
 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACIJE O TRENUTNIH RAZMERAH NA 
TRGU MLEKA, LESA IN ŽIVINE 
 
Spoštovani člani Loške zadruge. 
 
V nadaljevanju vam posredujemo kratke informacije o 
poslovanju posameznih poslovnih enot in razmerah na 
tržišču. 
 
Reprodukcijske in živilske trgovine 
Vse naše trgovine poslujejo nemoteno. Spodbudni 
trendi so tudi v prenovljeni trgovini Trata, čeprav se nam 
v zadnjih dneh pozna učinek omejitve prehajanja kup-
cev med občinami. Glavni izziv za vse zaposlene je zago-
tavljanje zadostnega števila sodelavk za nemoten pro-
dajni proces, saj se tudi mi soočamo z odsotnostjo za-
radi okužb Covid.  V kolikor bi se stanje z odsotnostjo 
zaposlenih poslabšalo, bomo seveda prisiljeni skrajše-
vati odpiralni čas trgovin. Začasno zapiranje posamezne 
trgovine ni predvideno. Predvsem je pomembno, da 
nam maloprodaja zagotavlja tekoče pozitivno poslova-
nje in denarni tok, saj je to v danih razmerah ključno. V 
veliko pomoč so tudi sodelavci reprodukcijskih trgovin, 
ki pomagajo v živilskih trgovinah in s tem zagotavljajo 
nemoteno obratovanje vseh maloprodajnih enot. 
  
Mlekarna - Poslovanje mlekarne je stabilno. Tudi pro-
daja naših mlečnih izdelkov je dobra. Seveda pa se pri-
bližuje konec leta, kjer kljub danim razmeram pričaku-
jemo povečano prodajo in planiramo, da bomo uspeli 
proizvesti zadostne količine.   
  
Odkup lesa - Rezultati na odkupu so letošnje leto izre-
dno slabi, saj se je odkup bistveno znižal. Večina sode-
lavcev je razporejena v druge enote saj na ta način po-
skušamo zmanjševati stroške. Težko je tudi napovedati 
trende pri odkupnih cenah hlodovine, vendar se tre-
nutno že kažejo pozitivni kazalci. Vsi upamo, da se bodo 
razmere do spomladanske sezone stabilizirale.   
 
Odkup mleka - Odkupne cene mleka so stabilne in še 
rahlo rastejo. Do meseca maja letošnjega leta smo bele-
žili padce odkupnih cen kjer se je cena od januarja 2020 
do maja 2020 znižala iz 0,34 € na 0,295 €. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V obdobju od junija 2020 dalje je viden počasen dvig 
cene, kjer smo trenutno na povprečni ceni nad 0,315 €. 
Tudi povpraševanje po surovem mleku na EU trgu raste, 
zato pričakujemo nadaljnjo počasno rast odkupnih cen. 
Zavedamo se, da je cena še vedno nizka, vendar smo 
nad magično ceno 0,30 € in trendi so pozitivni, kar zago-
tavlja stabilnost in optimistične napovedi.   
 
