta. Prevrednotovanje zalog nedokončane proizvodnje in lastnih 
proizvodov zadruga ne opravi. 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. 
2019 

Vrednost po 
nabavnih 

cenah 

Vrednost 
po 

planskih 
cenah 

Odmiki 
od 

planskih 
cen 

Iztržljiva 
knjigovodska 

vrednost 

Struktura 
v % 

Material 41.700   41.700 5 
Nedokončana 
proizvodnja 

 25.533 27.772 53.305 7 

Proizvodi  442.014 71.011 513.025 65 
Trgovsko blago 183.126   183.126 23 
Predujmi za 
zalogo 

     

SKUPAJ 224.826 467.547 98.783 791.156 100 
Tabela 28: Specifikacija zalog na dan 31. 12. 2019 

 
(v EUR brez centov) 

Zaloge 31.12. 
2018 

Vrednost po 
nabavnih 

cenah 

Vrednost 
po 

planskih 
cenah 

Odmiki 
od 

planskih 
cen 

Iztržljiva 
knjigovodska 

vrednost 

Struktura 
v % 

Material 43.653   43.653 6 
Nedokončana 
proizvodnja 

 22.620  22.620 3 

Proizvodi  547.201 -32.655 514.546 68 
Trgovsko blago 166.857   166.857 22 
Predujmi za 
zalogo 

8.403   8.403 1 

SKUPAJ 218.913 569.821 -32.655 756.079 100 
Tabela 29: Stanje zalog na dan 31. 12. 2018 

 
Nedokončano proizvodnjo in lastne proizvode zadruga skozi leto vrednoti količinsko po 
planskih cenah, na koncu poslovnega leta pa prevrednoti vrednosti lastnih proizvodov na 
iztržljivo knjigovodsko vrednost z odmikom od planskih cen. 
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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. 
 
Zadruga oblikuje popravek vrednosti v breme prevrednotovalnih poslovnih odhodkov pred 
zaključkom obračunskega obdobja le na osnovi utemeljenega dvoma o poplačilu terjatev in za 
tiste terjatve, ki so starejše od enega leta. O pogojih za oblikovanje popravka terjatev zadruga 
presoja za vsako terjatev posebej. Popravek ločeno izkaže kot postavko dvomljivih netoženih 
terjatev. 
 
Dolgoročne poslovne terjatve do drugih predstavljajo terjatve iz rezervnega sklada za 
stanovanje, katerega lastnik je zadruga in na dan 31. 12. 2019 znašajo 994 EUR, medtem ko so 
na dan 31. 12. 2018 znašale 672 EUR. 
 
Dolgoročnih poslovnih terjatev zadruga nima zavarovanih. 
 

(v EUR brez centov) 

Kratkoročne poslovne terjatve 31. 12. 2019 Stanje na dan 31.12. 2019 
Struktura 

v % 
Kratkoročne terjatve do kupcev v domovini 132.624 5 
Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini 2.457.129 85 
Druge kratkoročne terjatve 298.970 10 
SKUPAJ: 2.888.723 100 

Tabela 30: Kratkoročne poslovne terjatve na dan 31. 12. 2019 

 
(v EUR brez centov) 

Kratkoročne poslovne terjatve 31. 12. 2018 Stanje na dan 31.12. 2018 
Struktura 

v % 
Kratkoročne terjatve do kupcev v domovini 126.402 4 
Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini 2.649.727 82 
Druge kratkoročne terjatve 449.778 14 
SKUPAJ: 3.225.907 100 

Tabela 31: Kratkoročne poslovne terjatve na dan 31. 12. 2018 

Struktura kratkoročnih terjatev do kupcev po zapadlosti na dan 31. 12. 2019 je sledeča: 
 

(v EUR brez centov) 

Struktura na dan 31. 12. 2019 Znesek 
Struktura 

v % 
Nezapadlo 2.555.132 97 
Zapadlo do 30 dni 8.811 1 
Zapadlo do 60 dni 7.859 1 
Zapadlo do 90 dni 1.355  
Zapadlo nad 90 dni 16.596 1 
SKUPAJ: 2.589.753 100 

Tabela 32: Struktura kratkoročnih terjatev do kupcev po zapadlosti na dan 31. 12. 2019 
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V letu 2019 zadruga ni oblikovala novih popravkov kratkoročnih terjatev do kupcev, niti ni 
izterjala nobenega zneska v preteklosti oblikovanih popravkov. 
 
Kratkoročne finančne naložbe 
 
Kratkoročne finančne naložbe zadruga vodi v skladu s SRS 2016 po pošteni vrednosti preko 
poslovnega izida in sicer za delnice bank in zavarovalnice. Delež v Kapitalski zadrugi z. b. o. 
in Zadružni zvezi Slovenije z. b. o. zadruga vodi po nabavni vrednosti. V teh družbah zadruga 
nima pomembnega oz. prevladujočega vpliva. 
 

