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1

UVOD

1.1 Osnovni podatki o zadrugi
Polni naziv zadruge:
Skrajšan naziv zadruge:
Organizacijska oblika:
Davčna številka:
Matična številka:
Akt o ustanovitvi:
Registracija:
Standardna klasifikacija dejavnosti:
Predsednik upravnega odbora:

Člani upravnega odbora:

Predsednik nadzornega odbora:
Člani nadzornega odbora:
Direktorica:
Lastniška sestava na dan 31. 12. 2020:

SAVA,
KMETIJSKO
GOZDARSKA
ZADRUGA Z. O. O., LESCE
KGZ SAVA z. o. o., LESCE
z. o. o., zadruga z omejeno odgovornostjo
63177692
5147166
Pravila KGZ SAVA z. o. o., LESCE
Registrirana pri Temeljnem sodišču v Kranju
po sklepu št. SRG 1722/92
01.410 – pridelava mleka
Slavko Rabič
Ciril Černe
Florijan Černe
Nejc Dolenc
Boštjan Frelih
Matej Krajnc
Aleš Resman
Andrejka Šebat
Janez Šebat
Vinko Toman
Pavel Hlebanja
Peter Razinger
Mag. Mojca Papler, dipl. ekon.
98 članov, ki so po Zakonu o zadrugah
lastniki zadruge

Povprečno število zaposlenih v letu 2020
35,04
(na podlagi števila opravljenih ur):

1.2 Območje delovanja zadruge
KGZ SAVA z. o. o., LESCE deluje na območju šestih občin: Bled, Gorje, Kranjska Gora,
Jesenice, Radovljica in Žirovnica. Posamezni člani prihajajo tudi iz drugih občin. Pri poslovanju
se zadruga ne omejuje le na omenjene občine, saj sodeluje s kmeti (nečlani) tudi v drugih
občinah.
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Poslovni partnerji večinoma prihajajo iz Slovenije, največji poslovni partner 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, 4240 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

1.4 Organiziranost zadruge

OBČNI ZBOR

UPRAVNI
ODBOR

NADZORNI
ODBOR

DIREKTOR
ZADRUGE

UPRAVA

POSESTVO
POLJČE IN
BLED

SADOVNJAK
RESJE

ZBIRNI CENTER
SUROVEGA
MLEKA

TRGOVINA

KAVARNA PANJ

1.5 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 2020 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.
Likvidnostno tveganje je zelo pomemben dejavnik v vsaki gospodarski družbi, zato v zadrugi
likvidnost planiramo in nadzorujemo na dnevnem, mesečnem in letnem nivoju. Likvidnostno
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tveganje obvladujemo tudi tako, da skrbimo za pravočasno poravnavanje naših obveznosti in
izterjavo terjatev ter oblikovanje potrebnih 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 predvsem tveganja 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 tveganj.
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, po potrebi tudi na ciljno usmerjene preglede. Skrbimo
za ustrezno delovno okolje in ustrezna delovna varovalna sredstva. Izvajamo redna izobraževanja
iz varstva pri delu.
Valutnim tveganjem v zadrugi nismo izpostavljeni.

1.6 Odgovornost do naravnega okolja
V zadrugi skrbimo za energetsko učinkovito poslovanje.

SLOGAN ZADRUGE
…ko narava z nami zaživi…

V letu 2020 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. Kupce usmerjamo
k nakupu naravi prijaznih proizvodov, ki nadomeščajo
uporabo FFS.

Organizirano imamo tudi zbiranje in odvoz odpadne folije, tako iz naših enot, kakor tudi od naših
članov. V letu 2020 smo se kot član projekta ''Vzpostavitev modela reciklažne agro-strech folije
za bale in silažne folije s ciljem olajšati organizacijo za kmeta in zmanjšati negativne posledice za
okolje'' prijavili na javni razpis za podukrep 16.5: ''Podpora za skupno ukrepanje za blažitev
podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim in stalnim
okoljskim praksam'' in na njem tudi uspeli. Sodelovanje v projektu bo tako zadrugi, kot njenim
članom in okoliškim kmetom omogočilo brezplačen odvoz odpadne agro folije in s tem
doprineslo k ohranjanju našega okolja.
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1.7 Pričakovani razvoj zadruge
Dejavnosti KGZ SAVA z. o. o., Lesce so precej razgibane. Od pridelave sadja v sadovnjaku
Resje, do odkupa mleka preko zbirnega centra surovega mleka, pa pridelave surovega mleka na
posestvu Poljče in prireje telet in telic na posestvu Bled, ter vse do trgovine, gostinstva in
računovodskih storitev.
Na področju sadjarstva smo v letu 2020
izvedli obsežen sanacijski načrt, ki bo
dolgoročno zagotovil stabilno poslovanje
VIZIJA
sadovnjaka, ter kvalitetno pridelana jabolka
KGZ SAVA z. o. o., LESCE je zadruga, ki z
tržno zanimivih sort.
znanjem in izkušnjami povezuje interese članic
in članov, sodelavcem nudi varno in
zadovoljno delovno okolje, ima največji zbirni
center surovega mleka v Sloveniji, v širšem
smislu pa je organizacija, ki predstavlja
stabilnega
in
zanesljivega
poslovnega
partnerja.

Na posestvu Poljče bomo z drugačnimi
pristopi sledili cilju k večji količini
pridelanega mleka. Vse investicije iz
preteklih let morajo v naslednjem letu
pokazati svoje rezultate. Še večjo skrb bomo
posvetili udobju in zdravju živali. Na
področju poljedelstva bomo skrbeli za
kakovosten in količinsko donosen pridelek.
Dober pridelek je pomemben pri zagotavljanju kvalitetne lastne krme in posledično ekonomsko
uspešnejše poslovanje samega posestva.
Promet trgovine Lesce želimo dvigniti za 8 %. Cilj je optimističen, vendar ne nedosegljiv. Pojav
COVI-19 je v našo trgovino pripeljal nove kupce. Naša naloga pa je, da jih znamo obdržati in še
bolj motivirati za nakup pri nas. Kupcem
želimo dati prijetno nakupovalno izkušnjo.
Preko zbirnega centa surovega mleka
bomo še naprej trudili povečati odkup
prodajo surovega mleka. Naš cilj
povečati odkup za 5 %. Strategija
dosego tega cilja je že izdelana.

se
in
je
za

Zemljišča želimo ohraniti v obsegu, ki ga
imamo. S Skladom kmetijskih zemljišč in
gozdov želimo čim prej razrešiti vse odprte
dileme glede prenosa zemljišč.

POSLANSTVO
o
o

o

o

Na nabavnem in prodajnem trgu zastopati
interese članic in članov
Na posestvih ustvariti okolje, ki nudi
udobje živalim, hkrati pa zaposlenim
omogočati njihov razvoj
V
sadovnjaku
Resje
pridelovati
kakovostno saje, zanimivo tako za domači,
kakor tudi tuji trg
Usmeriti se v povečanje prihodkov

Želimo si, da epidemija COVID čim prej
pojenja in bomo našo malo, a prijetno

SMOTRI
o Povezovati interese članic in članov zadruge
o Dosegati dobiček iz poslovanja zadruge za
rast in razvoj zadruge
o Skrbeti za zadovoljne sodelavce.

kavarno Panj spet lahko odprli, ter
nadaljevali tam, kjer smo začeli: pri
ponudbi odličnih domačih napitkov,
najboljše kave daleč na okrog in druge
ponudbe, ki bo za naše območje
edinstvena.
Še vedno bomo veliko skrb posvetili
obvladovanju stroškov. V preteklih letih
smo na tem področju naredili velik
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napredek, zato je zdaj počasi že čas, da se bolj osredotočimo na prihodke.
Načrt zaposlovanja v naslednjem letu predvideva ukinitev enega delovnega mesta (zaradi
digitalizacije poslovanja se je obseg dela na področju administracije že nekaj let zmanjšuje). V
svoje vrste želimo dobiti nov, mlad in zagnan kader, ki je na svojem področju dela strokoven in
zanesljiv. To ne pomeni novih zaposlitev, temveč delo prerazporeditev med zaposlenimi, delno pa
nadomestne zaposlitve. Skrb za zaposlene je ena od prioritet vodstva zadruge.
S članicami in člani zadruge bomo še naprej gradili pošten odnos in izvajali osnovno poslanstvo
naše zadruge, to je združevanje članic in članov na skupnem nabavnem in prodajnem trgu. Še
naprej bomo odprti za nova sodelovanja in povezovanja, predvsem v zadružnem sektorju.

VREDNOTE
o ZNANJE IN SODELOVANJE: svoja znanja in izkušnje nenehno nadgrajujemo in z veseljem
delimo med sodelavci
o POŠTENOST: spoštovanje pravil in etičnih načel je ključ do uspešnega poslovanja
o KAKOVOST IN OPTIMALNOST: zadovoljni smo šele takrat, ko vemo da smo delo opravili
kvalitetno in optimalno
o ODGOVORNOST: do članic in članov, zaposlenih in poslovnih partnerjev čutimo odgovornost
za uspešno poslovanje
o ZAUPANJE: članicam in članom, zaposlenim in poslovnim partnerjem vzbujamo zaupanje

1.8

Vpliv epidemije novega koronavirusa na poslovanje zadruge v letu 2020

Na področju poslovanja zadruge v letu 2020 je imela epidemija novega koronavirusa sorazmerno
velik vpliv. Zaradi odsotnosti zaposlenih (bolniške, karantena…) se je število opravljenih ur pri
delavcih, ki niso bili odsotni povečalo. Poleg tega je bila peščica zaposlenih v najbolj kriznih
trenutkih stalno na delovnem mestu, zaradi česar so bili močno preobremenjeni.
Stroški zaščitne opreme (maske) in razkužil so v poslovanju zadruge v letu 2020 predstavljali
dodaten strošek, ki v preteklih letih ni bil prisoten.
Posredni vpliv na poslovanje zadruge pa ima vpliv pojava novega koronavirusa na nabavne cene,
predvsem repromateriala. Stroški proizvodnje so se že v letu 2020 zvišali, trend pa je še močnejši
v začetku leta 2021.
Med vsemi negativnimi posledicami pojava epidemije, pa lahko najdemo tudi pozitivno posledico
na prihodke naše trgovine. Kupci so v času epidemije iskali manjše trgovine, lokalne pridelke in
izdelke in tako ''na novo odkrili'' našo trgovino. V prvem valu epidemije smo zato, da bi tako
strankam, kot našim zaposlenim zagotovili varen obisk naše trgovine, najeli tudi varnostno službo
(kar predstavlja spet dodaten strošek zaradi epidemije).

1.9 Izjava o upravljanju za leto 2020
KGZ SAVA z. o. o., Lesce (v nadaljevanju: zadruga) je po merilih Zakona o gospodarskih
družbah srednja organizacija, zavezana k reviziji in zato podaja izjavo o upravljanju.
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1. Izjava o spoštovanju načel Kodeksa o upravljanju za nejavne družbe
Zadruga pri svojem delu smiselno uporablja Kodeks o upravljanju za nejavne družbe, ki so ga v
maju 2016 izdali: Gospodarska zbornica Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo in Združenje nadzornikov Slovenije, ter je kot priporočilo dobre prakse upravljanja
namenjen družbenikom družb, kot tudi organom vodenja in nadzora teh družb. Kodeks je javno
dostopen na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Zadruga glede na
svojo velikost uporablja osnovno raven uporabe Kodeksa.
2. Pojasnila in razkritja odstopanj od Kodeka o upravljanju za nejavne družbe (v
nadaljevanju: Kodeks)
Okvir korporativnega upravljanja
KGZ SAVA z. o. o., LESCE je v skladu z Zakonom o zadrugah sprejela Pravila KGZ SAVA z. o.
o., LESCE, v katerih je določila sistem upravljanja zadruge. V Pravilih so določene pristojnosti
organov, ki jih ima zadruga in so občni zbor, upravni odbor, nadzorni odbor in direktor. Zadruga
zagotavlja spoštovanje zakonsko varovanih pravic in interesov svojih ključnih deležnikov ter si
prizadeva za medsebojno zaupanje med njimi. Zadruga varuje interese članic in članov zadruge,
interese zaposlenih, interese upnikov in poslovnih partnerjev. Zadruga skrbi za ločevanje
interesov članic in članov zadruge ter za obvladovanje nasprotja interesov članic in članov
zadruge. Zadruga ima določene strateške cilje in zagotavlja primerne finančne in človeške vire za
dosego teh ciljev.
Zadruga odstopa od točke 2.4. Kodeksa, ker še nima javno objavljenih Pravil zadruge na svoji
spletni strani. Pravila zadruge so na voljo na vpogled v tajništvu zadruge.
Razmerje med družbo in družbeniki
Zadruga zagotavlja sistem upravljanja, ki spoštuje načelo enakopravne obravnave svojih članic in
članov ob enakih pogojih in omogoča odgovorno uresničevanje njihovih pravic. Članice in člani
imajo vplačan enak članski delež. Zadruga svoje članice in člane redno mesečno poziva k
dejavnemu in odgovornemu uresničevanju njihovih pravic ter medsebojnemu dialogu.
Obveščanje članic in članov je enotno, mesečno, po potrebi tudi pogosteje. Vsaka članica ali član
zadruge ima možnost udeležbe na občnem z boru, razpravljati v zvezi s točkami dnevnega reda,
predlagati dopolnitev dnevnega reda, postavljati vprašanja in predloge, glasovati na občnem
zboru in biti enakopravno obveščen o sprejetih odločitvah na njem. Ob sklicu občnega zbora, na
katerem je tudi dnevna točka seznanitve z letnimi računovodskimi izkazi, se nanj povabi tudi
pooblaščenega revizorja zadruge.
Sestava nadzornega odbora
KGZ SAVA z. o. o., Lesce ima skladno s Pravili zadruge nadzorni odbor, ki je sestavljen iz treh
članov. Izvoljeni člani med seboj imenujejo predsednika nadzornega odbora z navadno večino.
Pristojnosti nadzornega odbora so določene v Pravilih zadruge.
Zadruga odstopa od kodeksa po točki 4.3, saj so imenovani člani nadzornega odbora skladno s
Pravili zadruge lahko le članice ali člani zadruge, izobrazba za njihovo imenovanje pa v Pravilih
ni predvidena.
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Delovanje in prejemki organa nadzora
Nadzorni odbor zadruge se sestaja dovolj pogosto, da lahko učinkovito izpolnjuje svoje dolžnosti
v skladu s Pravili zadruge. Informacije, pomembne za poslovanje zadruge prejema pravočasno.
Predsednik nadzornega odbora in vsi člani nadzornega odbora so vabljeni in prisotni tudi na sejah
upravnega odbora. Upravni odbor in direktor so dolžni nadzornemu odboru pravočasno zagotoviti
ustrezne informacije in dodatna pojasnila in obrazložitve, kadar je to potrebno. Prav tako so
posamezna pojasnila dolžni nadzornemu organu podajati tudi vodje posameznih enot, kadar so k
temu s strani nadzornega odbora pozvane. O sejah nadzornega odbora se vodi zapisnik s
sprejetimi sklepi. Člani nadzornega odbora za svoje dobijo plačilo – sejnino, ki je določena v
Poslovniku nadzornega odbora KGZ SAVA z. o. o., LESCE in njena višina ni odvisna od
uspešnosti poslovanja zadruge.
Sestava organa vodenja
Organa vodenja v zadrugi sta skladno z Zakonom o zadrugah in Pravili zadruge upravni odbor in
direktor. Upravni odbor šteje 8 članov in predsednika upravnega odbora, ki po Zakonu o
zadrugah predstavlja in zastopa zadrugo.
Zadruga odstopa od Kodeksa v točki 6.2, saj so skladno s Pravili zadruge člani upravnega odbora
lahko le članice in člani zadruge, ki dejavnost upravljanja v zadrugi opravljajo nepoklicno.
Direktor zadruge svoje delo opravlja poklicno.
Delovanje organa vodenja
Upravni odbor zadruge je odgovoren za pomembne odločitve za poslovanje zadruge oz. skrbi za
smotrno poslovanje in organizacijo dejavnosti zadruge. Direktor zadruge je odgovoren za
operativno vodenje zadruge. Odločitve so sprejete objektivno in izključno v dobro zadruge.
Prejemki članov organa vodenja
Člani upravnega odbora prejemajo sejnino v skladu s Poslovnikom upravnega odbora. Prejemki
direktorja so določeni v individualni pogodbi o zaposlitvi direktorja, ki jih je z direktorjem
dogovoril upravni odbor. Predsednik zadruge prejema nadomestilo za svoje delo skladno s
sklepom upravnega odbora in soglasjem nadzornega odbora.
Usposabljanje članov vodenja in nadzora
Člani organov vodenja in nadzora se usposabljajo v skladu s potrebami zadruge. Stroški tovrstnih
usposabljanj so stroški zadruge in niso del plačila za opravljanje funkcije.
Javno poročanje
Poslovodstvo pripravi Letno poročilo zadruge, ki ga odobri upravni odbor, sprejme pa občni zbor
zadruge. V Letnem poročilu so objavljene vse zakonsko zahtevane informacije. Upravni odbor in
poslovodstvo zadruge enkrat na leto na občnem zboru predstavijo poslovni in finančni položaj
zadruge ter napovedi za člane. Sestavni del Letnega poročila je tudi Izjava o upravljanju, ki
predstavlja prakso upravljanja v zadrugi.
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Revizija in sistem notranjih kontrol
Upravni odbor zadruge je izbral revizijsko hišo, s katero dejavno sodelujejo organi vodenja in
nadzora. Revizijska hiša zagotavlja neodvisen in nepristranski pregled računovodskih izkazov
zadruge, skladno s strokovnimi in poklicnimi etičnimi načeli ter drugimi pravili revidiranja.
Poslovodstvo skrbi za vzpostavitev učinkovitega sistema notranjega kontroliranja. Notranje
kontrole so usmeritve in postopki, ki jih je zadruga vzpostavila in jih izvaja na vseh ravneh, da bi
obvladovala tveganja povezana z računovodskim poročanjem. Namen notranjih kontrol je
zagotoviti zanesljivost računovodskega poročanja in skladnost z veljavno zakonodajo ter drugimi
predpisi. Računovodsko kontroliranje temelji na načelih resničnosti, kontroli izvajanja poslov,
ažurnosti evidenc, usklajenosti stanja izkazanega v poslovnih knjigah z dejanskim stanjem ter
ločenosti evidence od izvajanja poslov in je tesno povezano s kontrolami na področju
informacijskega sistema, ki med drugim zagotavlja omejitve in nadzor dostopov do omrežja,
podatkov in aplikacij ter popolnost in točnost zajemanja in obdelovanja podatkov.

