
LOŠKA ZADRUGA V LETU 2016  

Po izvedenem Občnem zboru in uradno objavljenih 
podatkih je čas, da naredimo tudi kratek povzetek 
poslovanja v letu 2016.  
Kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o. Škofja Loka je leto 
2016 zaključila uspešno kljub splošnemu zaostrovanju 
pogojev tako v kmetijski proizvodnji kot tudi v ostalih 
dejavnostih. Dodaten vpliv na poslovanje je imelo tudi 
drastično zniževanje odkupnih cen mleka v prvi polovici 
leta 2016 in močno povečana ponudba hlodovine 
zaradi epidemije lubadarja v gozdovih. Kljub vsem 
spremembam pa lahko povzamemo, da je bilo leto 
2016 za Kmetijsko gozdarsko zadrugo z.o.o. Škofja Loka 
uspešno in je dokaz stabilnosti poslovanja. 
Posebej lahko izpostavimo, da smo pri posredovanju 
prodaje kmetijskih pridelkov in lesa, v letu 2016 
povečali obseg sodelovanja z našimi člani. Pri mleku 
smo  količinsko povečali odkup, vrednostno pa je ostal 
na enakem nivoju zaradi že navedenih razlogov kot 
posledica padanja odkupnih cen mleka. Zaradi 
cenovnih gibanj je opaziti nadaljevanje trenda 
povečevanja odkupljenih količin mleka, žal pa se število 
oddajalcev mleka vsako leto zmanjšuje.  
Pri odkupu živine smo beležili predvsem povečano 
povpraševanje po mladi pitani govedini teže nad 350 
kg mesa. Žal se moramo pri prodaji sveže govedine 
prilagajati željam in zahtevam večjih trgovcev, kar pa 
pomeni tudi večji pritisk na cene. Ravno zaradi 
navedenega smo se odločili, da bomo za leto 2016 
izvedli poračun cen mlade pitane govedi (mpg) saj kljub 
dokazano boljši kvaliteti naše govedi le te ne uspemo 
bolje prodati.    
Na področju lesa smo (predvsem zaradi posledic 
epidemije Lubadarja) v drugi polovici leta 2015 in 2016 
odkupne količine dodatno povečali za cca 40%, pri 
čemer je potrebno poudariti, da je bil v letu 2011 - 
2014 zabeležen izjemen porast odkupa lesa, kar 
posledično pomeni, da rast beležimo že nekaj let 
zapovrstjo. Dodatno so nam težave povzročale tudi 
povečane zaloge na področju hlodovine, saj smo želeli 
od kmetov odkupiti čim večje količine lesa, s čimer smo 
preprečevali še večjo škodo v gozdovih.  
Navedeno hlodovino pa smo uspeli prodajati s 
časovnim in likvidnostnim zamikom.  