(v EUR brez centov) 

Kratkoročne finančne naložbe 
Stanje 

31.12.2018 
Povečanje Zmanjšanje 

Stanje 
31.12.2019 

Delnice 198.881 17.421  216.302 
Deleži 15.171   15.171 
Kratkoročna posojila drugim 9.760 6.285 4.410 11.635 
Kratkoročni depoziti pri 
bankah 

12.220   12.220 

SKUPAJ 236.032 23.706 4.410 255.328 
Tabela 33: Gibanje kratkoročnih finančnih naložb v letu 2019 

 
Kratkoročna posojila predstavljajo kratkoročna posojila članom zadruge in se obrestujejo z 
letno fiksno obrestno mero 3 %. 
 
Denarna sredstva 
 
Zadruga na dan 31. 12. 2019 ni imela odobrenega okvirnega bančnega kredita 
 

Denarna sredstva 
Stanje 

31.12.2019 
Stanje 

31.12.2018 
Struktura 
2019 (v %) 

Gotovina v blagajnah 726 1.138 1 
Denarna sredstva na TRR 146.978 27.807 99 
SKUPAJ 147.704 28.945 100 

Tabela 34: Struktura denarnih sredstev na dan 31. 12. 2019 v primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2018 

 
Zunajbilančna sredstva in obveznosti 
 
Zunajbilančna sredstva v zadrugi na dan 31. 12. 2019 predstavljajo kmetijska zemljišča v 
vrednosti 6.716.210 EUR (to so zemljišča, ki niso v lasti zadruge, jih ima pa le-ta v najemu oz. 
zakupu). 
 
Zunajbilančne obveznosti v zadrugi na dan 31. 12. 2019 predstavljajo hipoteko v višini 
1.000.000 EUR, kot jamstvo za zavarovanje dolgoročnih kreditov, najetih pri DBS d.d. 
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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, revalorizacijske rezerve in rezerve, nastale zaradi 
vrednotenja po pošteni vrednosti, preneseni čisti izid in čisti poslovni izid leta. 
 
Zadruga je poslovno leto 2019 zaključila s čistim dobičkom v višini 8.809 EUR, ki po sklepu 
upravnega odbora v višini 8.368 EUR ostane nerazporejen, 5 % v višini 441 EUR pa se 
razporedi med zakonske rezerve. 
 
(v EUR brez centov) 
Kapital Stanje na dan 31.12. 2019 Stanje na dan 31. 12. 2018 
Čisti dobiček (izguba) 
poslovnega leta 

8.368 60.721 

Preneseni čisti dobiček 
(izguba) 

255.884 195.163 

BILAČNI DOBIČEK: 264.252 255.884 
Tabela 35: Bilančni dobiček 

 
Rezervacije in dolgoročne poslovne časovne razmejitve 
 
Rezervacija je sedanja obveza, ki izhaja iz obvezujočih preteklih dogodkov in se bo predvidoma 
pojavila v obdobju, ki ni zagotovo določeno.  Zadruga tako v letu 2019, kakor tudi v letu 2018 
ni imela oblikovanih rezervacij. 
 
V letih 2010, 2011, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 in 2019 je zadruga prejela sredstva iz naslova 
razpisa za posodabljanje kmetijskih gospodarstev v višini 59.546 EUR. Ta sredstva izkazuje 
kot prejete denarne podpore na kontih skupine 96. 
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(v EUR brez centov) 

Rezervacije 
Stanje 

31.12.2018 
Pridobitve Poraba 

Stanje 
31.12.2019 

Prejete denarne podpore 66.720 1.944 9.118 59.546 
SKUPAJ 66.720 1.944 9.118 59.546 

Tabela 36: Spremembe prejetih denarnih podpor 

Dolgoročne in kratkoročne obveznosti 
 
Dolgoročne in kratkoročne obveznosti so lahko finančne ali poslovne in se vrednotijo z zneski 
iz ustreznih listin. Povečujejo se za prispele obresti, zmanjšujejo pa za plačane zneske in 
morebitne drugačne poravnave, če o tem obstaja sporazum z upnikom. Obresti so finančni 
odhodki. Knjigovodska vrednost dolgoročnih obveznosti je enaka njihovi izvirni vrednosti, 
zmanjšana za odplačilo glavnice in prenose med kratkoročne obveznosti. 
 
Pri kratkoročnih obveznostih ločeno izkazujemo finančne in poslovne obveznosti. 
 
Kratkoročne finančne obveznosti so dobljena kratkoročna posojila, kratkoročne poslovne 
obveznosti pa dobljeni predujmi, varščine, obveznosti do dobaviteljev, obveznosti do pašnih in 
agrarnih skupnosti, obveznosti do delavcev, obveznosti do državnih inštitucij in druge. 
 