V Lescah, 25. 5. 2021
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POROČILO PREDSEDNIKA ZADRUGE

Spoštovane članice in člani zadruge!
Že kar na začetku leta nas je presenetila katastrofa svetovnih razsežnosti. Proti korona virusu smo
se na raznorazne načine borili celo leto Verjetno bo trajalo še kakšno, predno bomo postali vsaj
delno imuni.
V kmetijstvu se čas ni mogel ustaviti, saj naše živali in pridelki ne morejo čakati na boljše čase. V
hleve in na polja smo se odpravljali zaskrbljeni, da se nam ne prilepi virus. Nekateri ste tudi
zboleli. Upam in želim da ne prehudo.
V Zadrugi smo se prilagajali iz dneva v dan. Zaprli smo kavarno Panj, omejili dostop do trgovine
in pisarn. Tudi v Zadrugo je treščil virus. S prerazporeditvijo delavcev je šlo delo naprej.
Leto 2020 je bilo volilno leto, zato smo v Upravnem odboru sprejeli sklep, da se mandat
predsedniku in UO podaljša do občnega zbora, ki bo ob primernem možnem času, da ne
ogrožamo zdravja članov. V mesecu oktobru nam je uspelo realizirati tudi redi volilni občni zbor.
Skoraj vse leto smo se ukvarjali s sadovnjakom Resje. Želeli smo, da se opravijo vse analize,
kako sadovnjak rešiti iz rdečih številk. Želeli smo vizijo razvoja v prihodnje.
Sprejeli smo nov akt o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
Ocenjevali smo delo direktorice in na podlagi odlične ocene tudi podaljšali mandat direktorici
Mojci Papler.
Z Občino Radovljica imamo še nekaj nerešenih zemljiških zadev. Poskušali jih bomo rešiti v
obojestransko korist.
Zaradi dotrajanosti smo morali v staro železo poslati naš kamion. Nabavili smo novo gospodarsko
vozilo.
V letu 2020 smo imeli tri korespondenčne in tri redne seje.
Še enkrat bi pohvalil vse zaposlene v naši zadrugi, ki so se do zadnjih atomov moči trudili, da je
zadruga nemoteno poslovala, člane odborov in člane zadruge, ki so kakorkoli pomagali pri
premagovanju težkih razmer ob epidemiji.
Ostanimo zdravi!

Pripravil: Slavko Rabič – predsednik zadruge
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POROČILO PREDSEDNIKA NADZORNEGA ODBORA

V skladu s pravili KGZ Sava Lesce z. o. o. je nadzorni odbor vabljen na seje upravnega odbora.
Sej se člani NO redno udeležujemo in na njih podajamo svoja mnenja, predloge in pripombe. Na
sejah NO se osredotočamo predvsem na zaključni račun, pregledamo pogodbe, ki jih je naša
zadruga sklenila v času do seje NO, pregledamo poročilo poslovodstvu revizijske hiše, ki je
pooblaščena za revidiranje naše zadruge. Na seje NO vedno povabimo tudi direktorico, katera
nam na naša vprašanja vedno poda zadovoljive odgovore.
Poslovanje naše zadruge v letu 2020 je bilo v precejšnji meri zaznamovano z epidemijo Covid-19,
precej nepredvidenih stroškov je nastalo v povezavi z le-to. Opozoril bi na slab rezultat posestva
Poljče in trgovine Lesce. Obe enoti potrebujeta dober sanacijski načrt. V pismu poslovodstvu
revizijska hiša opozori na malenkostno poslabšanje nekaterih koeficientov poslovanja in na
manjši obrat zalog. Višina zalog v letu 2020 je bistveno višja. Upravljanju z zalogami je potrebno
posvetiti veliko pozornosti.
Leto 2020 bo leto, ki se ga bomo dolgo spominjali, čeprav bi bilo bolje, da bi ga hitro pozabili.
Vendar pa zremo z optimizmom v prihodnost.

Pripravil: Toman Vinko - predsednik NO
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REVIZIJSKO POROČILO
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POROČILO DIREKTORICE ZADRUGE

Za nami je leto, polno nepričakovanih dogodkov, na katere nismo mogli biti dovolj pripravljeni,
pa če bi se še tako trudili. Govorim seveda o epidemiji COVID-19. Že ob prvih znakih in
predvidevanjih obsežnosti epidemije v mesecu marcu, smo pripravili načrt reševanja proizvodnje
v primeru večje odsotnosti zaposlenih, predvsem na posestvu Poljče, kjer živali ne poznajo
odsotnosti njihovih oskrbovancev zaradi virusa, karantene… Vse delovne sile smo v skrajnem
primeru usmerili v živinorejo. Na vseh drugih področjih delovanja namreč delo ''lahko'' počaka,
čeprav bi se zaradi kasneje opravljenih del marsikje lahko pokazala gospodarska škoda, ki bi
vplivala na samo poslovanje zadruge. Najbolj črn scenarij nas za enkrat še ni doletel, je pa
epidemija zagotovo pustila velik pečat na
poslovanju zadruge v letu 2020.
Poslovno leto sicer zaključujemo s pozitivnim
rezultatom, vendar z grenkim priokusom slabega
poslovanja posestva Poljče. Po res dolgih letih

SADOVNJAK
RESJE je v
letu
2020
pridelal nekaj
več kot 900 t
okusnih
gorenjskih
jabolk.

POSESTVO POLJČE na cca 300 ha
kmetijskih površin prideluje lastno
krmo.

posestvo Poljče poslovno leto zaključuje s konkretno izgubo. Razloge
zanjo smo takoj poiskali in jih začeli nemudoma odpravljati. Kako
uspešni smo pri tem bo pokazala vsakomesečna analiza, saj bomo
rezultate posestva spremljali zelo natančno.
Svetla točka leta 2020 je poslovanje sadovnjaka Resje. Po res dolgih
letih je sadovnjak poslovno leto zaključil s pozitivnim rezultatom. V letu
2020 smo za sadovnjak Resje pripravili Sanacijski načrt in na njegovi
osnovi Poslovni načrt za obdobje 2021 – 2025. Tudi tu bo v letu 2021
potrebna velika mera previdnosti in spremljanja vseh ukrepov, ki smo jih
predvideli v sanacijskem načrtu.

Epidemija je po eni strani ''ustavila'' našo novo dejavnost, kavarno Panj, po drugi strani pa v našo
trgovino ''pripeljala'' nove kupce. Dejstvo, da so nas ''našli'' novi kupci nas res veseli. Na nas pa
je, da bomo te kupce znali obdržati in jim ponuditi kar se da dobro nakupovalno izkušnjo. Na tem
delamo in se trudimo vsi, posebej pa zaposleni v trgovini.
Na področju odkupa mleka opažamo prenehanje
mlečne proizvodnje pri malih proizvajalcih,
nasprotno pa povišanje proizvodnje pri velikih
proizvajalcih. Količina odkupljenega mleka s strani
naših članov se tako ni bistveno zmanjšala. Tudi pri
odkupu mleka od drugih zadrug in podjetij
opažamo vedno višje količine, predvsem pa vedno boljšo kvaliteto odkupljenega mleka. S
poslovnimi partnerji v Italiji dobro sodelujemo, kar nas zelo veseli. V teh časih imeti poštenega in
zanesljivega poslovnega partnerja je res neprecenljivo.
ZBIRNI CENTER surovega mleka
letno odkupi in proda na tuji trg okrog
55 milijonov litrov mleka.

Z odkupom živine se v letu 2020 ne moremo pohvaliti. Odkupne cene so naredile svoje. Kako bo
v bodoče s pridelavo mesnih pasem govedi na našem območju je težko napovedati, trg pa temu
trenutno res ni naklonjen (nizke odkupne cene).
Na področju investicij smo dodobra zamortiziran kamion zamenjali z bolj praktičnim kombijem.
S tem smo omogočili izvajanje prevoza tudi takrat, ko poklicni šofer ni na razpolago. Za večje
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dostave smo dogovorjeni z zunanjim izvajalcem prevozov, tako da naši člani na tem področju ne
čutijo pomanjkanja.
Na upravi smo zamenjali talne obloge in prepleskali prostore, ter svoje prostore preselili na
začetek stavbe, najemnike pa preselili na konec stavbe. Tako nas naši člani in poslovni partnerji
lahko dobijo takoj ob prihodu v naše poslovne prostore.
V trgovino smo nabavili elektro paletni viličar, ki nam
novo hladilnico v prostorih skladišča trgovine
Lesce pa smo zagotovili primeren prostor za
shranjevanje zelenjave in sadja, predvsem naših
jabolk in tako omogočili redno dobavo jabolk tudi
v trgovini Lesce.

olajša premikanje bremen v skladišču. Z

TRGOVINI smo s hladilnico sadja
omogočili ohranjanje kvalitete sadja in
zelenjave.

Na posestvu Poljče smo po večletnih velikih
investicijah, v letu 2020 izvedli nekaj manjših, pa
zato nič manj pomembnih.
Na področju zaposlovanja smo imeli v preteklem letu malo fluktuacije, v primerjavi s preteklimi
leti. Tudi težav z novo delovno silo nismo imeli, nasprotno, vedno več je spet povpraševanja po
delu v naši zadrugi, kar nas veseli.
Zaključujemo res težavno poslovno leto 2020 in se podajamo v leto, ki po napovedih vsaj v prvi
polovici leta ne bo prineslo tako želenih sproščanj vseh vladnih ukrepov za zajezitev epidemije
Covid-19. Kljub temu pa optimistično zremo v prihodnost. Pred nami je še ogromno izzivov in
nedoseženih ciljev. Še naprej se bomo trudili doseči te cilje, seveda pa ob tem iskati nove cilje in
izzive.
Ob zaključku leta se iskreno zahvaljujem vsem sodelavkam in sodelavcem za sodelovanje in
požrtvovalnost nekaterih v preteklem letu. Vem, ni bilo lahko, ampak skupaj smo zmogli. In s
tem pokazali, da nas res nič ne ustavi. Pojdimo naprej po tej poti – optimistični, zagnani,
osredotočeni na dosego ciljev.
Hvala tudi članom upravnega in nadzornega odbora zadruge za konstruktivno sodelovanje in
razumevanje tudi v tistih časih, ko nam ne gre tako kot bi si želeli (pa naj si bo zaradi epidemije,
vplivov narave ali nas samih).
Vsekakor pa zadruga ne bi bila to kar je, če ne bi bilo njenih zvestih članic in članov. V letu ki
prihaja si želimo še več vaših pobud, idej, tudi konstruktivnih kritik, na podlagi katerih bomo
postali še boljši, še močnejši.
Samo skupaj bomo zmogli skozi te ''čudne'' čase, zato poziv vsem: držimo skupaj in glejmo v
prihodnost za istimi cilji in ugodnim rezultatom.

