
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

 

 

Spoštovani zadružniki, zaposleni in poslovni partnerji: 

Pred vami so Zadružne novice za mesec maj 2020. Upamo, da se zaključuje obdobje »neobičajnih razmer« in 

da se bo življenje počasi vrnilo v običajne tirnice.  Kratkoročni učinki so žal še dodatno vplivali na odkupne cene 

in pogoje tako na področju lesa, mleka in živine. Kljub vsemu pa je že zaznati znake stabilizacije na vseh podro-

čjih prodaje kar, bo posledično pomenilo tudi stabilizacijo odkupnih cen. 

 

Občni zbor Loške Zadruge: 
Spoštovani člani Loške zadruge. 
Zaradi omejitev v pomladnih mesecih v letošnjem letu še nismo imeli rednega letnega občnega zbora. Predvidoma bomo 
občni zbor izvedli v mesecu septembru 2020. Člani upravnega in nadzornega odbora so se sestali 6. maja in obravnavali 
tekoče poslovanje Loške zadruga ter Loških mesnin. Na seji je bilo predstavljeno tudi Revizijsko poročilo ter potrjen 
zaključni račun za leto 2019. Največji del razprave je bil seveda namenjen razmeram na trgu mleka, mesa in lesa, saj so 
trendi na vseh teh področjih zaskrbljujoči. Člani upravnega in nadzornega odbora so tudi potrdili vrsto sklepov, s katerimi 
poskušamo vsaj deloma omiliti škodo pri padcu odkupnih cen ter zagotoviti nemoten odkup in plačila. 
 

 

ODKUP MLEKA: 
Skupaj z družbo Mlekop smo v prvih 4 mesecih letošnjega leta 
odkupili 32,6 milijonov litrov mleka, kar je 2,5 % več kot v ena-
kem obdobju lanskega leta. Podoben in ponekod še večji  po-
rast je tudi v ostalih delih Slovenije, marsikje po Evropi pa še 
večji. Vse to se odraža na trgu, ponudba mleka je velika, cene 
posledično padajo, cene spot mleka v Italiji se gibljejo okoli 25 
centov/l, dostavljeno v mlekarne. 
Kljub veliki ponudbi mleka nam je do sedaj uspelo prodati vse 
mleko. Cene so resda padle, a za mesec april je bila dosežena 
povprečna odkupna cena mleka še preko 30 centov/liter. Žal 
pa se trend zniževanja cen napoveduje tudi v mesecu maju, 
kjer ocenjujemo da bo to znižanje med 1,5 in 2 centoma/liter. 
Kljub padcem povpraševanja pa se v posameznih regijah EU 
že odpirajo  tudi restavracije, kar se že v prihodnjem tednu 
kaže kot interes po mleku v mlekarnah, ki so zmanjšale koli-
čine v času krize. 
Povpraševanje po večjih količinah žal še ne kaže trendov po povišanju cen mleka, vendar se vsaj ustavlja padanje cene. 
Tudi slovenske mlekarne so do sedaj odkupile vse pogodbeno mleko, pri čemer nam tudi znižujejo odkupno ceno. Na 
trgu, predvsem izvoznem, se srečujejo z veliko ponudbo konkurence, prav tako z zniževanjem cen izdelkov in manjšo 
prodajo. Situacija na trgu je še zaostrena, vendar pa se kažejo znaki stabilizacije. 
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ODKUP LESA: 
Odkup poteka nemoteno od obstoječih stalnih dobaviteljev (kmetov), od novih 
dobaviteljev pa hlodovine praktično še vedno ne odkupujemo. Kupci tako v Slo-
veniji kot predvsem v tujini še vedno poslujejo v zelo omejenih količinah. Priča-
kovati je, da se bo proizvodnja velikih lesnopredelovalnih obratov v tujini pričela 
normalizirati v mesecu juniju.  
Žal je še velika neznanka, v kakšnem obsegu bodo ti obrati sploh poslovali. Splo-
šna napoved za EU tržišče govori o bistveno manjši industrijski proizvodnji, kar 

posledično žal vpliva na nižje odkupne cene. 
  