Dolgoročne in kratkoročne obveznosti se prevrednotijo v skladu s pogodbami med upnikom in 
dolžnikom. Slabitve 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. 2019 izkazuje dolgoročne finančne obveznosti v višini 509.537 EUR in 
se nanašajo na: 

- Dolgoročno posojilo v višini 166.680 EUR, dobljeno pri Deželni banki Slovenije d.d., 
obrestna mera 6 mesečni EURIBOR + 250 bazičnih točk, mesečno odplačevanje 
glavnice in obresti, zadnji obrok zapade v plačilo 29. 8. 2022. Del dolgoročnega 
posojila, ki zapade v plačilo v enem letu, je bil na dan 31. 12. 2019 prenesen na 
kratkoročne finančne obveznosti v višini 99.996 EUR. 

- Dolgoročno posojilo v višini 342.857 EUR, dobljeno pri Deželni banki Slovenije d.d., 
obrestna mera 6 mesečni EURIBOR + 250 bazičnih točk, mesečno odplačevanje 
glavnice in obresti, zadnji obrok zapade v plačilo 31. 12. 2026. Del dolgoročnega 
posojila, ki  zapade v plačilo v enem letu, je bil na dan 31. 12. 2019 prenesen na 
kratkoročne finančne obveznosti v višini 57.143 EUR. 

Zadruga na dan 31. 12. 2019 izkazuje obveznosti, ki imajo zapadlost nad 5 let v višini 114.286 
EUR.  
 

(v EUR brez centov) 

Kratkoročne obveznosti Stanje na dan 31.12. 2019 
Struktura 

v % 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 2.744.831 86 
Kratkoročne obveznosti do članov zadruge 5.692  
Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj 
račun 

4.597  

Kratkoročne obveznosti do zaposlencev 69.524 2 
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Kratkoročne obveznosti do državnih in 
drugih inštitucij 

2.702  

Kratkoročne finančne obveznosti (revolving 
kredit) 

200.000 6 

Kratkoročne finančne obveznosti (prenos 
obveznosti dolgoročnih kreditov za 
poplačila v enem letu) 

157.139 5 

Kratkoročne finančne obveznosti 
(kratkoročni kredit) 

  

Druge kratkoročne obveznosti 7.876 1 
SKUPAJ: 3.192.361 100 

Tabela 37: Struktura kratkoročnih obveznosti na dan 31. 12. 2019 

 
(v EUR brez centov) 

Kratkoročne obveznosti Stanje na dan 31.12. 2018 
Struktura 

v % 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 2.966.226 89 
Kratkoročne obveznosti do članov zadruge 3.248  
Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj 
račun 

4.740  

Kratkoročne obveznosti do zaposlencev 61.460 2 
Kratkoročne obveznosti do državnih in 
drugih inštitucij 

2.988  

Kratkoročne finančne obveznosti (revolving 
kredit) 

200.000 6 

Kratkoročne finančne obveznosti (prenos 
obveznosti dolgoročnih kreditov za 
poplačila v enem letu) 

88.885 3 

Kratkoročne finančne obveznosti 
(kratkoročni kredit) 

  

Druge kratkoročne obveznosti 9.329  
SKUPAJ: 3.346.987 100 

Tabela 38: Struktura kratkoročnih obveznosti na dan 31. 12. 2018 

 
Zadruga ima z Deželno banko Slovenije d.d. sklenjeno pogodbo o revolving kreditu. Letna 
obrestna mera tega kredita je 3,3 %. 
 
Struktura kratkoročnih poslovnih obveznosti do dobaviteljev po zapadlosti na dan 31. 12. 2019 
je sledeča: 
 

(v EUR brez centov) 

Struktura na dan 31. 12. 2019 Znesek 
Struktura 

v % 
Nezapadlo 2.610.938 95 
Zapadlo do 30 dni 134.024 3 
Zapadlo do 60 dni 4.700 1 
Zapadlo do 90 dni 860 1 
Zapadlo nad 90 dni   
SKUPAJ: 2.750.522 100 
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Tabela 39: Struktura kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev po zapadlosti na dan 31. 12. 2019 

 
V kratkoročnih aktivnih časovnih razmejitvah so zajeti kratkoročno odloženi stroški (odhodki), 
ki predstavljajo naročnine, zaračunane v letu 2019, nanašajo pa se na leto 2020. 
 
V kratkoročnih pasivnih časovnih razmejitvah so zajeti vnaprej vračunani stroški (odhodki) in 
kratkoročno odloženi prihodki na podlagi ustreznih listin. V teh razmejitvah so zajete storitve, 
ki se nanašajo na leto 2019, opravljene in zaračunane pa bodo v letu 2020. 
 
14.3.4 Razkritja in pojasnila postavk k izkazu poslovnega izida 
 
Zadruga izkazuje izid poslovnega izida po I. različici. 
 