Pripravila: mag. Mojca Papler – direktorica
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POROČILO O POSLOVANJU POSESTEV

6.1 Živinoreja
Na posestvu smo namolzli 3.593.389 litrov mleka, od tega v mlekarno oddali 3.473.389 litrov s
3,82 % tolšče in 3,33 % beljakovin. Povprečna cena je bila 0,324 €, kar je za 0,017 € nižja kot v
letu 2019. Za teleta smo porabili 8.609 litrov mleka. Mlečnost na molzni dan je bila 28,8 l, tako
da mlečnost v standardni laktaciji znaša 9049 l mleka.
Krmni obrok za krave molznice je sestavljen iz: slame ali otave, koruzne silaže, travne silaže
(silos in bale), beljakovinskih krmil, koruznega šrota. Mineralno vitaminski dodatek se vmeša v
mešalnici Jata Emona v beljakovinska krmila. Obroki so sestavljeni različno po skupinah krav
(poporodna skupina, 1.skupina, 2.skupina, presušene krave in presušene krave (ovimljanje) – 3
tedne pred telitvijo.
Rojenih je bilo 409 telet, od tega 192 teličk. V povprečju je bilo na mesec 35 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 precej izboljšalo.
Nadaljnja vzreja telic je na posestvu Bled in pri šestih kooperantih. V povprečju je na Bledu 165
telic in pri kooperantih 65 telic. Plemenske telice na Bledu so pripuščene pod bika pri starosti 1415 mesecev. Prva telitev je v povprečju pri starosti 25 mesecev. V proizvodnjo je bilo vključenih
99 telic, iz reje je bilo izločenih (zakol, prodaja, pogin) 111 krav.
Na posestvu smo se molzišča (investicija v letu 2019), že privadili. Podatki, ki se beležijo s
pomočjo pedometrov v računalnik (aktivnost - pojatev, predviden čas telitve, prevodnost mleka in
količina mleka) nam koristijo pri vodenju črede.
Pripravila: Barbara Kunšič Demšar - vodja posestev Poljče in Bled

6.2 Poljedelstvo
Na posestvih Poljče in Bled smo v letu 2020 obdelovali 331 ha kmetijskih zemljišč (216 ha njiv
in 115 ha travnikov). 82 ha smo zasejali s koruzo za silažo, 31 ha z ozimnim ječmenom, 38 ha s
pšenico, 20 ha z lucerno, 45 ha pa je bilo pod travno – deteljno mešanico.
Žito smo posejali v drugi in tretji dekadi oktobra 2019, ko so bili dobri pogoji za vznik. Zima
2019/2020 je bila podobna predhodni, bila je brez snega in suha, a kljub temu ni imela kakšnega
večjega škodljivega vpliva na rast rastlin. Zastoj v rasti žit na Gorenjskem pa je povzročilo
pomanjkanje padavin v mesecu aprilu, ko se kljub ugodnim temperaturam, dovolj dolgi osvetlitvi
in izvedenim tehnološkim ukrepom niso mogla razraščati. Kar zadeva bolezni in škodljivcev je
bilo povprečno leto. Žetev je bila približno en teden kasneje kot v letu 2019, prisilnega
dozorevanja zaradi suše ni bilo, so se pa ob dozorevajočih klasih pojavljali še povsem zeleni.
V letu 2020 so bili za pridelovanje koruze dobri pogoji. V času rasti je bilo dovolj padavin,
temperature so bile dokaj optimalne, ni bilo tudi nobenega dolgotrajnega sušnega stresa. Leto
2020 je bilo glede padavin in temperatur zelo blizu povprečja za obdobje 1970 – 2000. Koruzni
hrošč je bil navzoč, vendar manj kot v predhodnem letu. V prvem tednu avgusta smo jih našteli
dobrih 200. Zaenkrat na srečo v deževnih letih ne povzroča večje škode. Siliranje koruze je
potekalo v zadnjih dveh dekadah septembra in v začetku oktobra.
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V lanskem letu smo pridelali 3.072 ton travne silaže, 3.859 ton koruzne silaže, 172 ton mrve, 234
ton pšenice, 201 tono ječmena in 149 ton slame.
Leto 2020 je bilo peto leto izvajanja reforme Skupne kmetijske politike 2015 do 2020. Pri
izvajanju ukrepov prvega stebra skupne kmetijske politike glede na predhodno leto ni bilo
bistvenih sprememb. 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 poljedelstva
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7

POROČILO O POSLOVANJU SADOVNJAKA

Kot vsako leto smo tudi v letu 2020, že v januarju začeli z rezjo jablan. To je poleg priprave
jabolk za trg naše osnovno delo v zimskih mesecih. Kar pa včasih težko usklajujemo. Ker pa nam
je bilo vreme naklonjeno smo večina sadovnjaka pravočasno porezali, razen sorte idared.
V delu nasada kjer izvajamo EIP projekt smo drevje porezali strojno.

Slika 1: Strojna rez drevja

15. aprila je bila pozeba. Na nižjih legah je pozeblo nekaj cvetov. Smo pa nasad tretirali z gnojili
in aminokislinami, ki povečujejo odpornost na mraz.

Slika 2: Posledice pozebe 15. aprila
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Okrog 20. aprila je nastopilo polno cvetenje.

Slika 3: Nasad v polnem cvetenju

Kljub rahli pozebi je bil cvetni nastavek lep. Tako da smo že konec aprila začeli z redčenjem
cvetja in kasneje nadaljevali z redčenjem plodov.
V letu 2020 smo po krčitvi 2ha zlatega delišesa imeli zasajenih skupno 24,8601ha, od tega:
Jabolka IP
Jabolka EKO
Hruške
Orehi

20,5824 ha
1,4377 ha
0,2617 ha
2,5783 ha

Tabela 1: Zasaditev nasada

Leto 2020 je bilo posebno tudi zaradi tega, ker na trgu niso bila na voljo vsa škropiva, tako, da je
bilo potrebno mnogo naporov, da smo dobili vsaj nekaj škropiv brez katerih si danes uspešno
zaščito sadnega drevja težko predstavljamo.
Čeprav je bilo leto 2020 zaradi covida 19 res neobičajno leto, nam je narava v sadovnjaku, razen
z jesenskim neurjem prizanesla. Smo pa seveda svoje prispevali tudi delavci s strokovnim in
pridnim delom. Pridelek v letu 2020 je bil tako kvantitativno kot kvalitativno zelo lep.
Dozorevanje sort je bilo nekoliko počasnejše kot prejšnja leta, ko pa je nastopila tehnološka
zrelost smo morali hitro odreagirati. Obiranje sorte Fuji se je zavleklo daleč v november ker ni bil
dovolj zrel in ni dosegal prave sladkorne stopnje. Običajno smo ga obrali že v začetku novembra.
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V letu 2020 smo pridelali:
Jabolka SIPS

884 967kg

Jabolka EKO

45 951 kg

Hruške

6 054 kg

Orehi

587 kg

Slive

96 kg

Tabela 2: Pridelek 2020

Pridelek po sortah:

Graf 1: Pridelek po sortah

7.1 Splošno
V maju smo izkrčili 2 ha sadovnjaka. V juliju smo na to površino posejali ajdo. V jeseni smo
poželi in posušili 1910 kg ajde.
Kontrolna organizacija Bureau veritas nam je podelila certifikat za IZBRANO KAKOVOST,
prav tako smo pridobili certifikat za EKOLOŠKO PRIDELAVO JABOLK.
S fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor sodelujemo pri projektu : EIP 16.2
Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk 2019 – 2020, kjer smo pridobili nekaj sredstev.
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.
V začetku marca smo v sadovnjaku organizirali predavanje dr. Anite Solar : Možnosti pridelave
lupinarjev na Gorenjskem.
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Prav tako v prvi polovici marca, smo organizirali tradicionalni prikaz rezi. (Tatjana Zupan s
sodelavci)
Avgusta smo slovenskim sadjarjem predstavili projekt 16.2 Visokostorilne trajnostne pridelave
jabolk.
o Kako poteka projekt (Alenka Caf KGZS -Zavod Maribor)
o Predstavitev tehnoloških ukrepov ( prof. dr. Franci Štampar, BF)
o Predstavitev izvedenih tehnoloških ukrepov (Tatjana Zupan, KGZ SAVA z.o.o.)
V letu 2020 smo v jeseni želeli počastiti 60 letnico sadovnjaka z manjšo razstavo, žal pa zaradi
ukrepov preprečevanja okužbe virusa covid 19, tega nismo izvedli.

Slika 4: Sadovi narave in našega dela

Pripravila: Tatjana Zupan – vodja sadovnjaka
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8

POROČILO O POSLOVANJU TRGOVINE

8.1 Prodaja, nabava
Leto 2020 je bilo močno povezano z začetkom epidemije COVID-19. Delo je tako kot v
preteklem letu potekalo/se izvajalo v dveh poslovalnicah. V težkih delovnih pogojih zaradi
razglasitve epidemije po celem svetu se je v poslovalnici Lesce prodaja izvajala skozi celo leto
(zaradi epidemije v skladu z danimi pogoji ter priporočili NIJZ-ja). V poslovalnici/sadovnjak
Resje se je prodaja pričela v mesecu juliju saj smo zalogo jabolk letine 2018/2019 prodali v celoti
v letu 2019.
Tabela 3 predstavlja gibanje zalog (vrednotene po nabavni vrednosti) v trgovini. Nabavna
vrednost prevzetega blaga se je v letu 2020 zmanjšala za 9%, nabavna vrednost prodanega blaga
je v letu 2020 za 5% nižja v primerjavi z letom prej. Indeksi nabavne vrednosti nam kažejo, da se
je blago v obračunskem letu kupovalo po nižjih nabavnih cenah, kot leto pred tem.
Čas vezave zalog trgovskega blaga in lastnih artiklov se je zmanjšal za 2% (oz. za 1 dan) in je v
letu 2020 znašal 55 dni.

Prevzem/Nabava

Nabavna vrednost
2020
1.157.707,70

Prodaja
Zaloga
Koeficient
obračanja
zaloge/dni

Nabavna vrednost INDEX 20/19
2019
1.277.875,71

91

1.156.304,73

1.221.235,04

95

175.793,49

197.470,03

89

55,42

56,40

98

Tabela 3: Koeficient obračanja zalog (zajeto trgovsko blago in lastni proizvodi)

Promet (tabela 4) po PE se je na letni ravni povečal za 21 %. V enoti Lesce se je povečal za 26 %
in predstavlja v letu 2020 kar 70 % celotne realizacije. Veleprodajna enota beleži 16 % upad in v
2020 predstavlja 16 % celotne realizacije . Občuten dvig prometa je ponovno zaznati v enoti
Resje za kar 67 % in predstavlja 15% celotne realizacije. Povečanje prometa v obeh prodajalnah
gre v veliki meri pripisati epidemiološkim razmeram, saj je bila naša panoga/trgovina ena redkih
izjem, kateri smo bili odprti skozi celotno leto. Kljub težkim delovnim pogojem pa smo v veliki
meri lahko zadovoljni, saj nam je COVID-na situacija pripeljala veliko število novih kupcev,
kateri so posegali večinoma po izdelkih v domačem kotičku in izdelkih ter sredstvih za vrt in
polje.
PV 2020 v %
MPE Lesce
VPE Lesce
PE Resje

69,80
15,57
14,63
100

PV 2020 v €
1.169.806,18
260.984,89
245.197,04
1.675.988,11

Tabela 4: Razmerje prometa/PV = prodajna vrednost

PV 2019 v %
67,06
22,32
10,63
100

PV 2019 v €
929.361,96
309.282,48
147.264,51
1.385.908,95

INDEXS
20/19
125,87
84,38
166,50
120,93
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Segmenta blagovnih skupin v trgovini se je povečeval skladno s potrebami in povpraševanju
kupcev po njih. Večjih sprememb na blagovnih skupinah v letu 2020 ne beležimo z izjemo nekaj
dobaviteljev v »Domačem kotičku«. Prodaja po segmentih kupcev (tabela 5) se je iz naslova
članov zadruge zmanjšala za 3%, kar pa gre pripisati predvsem izredno težkim razmeram na trgu
pri odkupnih cenah in veliki negotovosti s pogledom v prihodnost zaradi situacije po celem svetu.
Dober pokazatelj so index-i pri članih/lastnikih ZBK in kažejo lepo rast letnega povečevanja
nakupa in članstva ( v letu 2020 so se nakupi iz tega naslova povečali za 4 %).
PV PO SEGMENTIH
KUPCEV

PV 2020 v %

PV 2019 v %

INDEXS 20/19

ČLAN ZADRUGE

54,08

55,81

97,32

LASTNIK ZBK

45,92

44,19

104,37

SKUPAJ:

100,00

100,00

Tabela 5: Razmerje prometa/PV = prodajna vrednost po segmentih kupcev

Na področju trgovine v letu 2020 je enega večjih vlaganj predstavljal nakup transportnega vozila
znamke WW. Večji strošek/izdatek v trgovini v letu 2020 je predstavljalo varovanje blaga
(najem/pogodba z varnostno službo za dva (2) meseca) in vzporedno s tem tudi izvajanje
potrebnih ukrepov v skladu z navodili NIJZ-ja. Redno je bilo zaposlenih 5 (pet) delavcev, en (1)
delavec je bil celo leto zaposlen za določen čas. Z začetkom epidemije nam je v skladišče v
začetku marca za dva meseca priskočil na pomoč delavec iz kavarne Panj, konec leta ( z mesecem
oktobrom) pa ravno tako še delavka iz kavarne Panj.
8.2

Prodaja jabolk in lastnih proizvodov

Prodaja jabolk in lastnih proizvodov (tabela 4) se je v letu 2020 povečala v maloprodajnih enotah
za 50% in predstavlja 79% celotne realizacije jabolk in lastnih izdelkov. Na veleprodaji je prodaja
v letu 2020 manjša za 56 % in predstavlja 21 % celotne realizacije (leto prej 48%). Upad na
veleprodaji gre pripisati predvsem zaprtju javnih zavodov in ustanov skozi celo leto zaradi
epidemije COVID-a., kateri so naši veliki kupci tega segmenta blaga. Več kot 50 % upada
prodaje beležimo na sledečih artiklih; sok, kis, krhlji in ajdova moka. Konec leta je omenjeni
segment dobil nov izdelek z EKO certifikatom: EKO jabolčni sok v steklenici.
Če smo v zadnjih letih na področju prodaje jabolk navajali slabe odkupne in prodajne cene,
preveliko ponudbo na trgu sadja, prevelikega uvoza ter majhnega ali nekoliko slabšega pridelka
zaradi pozebe ali toče, pa za leto 2020 lahko rečemo, da nič od naštetega skoraj ne velja. Večji del
pridelka smo prodali večjemu slovenskemu kupcu jabolk po dobri povprečni prodajni ceni
direktno iz sadovnjaka v PVC box-ih. Jabolka so bila dobre kvalitete, leto jim je bilo naklonjeno z
veliko sonca in pravšnjo mero dežja. Tudi povpraševanje po jabolkih za predelavo je bilo izredno
veliko in prodano po dokaj dobri ceni v primerjavi s preteklimi leti. Prodajna cena jabolk je
dosegla največjo v zadnjih petih letih. Da je temu tako je bilo veliko pomanjkanje tega segmenta
blaga v celotni Evropi, saj so se vse stare zaloge letine 2018/2019 prodale v prvi polovici leta.
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Lastni proizvodi predstavljajo kar 19% celotne realizacije prodanega blaga v trgovini.
LASTNI PROIZVODI
FIZIČNE OSEBE
PRAVNE OSEBE
SKUPAJ:

PV 2020 v %

PV 2019 v %

INDEXS
20/19

78,70
21,30
100,00

52,16
47,84
100,00

150,88
44,53

Tabela 6: Delež PV lastnih proizvodov po segmentu kupca/PV = prodajna vrednost

8.3

Zaključek

Navade kupcev in segment kupcev se je v obravnavanem letu zelo spremenil. Kupci se odločajo
za nakup izdelkov iz domačega/lokalnega okolja, s slovenskim poreklom in blagom z EKO ali IK
certifikatom.
Poleg primarnega kmetijskega materiala bomo tudi v bodoče velik poudarek namenili segmentu
artiklov v »Domačemu kotičku« in izdelavi darilnih paketov z domačimi dobrotami.
Na komercialnem področju bomo vse sile uprli v obnovitev novih pogodbenih izhodišč z
dobavitelji, povezovanjem skupne nabavne politike vseh partnerskih zadrug v skupini S8 na ravni
dobaviteljev, ki v našem podjetju ne predstavljajo enega glavnih dobaviteljev, v skupini S8 pa je
dobavitelj eden med večjimi.