 

ODKUP ŽIVINE: 
Odkup poteka nemoteno brez večjih čakalnih vrst. V zadnjem obdobju se je bis-
tveno povečala ponudba živine predvsem zaradi uvedene subvencije s strani dr-
žave za živino, oddano v obdobju od 13.3.2020 do 31. 5. 2020. Za vso prodano ali 
zaklano goved v navedenem obdobju boste rejci prejeli subvencijo v višini cca 100 
€ na goved. Z naše strani bomo vsekakor poskušali zagotoviti odkup vse govedi 
od naših stalnih rejcev. Žal pa je ponudba bistveno večja od možnosti prodaje na 
trgu, zato je pričakovati, da se bo predvsem v zadnjih dnevih meseca maja pove-
čal tudi obseg storitvenih zakolov, saj bodo prejemniki subvencije tudi rejci, ki 
bodo goved zaklali za lastne potrebe.  
Žal dodatno k povečani ponudbi in posledično nižanju cen vpliva tudi ponudba živine večjih rejcev in odkupovalcev, ki 
so bili vezani na izvozne trge. Ker je izvoz izredno omejen, vsi ti ponudniki in posamezni rejci poskušajo živali prodati na 
slovenskem tržišču, kar še dodatno znižuje odkupno ceno. Zaradi spremenjenih razmer smo pri nas sprejeli odločitev, 
da novih ponudnikov živine ne sprejemamo, prav tako pa ne odkupujemo živali od občasnih dobaviteljev.   
Ravno v takšni situaciji se je ponovno pokazalo, da so v bistveno slabši situaciji zadruge in rejci, ki nimajo dolgoročnih 
povezav in so vsakokrat iskali kratkoročno najboljše tržne pogoje. V trenutni situaciji bi tudi mi lahko kupovali živino še 
po bistveno nižji ceni od novih dobaviteljev, pa tega ne želimo, saj so bistvene dolgoročne povezave in stabilni ter ko-
rektni odnosi z našimi stalnimi dobavitelji. 
Prodaja krav poteka nemoteno, predvsem zaradi vzpostavitve novih tržišč na Nizozemskem, tako da večino zaklanih krav 
izvozimo. Prodaja bikov poteka tekoče v omejenem obsegu, vendar bomo za naše stalne dobavitelje zagotovili odkup. 
Prodaja telic se je močno zmanjšala, vendar se že kažejo pozitivni kazalci na italijanskem trgu in se nam obseg prodaje 
ponovno povečuje. Računamo, da bi se stanje v mesecu juniju že lahko normaliziralo. 
Vsekakor pa bomo na našem področju tekoče odkupovali in tudi plačali vso odkupljeno živino.  

  

LOŠKE MESNINE, LOŠKA MLEKARNA, ARVAJ, MESNINE BOHINJA: 
Vsi naši proizvodni obrati poslujejo nemoteno. Še vedno je manjše povpraševanje zaradi upada prodaje gostinskemu 
sektorju, vendar se bo ta del počasi stabiliziral. 
Storitveni zakol izvajamo nemoteno, ponovno pa lahko rejci sami pripeljejo goved in tudi sami prevzamejo meso. Stori-
tve zakola se ponovno plačujejo tudi na Klavnici. 

 

MALOPRODAJNE ENOTE: 
Vse naše trgovine so odprte od 7.00 do 19.00 ure med tednom in od 7.00 do 13.00 ob sobotah.  
Ob nedeljah in praznikih bodo trgovine ostale zaprte.  
Izjemi sta: 
Trgovina Selca, ki je odprta le med tednom in sicer od 7.00 do 15.00 ter živilska Trgovina Hotavlje, ki je 
med tednom odprta od 7.00 do 17.00 ter soboto od 7.00 do 12.00. 
 

GOSTINSKI LOKALI KAVARNA AJDA, BAR FLORES, ,LENTI PUB IN GOSTILNA ARVAJ SO  
OD PONEDELJKA 18. 5. 2020 SPET ODPRTI. 
  

 Predsednik Loške zadruge Dušan Pintar                          Direktor Loške zadruge Mitja Vodnjov

 