Kosmati donos iz poslovanja 
 
Prihodke od prodaje blaga in storitev zadruga pripozna po pošteni vrednosti prejetega poplačila 
ali terjatve iz tega naslova, zmanjšani za vračila, prejete rabate in količinske popuste. Prihodke 
od prodanega blaga izkaže, ko kupec prevzame vse potrebne oblike tveganja in koristi, 
povezanih z lastništvom sredstva in ko obstaja gotovost glede prihodnjih denarnih tokov v zvezi 
s prodajo. Prihodke od prodaje storitev pa pripozna glede na stopnjo dokončnosti. Prihodke od 
najemnin pripozna enakomerno med dobo trajanja namena. 
 

(v EUR brez centov) 

Kosmati donos iz poslovanja Leto 2019 Leto 2018 Indeks 
19/18 

Prihodki od prodaje proizvodov na domačem 
trgu 

513.214 385.541 133 

Čisti prihodki od najemnin 24.913 32.517 77 
Prihodki od prodaje blaga na domačem trgu 1.366.646 1.372.986 99 
Prihodki od prodaje na trgu EU 15.235.724 16.443.296 93 
Prihodki od prodaje na trgu izven EU    
Povečanje oz. zmanjšanje vrednosti zalog 
proizvodov in nedokončane proizvodnje 

29.163 164.016 18 

Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 91.182 133.266 68 
Subvencije, dotacije, regres, kompenzacije in 
drugi prihodki, ki so povezani s poslovnimi 
učinki 

223.252 261.545 85 

Drugi poslovni prihodki 19.749 41.362 48 
SKUPAJ 17.503.843 18.834.529 93 

Tabela 40: Kosmati donos iz poslovanja 

Prihodki od prodaje proizvodov na domačem trgu so se v letu 2019 v primerjavi z letom 
2018 zvišali za 33 %, prihodki od najemnin so nižji za 23 %, prihodki od prodaje blaga na 
domačem trgu so nižji za 1 %, prihodki od prodaje na trgu EU so nižji za 7 %, medtem ko 
prihodkov od prodaje na trgu izven EU zadruga v obeh primerjalnih letih ne izkazuje. 
 
Vrednost gotovih proizvodov in nedokončane proizvodnje se je v letu 2019 v primerjavi z 
letom 2018 znižala za 82 %, predvsem zaradi znatno nižje količine pridelanih jabolk v letu 
2019. Skupaj z zalogo tvorijo iztržljivo vrednost zalog proizvodov. 
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Vrednost usredstvenih lastnih proizvodov in storitev, v kateri je zajeta lastna proizvodnja 
osnovne črede, se je v letu 2019 v primerjavi z letom 2019 znižala za 32 %. 
 
Subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije in drugi prihodki, ki so povezani s poslovnimi 
učinki, so v letu 2019 nižji za 15 %. Predstavljajo subvencije iz naslova programa podeželja, 
ter trošarine za mineralna olja po prejetih odločbah. 
 
Drugi poslovni prihodki so v letu 2019 za 52 % nižji kot leta 2019 in predstavljajo dobiček 
pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev. 
 
Kosmati donos iz poslovanja v letu 2019 je v primerjavi z letom 2018 nižji za 7 %. 
 
Finančni prihodki 
 
 

(v EUR brez centov) 

Finančni prihodki Leto 2019 Leto 2018 
Indeks 
19/18 

Finančni prihodki iz deležev 12.930 13.846 93 
Finančni prihodki iz danih posojil 285 168 170 
Finančni prihodki iz prejetih terjatev 33.236 17.578 189 
SKUPAJ 46.451 31.593 147 

Tabela 41: Finančni prihodki 

 
Finančni prihodki so se v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 zvišali za 47 %, nanašajo pa se 
predvsem na: 

- Finančne prihodke iz deležev (dividende) 
- Finančne prihodke iz poslovnih terjatev do drugih (prevrednotenje kratkoročnih 

finančnih naložb). 
 
Drugi prihodki 
 
Drugi prihodki v višini 8.081 EUR predstavljajo prejete odškodnine s strani zavarovalnice. V 
primerjavi z letom 2018 so v letu 2019 nižji za 74 %. V letu 2018 so drugi prihodki znašali 
30.917 EUR. 
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Graf 5: Struktura prihodkov 

Poslovni odhodki 
 
 

(v EUR brez centov) 

Poslovni odhodki Leto 2019 Leto 2018 
Indeks 
19/18 

Nabavna vrednost prodanega blaga in 
materiala 

15.143.675 16.399.857 92 

Stroški porabljenega materiala 714.646 785.332 91 
Stroški storitev 470.239 515.501 91 
Stroški dela 895.248 812.702 110 
Odpis vrednosti (amortizacija in 
prevrednotenje poslovnih odhodkov) 

241.098 242.793 99 

Drugi poslovni odhodki 60.863 60.760 100 
SKUPAJ 17.525.769 18.816.945 7 

Tabela 42: Poslovni odhodki 

Poslovni odhodki so se v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 znižali za 7 %. 
 