Pripravila: Tadeja Kunčič
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9

POROČILO O ODKUPU

V spodnjih tabelah so predstavljeni odkupi tržnih viškov v letu 2020 in primerjava z leti
od 2011 do 2020.
Leto
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

MLEKO
Št. proizvajalcev
57
54
53
54
51
49
46
45
43
41

Količina (litri)
5.603.796
5.446.995
4.946.190
4.925.723
4.817.848
5.002.507
4.877.872
4.768.903
5.192.017
5.985.199

Indeks 20/19

115

Tabela 7: Odkup tržnih viškov – mleko

Leto
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

KLAVNE ŽIVALI: ODRASLO GOVEDO (KRAVE, BIKI, VOLI, TELICE)
Enota (kos)
Indeks 20/19
130
114
134
128
131
162
195
187
160
131
82

Tabela 8: Odkup tržnih viškov - klavne živali - odraslo govedo

Leto
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

KLAVNE ŽIVALI: TELETA
Enota (kos)
33
55
72
60
58
38
34
39
20
15

Tabela 9: Odkup tržnih viškov - klavne živali – teleta

Indeks 20/19

75
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SLUŽNOSTNO KLANJE
Enota (kos)
282
207
228
152
111
82
77
77
77
72

Leto
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Indeks 20/19

94

Tabela 10: Služnostno klanje

JEDILNI KROMPIR
Enota (KG)
2.290
3.767
4.197
2.180
4.060
4.180
5.495
6.490
4.375
7.950

Leto
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Indeks 20/19

182

Tabela 11: Odkup tržnih viškov - jedilni krompir

Leto
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

LASTNA PRIDELAVA: MLEKO
Enota (litri)
3.609.887
3.399.665
3.269.330
3.019.760
3.052.822
3.263.082
3.747.555
3.768.137
3.550.938
3.473.389

Tabela 12: Lastna pridelava – mleko

Indeks 20/19

98
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Leto
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

LASTNA PRIDELAVA: KLAVNO GOVEDO
Enota (kos)
89
95
116
141
179
106
159
174
124
113

Tabela 13: Lastna pridelava - klavno govedo

Pripravil: Kristjan Joras, dipl. ing. zoot. – komercialist - odkupovalec

Indeks 20/19

91
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10 POROČILO
O
POSLOVANJU
SUROVEGA MLEKA

ZBIRNEGA

CENTRA

KGZ SAVA z.o.o., Lesce je v letu 2020 večino surovega mleka prodajala na italijanski trg, del
mleka pa v slovenske mlekarne.
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 2020.

10.1 Obseg odkupa in posredovanja mleka preko zbirnega centra
Odkupovali oziroma posredovali smo mleko naših članov zadruge Sava, mleko pridelano na
posestvu Poljče ter mleko ostalih zadrug – Cerklje, Grosuplje, Slovenska Bistrica, Kamnik,
Kočevje in Agroemona, in nekaj mleka iz Novega Mesta.
Dnevno smo italijanskemu kupcu posredovali v povprečju 108.000 l mleka.
Skupno smo v letu 2020 odkupili in posredovali 39.218.179 milijonov litrov surovega mleka.

Graf 2: Količina odkupljenega mleka po mesecih

Količinsko je bilo največ mleka posredovanega v mesecu maju, najmanj pa meseca marca.
Člani zadruge skupaj s posestvom Poljče so pridelali dobrih 9,4 mio litrov mleka, kar je več kot
pretekla leta, nekaj tudi na račun novih rejcev iz Dolenjske, od katerih odkupujemo mleko.

10.2 Odkupne cene mleka
Letna povprečna osnovna odkupna cena mleka na ravni ZC Sava – mlekarna je bila 33,35 €/100
kg za 3,80% maščobe.
Del končne odkupne cene mleka je tudi variabilen del, ki predstavlja nagrajevanje mleka na
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kvaliteto, ki na tujem trgu predstavlja izjemo, saj tuje mlekarne nagrado na kvaliteto ne
izplačujejo več.

10.2.1 Primerjava odkupnih cen mleka s slovenskimi mlekarnami
Na podlagi javnih slovenskih tržnih poročil, je bila v letu 2020 v slovenskih mlekarnah povprečna
odkupna cena mleka za 3,7% maščobe 30,43 €/100 kg in dejanska povprečna odkupna cena
mleka za letno povprečno maščobo 4,13% in 3,43% beljakovin. 33,67 €/100 kg.

Graf 3: Primerjava odkupnih cen mleka med KGZ SAVA in odkupno ceno slovenskih mlekarn

10.3 Kvaliteta in nadzor mleka
V letu 2020 smo imeli en umik neustreznega mleka iz prometa.
Zbirni center je pod rednim inšpekcijskim nadzorom. Pripomb na obrat in delo zbirnega centra ni
bilo.
Še vedno smo vključeni v shemo „Izbrana kakovost“ s skupinskim certifikatom.

10.4 Zaključek
Leto 2020 je zaznamovala pandemija korona virusa in močno zamajala svetovne gospodarske
trge. Neizogiben vpliv pandemije je bil in še vedno je tudi na mlečnem trgu. Največ težav je bilo
na področju odkupa mleka, nekatere mlekarne so se uspele prilagoditi trgu in mleko prašile,
sirile ali proizvajale UHT mleko, mnoge mlekarne ga niso zmogle več odkupovati in so žal
odpovedovale odkup mleka ali pa močno znižale odkupno ceno.
Za zadrugo Sava in za vse zadruge, ki z nami sodelujejo se je ponovno izkazalo da imamo dober
poslovni odnos z našim največjim italijanskim partnerjem Parmalatom, saj je odkup potekal
nemoteno. Parmalat je del poslovne skupine Lactalis, ta pa je druga vodilna svetovna mlekarna po
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obsegu trgovanja, kar je pomembno v takih izrednih situacijah.. Tako naše mleko niti enkrat ni
ostalo v zadrugi oziroma pri kmetu.
Seveda pa je bil vpliv pandemije neizogiben tudi na področju odkupnih cen, ki so bile nižje kot
leto prej, vendar kljub temu konkurenčne med slovenskimi odkupovalci.

Pripravila: Urška Kokalj, dipl. sanit. Ing. – vodja zbirnega centra
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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 2020 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 2020 s pogodbo o prenosu kmetijskih zemljišč in gozdov na Sklad kmetijskih
zemljišč in gozdov RS prenesli posamezna zemljišča v k.o. Lancovo, Zabreznica, Rečica,
Srednja vas, Kranjska gora, Doslovče, Sp. Gorje, Begunje, Zaloše, Rateče, Plavški rovt, Planina
in Bled.
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.
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 za zemljišča, 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 konec leta zopet uskladili že sklenjeno veljavno zakupno
pogodbo. V lanskem letu so se na Skladu pri kmetijskih podjetjih osredotočili na primerjavo
lokacij zakupnih poligonov in poligonov gerkov, tako da je bilo potrebno opraviti vsa neskladja
večja od 5 arov.
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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 Nova vas in Radovljica. Kar nekaj mejnih obravnav pa je
zaradi korona virusa odpadlo.

11.5 Gospodarjenje z gozdovi
V letu 2020 je bilo s strani Zavoda za gozdove Slovenije izdanih 14 odločb za posek lesa v skupni
količini 700 m3, večina zaradi lubadarja (sanitarna sečnja).
Dejansko smo v letu 2020 posekali 675 m3 lesa. Ves posekan les smo prodali kupcem hlodovine.
Skupni prihodek od prodanega lesa je znašal 33.034 EUR. Povprečna prodajna cena je znašala
48,94 EUR/m3. Strošek spravila lesa je znašal 14.374 EUR. Povprečna cena spravila za prodan
les je znašala 21,29 EUR/m3. Vsa hlodovina je certificirana po sistemu PEFC.

Pripravila: Olga Cvenkel – vodja poljedelstva
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12 POROČILO O POSLOVANJU KAVARNE PANJ
Kavarna Panj je bila med vsemi enotami zadruge najbolj prizadeta zaradi epidemije COVID-19.
V letu 2020 je bila kavarna odprta v času od 1.1.2020 do 14.3.2020, ter od 10.5.2020 do
16.10.2020. V ostalem času, torej polovico marca, celoten april, polovica maja in oktobra, celoten
november in december, je bila kavarna skladno u ukrepi vlade RS za zajezitev širjenja okužbe s
COVID-19 zaprta (skupaj 4,5 meseca).
V času , ko je bila kavarna odprta, je najvišji promet dosegla v mesecu februarju in januarju.
Glede na promet lahko ugotovimo, da je bil promet v ostalih mesecih obratovanja relativno
stabilen, ter da so se obiskovalci v kavarno vrnili takoj ob začetku obratovanja.
V kavarni je bil skozi celo leto zaposlen en delavec, ena delavka pa je do meseca septembra
opravljala študentsko delo, potem pa je bila zaposlena tudi ona. V času neobratovanja kavarne sta
oba delavca priskočila na pomoč v prodajalni, malenkostno tudi v administraciji.
Vse kar si želimo v kavarni Panj je, da jo lahko spet odpremo in sprejmemo naše zveste
obiskovalce, ki so prepoznali našo edinstveno ponudbo.

Slika 5: Nekaj ponudbe kavarne Panj - domači ledeni čaji

Pripravil: Žan Mark Prešeren – vodja lokala
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13 KADROVSKO POROČILO
Kadrovsko poročilo za leto 2020 obsega prikaz podatkov za vse zaposlene v KGZ Sava z.o.o.,
Lesce, ki so imeli v letu 2020 sklenjeno delovno razmerje za določen ali nedoločen čas, za polni
delovni čas ali krajši od polnega delovnega časa.
Podatki o številu zaposlenih so prikazani na dan 31. 12. 2020, razen podatkov o starosti, sklenitvi
in prekinitvi delovnega razmerja, ki so prikazani za obdobje celega leta 2020.

13.1 Zaposlovanje
Na dan 31. 12. 2020 je bilo v KGZ Sava z. o. o., Lesce zaposlenih 36 delavcev.

13.1.1 Zaposleni po posameznih enotah
Največji delež zaposlenih je na Posestvu Poljče, in sicer 16 delavcev, kar predstavlja 44% vseh
zaposlenih, najmanj pa v Kavarni Panj, kar predstavlja 6% vseh zaposlenih.
Enote
Uprava
Trgovina
Kavarna Panj
Sadovnjak Resje
Posestvo Poljče
Zbirni center mleka
SKUPAJ

Število zaposlenih
6,5
6
2
4
16
1,5
36

Delež v %
18
17
6
11
44
4
100

Tabela 14: Število in deleži zaposlenih po enotah na dan 31. 12. 2020

13.1.2 Zaposleni po vrsti delovnega razmerja
Za nedoločen čas je bilo dne 31. 12. 2020 zaposlenih 31 delavcev ali 86 % vseh zaposlenih, za
določen čas pa 5 delavcev, kar predstavlja 14 %.

Graf 4: Deleži zaposlenih po vrsti delovnega razmerja na dan 31. 12. 2020

13.1.3 Zaposleni po spolu
Na dan 31. 12. 2020 je bilo v KGZ Sava z. o. o., Lesce zaposlenih 16 žensk in 20 moških, kar
predstavlja 44% žensk in 56 % moških.
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Največji delež žensk je bil na upravi in najmanjši na posestvu Poljče. Največji delež moških pa je
bil na Posestvu Poljče in najmanjši na upravi. Število žensk in moških je enako v Kavarni Panj, v
trgovini in sadovnjaku Resje.
Enote
Uprava
Trgovina
Kavarna Panj
Sadovnjak Resje
Posestvo Poljče
Zbirni center mleka
SKUPAJ
DELEŽ V %

Ženske
6
3
1
2
3
1
16
44%

Moški
1
3
1
2
13
0
20
56%

Tabela 15: Število žensk in moških med zaposlenimi po enotah na dan 31. 12. 2020

13.1.4 Zaposleni po starosti
V letu 2020 je bilo največ zaposlenih v starostni skupini »od 40 do 49 let«, to je 13 ali 36%
zaposlenih. Najmanj, to je 6 ali 17% zaposlenih je bilo v starostni skupini »50 let in več«.
Starost zaposlenih
Manj kot 30 let
Od 30 do 39 let
Od 40 do 49 let
50 let in več
SKUPAJ

Število
9
8
13
6
36

Delež v %
25
22
36
17
100

Tabela 16: Število in delež zaposlenih po starostnih skupinah na dan 31. 12. 2020

13.1.5 Zaposleni po delovni dobi
Iz Preglednice 4 je razvidno, da je bilo konec leta 2020 največji delež zaposlenih z delovno dobo
pod 10 let, in sicer 36% vseh zaposlenih. Najmanj je bilo zaposlenih z delovno dobo od 20 do 30
let in nad 30 let, to je po 7 zaposlenih na vsako obdobje, kar predstavlja 19,5% vseh zaposlenih.
Delovna doba zaposlenih
Pod 10 let
Od 10 do 20 let
Od 20 do 30 let
Nad 30 let
SKUPAJ

Število
13
9
7
7
36

Delež v %
36
25
19,5
19,5
100

Tabela 17: Število zaposlenih in deleži po delovni dobi na dan 31. 12. 2020

13.1.6 Zaposleni glede na raven izobrazbe
V letu 2020 je bilo največ zaposlenih s peto stopnjo izobrazbe, to je 15 sli 42% zaposlenih.