Prav zaradi stabilnosti poslovanja ter razvejane 
dejavnosti nam je vse odkupljene količine uspelo 
plačati v dogovorjenih rokih in ta trend bomo vsekakor 
poskušali obdržati tudi v prihodnje. 
Na področju živilskih trgovin smo promet povečali kljub 
prihajajoči konkurenci in slabši gospodarski situaciji. 
Pozitivni učinki pa so že vidni tudi od naše nove 
trgovine – Center trata. Tudi sicer je bilo na področju 
živilskih trgovin kar nekaj sprememb, saj smo zaprli 
trgovino Stara Loka in v celoti prenovili in preselili 
trgovino Mlečni butik. V letu 2017 nas čaka prenova 
trgovine Gorenja vas, ki je že v polnem teku.  
Na področju repro trgovin smo beležili povečanje 
prodaje kar dokazuje, da smo uspeli stabilizirati 
poslovanje in ponovno doseči rast glede na padce 
prodaje v preteklih letih.  Dodaten vpliv na povečanje 
prodaje je imela tudi nova trgovina v Naklem, ki služi 
tudi kot distribucijski center za oskrbo ostalih 
partnerskih Zadrug. Predvsem pa to pomeni, da lahko 
pri dobaviteljih dosežemo boljše pogoje in s tem 
povečamo in izboljšamo ponudbo za naše člane. 
Skupno smo v letu 2016 dosegli bistveno višji promet 
kot v letu 2015 in kljub povečanemu investicijskemu 
vzdrževanju beležili pozitivni rezultat iz poslovanja, kar 
je na drugi strani nadomestilo bistven izpad finančnih 
prilivov, ki smo jih prejemali v preteklih letih.   
Velikokrat se nam postavlja vprašanje ali sploh 
potrebujemo toliko različnih dejavnosti in ali 
potrebujemo povečevati obseg poslovanja. Vsekakor je 
navedena pot bistveno napornejša in izpostavljena več 
tveganjem in kritikam, vendar na drugi strani 
zagotavlja večjo stabilnost poslovanja in razpršitev 
tveganje s tem pa zagotavljamo stabilne odkupe in 
plačila. Danes je vsakemu našemu članu popolnoma 
samoumevno, da bo odkupljen les, mleko ali živina 
plačana v dogovorjenem roku. Žal pa je pri poslovanju 
še vedno veliko kupcev, ki kupljenega blaga ne uspejo 
plačati na rok in ravno s širitvijo dejavnosti si 
povečujemo možnost tako za prodajo odkupljenih 
surovin kot zagotavljanje rednih plačil. 
Kadrovska sestava se, glede na pretekla obdobja, po 
obsegu ne spreminja, prihaja pa do povečevanja števila 
zaposlenih kot posledica povečanega obsega dela. 
Tako se je v primerjavi z preteklim letom število 



zaposlenih povečalo tudi zaradi dodatne dejavnosti, saj 
smo dodatno zaposlovali zaradi trgovine Naklo. Ravno 
kadrovske menjave pa so tudi dodatni izziv, da zadruga 
z dolgoletno tradicijo še poveča pomen in delovanje v  
okolju v katerem deluje.  
Še posebno pa je potrebno izpostaviti aktivnosti, ki so 
se v letu 2011 začele, nadaljevali pa smo jih tudi v letu 
2012 - 2016. Gre za povečevanje zastopanosti 
segmenta blaga v živilskih trgovinah, kjer je poudarek 
na lokalnih dobaviteljih (Domači kotiček, Loška 
mlekarna, Loške mesnine, Mesnine Bohinja).   
V letu 2016 smo skupini predelovalnih obratov dodali 
tudi proizvodno enoto Arvaj s čimer smo zaokrožili 
našo ponudbo, predvsem pa smo pridobili paleto 
kvalitetnih in priznanih izdelkov ter prostorske 
možnosti za nadaljnjo širitev. 
Poseben poudarek je bil namenjen tudi lastni mlekarni, 
njenim izdelkom, pri čemer je potrebno izpostaviti tudi 
ekološke izdelke. V zaključku leta 2016 smo poleg 
Mlekarne pričeli tudi s prenovo prostorov v katerih 
smo v začetku leta 2017 odprli novo moderno trgovino 
– Mlečni butik. 
Vsa dogajanja so dobra popotnica za graditev uspešne 
zadruge tudi v prihodnje, kjer v naslednjem 
investicijskem ciklusu v obdobju 2017 – 2018 
planiramo pospešena vlaganja v lastno maloprodajno 
mrežo ter povečevanje kapacitet na vseh ostalih 
področjih.                                                        

 Mitja Vodnjov 
 

OBVESTILO 

Zaradi prenove zadružnega doma v Gorenji vasi smo s 
5.6. 2017  začasno zaprli vrata tamkajšnje živilske 
trgovine. Do ponovne otvoritve lahko obiskujete 
bližnji zadružni trgovini na Hotavljah in v Poljanah. 
Prav tako se je v Center Poljane začasno preselila 
Banka DBS.  
O datumu otvoritve (predvidoma konec avgusta ali v 
začetku septembra), boste pravočasno obveščeni. 
Prosimo za razumevanje. 
 