(v EUR brez centov) 

Stroški porabljenega materiala Leto 2019 Leto 2018 
Indeks 
19/18 

Stroški materiala 589.510 646.826 91 
Stroški energije 115.018 123.264 93 
Drugi stroški materiala 10.118 15.242 66 
SKUPAJ 714.646 785.332 91 

Tabela 43: Stroški porabljenega materiala 

 
Stroški porabljenega materiala so se v letu 2019 v primerjavi z letom poprej v skupnem 
znesku znižali za 9 %. Stroški materiala so nižji za 9 %, stroški energije so nižji za 7 % in drugi 
stroški materiala so nižji za 34 %. 
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(v EUR brez centov) 

Stroški storitev Leto 2019 Leto 2018 
Indeks 
19/18 

Transportne storitve 30.458 39.953 76 
Najemnine 46.030 38.661 119 
Povračila stroškov zaposlencem v  zvezi z 
delom 

7.060 6.523 108 

Drugi stroški storitev 386.690 430.364 90 
SKUPAJ 470.238 515.501 91 

Tabela 44: Stroški storitev 

 
Stroški storitev so se v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 znižali za 9 %. Stroški transportnih 
storitev so nižji za 24 %, najemnine so višje za 19 %, povračila stroškov zaposlencem v zvezi 
z delom so višji za 8 %, drugi stroški storitev pa so nižji za 10 %. Drugi stroški storitev med 
drugim predstavljajo stroške študentskega dela, notarske in odvetniške storitve, stroške 
reklame..  
 
 
 

(v EUR brez centov) 

Stroški dela Leto 2019 Leto 2018 
Indeks 
19/18 

Stroški plač 645.362 578.392 112 
Stroški pokojninskih zavarovanj 23.284 25.800 90 
Struški drugih socialnih zavarovanj 82.072 71.988 114 
Drugi stroški dela 144.530 136.522 106 
SKUPAJ 895.248 812.702 110 

Tabela 45: Stroški dela 

 
Stroški dela predstavljajo plače zaposlencev, nadomestila plač, povračila zaposlenim v zvezi 
z delom, prispevke od plač in prispevke za pokojninska zavarovanja, plačila skladno s pogodbo 
o poslovodenju. Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019 je bilo 35, povprečno število izračunano 
na podlagi opravljenih ur pa je bilo v letu 2019 zaposlenih 35,44 delavcev. Plačilo po 
individualni pogodbi prejema en delavec, ostale plače se izplačujejo skladno s Pravilnikom o 
izplačilu plač v KGZ SAVA z. o. o., LESCE. V letu 2019 so se stroški dela v primerjavi z letom 
2018 zvišali za 10 %. 
 

(v EUR brez centov) 

Odpis vrednosti Leto 2019 Leto 2018 
Indeks 
19/18 

Amortizacija 201.442 194.195 104 
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri 
neopredmetenih sredstvih in opredmetenih 
osnovnih sredstvih 

39.656 47.008 84 

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri 
obratnih sredstvih 

 1.590  

SKUPAJ 241.098 242.793 99 
Tabela 46: Odpis vrednosti 
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Odpis vrednosti se je v letu 2019, v primerjavi z letom 2018 znižal za 1 %. Amortizacija se je 
zvišala za 4 %, prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in 
opredmetenih osnovnih sredstvih so se znižali za 16 %, prevrednotovalnih poslovnih odhodkov 
pri obratnih sredstvih pa zadruga v letu 2019 ne izkazuje. 
 
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih 
sredstvih predstavljajo odhodke v zvezi z odpisom osnovne črede (pogini, prodaja). 
 
Drugi poslovni odhodki v letu 2019 predstavljajo druge stroške v višini 60.863 in so relativno 
enaki, kot v letu 2018. Ti poslovni odhodki predstavljajo predvsem stroške nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča in nadomestilo za neizpolnjevanje kvot za zaposlovanje invalidov. 
 
Finančni odhodki 
 

(v EUR brez centov) 

Finančni odhodki Leto 2019 Leto 2018 
Indeks 
19/18 

Finančni odhodki za obresti od posojil, 
prejetih od bank 

19.819 14.133 140 

Finančni odhodki za zamudne obresti 2.358 134 1759 
Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov 
finančnih naložb 

   

SKUPAJ 22.177 14.267 155 
Tabela 47: Finančni odhodki 

Finančni odhodki so se v letu 2019 v primerjavi z letom poprej zvišali za 55 % in predstavljajo 
odhodke za obresti od posojil prejetih od banke ter finančne odhodke za zamudne obresti. 
 