38

Letno poročilo 2020

Raven izobrazbe
I.- nedokončana OŠ
II.- OŠ
III.- nižje poklicno
izobraževanje
IV.- srednje poklicno
izobraževanje
V.- gimnazijsko, srednje
poklicno- tehniško
izobraževanje, srednje
tehniško izobraževanje
VI/1.- višješolski program,
visokošolski strokovni
program
VI/2.- visokošolski strokovni
program, 1. Bolonjska
stopnja
VII.- univerzitetni program,
2. Bolonjska stopnja
VIII.- magisterij

Število zaposlenih
1
2
3

Delež v %
3
5
8

4

11

15

42

1

3

5

14

4

11

1

3

36

100%

SKUPAJ

Tabela 18: Število zaposlenih po ravneh izobrazbe na dan 31. 12. 2020

Povprečna starost zaposlenih v KGZ Sava z. o. o., Lesce je 39,39 let.

13.2 Fluktuacija
Leta 2020 se je število zaposlenih glede na leto 2019 statistično povečalo za 2, tako da je bilo
konce decembra zaposlenih 36 delavcev. Ti dve zaposlitvi sta na račun odprtja Kavarne Panj.
Tako se je v letu 2020 se je na novo zaposlilo 7 delavcev, 5 delavcev pa je prekinilo delovno
razmerje. Fluktuacija je bil leta 2020 v KGZ Sava z. o. o., Lesce 11, 62%.

13.2.1 Prenehanje delovnega razmerja
V letu 2020 je največ delavcem delovno razmerje prenehalo z razlogom pisnega sporazuma o
razveljavitvi pogodbe, to so bili trije delavci. Druga dva razloga sta bila potek časa, za katerega je
bil sklenjena pogodba in upokojitev. Pri obeh razlogih sta bila po en delavec, kateremu je
prenehalo delovno razmerje.
Vrste prenehanje
Odpoved pogodbe s strani delavca
Pisni sporazum o razveljavitvi pogodbe
Odpoved pogodbe s strani delodajalca
Potek časa, za katerega je bil sklenjena pogodba
Upokojitev
Smrt
SKUPAJ
Tabela 19: Prenehanje delovnega razmerja po razlogih v letu 2020

Število
/
3
/
1
1
/
5

39
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13.3 Podjemne pogodbe, pogodbe o poslovnem sodelovanju in študentsko
delo
Poslovna enota
Sadovnjak Resje
Posestvo Poljče
Uprava
SKUPAJ

Opis dela
Rez sadnega drevja, obiranje
sadja in ostala pomožna dela
Pomoč pri delu na farmi
Administrativna pomoč

Število ur preko podjemne
pogodbe
13.693
2.191
40,5
15.924,5

Tabela 20: Število opravljenih ur na dan 31. 12. 2020

13.4 Nadure
V letu 2020 je bilo opravljenih 646 nadur.

13.5 Izostanki z dela
V letu 2020 so za COVID-19 zboleli trije zaposleni, v karanteni je bilo sedem zaposlenih.
Boleznina
Boleznina brez bolniškega lista
Nesreča pri delu
Nesreča izven dela
Izolacija v breme ZZZS (bolezen)
Izolacija (bolezen)
Karantena
SKUPAJ

Ure
664
22,7
56,63
282,84
214,65
82,84
297,49
1.621,15

Tabela 21: Število ur izostanka na dan 31. 12. 2020

V letu 2020 je bilo skupaj obračunanih 73.215,74 ur, izostanki zaradi bolezni so predstavljali 0,90
% in izostanki zaradi COVID-19 0,92 % vseh obračunanih ur.

Pripravila: Petra Štular – poslovna asistentka
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14 RAČUNOVODSKO POROČILO
14.1 Računovodski izkazi
14.1.1 Bilanca stanja na presečni dan 31. 12. 2020
(v EUR brez
centov)

SREDSTVA
A. DOLGOROČNA SREDSTVA
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne
I.
časovne razmejitve
1.
Dolgoročne premoženjske pravice
2.
Dobro ime
3.
Predujmi za neopredmetena dolgoročna sredstva
4.
Dolgoročno odloženi stroški razvijanja
5.
Dolgoročne aktivne časovne razmejitve
II. Opredmetena osnovna sredstva
1.
Zemljišča in zgradbe
a) Zemljišča
b) Zgradbe
2.
Proizvajalne naprave in stroji
3.
Druge naprave in oprema
Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev in
opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi
b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
5.
Osnovna čreda
6.
Večletni nasadi
III. Naložbene nepremičnine
IV. Dolgoročne finančne naložbe
1.
Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil
a) Delnice in deleži v družbah v skupini
b) Delnice in deleži v pridruženih družbah
c) Druge delnice in deleži
č) Druge dolgoročne finančne naložbe
2.
Dolgoročna posojila
a) Dolgoročna posojila družbam v skupini
b) Druga dolgoročna posojila
c) Dolgoročno nevplačani vpoklicani kapital
V. Dolgoročne poslovne terjatve
1.
Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini
4.

2020
9.184.113
4.937.512

2019
9.153.163
5.070.222

Indeks
20/19
100
97

598
598

177
177

338
338

4.549.370
3.485.672
1.313.640
2.172.031
518.175
18.137

4.683.037
3.560.323
1.312.016
2.248.307
527.786
20.322

97
98
100
97
98
89

33.898
33.898

55.705
55.705

61
61

296.771
196.718
385.361
1.000
1.000

306.710
212.191
385.014
1.000
1.000

97
93
100
100
100

1.000

1.000

100

0

0

1.182

994

119
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2.
3.
VI.
B.
I.
II.
1.
2.
3.
4.
III.
1.

2.

IV.
1.
2.
3.
V.
C.

Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev
Dolgoročne poslovne terjatve do drugih
Odložene terjatve za davek
KRATKOROČNA SREDSTVA
Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
Zaloge
Material
Nedokončana proizvodnja
Proizvodi in trgovsko blago
Predujmi za zaloge
Kratkoročne finančne naložbe
Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil
a) Delnice in deleži v družbah v skupini
b) Druge delnice in deleži
c) Druge kratkoročne finančne naložbe
Kratkoročna posojila
a) Kratkoročna posojila družbam v skupini
b) Kratkoročna posojila drugim
c) Kratkoročno nevplačani vpoklicani kapital
Kratkoročne poslovne terjatve
Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih
Denarna sredstva
KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE
IZVENBILAČNA EVIDENCA

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
A. KAPITAL
I.
Vpoklicani kapital
1.
Nerazdeljivi zadružni kapital
2.
Obvezni deleži članov zadruge
II. Kapitalske rezerve
III. Rezerve iz dobička
1.
Zakonske rezerve
2.
Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže
Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna
3.
postavka)
4.
Statutarne rezerve
5.
Druge rezerve iz dobička
IV. Revalorizacijske rezerve

1.182

994

119

4.246.601

4.082.911

104

880.629
61.531
31.656
787.441

791.156
41.700
53.305
696.151

111
148
59
113

230.381
216.757

255.328
231.473

90
94

216.757

231.473

94

13.624

23.855

57

13.624

23.855

57

3.129.027

2.888.723

108

2.540.285
588.742
6.565

2.589.753
298.970
147.704

98
197
4

7.660.035

30
7.716.210

0
99

9.184.113
5.385.158
1.474.690
1.448.908
25.782
3.554.677
86.059
86.059

9.153.161
5.379.390
1.474.690
1.448.908
25.782
3.554.677
85.771
85.771

100
100
100
100
100
100
100
100
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Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni
V. vrednosti
VI. Preneseni čisti poslovni izid
VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta
REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE
B. ČASOVNE RAZMEJITVE
1.
Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti
2.
Druge rezervacije
3.
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
I.
Dolgoročne finančne obveznosti
1.
Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini
2.
Dolgoročne finančne obveznosti do bank
3.
Dolgoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic
4.
Druge dolgoročne finančne obveznosti
II. Dolgoročne poslovne obveznosti
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
I.
Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev
II. Kratkoročne finančne obveznosti
1.
Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini
2.
Kratkoročne finančne obveznosti do bank
3.
Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic
4.
Druge kratkoročne finančne obveznosti
III. Kratkoročne poslovne obveznosti
1.
Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini
2.
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
3.
Kratkoročne menične obveznosti
4.
Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov
5.
Druge kratkoročne poslovne obveznosti
KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE
D. RAZMEJITVE
IZVENBILANČNA EVIDENCA

264.252
5.480

255.884
8.368

103
65

51.898

59.546

87

51.898
368.236
352.398

59.546
509.537
509.537

87
72
69

352.398

509.537

69

3.367.659

3.192.361

105

462.251

357.139

129

462.251

357.139

129

2.905.409

2.835.222

102

2.816.931

2.750.522

102

88.478

84.700

104

11.161
7.660.035

12.327
7.716.210

91
99

15.838

15.838
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14.1.2 Izkaz poslovnega izida za obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020
(v EUR brez centov)

1.

Čisti prihodki od prodaje

Indeks
20/19
16.446.798 17.140.498
96

2.
3.
4.
5.

Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane
proizvodnje
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve
Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi posl. prih.)
Stroški blaga, materiala in storitev

85.025
29.163
99.198
91.182
448.454
243.000
15.738.388 16.328.559

292
109
185
96

a)
b)
6.
a)

Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški
porabljenega materiala
Stroški storitev
Stroški dela
Stroški plač

15.197.100 15.858.321
541.288
470.239
971.788
895.248
673.518
645.362

96
115
109
104

b)
c)
7.
a)

Stroški socialnih zavarovanj (posebej izkazani stroški
pokojninskih zavarovanj)
Drugi stroški dela
Odpisi vrednosti
Amortizacija

b)
c)
8.
9.
a)
b)
c)
č)
10.
a)
b)
11.
a)
b)
12.
13.
a)
b)
c)
č)

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih
sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih
Drugi poslovni odhodki
Finančni prihodki iz deležev
Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini
Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah
Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah
Finančni prihodki iz drugih naložb
Finančni prihodki iz danih posojil
Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini
Finančni prihodki iz posojil, danih drugim
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih
Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank
Finančni odhodki iz izdanih delnic
Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti

Postavka

Stanje
31.12.2020

Stanje
31.12.2019

98.512
199.759
257.150
230.463

105.356
144.530
241.098
201.442

94
138
107
114

25.239
1.449
62.859
0

39.656

64

60.863
12.930

103
0

12.930

0

382

285

382
18.630

285
33.236

56

18.630
14.717
22.608

33.236

56

22.177

102

20.074

19.819

101

2.534

2.358

107
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14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v
a) skupini
b)
c)
15.
16.
17.
18.
19.

Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in menične
obveznosti
Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti
Drugi prihodki
Drugi odhodki
Davek iz dobička
Odloženi davki
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

0

0

16.031
40.526
715

8.081
1.621

198
2498

5.768

8.809
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14.1.3 Izkaz celotnega vseobsegajočega donosa
(v EUR brez centov)

Postavka
19. Čisti poslovni i zid obračunskega obdobja

5.768

Indeks
20/19
8.809
65

5.768

8.809

Stanje
Stanje
31.12.2020 31.12.2019

Sprememba revalorizacijskih rezerv iz prevrednotenja
20. opredmetenih osnovnih sredstev
Spremembe rezerv, nastalih zaradi vrednotenja po pošteni
21. vrednosti
Dobički in izgube, ki izhajajo iz preverbe računovodskih
izkazov podjetij v tujini (vplivov sprememb deviznih
22. tečajev)
23. Druge sestavine vseobsegajočega donosa
CELOTNI VSEOBSEGAJOČI DONOS
24. OBRAČUNKSEGA OBODBJA

65

14.1.4 Izkaz denarnih tokov za leto 2020
(v EUR brez centov)

Postavka
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVODENJU
a) Postavke izkaza poslovnega izida

2020

321.624

2019

-122.169

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

17.068.936 17.202.157

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

16.746.597 17.324.326
-715

Sprememba čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev,
rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih
b) postavk bilance stanja
Začetne manj končne poslovne terjatve

-279.725
-240.493

385.221
336.862
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Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve
Začetne manj končne odložene terjatve za davek
Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
Začetne manj končne zaloge
Končni manj začetni poslovni dolgovi
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije
Končne manj začetne odložene obveznosti za davek
Pribitek prejemkov pri poslovanju ali pribitek izdatkov pri
c) poslovanju (a+b)
B. DENARNI TOKOVI PRI INVESTIRANJU
a) Prejemki pri investiranju
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih
Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev
Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb
b) Izdatki pri investiranju
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb
Pribitek prejemkov pri naložbenju ali pribitek izdatkov pri
c) investiranju (a+b)
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU
a) Prejemki pri financiranju
Prejemki od vplačanega kapitala
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti
b) Izdatki pri financiranju
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje
Izdatki za vplačila kapitala
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku
Pribitek prejemkov pri financiranju ali pribitek izdatkov pri
c) financiranju (a+b)
Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV
Denarni izid v obdobju (seštevek pribitkov Ac, Bc in Cc)
Začetno stanje denarnih tokov

30

1.485

-89.473
70.186
-19.975

-35.078
88.236
-6.284

41.899

263.052

60.069

33.255
13.215

38.695

15.630

21.374
-124.963
-649
-112.801
-369

4.410
-457.732

-11.144

-6.285

-64.894

-424.477

0

1.665.000

-451.447

400.000
1.265.000
-118.145 -1.384.815
-18.149
-19.819
-99.996
-99.996 -1.265.000

-118.145
6.565
-141.140
147.705

280.185
147.705
118.760
28.945
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14.1.5 Izkaz gibanja kapitala

2020

Nerazdeljivi
zadružni
kapital

A1.
a)
b)
A2.
B1.
a)
b)
c)
č)
d)

Končno stanje 31. 12. 2019
Preračuni za nazaj
Prilagoditve za nazaj
Začetno stanje 1.1.2020
Spremembe lastniškega kapitala
Vpis vpoklicanega osnovnega kapitala
Vpis nevpoklicanega osnovnega kapitala
Vpoklic vpisanega osnovnega kapitala
Vnos dodatnih vplačil kapitala
Nakup lastnih delnic in lastnih poslovnih deležev

e)
f)
g)
h)
i)
B2.
a)

Odtujitev oziroma umik lastnih delnic in lastnih
poslovnih deležev
Vplačilo kapitala
Izplačilo dividend
Izplačilo nagrad organom vodenja in nadzora
Druge spremembe lastniškosti kapitala
Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja
Vnos čistega poslovnega izida

b)

Sprememba presežka iz prevrednotenja
neopredmetenih sredstev

c)

Sprememba presežka iz prevrednotenja
opredmetenih sredstev

Obvezni
deleži
članov
zadruge

Kapitalske
rezerve

(v EUR brez centov)
Preneseni
Čisti izid
Zakonske Presežek iz
čisti
Skupaj
preposlovnega
rezerve
dobiček
kapital
vrednotenj
leta
(izguba)

1.448.908

25.782

3.554.677

85.771

255.884

8.368 5.379.390

1.448.908

25.782

3.554.677

85.771

255.884

8.368 5.379.390

288

5.480
5.480

6.159
5.768
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Sprememba presežka iz prevrednotenja finančnih
č) naložb
d) Druge sestavine vseobsegajočega donosa
B3. Spremembe v kapitalu

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

c)
č)

Razporeditev dela čistega dobička za oblikovanje
dodatnih rezerv po sklepu skupščine
Poravnava izgube kot odbitne sestavine kapitala

d)

Oblikovanje rezev za lastne delnice in lastne deleže
iz drugih sestavin kapitala

e)
f)
C.

