SPOŠTOVANI ZADRUŽNIKI, ZAPOSLENI, POSLOVNI PARTNERJI:
Pred vami so Zadružne novice za mesec marec 2020. Tokrat vam zaradi razmer, v katerih smo se znašli, podajamo nekaj
osnovnih informacij o aktivnostih in spremembah na posameznih področjih delovanja Loške zadruge in Loških mesnin.

ODKUP MLEKA:
Kljub velikim problemom odkup in prodaja mleka ob vseh zapletih z zaostrovanjem kontrole na državnih mejah, problemih z logistiko in vsakodnevnih usklajevanjih tečeta »normalno« in do sedaj nam je uspelo prodati vse količine mleka.
Tudi v bodoče nam naši kupci – mlekarne tako v Sloveniji kot tujini napovedujejo, da bodo mleko tekoče odkupovali. Žal pa imajo vsi takšni problemi za
posledico zniževanje prodajnih, s tem pa tudi odkupnih cen mleka. Tako v
naslednjih mesecih pričakujemo postopno zniževanje cene mleka saj se s podobnim trendom soočajo na celotnem tržišču.
Trenutno ocenjujemo, da je najpomembneje, da zagotovimo prodajo vseh
količin mleka. Zavedati se moramo, da se razmere na trgu lahko še zaostrijo.
Na pobudo izvoznikov mleka smo skupaj s kmetijskimi organizacijami na vladi RS dosegli, da je sprejela sklep o
povečanju državnih blagovnih rezerv v obliki mleka v prahu, trajnega mleka in sirov. Takšen ukrep je pozitiven, saj nam
bo ob morebitnih težavah omogočil, da se vsaj del mleka lahko predela v trajne izdelke.
Sporočamo vam, da se bomo vsi odgovorni tudi v bodoče trudili, da odkup in prodaja mleka nemoteno teče naprej.
Vsi skupaj se moramo zavedati, da se v takšnih razmerah lahko zgodi tudi kaj nepredvidljivega.

ODKUP LESA:
Zaradi omejevanja naročil pri kupcih v tujini smo bili prisiljeni omejiti odkup tudi
pri nas. Tako odkup poteka nemoteno od obstoječih stalnih dobaviteljev (kmetov),
od novih dobaviteljev pa hlodovine praktično ne odkupujemo.
Trenutno se razmere še ne umirjajo in se proizvodni obrati tako v tujini kot v Sloveniji še zapirajo, kar pomeni, da se bo odkup lesa še zmanjševal. Predvsem
pričakujemo težave na EU tržišču s srednjim segmentom hlodovine - smreka druga
klaca (A, B , C).

Pričakovati je tudi padec odkupnih cen hlodovine.
Predvidoma naj bi se razmere v manjšem obsegu stabilizirale v mesecu aprilu, zato
bomo odkup v bistveno zmanjšanem obsegu vsekakor nemoteno izvajali.

ODKUP ŽIVINE:
Odkup na našem področju poteka razmeroma stabilno. Odkupljene količine so na področju Slovenije
nižje zaradi zmanjšanja izvoza živih govedi. Posledično to pomeni, da že nastajajo čakalne vrste, ki
pa jih na našem področju v celoti obvladujemo. Glede na to, da imamo svojo klavnico in da so naši
glavni kupci trgovski sistemi, lahko zagotovimo, da bo odkup živine in prodaja mesa v zmanjšanem
obsegu potekala nemoteno. Trenutno je nemogoče napovedati, kakšni bodo trendi pri odkupnih
cenah živine. V prihodnje je pričakovati, da bodo odkupne cene še nekoliko padle, saj se je zaradi
ustavitve avtomobilske industrije ustavila tudi prodaja govejih kož, ki prispevajo k pokrivanju
stroškov poslovanja klavnic. Kot rečeno pa je pozitivno dejstvo, da bomo na našem področju lahko
relativno
tekoče
odkupovali
in
tudi
plačali
vso
odkupljeno
živino.
Pričakujemo, da boste rejci pri odkupu posameznih kategorij živali primorani nekoliko počakati. Vsekakor pa bomo
odkupili vso živino v razumnih rokih, plačilnih rokov ne bomo spreminjali.

LOŠKE MESNINE:
Klanje, proizvodnja in prodaja mesa poteka nemoteno. Sicer je obseg glede na manjšo
prodajo na trgu zmanjšan, vendar z dnevno sprejetimi ukrepi zagotavljamo nemoten
odkup živine, zakol govedi in prodajo mesa. Zakol se nemoteno izvaja za govedi, drobnico in konje. Zakol prašičev se ne izvaja več. Klavnica bo nemoteno obratovala tudi
naprej, nikakor ne planiramo njenega zapiranja in ustavitve prodaje mesa.
Žal se nam tudi pri prodaji močno pozna upad naročil in zmanjšanje izvoza na italijansko ter deloma avstrijsko tržišče. Dodatno oviro predstavlja tudi ustavitev avtomobilske industrije, ki je bila kupec
govejih kož. Žal je omejitev izvoza in nižja prodaja povzročila padec na odkupnih cenah živine.
V preteklem tednu smo začasno ukinili storitveni zakol, saj moramo omejiti vse stike, ki bi bili lahko vir okužbe. S
23.3.2020 storitveni zakol zopet izvajamo, pri čemer je dovoz živih živali dovoljen samo pogodbenim prevoznikom,
enako velja za prevzem mesa. Rejci mesa na klavnici sami ne smejo prevzeti, lahko se dogovorijo za prevoz s pogodbenim prevoznikom. Storitve se bodo plačevale preko bančnih nakazil, gotovinska plačila in osebni prevzemi na Klavnici
niso možni.

LOŠKA MLEKARNA, ARVAJ, MESNINE BOHINJA:
Proizvodnja v vseh proizvodnih obratih poteka v zmanjšanem obsegu, vendar nemoteno.
Dnevno prilagajamo delavni čas in obseg dela glede na potrebe na tržišču. Vsekakor bomo
v vseh proizvodnih obratih tekoče sprejemali vse ukrepe, da zagotovimo nemoteno delovanje vseh proizvodnih obratov. Vsi proizvodni obrati bodo obratovali nemoteno glede na
prodajo na tržišču. Nikakor ne planiramo ustavitve proizvodnje.

MALOPRODAJNE ENOTE:
Vse maloprodajne enote poslujejo nemoteno. Ponovno naprošamo vse, da
spoštujete vsa priporočila za omejitev širjenja virusa.
Uvedli smo spremenjen odpiralni čas in sicer od ponedeljka do petka od 7h
do 16h in ob sobotah od 7h do 12h.
Navedeni obratovalni čas bo veljal do nadaljnjega in ga predvidoma do poletnih
mesecev ne bomo spreminjali. Prav tako bodo do nadaljnjega trgovine ob
nedeljah in praznikih zaprte.

GOSTINSKI LOKALI (KAVARNA AJDA, BAR FLORES, LENTI PUB) IN GOSTILNA ARVAJ
DO NADALJNJEGA OSTAJAJO ZAPRTI. Hvala za razumevanje.
Predsednik Zadruge Dušan Pintar

Direktor Loške zadruge Mitja Vodnjov

www.loska-zadruga.si
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