Drugi odhodki 
 
Zadruga v letu 2019 izkazuje druge odhodke v višini 1.621 EUR in so za 16 % nižji kot v letu 
2018, ko so znašali 1.910 EUR. 
 

 
Graf 6: Struktura odhodkov 
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14.3.5 Druga razkritja 
 
V zadrugo je na dan 31. 12. 2019 vpisanih 98 članov, ki so skupaj vplačali delež v višini 25.782 
EUR. Člani so vse vpisane deleže vplačali. Skladno s Pravili KGZ SAVA z. o. o., LESCE znaša 
članski delež 250 EUR. 
 
Zadruga je v letu 2019 opravila revizijo v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in 
Zakonom o zadrugah. 
 
Člani upravnega in nadzornega odbora so v letu 2019 za svoje delovanje prejemali sejnine. V 
letu 2019 so jim bile izplačane sejnine v skupni višini 1.715 EUR. 
 
Direktorica zadruge ima sklenjeno individualno pogodbo o zaposlitvi. Strošek njene plač za 
leto 2019 znaša 75.667 EUR. 
 
V skladu s pogodbo o poslovodenju je bilo v letu 2019 predsedniku zadruge izplačano 5.879 
EUR. 
 
Zadruga nima terjatev do vodstva zadruge. Na dan 31. 12. 2019 ima obveznosti do vodstva 
zadruge za osebne prejemke za mesec december. Do članov upravnega in nadzornega odbora 
nima obveznosti, ima pa do njih terjatve iz naslova nakupa materiala (tako kot tudi za ostale 
člane zadruge). 
 
Letno poročilo je  bilo na predlog Upravnega odbora zadruge z dne 1. 6. 2020 odobreno za 
objavo, sprejeto pa bo na občnem zboru v jeseni 2020. 
 
Po datumu bilance stanja ni bilo poslovnih dogodkov, ki bi vplivali  na računovodske izkaze za 
leto 2019. 
 

14.4 Pričakovan vpliv epidemije koronavirusa na računovodske izkaze v letu 2020 
 
Učinek novega koronavirsa na računovodske izkaze v letu 2020 je mogoče zgolj oceniti, ocena 
pa je relativna, saj dejanskega poteka epidemije ne poznamo (čas trajanja in dejanske 
posledice). 
 
Prihodki 
 
Na prihodkih bo imela epidemija vpliv zaradi pričakovane nižje odkupne cene mleka. Ocena 
zadruge je, da bi bili prihodki iz naslova odkupljenega mleka zaradi padanja odkupnih cen lahko 
v mesecih april, maj in junij nižji za povprečno 5 %. To pomeni, da bi se pri enaki odkupljeni 
količina mleka, kot v letu 2019, prihodki iz tega naslova znižali za 170.679 EUR.  
 
Nasprotno je pričakovati zvišanje prihodkov iz naslova trgovinske dejavnosti v višini 15.000 
EUR, ter iz naslova prodaje jabolk v višini 180.000 EUR. 
 
Pričakuje se tudi državna pomoč v obliki odpisa plačila prispevkov iz naslova pokojninskega 
zavarovanja, v višini 25.000 EUR. 
 
 
 



 
59 Letno poročilo 2019 

Odhodki 
 
Zaradi nižje odkupne cene mleka se bodo znižali odhodki nabavne vrednosti, povišali pa se 
bodo iz naslova večjega prometa v trgovini. Posledično se pričakuje nižje odhodke nabavne 
vrednosti v višini 158.679 EUR. 
 
Ocenjuje se višje odhodke dela (za 22.000 EUR), materialne stroške (za 30.000 EUR), stroške 
storitev (za 30.000 EUR). 
 
Oslabitev kratkoročnih finančnih naložb 
 
Ocenjuje se oslabitev kratkoročnih finančnih naložb s katerimi razpolaga zadruga. Po oceni, bi 
se kratkoročne finančne naložbe znižale za 5 %. 
 
Vrednotenje zalog 
 
Zaradi višjih stroškov proizvodnje je pričakovati okrepitev vrednosti zalog gotovih proizvodov 
in nedokončane proizvodnje.  
 
Finančne obveznosti – krediti 
 
Zadruga ne predvideva težav s poplačilom najetih kreditov. 
 
Človeški kapital 
 
Ocenjuje se, da se število zaposlenih v zadrugi zaradi vpliva epidemije koronavirusa ne bo 
spremenilo. 
 

14.5 Temeljni kazalniki poslovanja 
 
Na osnovi Pravil skrbnega računovodenja 8 (2016), 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. 