Sprostitev rezerv za lastne delnice in lastne deleže
ter razporeditev na druge sestavine kapitala
Druge spremembe v kapitalu
Končno stanje 31. 12. 2020
BILAČNI DOBIČEK/IZGUBA 2020

1.448.908

25.782

3.554.677

86.059

8.368
264.252
264.252

-8.368
0
5.480 5.385.158
269.732
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2019

Nerazdeljivi
zadružni
kapital

A1.
a)
b)
A2.
B1.
a)
b)
c)
č)
d)

Končno stanje 31. 12. 2018
Preračuni za nazaj
Prilagoditve za nazaj
Začetno stanje 1.1.2019
Spremembe lastniškega kapitala
Vpis vpoklicanega osnovnega kapitala
Vpis nevpoklicanega osnovnega kapitala
Vpoklic vpisanega osnovnega kapitala
Vnos dodatnih vplačil kapitala
Nakup lastnih delnic in lastnih poslovnih deležev

e)
f)
g)
h)
i)
B2.
a)

Odtujitev oziroma umik lastnih delnic in lastnih
poslovnih deležev
Vplačilo kapitala
Izplačilo dividend
Izplačilo nagrad organom vodenja in nadzora
Druge spremembe lastniškosti kapitala
Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja
Vnos čistega poslovnega izida

b)

Sprememba presežka iz prevrednotenja
neopredmetenih sredstev

c)

Sprememba presežka iz prevrednotenja
opredmetenih sredstev

Sprememba presežka iz prevrednotenja finančnih
č) naložb
d) Druge sestavine vseobsegajočega donosa
B3. Spremembe v kapitalu

Obvezni
deleži
članov
zadruge

Kapitalske
rezerve
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Zakonske Presežek iz
prerezerve
vrednotenj

Preneseni
Čisti izid
čisti
poslovnega
dobiček
leta
(izguba)

Skupaj
kapital

1.448.908

25.782

3.554.677

85.330

195.163

60.721 5.370.581

1.448.908

25.782

3.554.677

85.330

195.163

60.721 5.370.581

441
441

8.368
8.368

8.809
8.809
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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

c)
č)

Razporeditev dela čistega dobička za oblikovanje
dodatnih rezerv po sklepu skupščine
Poravnava izgube kot odbitne sestavine kapitala

d)

Oblikovanje rezev za lastne delnice in lastne deleže
iz drugih sestavin kapitala

e)
f)
C.

Sprostitev rezerv za lastne delnice in lastne deleže
ter razporeditev na druge sestavine kapitala
Druge spremembe v kapitalu
Končno stanje 31. 12. 2019
BILAČNI DOBIČEK/IZGUBA 2019

1.448.908

25.782

3.554.677

85.771
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60.721
255.884
255.884

-60.721
8.368 5.379.390
264.252
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14.2 Pojasnila k računovodskim izkazom
14.2.1 Poročajoča zadruga
Kmetijsko gozdarska zadruga SAVA z. o. o., LESCE je zadruga z omejeno odgovornostjo, s
sedežem na Rožni dolini 50 v Lescah.
Njeni računovodski izkazi so dostopni na sedežu zadruge in na njeni spletni strani www.kgzsava.si.
Podrobnosti o naravi poslovanja in dejavnosti zadruge ter številu zaposlenih so v uvodu tega
letnega poročila.
Poslovno leto je enako koledarskemu letu.

14.2.2 Predloge za sestavo računovodskih izkazov
Računovodski izkazi so pripravljeni na podlagi predpostavke o delujoči zadrugi, kar pomeni, da
se sredstva pridobivajo in prodajajo in se obveznosti poravnavajo v razmerah normalnega
delovanja. Računovodski izkazi ne vsebujejo prilagoditev, ki bi bile potrebne, če predpostavka
delujoče zadruge ne bi bila izpolnjena.
Računovodske izkaze je zadruga sestavila v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi
(SRS). Uporabila je poročevalske zahteve iz Slovenskih računovodskih standardov (2016), Pravil
skrbnega računovodenja in Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

14.2.3 Računovodske usmeritve, razkritja in pojasnila postavk v bilanci stanja

Graf 5: Struktura sredstev
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Neopredmetena sredstva in dolgoročne časovne razmejitve
Neopredmetena osnovna 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.
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.
2020
Pridobitve
Odtujitve
Stanje 31. 12.
2020

191

33.058
649
33.707

POPRAVEK VREDNOSTI
Stanje 1. 1.
2020
Pridobitve
Odtujitve
Amortizacija
Stanje 31. 12.
2020

191

32.881

229
33.109

NEODPISANA VREDNOST
Stanje
0
177
1. 1. 2020
Stanje
598
31. 12. 2020
Tabela 22: Izkaz gibanja neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev

Za vrednotenje neopredmetenih sredstev se uporablja model nabavne vrednosti. Druga
opredmetena 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. 2020 ne izkazuje.
Opredmetena osnovna sredstva in naložbene nepremičnine
Opredmetena osnovna sredstva se v poslovnih knjigah prikazujejo po njihovi nabavni vrednost,
ločeno pa se izkazujejo njihove nabavne vrednosti in popravki vrednosti, pri čemer popravek
vrednosti predstavlja njihov kumulativni odpis kot posledico amortiziranja.
V bilanci stanja so izkazana po neodpisani vrednosti, ki predstavlja razliko med nabavno in
odpisano vrednostjo.
V dejansko nabavno vrednot osnovnega sredstva so zajeti njegova nakupna cena, nevračlijive
dajatve in vsi stroški, ki jih je mogoče neposredno pripisati njihovi usposobitvi za nameravano
uporabo. Stroški razgradnje, odstranitve in obnovitve prostora povečujejo nabavno vrednost.
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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. 2020 je 4.549.370 EUR, stanje naložbenih
nepremičnin pa 385.361 EUR.
Zemljišča

Zgradbe

Oprema in
nadomestni
deli

Drobni
inventar

Druga
opredmetena
sredstva

Kratkoročni
predujmi

Opredmetena
osnovna
sredstva
v
izdelavi

Skupaj

0

55.705

9.909.311

NABAVNA VREDNOST
Stanje 1. 1.
2020
Pridobitve
Odtujitve
Prevrednotenje
Stanje 31. 12.
2020

1.312.016

5.423.172

2.337.071

62.504

718.844

3.000
1.376

20.292

85.370
54.872

4.138
226

99.199
107.966

11.993
33.800

223.992
198.238

1.313.640

5.443.464

2.367.569

66.416

710.077

33.898

9.935.065

POPRAVEK VREDNOSTI
Stanje 1. 1.
2020
Pridobitve
Odtujitve
Amortizacija
Prevrednotenje
Stanje 31. 12.
2020

3.174.865

1.809.285

42.182

199.943

5.226.275

96.568

53.522
93.632

226
6.323

25.469
42.114

79.217
238.637

3.271.433

1.849.394

48.279

216.588

5.385.694

NEODPISANA VREDNOST
Stanje
1.312.016 2.248.307 527.786
20.322
518.901
1. 1. 2020
Stanje
1.313.640 2.172.031 518.175
18.137
493.489
31. 12. 2020
Tabela 23: Izkaz gibanja opredmetenih osnovnih sredstev

0

55.705

4.683.037

0

33.898

4.549.370

Upravna stavba in nov hlev na posestvu Poljče sta obremenjena s hipoteko v višini 1.000.000
EUR.
Sestava zemljišč na dan 31. 12. 2020 je sledeča:
Zemljišča
Kmetijska zemljišča
Stavbna zemljišča
Ostala zemljišča
SKUPAJ:

Stanje na dan 31. 12. 2020
874.840
75.845
362.955
1.313.640

Stanje na dan 31. 12. 2019
873.216
75.845
362.955
1.312.016

Tabela 24: Struktura zemljišč

Naložbene nepremičnine v skupni vrednosti 385.360 predstavljajo 52 ha kmetijskih zemljišč in
gozdov, ki jih zadruga sama ne obdeluje, temveč jih daje v zakup svojim članom in ostalim
okoliških kmetom.
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Stanje 1.1.2020
Pridobitve
Odtujitve
Prevrednotenje
Stanje 31. 12. 2020
Stanje 1. 1. 2020
Slabitve
Odtujitve
Amortizacija
Stanje 31. 12. 2020
Stanje 1. 1. 2020
Stanje 31. 12. 2020

Naložbene
Naložbene
Skupaj
nepremičnine – nepremičnine –
model nabavne model poštene
vrednosti
vrednosti
NABAVNA VREDNOST
401.568
401.568
717
717
402.285
POPRAVEK VREDNOSTI
16.554

402.285

370
16.924
NEODPISANA VREDNOST
385.014
385.361

370
16.924

16.554

385.014
385.361

Tabela 25: Izkaz gibanja naložbenih nepremičnin

Vrednost gradbenih objektov na dan 31. 12. 2020 znaša 2.172.031 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.
Oprema in drobni inventar,
ki se vodi posamično
Proizvajalna oprema
Lesena oprema
Računalniška oprema
Drobni inventar, ki se vodi
posamično
SKUPAJ:

Stanje 31. 12. 2020

Stanje 31. 12. 2019

513.638
4.057
480
18.137

523.775
2.696
1.315
20.322

536.312

548.108

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 33.898 EUR ( na dan 31. 12. 2019 so znašala 55.705 EUR)..
Vrednost osnovne črede se je v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 znižala za 9.939 EUR oz.
3% in na dan 31.12.2020 znaša 296.771 EUR.
Vrednost večletnih nasadov se je v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 znižala za 15.473 EUR
OZ. 7 % in na dan 31. 12. 2020 znaša 196.718 EUR.
Zadruga na dan 31. 12. 2020 izkazuje osnovno sredstvo, kombi, pridobljen s finančnim
leasingom.
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Amortizacija
Zadruga obračunava amortizacijo od polne nabavne vrednosti, razen pri osnovni čredi, kjer se
amortizacija obračunava od razlike do klavne vrednosti. Klavna vrednost se določi po povprečni
prodaji osnovne črede za pretekli mesec na trgu. Osnovna sredstva se amortizirajo posamično,
uporablja pa se metoda enakomernega časovnega amortiziranja.
Amortizacija se obračunava po stopnjah, ki so določene za posamezno osnovno sredstvo in se
med letom ne spreminjajo.
Uporabljene amortizacijske stopnje
Gradbeni objekti
1,2 % - 5 %
Strojna oprema
8 % - 25 %
Oprema lesena
10 % - 20 %
Oprema računalniška
20 % - 50 %
Neopredmetena dolgoročna sredstva –
20 % - 25 %
računalniški programi
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. Nabavna cena se zmanjšuje za dobljene popuste.
Prevrednotovanje 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 od 500 EUR je voden po
nabavni ceni in se ob prenosu v uporabo odpiše v 100 % vrednosti. Krepitve in oslabitve
drobnega inventarja zadruga ne opravlja.
Zaloge nedokončane proizvodnje in lastnih proizvodov zadruga vodi po planskih cenah, iztržljivo
vrednost pa izrazi z odmikom od planskih cen. Te odmike se opravi vsako leto pred 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
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(pretečen rok, prepoved prodaje, razlitje, razsip…), najkasneje pa pred sestavo obračuna
poslovanja. Za vso potrebno zalogo se uporablja metoda FIFO (first in – first out).
Zaloge
12. 2020

31. Vrednost po Vrednost po Odmiki od
nabavnih
planskih
planskih cen
cenah
cenah
Material
61.531
Nedokončana
28.900
2.756
proizvodnja
Proizvodi
527.988
91.710
Trgovsko
167.743
blago
Predujmi za
zalogo
SKUPAJ
229.274
556.888
94.466

Iztržljiva
Struktura v
knjigovodska %
vrednost
61.531
7
31.656

4

619.698

70

167.743

19

880.628

100

Tabela 28: Specifikacija zalog na dan 31. 12. 2020

Zaloge
12. 2019

31. Vrednost po Vrednost po Odmiki od Iztržljiva
Struktura v
nabavnih
planskih
planskih cen knjigovodska %
cenah
cenah
vrednost
Material
41.700
41.700
5
Nedokončana
25.533
27.772
53.305
7
proizvodnja
Proizvodi
442.014
71.011
513.025
65
Trgovsko
183.126
183.126
23
blago
Predujmi za
zalogo
SKUPAJ
224.826
467.547
98.783
791.156
100
Tabela 29: Specifikacija zalog na dan 31. 12. 2019

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.
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.
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Dolgoročne poslovne terjatve do drugih predstavljajo terjatve iz rezervnega sklada za stanovanje,
katerega lastnik je zadruga in na dan 31. 12. 2020 znašajo 1.182 EUR, medtem ko so na dan 31.
12. 2019 znašale 994 EUR.
Dolgoročnih poslovnih terjatev zadruga nima zavarovanih.
Kratkoročne poslovne terjatve 31. 12. 2020
Stanje na dan 31. 12. 2020
Kratkoročne terjatve do
154.526
kupcev v domovini
Kratkoročne terjatve do
2.385.759
kupcev v tujini
Druge kratkoročne terjatve
588.742
SKUPAJ
3.129.027

Struktura v %
5
76
19
100

Tabela 30: Kratkoročne poslovne terjatve na dan 31. 12. 2020

Kratkoročne poslovne terjatve 31. 12. 2019
Stanje na dan 31. 12. 2019
Struktura v %
Kratkoročne terjatve do
132.624
5
kupcev v domovini
Kratkoročne terjatve do
2.457.129
85
kupcev v tujini
Druge kratkoročne terjatve
298.970
10
SKUPAJ
2.888.723
100
Tabela 31: Kratkoročne poslovne terjatve na dan 31. 12. 2019

Struktura kratkoročnih terjatev do kupcev po zapadlosti na dan 31. 12. 2020 je sledeča:

Nezapadlo
Zapadlo do 30 dni
Zapadlo do 60 dni
Zapadlo do 90 dni
Zapadlo nad 90 dni
SKUPAJ

Struktura na dan 31. 12. 2020
Znesek
2.511.333
4.250
2.431
1.327
20.944
2.540.285

Struktura v %
98
1
1
100

Tabela 32: Struktura kratkoročnih terjatev do kupcev po zapadlosti na dan 31. 12. 2020

V letu 2020 je zadruga oblikovala popravke kratkoročnih terjatev do kupcev v višini 1.449 EUR.
Hkrati je izterjala 680 EUR 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 Zadružni zvezi Slovenije z. b.
o. zadruga vodi po nabavni vrednosti. V teh družbah zadruga nima pomembnega oz.
prevladujočega vpliva.
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Delnice
Deleži
Kratkoročna
posojila drugim
Kratkoročni
depoziti
pri
bankah
SKUPAJ:

Kratkoročne finančne naložbe
Stanje
Povečanje
Zmanjšanje
31. 12. 2019
216.302
14.716
15.171
11.635

11.143

12.220
255.328

11.143

Stanje
31. 12. 2020
201.586
15.171

9.154

13.624

12.220

0

36.090

230.381

Tabela 33: Gibanje kratkoročnih finančnih naložb v letu 2020

Kratkoročna posojila predstavljajo kratkoročna posojila članom zadruge in se obrestujejo z letno
obrestno mero 3 %.
Denarna sredstva
Zadruga na dan 31. 12. 2020 ni imela odobrenega okvirnega bančnega kredita
Denarna sredstva
Gotovina
v
blagajnah
Denarna
sredstva
na TRR
SKUPAJ:

Stanje 31. 12. 2020

Stanje 31. 12. 2019

Struktura 2020
(v %)

1.369

726

21

5.196

146.978

79

6.565

147.704

100

Tabela 34: Struktura denarnih sredstev na dan 31. 12. 2020 v primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2019

Zunajbilančna sredstva in obveznosti
Zunajbilančna sredstva v zadrugi na dan 31. 12. 2020 predstavljajo kmetijska zemljišča v
vrednosti 6.660.035 EUR (gre za zemljišča, ki niso v lasti zadruge, jih pa ima le-ta v najemu oz.
zakupu).
Zunajbilančne obveznosti v zadrugi na dan 31. 12. 2020 predstavljajo hipoteko v višini 1.000.000
EUR, kot jamstvo za zavarovanje kreditov, najetih pri DBS d. d.
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Graf 6: 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. Obvezni članski
delež znaša 250 EUR, vplačalo pa ga je vseh 98 članov.

Nerazdeljivi kapital
Obvezni delež članov
zadruge
Kapitalske rezerve
Rezerve iz dobička
(zakonske rezerve)
Preneseni čisti dobiček
Čisti dobiček poslovnega
leta
CELOTNI KAPITAL

Celotni kapital
Stanje na dan 31. 12. 2020
1.448.908

Stanje na dan 31. 12. 2019
1.448.908

25.782,14

25.782,14

3.554.677

3.554.677

86.059

85.771

264.252

255.884

5.480

8.368

269.732

264.252

Tabela 35: Celotni kapital

Zadruga je poslovno leto 2020 zaključila s čistim dobičkom v višini 5.768 EUR, ki po sklepu
upravnega odbora zadruge v višini 5.480 EUR ostane nerazporejen, 5 % v višini 288 EUR pa se
razporedi med zakonske rezerve.

Čisti dobiček (izguba)
poslovnega leta
Preneseni čisti dobiček
(izguba)
BILANČNI DOBIČEK
Tabela 36: Bilančni dobiček

Bilančni dobiček
Stanje na dan 31. 12. 2020

Stanje na dan 31. 12. 2019

5.480

8.368

264.252

255.884

269.732

264.252
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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 2020, kakor v letu 2019 ni imela
oblikovanih rezervacij.
V letih 2010, 2011, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 in 2020 je zadruga prejela sredstva iz
naslova razpisa za posodabljanje kmetijskih gospodarstev, ki se razknjižujejo glede na
obračunano amortizacijo osnovnih sredstev, ki so bila pridobljena s temi sredstvi. Na dan 31. 12.
2020 zadruga izkazuje pasivne časovne razmejitve v višini 51.898 EUR. Ta sredstva se izkazujejo
kot prejete denarne podpore na kontih skupine 96.
Rezervacije
Prejete denarne
podpore
SKUPAJ:

Stanje 31. 12.
2019

Pridobitve

Poraba

Stanje 31. 12.
2020

59.546

968

8.616

51.898

59.546

968

8.616

51.898

Tabela 37: 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. 2020 izkazuje dolgoročne finančne obveznosti v višini 352.838 EUR in se
nanašajo na:
- Dolgoročno posojilo v višini 66.684 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. 2020 prenesen na kratkoročne finančne
obveznosti v višini 99.996 EUR.
- Dolgoročno posojilo v višini 285.714 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 plačili 31. 12. 2026. Del dolgoročnega posojila, ki
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zapade v plačilo v enem letu, je bil na dan 31. 12. 2020 prenesen na kratkoročne finančne
obveznosti v višini 57.143 EUR.
Na dan 31. 12. 2020 zadruga izkazuje še dolgoročne dolgove iz naslova leasinga v višini 15.838
EUR. Finančni leasing je sklenjen s Porsche leasing d.o.o. in sicer za obdobje 60 mesecev.
Enotna obrestna mera (EOM) znaša 4,42 %. Finančne obveznosti iz naslova leasinga zadruga
odplačuje mesečno, skladno z amortizacijskim načrtom. Zadnji obrok za plačilo zapade 1. 8.
2025.
Zadruga na dan 31. 12. 2020 izkazuje obveznosti, ki imajo zapadlost nad 5 let v višini 57.143
EUR.
Kratkoročne obveznosti
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Kratkoročne obveznosti do članov zadruge
Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun
Kratkoročne obveznosti do zaposlencev
Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij
Kratkoročne finančne obveznosti (revolving kredit)
Kratkoročne finančne obveznosti (prenos obveznosti
dolgoročnih kreditov za poplačila v enem letu)
Kratkoročne finančne obveznosti (kratkoročni kredit)
Druge kratkoročne obveznosti
SKUPAJ:

Stanje na dan
31. 12. 2020
2.812.186
4.744
3.601
77.051
3.889
300.000

Struktura
v%
82
1

162.251

6

3.937
3.367.659

100

2
9

Tabela 38: Struktura kratkoročnih obveznosti na dan 31. 12. 2020

Kratkoročne obveznosti
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Kratkoročne obveznosti do članov zadruge
Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun
Kratkoročne obveznosti do zaposlencev
Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij
Kratkoročne finančne obveznosti (revolving kredit)
Kratkoročne finančne obveznosti (prenos obveznosti
dolgoročnih kreditov za poplačila v enem letu)
Kratkoročne finančne obveznosti (kratkoročni kredit)
Druge kratkoročne obveznosti
SKUPAJ:

Stanje na dan
31. 12. 2019
2.744.831
5.692
4.597
69.524
2.702
200.000

Struktura
v%
86

157.139

5

7.876
3.192.361

1
100

2
6

Tabela 39: Struktura kratkoročnih obveznosti na dan 31. 12. 2019

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. 2020 je
sledeča:
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Nezapadlo
Zapadlo do 30 dni
Zapadlo do 60 dni
Zapadlo do 90 dni
Zapadlo nad 90 dni
SKUPAJ

Struktura na dan 31. 12. 2020
Znesek
2.744.525
57.496
5.514
9.395

Struktura v %
97
2
1

2.816.930

100

Tabela 40: Struktura kratkoročnih poslovnih obveznosti do dobaviteljev po zapadlosti na dan 31. 12. 2020

V kratkoročnih aktivnih časovnih razmejitvah so zajeti kratkoročno odloženi stroški (odhodki), ki
predstavljajo naročnine, zaračunane v letu 2020, nanašajo pa se na leto 2021.
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 2020, opravljene in zaračunane pa bodo v letu 2021.

14.2.4 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 drugega naslova, zmanjšane za vračila, prejete rabate in količinske popuste.
Prihodke od prodaje blaga izkaže, ko kupec prevzame vse potrebne oblike tveganja in koristi,
povezanih z lastništvom sredstev 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.
Kosmati donos iz poslovanja
Prihodki od prodaje proizvodov na domačem
trgu
Čisti prihodki od najemnin
Prihodki od prodaje blaga na domačem trgu
Prihodki od prodaje na trgu EU
Prihodki od prodaje na trgu izven EU
Povečanje oz. zmanjšanje vrednosti zalog
proizvodov in nedokončane proizvodnje
Usredstveni lasti proizvodi in lastne storitve
Subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije in
drugi prihodki, ki so povezani s poslovnimi
učinki
Drugi poslovni prihodki
SKUPAJ
Tabela 41: Kosmati donos iz poslovanja

Leto 2020

Leto 2019

Indeks
20/19

568.226

513.214

111

31.140
1.949.956
13.897.477

24.913
1.366.646
15.235.724

125
143
91

85.025

29.163

292

99.198

91.182

109

441.231

223.252

198

7.222
17.079.475

19.749
17.503.843

37
98
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Prihodki od prodaje proizvodov na domačem trgu so v letu 2020 v primerjavi z letom 2019
višji za 11 %, prihodki od najemnin so višji za 25 %, prihodki od prodaje blaga na domačem
trgu so višji za : 43 %, prihodki od prodaje na trgu EU so nižji za 9 %, 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 2020 v primerjavi z
letom 2019 zvišala za 192 %, predvsem zaradi znatno višje količine pridelanih jabolk v letu 2020.
Skupaj z zalogo tvorijo iztržljivo vrednost zalog proizvodov.
Vrednost usredstvenih lastnih proizvodov in storitev, v kateri je zajeta lastna proizvodnja
osnovne črede, se je v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 zvišala za : 9 %.
Subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije in drugi prihodki, ki so povezani s poslovnimi
učinki, so v letu 2020 višji. Predstavljajo subvencije iz naslova programa podeželja ter trošarine
za mineralna olja po prejetih odločbah. V letu 2020 so upoštevane tako v letu 2020 izplačane
subvencije za leto 2019, kakor tudi obračunane subvencije za leto 2020 (ki bodo izplačane v letu
2021). Tako smo odpravili v preteklih letih napačen prikaz subvencij za poslovno leto, na katero
se nanašajo.
Drugi poslovni prihodki so v letu 2020 za 63 % nižji kot leta 2019 in predstavljajo dobiček pri
prodaji opredmetenih osnovnih sredstev.
Kosmati donos iz poslovanja v letu 2020 je v primerjavi z letom 2019 nižji za 2 %.
Finančni prihodki
Finančni prihodki
Finančni prihodki iz deležev
Finančni prihodki iz danih posojil
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
SKUPAJ

Leto 2020

Leto 2019

382
18.630
19.012

12.930
285
33.236
46.451

Indeks
20/19
134
56
41

Tabela 42: Finančni prihodki

Finančni prihodki so se v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 znižali za 59 T, nanašajo pa se
predvsem na finančne prihodke iz poslovnih terjatev, ki v veliki meri predstavljajo finančne
dobropise.
Drugi prihodki
Drugi prihodki v višini 16.031 EUR predstavljajo prejete odškodnine s strani zavarovalnice in
zaračunano najemnino za pretekla leta. V primerjavi z letom 2019 so v letu 2020 višji za 98 %. V
letu 2019 so drugi prihodki znašali 8.081 EUR.
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Graf 7: Struktura prihodkov

Poslovni odhodki
Poslovni odhodki
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala
Stroški porabljenega materiala
Stroški storitev
Stroški dela
Odpis vrednosti (amortizacija in prevrednotenje
poslovnih odhodkov)
Drugi poslovni odhodki
SKUPAJ

Leto 2020

Leto 2019

14.440.166
756.934
541.288
971.788

15.143.675
714.646
470.239
895.248

Indeks
20/19
95
106
115
109

257.150

241.098

107

62.859
17.030.185

60.863
17.525.769

103
97

Tabela 43: Poslovni odhodki

Poslovni odhodki so se v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 znižali za 3 %.
Stroški porabljenega materiala
Stroški materiala
Stroški energije
Drugi stroški materiala
SKUPAJ

Leto 2020

Leto 2019

646.612
101.322
9.000
756.934

589.510
115.018
10.118
714.646

Indeks
20/19
110
88
89
106

Tabela 44: Stroški porabljenega materiala

Stroški porabljenega materiala so v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 višji za 6 %. Stroški
materiala so višji za 10 %, medtem ko so stroški energije nižji za 12 % in drugi materialni stroški
nižji za 11 %.
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Stroški storitev
Leto 2020

Leto 2019

40.171
42.376
6.210
452.531
541.288

30.458
46.030
7.060
386.690
470.238

Transportne storitve
Najemnine
Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom
Drugi stroški storitev
SKUPAJ

Indeks
20/19
132
92
88
117
115

Tabela 45: Stroški storitev

Stroški storitev so se v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 zvišali za 15 %. Stroški transportnih
storitev so višji za 32 %, stroški najemnin so nižji za 8 %, povračila stroškov zaposlencem v zvezi
z delom so nižji za 12 %, drugi stroški storitev pa so višji za 17%. Drugi stroški storitev med
drugim predstavljajo stroške študentskega dela, notarske in odvetniške storitve, stroške reklame,
stroške storitev pri ustvarjanju proizvodov (kooperacijska reja telic), veterinarske storitve…
Stroški dela
Leto 2020

Leto 2019

673.518
21.770
76.741
199.759
971.788

645.362
23.284
82.072
144.530
895.248

Stroški plač
Stroški pokojninskih zavarovanj
Stroški drugih socialnih zavarovanj
Drugi stroški dela
SKUPAJ

Indeks
20/19
104
94
94
138
109

Tabela 46: Stroški dela

Stroški dela predstavljajo plače zaposlencev, nadomestila plač, povračila zaposlenim v zvezi z
delom, prispevke od plač in prispevke za pokojninska zavarovanja, jubilejne nagrade,
odpravnine… Število zaposlenih na dan 31. 12. 2020 je bilo 36, povprečno število izračunano na
podlagi opravljenih ur pa je bilo v letu v celotnem koledarskem letu 2020 35,06. 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 2020 so se stroški dela v primerjavi z letom
2019 zvišali za 9 %.
Odpis vrednosti
Amortizacija
Prevrednotovalni
poslovni
odhodki
pri
neopredmetenih sredstvih in opredmetenih
osnovnih sredstvih
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih
sredstvih
SKUPAJ