KOMERCIALNA PONUDBA: 
 
KRAVIMIN 
Kravimin® 3BY je mineralno vitaminska mešanica za 
najboljšo mlečnost  krav molznic. Izdelek je pripravljen 
tako, da z njim uravnotežimo kalcij in fosfor v 
osnovnem obroku molznic, hkrati pa z njim poskrbimo 
za zadostne količine vitaminov A, D in E. 
Da bi SE zmanjšala možnost težav s ketozami in 
šepanjem, je  Kravimin® 3BY  dodano tudi dovolj 
nikotinske kisline in biotina. 
Učinkovitost Kravimin®a 3BY  v vseh krmnih obrokih pa 
dopolnjujejo še žive kvasovke Saccharomyces cerevisia. 
Lastnost kvasovk je, da v vampu prežvekovalcev 
porabljajo kisik, ki je škodljiv za koristne 
mikroorganizme.  

Da ti mikroorganizmi lahko iz krme sproščajo hranilne 
snovi pa za svoje najboljše delovanje potrebujejo 
anaerobne pogoje, kar pomeni čim manj kisika. 
Kravimin® 3BY poskrbi za dobro dostopnost hranilnih 
snovi, kar je pogoj za odlične proizvodnje rezultate in 
zdravje krav molznic. 
Akcija Kravimina® 3BY; big - bag 500kg,  traja od 1. do  
31.7.2017 in sicer v vseh naših repro centrih. Rok 
dobave: 3 dni. Cena: 1.08€/kg z DDV -5% rabata. 
 
GNOJILA PETROKEMIJA KUTINA 
V vseh naših reprodukcijskih trgovinah se lahko 
oskrbite z vsemi gnojili Kutine po konkurenčnih cenah. 
Izpostavljamo: 
UREA 25/1 – 299 € /t z DDV 
Od ostalih proizvajalcev vam nudimo: 
Gnojilo Kappa 15:15:15: vreče 25/1 -312,41 € /t z DDV 
in Big bag - 307,90 € /t z DDV 
 
FITOFARMACIJA, TRAVE 
Pri  fitofarmaciji, oz. zaščiti vam trenutno pod 
ugodnimi pogoji v Centru Trata in Naklo nudimo: 
Za krompir - plesen: 
RIDOMIL GOLD Mz  pepite - 2.5kg/ha 
Akcijska ponudba totalnega herbicida TOUCH DOWN - 
system 4, za zatiranje enoletnega plevela (2 -3l/ha in 
za zatiranje večletnega plevela 4 - 8l/ha). 
1/1 - 8,71 € z DDV 
5/1 - 38,00 € z DDV 
Akcija velja od 1- 31.7.2017. 
  
KRMILA JATA EMONA 
V  mesecu juliju  vam  v tranzitu nudimo krmilo  za 
krave molznice  K- 22. Cene so skladne z cenikom Jate 
Emone, nudimo pa vam  dodatni 3% rabat, torej skupaj 
10% na cenik, ki velja ob dnevu naročila. 
 
FOLIJA  ZA BALIRANJE RANIPLAST 
Druga košnja je že v polnem teku, želimo vas opozoriti 
na  kvalitetno  folijo za baliranje finskega proizvajalca 
Raniplast. Na voljo sta vam sledeča artikla: 
Folija Rani Wrap - 500mm/1800m – brva natural 
green po 68,40 € z DDV/ kos - 3% rabata. 
Folija Rani Wrap - 750mm/1500m – barva natural 
green po 79,99 € z DDV/ kos - 3% rabata. 
Na zalogi imamo tudi celovito ponudbo podfolij in folij 
za silose. Dimenzije so od 4m pa do 12m širine. Folije 
so zelo kvalitetne in cenovno zelo ugodne. Na zalogi so 
tudi vreče za silos, po naročilu pa dobavimo tudi 
zaščitne silosne mreže različnih dimenzij. 
Prav tako vam nudimo tudi mreže za baliranje. Rad bi 
izpostavil 1230 x3000m in 1250 x 3000m, oboje po ceni 
154,80€ z DDV  - 10% rabata. 
Vse dodatne informacije dobite v  naših repro 
trgovinah (Trata, Naklo, Poljane, Selca, Sovodenj) pri 
poslovodjih in prodajnem osebju.   

Marko Sušnik 