(v EUR brez centov) 

 
Vrednost 

Vrednost 
kazalnika INDEKS 

19/18 
2019 2018 2019 2018 

14.5.1 Kazalniki stanja financiranja 
a) Stopnja lastniškosti financiranja 

Kapital 5.379.390 5.370.581 
0,58 0,59 98 

Obveznosti do virov sredstev 9.153.161 9.069.576 
b) Stopnja dolžniškosti financiranja 

Dolgovi 3.773.771 3.698.994 
0,41 0,44 93 

Obveznosti do virov sredstev 9.153.161 9.069.576 
c) Stopnja dolgoročnosti financiranja 

Kapital + dolgoročni dolgovi 5.948.473 5.703.977 
0,64 0,63 102 

Obveznosti do virov sredstev 9.153.161 9.069.575 
č) Stopnja kratkoročnosti financiranja 
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Kratkoročni dolgovi (kratk. PČR) 3.192.361 3.346.988 
0,51 0,37 138 

Obveznosti do virov sredstev 9.153.161 9.069.575 
d) Stopnja osnovnosti kapitala 

Osnovni kapital 1.474.690 1.474.690 
0,27 0,27 100 

kapital 5.379.390 5.370.581 
e) Koeficient dolgovno-kapitalskega razmerja 

Dolgovi 3.773.771 3.698.994 
0,70 0,69 101 

kapital 5.379.390 5.370.581 
14.5.2 Kazalniki stanja investiranja 

a) Stopnja osnovnosti investiranja 
Osnovna sredstva (po neodpisani 

vrednosti) 4.683.213 4.433.366 0,51 0,49 104 
sredstva 9.153.161 9.069.575 

b) Stopnja obratnosti investiranja 
Obratna sredstva (s kratk. AČR) 3.828.607 4.013.117 

0,41 0,44 93 
sredstva 9.153.161 9.069.575 

c) Stopnja finančnosti investiranja 
Dolg.,kratk.fin.naložbe + naložb. nepremičnine 641.342 623.092 

0,07 0,07 100 
sredstva 9.153.161 9.069.575 

č) Stopnja dolgoročnosti investiranja 
Dolg. Sredstva 4.970.221 4.821.097 

0,54 0,53 102 
sredstva 9.153.161 9.069.575 

d) Stopnja kratkoročnosti investiranja 
Kratk.sred. + kratk. AČR 4.082.940 4.248.478 

0,44 0,47 94 
sredstva 9.153.161 9.069.575 

e) Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev 
Popravek vrednosti OS 5.259.345 5.155.733 

0,53 0,54 98 
Nabavna vrednost OS 9.942.558 9.589.099 

14.5.3 Kazalniki vodoravnega finančnega ustroja 
a) Kapitalska pokritost osnovnih sredstev 

Kapital 5.379.390 5.370.581 
1,14 1,21 94 

Osnovna sredstva 4.683.213 4.433.366 
b) Kapitalska pokritost dolgoročnih sredstev 

Kapital 5.379.390 5.370.581 
1,08 1,11 97 

Dolgoročna sredstva 4.970.221 4.821.097 
c) Dolgoročna pokritost dolgoročnih sredstev 
Kapital + dolg. Dolgovi 5.948.473 5.703.977 

1,19 1,18 101 
Dolgoročna sredstva 4.970.221 4.821.097 

     č) dolgoročna pokritost dolgoročnih sredstev in zalog 
Kapital + dolg. dolgovi 5.948.473 5.703.977 

1,03 1,02 101 
Dolgoročna sredstva + zaloge 5.761.377 5.577.175 

d) Neposredna pokritost kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient) 
Likvidna sredstva 147.704 28.945 

0,05 0,01 500 
Kratkoročne obveznosti 3.192.361 3.346.987 
e) Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti ( kratkoročni koeficient ) 

Likvidna sredstva + kratkoročne terjatve 3.036.427 3.254.852 
0,95 0,97 98 

Kratkoročne obveznosti 3.192.361 3.346.987 
f) Kratkoročna pokritost kratkoročnih obveznosti ( kratkoročni kredit ) 

Kratkoročna sredstva 4.082.910 4.246.963 1,28 1,27 101 
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Kratkoročne obveznosti 3.192.361 3.346.987 
g) Koeficient komercialno terjatveno – obveznostnega razmerja  
Kratk. in dolg. terjatve do kupcev 2.589.753 2.776.129 

0,94 0,94 100 Kratk. in dolg. obveznosti do dobaviteljev 2.750.522 2.966.225 
h) Kratkoročno terjatveno – obveznostno razmerje 

Kratkoročne terjatve 2.888.723 3.255.907 
1,02 1,06 96 

Kratkoročne obveznosti 2.835.222 3.046.991 
14.5.4 Kazalniki obračanja 

a) Obračanje obratnih sredstev 
Poslovni odhodki v poslovnem obdobju 17.525.768 18.816.945 

4,21 4,52 93 Povprečno stanje obratnih sredstev 4.165.709 4.155.008 
b) Obračanje osnovnih sredstev 