Leto 2020

Leto 2019

230.462

201.442

Indeks
20/19
114

25.239

39.656

64

241.098

107

1.449
257.150

Tabela 47: Odpis vrednosti

Odpis vrednosti se je v letu 2020 v primerjavi z letom poprej zvišal za 7 %. Amortizacija se je
zvišala za 14 %, prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in
opredmetenih osnovnih sredstvih so se znižali za 36 %, prevrednotovalni poslovni odhodki pri
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obratnih sredstvih pa v letu 2020 znašajo 1.449 EUR, medtem ko jih v letu 2019 zadruga ni
izkazovala.
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 2020 predstavljajo druge stroške v višini 62.859 EUR in so za 3
% višji, kot v letu 2019. Ti poslovni odhodki predstavljajo predvsem stroške nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča in nadomestilo za neizpolnjevanje kvot za zaposlovanje invalidov.
Finančni odhodki
Finančni odhodki
Finančni odhodki za obresti od posojil, prejetih
od bank
Finančni odhodki za zamudne obresti
Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov
finančnih naložb
SKUPAJ

Leto 2020

Leto 2019

Indeks
20/19

20.074

19.819

101

2.534

2.358

107

22.177

168

14.717
37.325

Tabela 48: Finančni odhodki

Finančni odhodki so se v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 zvišali za 68 % in predstavljajo
odhodke za obresti od posojil prejetih od banke, finančne odhodke za zamudne obresti ter
finančne odhodke iz oslabitve finančnih naložb.
Drugi odhodki
Zadruga v letu 2020 izkazuje druge odhodke v višini 40.526 EUR in so za 2398% višji kot v letu
2019, ko so znašali 1.621 EUR. V letu 2020 je večji del zneska drugih odhodkov predstavlja
vračilo kupnine iz preteklih let (39.900 EUR), zaradi izgubljene tožbe oz. po sodbi sodišča
nezakonite prodaje zemljišča (prodaja v letu 2006).
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Graf 8: Struktura odhodkov

14.2.5 Razkritja v zvezi z vplivom epidemije COVID na finančno poslovanje v letu
2020
Vpliv izrednih vladnih paketov za odpravljanje posledic epidemije
Poslovno leto 2020 je močno zaznamovala epidemija COVID-19. Za obvladovanje situacije in
dolgoročnemu zmanjševanju škodljivih posledic za gospodarstvo in prebivalstvo je vlada v letu
2020 sprejela osem interventnih zakonov. Zadruga je v letu 2020 uveljavljala naslednje ukrepe iz
interventne zakonodaje:
1. Prvi protikoronski paket ukrepov (PKP1):
- Oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delavcev, ki
prejemajo plač, za obdobje od 13. 3. 2020 do 31. 5. 2020 (subvencija zadrugi v višini 23.532
EUR)
- Izplačilo kriznega dodatka za mesec marec (sorazmerno od 13. 3. 2020 do 31. 3. 2020), april
in maj (višji stroški dela za 15.817 EUR)
2. Drugi protikoronski paket ukrepov (PKP2):
- Oprostitev najemnin poslovnih prostorov, ki so v lasti države ali občine (odpis najemnine za
kavarno Panj v višini 690 EUR)
3. Tretji protikoronski paket ukrepov (PKP 3):
- Znižanje zakupnin za kmetijska zemljišča v upravljanju Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov
Slovenije v letu 2020 za 20 % (nižji stroški najemnin kmetijskih zemljišč v višini 4.545 EUR).
4. Četrti protikoronski paket ukrepov (PKP 4):
- Nadomestilo plač za delavce v karanteni in jim delodajalec ne more organizirati dela na domu
5. Peti protikoronski paket ukrepov (PKP 5):
- Nadomestilo plač zaradi odsotnosti delavca (karantena, bolezen) (skupaj z ukrepom PKP 4:
nadomestila v višini 4.047 EUR)
6. Sedmi protikoronski paket ukrepov (PKP 7):
- Krizni dodatek za delavce, katerih zadnja izplačana mesečna plača ni presegla dvakratnika
minimalne plače (oprostitev plačila davkov in prispevkov, refundacija izplačila s strani
države): zahtevek za vračilo kriznega dodatka v višini 4.124 EUR.
Finančni učinek na poslovanje zadruge v letu 2020 iz naslova navedenih ukrepov: 16.998 EUR.
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Neposredni vpliv na poslovanje
Zaradi epidemije COVID je imela zadruga upad prihodkov iz naslova enote kavarna Panj.
Kavarna je bila zaprta tako v prvem valu (marec do junij), kakor v drugem valu (september do
konec leta in še traja). Osem mesecev tako kavarna sploh ni poslovala. Ocenjena vrednost izgube
na ta račun znaša 44.000 EUR (vključuje tudi stroške dela dveh delavcev, ki smo ju bili primorani
zaposliti na drugih delovnih mestih, saj želimo delavce obdržati).
Vpliv večje prodaje v trgovini Lesce v mesecih od marca do junija se izgubi zaradi višjih stroškov
zaščitnih sredstev, potrebnih za kupce in zaposlene v zadrugi (v razpisu Slovenskega
podjetniškega sklada za povračilo stroškov zaščitnih sredstev, so bile zadruge izvzete). Poleg tega
je bila zadruga zaradi vladnih ukrepov za preprečitev širjenja bolezni COVID primorana najeti
varnostno službo (za potrebe trgovine Lesce), kar je prodajalni prineslo dodatne, nenačrtovane
stroške.
Ocenjen neposredni vpliv na poslovanje zadruge je – 44.000 EUR.
Posredni vpliv na poslovanje
Posredni vplivi na poslovanje zadruge so se izkazali predvsem v:
- Izgorelosti oz. hudi utrujenosti zaposlenih, ki so svoje delo opravljali ves čas epidemije
- Težavah pri organizaciji dela zaradi predpisanih ukrepov, ki jih seveda razumemo
- Manjšemu povpraševanju oz. znižani prodaji jabolk v javne ustanove zaradi zaprtja le-teh
(šole, vrtci)
- Težavah pri nabavi materiala in blaga
- Znatnemu zvišanju cen repromateriala za kmetijsko proizvodnjo.
Ocenjen posredni vpliv na poslovanje zadruge je - 65.000 EUR.

14.2.6 Druga razkritja
V zadrugo je na dan 31. 12. 2020 vpisanih 98 članov, ki so skupaj vplačali delež v višini 25.782
ERU. Člani so vse vpisane deleže vplačali. Skladno s Pravili KGZ SAVA z. o. o., LESCE znaša
članski delež 250 EUR.
Zadruga je v letu 2020 opravila revizijo v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in Zakonom
o zadrugah.
Člani upravnega in nadzornega odbora so v letu 2020 za svoje delovanje prejemali sejnine. V letu
2020 so jim bile izplačane sejnine v skupni višini 1.308 EUR.
Zadruga nima terjatev do vodstva zadruge. Na dan 31. 12. 2020 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 na predlog Upravnega odbora zadruge z dne 31. 3. 2021 odobreno za objavo,
sprejeto pa bo na občnem zboru, predvidoma v mesecu juniju 2021.
Po datumu bilance stanja ni bilo poslovnih dogodkov, ki bi vplivali na računovodske izkaze za
leto 2020.
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14.3 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.
Vrednost
TEKOČE
PRETEKLO
LETO
LETO
2020
2019

Vrednost kazalnika
INDEKS
TEKOČE PRETEKLO TEKOČE/
LETO
LETO
PRETEKLO
2020
2019
LETO

1. KAZALNIKI STANJA FINANCIRANJA
a) stopnja lastniškosti financiranja
kapital

5.385.549

5.379.390

obveznosti do virov sredstev

9.184.113

9.153.161

dolgovi

3.798.955

3.773.771

obveznosti do virov sredstev

9.184.113

9.153.161

kapital + dolgoročni dolgovi

5.805.293

5.948.473

obveznosti do virov sredstev

9.184.113

9.153.161

kratkoročni dolgovi (kratk. PČR)

3.378.820

3.204.688

obveznosti do virov sredstev

9.184.113

9.153.161

osnovni kapital

1.474.690

1.474.690

kapital

5.385.158

5.379.390

dolgovi

3.798.955

3.773.771

kapital

5.385.158

5.379.390

osnovna sredstva (po neodpisani vrednosti)

4.549.969

4.683.213

sredstva

9.184.113

9.153.161

obratna sredstva (s kratk. AČR)

4.017.403

3.828.606

sredstva

9.184.113

9.153.161

0,59

0,59

100

0,41

0,41

100

0,63

0,65

97

0,37

0,35

105

0,27

0,27

100

0,71

0,70

101

0,50

0,51

97

0,44

0,42

105

b) stopnja dolžniškosti financiranja

c) stopnja dolgoročnosti financiranja

č) stopnja kratkoročnosti financiranja

d) stopnja osnovnosti kapitala

e) koeficient dolgovno-kapitalskega razmerja

2. KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA
a) stopnja osnovnosti investiranja

b) stopnja obratnosti investiranja
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c) stopnja finančnosti investiranja
dolg., kratk. fin. naložbe+naložb. Nepremičnine

616.742

641.342

9.184.113

9.153.161

dolg. sredstva (brez odloženih terjatev za davek)

4.937.512

5.070.221

sredstva

9.184.113

9.153.161

kratk. sredstva + kratk. AČR

4.246.601

4.082.940

sredstva

9.184.113

9.153.161

popravek vrednosti osnovnih sredstev

5.418.993

5.259.345

nabavna vrednost osnovnih sredstev

9.968.962

9.942.558

sredstva

0,07

0,07

96

0,54

0,55

97

0,46

0,45

104

0,54

0,53

103

1,18

1,15

103

1,09

1,06

103

1,18

1,17

100

1,00

1,01

98

0,00

0,05

4

0,93

0,95

98

1,26

1,28

99

0,90

0,94

96

č) stopnja dolgoročnosti investiranja

d) stopnja kratkoročnosti investiranja

e) stopnja odpisanosti osnovnih sredstev

3. KAZALNIKI VODORAVNEGA FINANČNEGA USTROJA
a) kapitalska pokritost osnovnih sredstev
kapital

5.385.158

5.379.390

osnovna sredstva (po neodpisani vrednosti)

4.549.969

4.683.213

kapital

5.385.158

5.379.390

dolgoročna sredstva

4.937.512

5.070.221

kapital + dolg. dolgovi

5.805.293

5.948.473

dolgoročna sredstva

4.937.512

5.070.221

kapital + dolg. dolgovi

5.805.293

5.948.473

dolgoročna sredstva + zaloge

5.818.140

5.861.377

b) kapitalska pokritost dolgoročnih sredstev

c) dolgoročna pokritost dolgoročnih sredstev

č) dolgoročna pokritost dolgoročnih sredstev in zalog

d) neposredna pokritost kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient)
likvidna sredstva
kratkoročne obveznosti

6.565

147.704

3.367.659

3.192.361

e) pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient)
likvidna sredstva + kratkoročne terjatve

3.135.592

3.036.426

kratkoročne obveznosti

3.367.659

3.192.361

f) kratkoročna pokritost kratkoročnih obveznosti (kratkoročni koeficient)
kratkoročna sredstva

4.246.601

4.082.910

kratkoročne obveznosti

3.367.659

3.192.361

g) koeficient komercialno terjatveno-obveznostnega razmerja
kratk. in dolg. terjatve do kupcev

2.540.285

2.589.753

kratk. in dolg. obveznosti do dobaviteljev

2.816.458

2.750.523
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h) kratkoročno terjatveno-obveznostno razmerje
kratkoročne terjatve

3.129.027

2.888.723

kratkoročne obveznosti

2.905.409

2.835.223

poslovni odhodki v poslovnem obdobju

14.466.853

15.183.331

povprečno stanje obratnih sredstev

3.923.004

3.920.862

1,08

1,02

106

3,69

3,87

95

0,05

0,04

113

11,45

12,15

94

6,28

9,25

67

82,31

86,54

95

1,17

1,15

102

1,17

1,15

102

0,06

0,05

112

0,04

0,04

109

4. KAZALNIKI OBRAČANJA
a) obračanje obratnih srestev

b) obračanje osnovnih sredstev
amortizacija v poslovnem obdobju

230.463

201.442

4.616.591

4.558.289

porabljen material v obdobju (po nabavni vr.)

546.911

494.674

povprečna zaloga materiala (po nabavni vr.)

47.784

40.729

prodani proizvodi v poslovnem obdobju

1.778.501

1.855.108

povprečna vrednost zaloge proizvodov

283.067

200.489

14.440.165

15.143.675

175.435

174.991

poslovni prihodki

16.994.450

17.474.680

poslovni odhodki

14.466.853

15.183.331

prihodki

17.029.494

17.529.212

odhodki

14.544.703

15.207.129

povprečna vrednost stanja OS (neodpisana vr.)
c) obračanje zalog materiala

č) obračanje zalog proizvodov

d) obračanje zalog trgovskega blaga
prodano blago v obdobju (po nabavni vr.)
povprečna zaloga blaga (po nabavni vr.)
5. KAZALNIKI GOSPODARNOSTI
a) gospodarnost poslovanja

b) celotna gospodarnost

č) stopnja delovne stroškovnosti posl. prihodkov
stroški dela

971.788

895.248

16.994.450

17.474.680

stroški materiala

756.934

714.646

poslovni prihodki

16.994.450

17.474.680

poslovni prihodki
d) stopnja materialne stroškovnosti posl. prihodkov
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e) stopnja dobičkovnosti poslovnih prihodkov
poslovni dobiček

2.527.598

2.291.349

poslovni prihodki

16.994.450

17.474.680

dobiček (pred obdavčitvijo)

2.484.791

2.322.083

prihodki

17.029.494

17.529.212

0,15

0,13

113

0,15

0,13

110

0,00

0,00

67

0,00

0,00

66

0,00

0,01

65

f) stopnja dobičkovnosti prihodkov

g) stopnja čiste dobičkovnosti prihodkov
čisti dobiček
prihodki

5.768

8.809

17.029.494

17.529.212

5.768

8.809

4.140.236

4.179.307

6. KAZALNIKI DONOSNOSTI
a) čista dobičkonosnost kapitala
čisti dobiček v poslovnem obdobju
povprečna vr. kapitala (brez č.dobička posl.obd.)
b) čista dobičkonosnost osnovnega kapitala
čisti dobiček v poslovnem obdobju
povprečna vrednost osnovnega kapitala

Pripravila: mag. Mojca Papler, dipl. ekon.

5.768

8.809

1.474.690

1.474.690
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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. 2020.
Uprava potrjuje poslovno poročilo in računovodske izkaze zadruge KGZ SAVA z. o. o., LESCE,
Rožna dolina 50, za poslovno leto 2020.
Uprava potrjuje:
- da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov dosledno uporabljene računovodske
usmeritve
- da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in drugega gospodarjenja
- da letno poročilo predstavlja resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja zadruge in
izidov njenega poslovanja za leto 2020.
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, 25. 5. 2021
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