Amortizacija v poslovnem obdobju 201.442 194.194 
0,04 0,04 100 Povp. vrednost stanja OS ( neodpisana vr. ) 4.558.289 4.452.498 

c) Obračanje zalog materiala 
Porabljen mat. v obdobju ( po nabavi vr. ) 714.646 785.332 

16,75 18,47 91 Povprečna vrednost ( po nabavni vr. ) 42.676 42.523 
      č)   obračanje zalog proizvodov 

Prodani proizvodi v poslovnem obdobju 1.727.806 1.561.615 
9,89 9,74 102 Povprečna vrednost zaloge proizvodov 174.751 160.248 

d) Obračanje zalog trgovskega blaga 
Prodano blago v obdobju ( po nabavni vr. ) 15.387.778 16.640.207 

88,05 101,48 87 Povprečna zaloga blaga ( po nabavni vr. )  174.751 163.975 
e) Koeficient obračanja terjatev do kupcev 

Prejemki od kupcev v poslovnem obdobju 17.326.874 18.898.891 
6,45 6,39 101 Povprečno stanje terjatev do kupcev 2.682.941 2.959.777 

14.5.5 Kazalniki gospodarnosti      
a) Gospodarnost poslovanja 

Poslovni prihodki 17.503.843 18.834.529 
1,00 1,00 100 

Poslovni odhodki 17.525.768 18.816.945 
b) Celotna gospodarnost 

Prihodki 17.558.375 18.897.038 
1,00 1,00 100 

Odhodki 17.549.566 18.833.122 
c) Stopnja proizvajalne stroškovnosti posl. prih.  

Stroški proizvajanja v prodanih količinah  1.458.409 2.103.527 
0,08 0,11 73 Poslovni prihodki 17.503.843 18.834.529 

      č)  stopnja delavne stroškovnosti posl. prihodkov 
Stroški dela 895.248 812.702 

0,05 0,04 125 
Poslovni prihodki 17.503.843 18.834.529 

d) Stopnja materialne stroškovnosti posl. prihodkov 
Stroški materiala 714.646 785.331 

0,04 0,04 100 
Poslovni prihodki 17.503.843 18.834.529 

e) Stopnja dobičkonosnosti poslovnih prihodkov  
Poslovni dobiček -21.925 17.584 

0,00 9,33 0 
Poslovni prihodek 17.503.843 18.834.529 

f) Stopnja dobičkonosnosti prihodkov 
Dobiček ( pred obdavčitvijo) 8.368 60.721 

0,01 0,01 100 
Prihodki 17.558.375 18.897.038 
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g) Stopnja čiste dobičkonosnosti prihodkov 
Čisti dobiček 8.368 60.721 

0,01 0,01 100 
prihodki 17.558.375 18.897.038 

14.5.6 Kazalniki donosnosti 
a) Čista dobičkonosnost kapitala 
Čisti dobiček v poslovnem obdobju 8.368 60.721 

0,01 0,01 100 Povp. vr. kapitala ( brez č.dob. posl. obd. ) 5.370.801 5.330.123 
b) Čista dobičkonosnost osnovnega kapitala 
Čisti dobiček v poslovnem obdobju 8.368 60.721 

0,01 0,04 25 Povprečna vrednost osnovnega kapitala 1.474.975 1.474.975 
c) Dividendnost osnovnega kapitala 

Vsota dividend za poslovno obdobje 0 0 
0,00 0,00 0 Povprečna vrednost osnovnega kapitala 1.474.975 1.474.975 

      

 
14.6 Grafična analiza poslovanja 
 
 

 

Graf 7: Gibanje poslovnih prihodkov in poslovnih odhodkov 
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Graf 8: Gibanje finančnih prihodkov in finančnih odhodkov 

 

Graf 9: Gibanje drugih prihodkov in drugih odhodkov 
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Graf 10: Gibanje čistega dobička (izgube) poslovnega leta 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pripravila: mag. Mojca Papler, dipl. ekon. - direktorica  



 
65 Letno poročilo 2019 

15 IZJAVA UPRAVE 
 
Uprava zadruge je odgovorna, da vsako poslovno leto pripravi letno poročilo in računovodska 
razkritja v skladu z veljavnimi Slovenskimi računovodskimi standardi in Pravili skrbnega 
računovodenja, ki jih objavi Slovenski inštitut za revizijo tako, da predstavljajo resničen in 
pošten prikaz premoženjskega stanja in izkazov poslovanja zadruge KGZ SAVA z. o. o., 
LESCE, Rožna dolina 50, 4248 Lesce, za leto, končano 31. 12. 2019. 
 
Uprava potrjuje poročilo in računovodske izkaze zadruge KGZ SAVA z. o. o., LESCE, Rožna 
dolina 50, za poslovno leto 2019. 
 
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 2019. 
 
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, Slovenskimi računovodskimi standardi in pravili skrbnega 
računovodenja. 
 
 
Lesce, 19. 6. 2020 
 
 

 
 
 