Odkup živine - Trenutno so največje težave pri odkupu 
živine, saj so odkupne cene izjemno nizke. Stanje po po-
sameznih kategorijah žal ni vzpodbudno: 
Biki – prodaja je bistveno padla zaradi več razlogov. Na 
eni strani se pozna slabo poslovanje in zapiranje gostin-
sko turističnega sektorja. Na drugi strani se v času ome-
jitev gibanja povečuje prodaja piščančjega in svinjskega 
mesa, pada pa prodaja govejega mesa. Dodatna težava 
je, ker je slabša prodaja boljših in dražjih delov, kar še 
dodatno znižuje odkupne cene živine. Trenutno so od-
kupne cene bikov okrog 3,00 €/kg in ni pričakovati, da bi 
se cene do pomladi bistveno dvignile, saj ni nikakršnih 
pozitivnih trendov na strani prodaje. 
Telice – žel se tudi na področju prodaje telic stanje ne 
izboljšuje. Naš glavni trg je Italija, kjer pa imajo zaradi 
navedenih omejitev na gostinsko turističnem sektorju 
enake težave s prodajo. Posledično zaklane telice težko 
izvozimo in iščemo rešitev iz tedna v teden. Vsekakor 
tudi na tem področju pred pomladjo ni pričakovati bolj-
ših odkupnih cen. 
Krave – v preteklih mesecih smo poleg domačega trga 
uspeli vzpostaviti tudi izvozna tržišča, kjer izstopajo 
Avstrija in Nizozemska. Žal pa je v zadnjih dneh tudi na 
teh trgih zaznati padanje povpraševanja in nižanje od-
kupnih cen. Na žalost je situacija še toliko resnejša tudi 
zato, ker na področju prodaje krav vsako leto v decem-
bru opažamo bistveno nižjo prodajo, kar bo še dodatno 
vplivalo na padec odkupnih cen. Dodatno oviro pred-
stavlja tudi začasno zaprtje posameznih predelovalnih 
obratov v EU zaradi okužb njihovih zaposlenih, kar po-
meni, da težko zagotovimo tedensko stabilno prodajo. 
Teleta – glede na obseg odkupa telet je odkup stabilen 
in ni zaznati večjih nihanj pri cenah. 
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Celotna prodaja živine predvsem z vidika cen je žal izre-
dno slaba in na žalost tudi ni pričakovati izboljšanja do 
pomladnih mesecev. Pozitivno je mogoče to, da na na-
šem področju praktično nimamo čakalnih vrst in da ce-
lotna ekipa kljub zaostrenim razmeram za svoje delo za-
služi pohvale. Žal pa nihče od nas ne more vplivati na 
močan upad prodaje in posledično izredno nizke od-
kupne cene. Tudi izvoz žive živine je v danih razmerah 
omejen in cenovno za kmeta še manj ugoden. Upamo, 
da je večina kmetov vložila dokumentacijo za povračilo 
škode v višini 100,00 € na goved, ki bo pokrita iz držav-
nega proračuna in pričakovati je, da se bo navedena po-
moč nadaljevala tudi v prihodnjih obdobjih.  
 
Loške mesnine – proizvodni obrati in mesnice - Proiz-
vodni obrati Arvaj in Mesnine Bohinja obratujejo nemo-
teno. Srečujemo se z okužbami Covid, zato delovni pro-
ces prilagajamo iz dneva v dan. Bistveno je, da uspemo 
proizvesti vse prodane količine. Vsekakor je pred nami 
še decembrska povečana prodaja, ki po pričakovanjih 
letos ne bo tako visoka, vendar je trenutno večina izdel-
kov že v fazi proizvodnje in pričakujemo, da pri izdoba-
vah ne bo večjih zastojev. Mesnice poslujejo nemoteno 
in za enkrat nimamo večjih težav z okužbami zaposlenih. 
 
Loške mesnine – klavnica - Glede prodaje mesa so 
trendi navedeni že pri odkupu živine. Storitveno klanje 
za kmete se opravlja nemoteno, prav tako ni ovir pri 
prevzemu mesa za kmete. S samo proizvodnjo se 
dnevno prilagajamo razmeram tako da bomo obdržali 
klanje v ponedeljek, sredo in petek kot je praksa že ne-
kaj zadnjih let. Obseg klanja je v zadnjem obdobju pove-
čan, saj je bila v preteklem obdobju zaprta klavnica v 
Kamniku in smo jim poskušali maksimalno pomagati. Je 
pa dejstvo, da je v Evropi kar nekaj klavnic zaradi okužb 
zaprtih in da poskušamo narediti vse, da omejujemo 
okužbe in da bomo lahko nemoteno izvajali celoten pro-
ces, kljub občutnemu pomanjkanju sodelavcev. 
 
Če na kratko povzamemo poslovanje Loške zadruge in 
Loških mesnin lahko ugotovimo, da za enkrat uspe-
vamo zagotavljati nemoteno stabilno poslovanje v 
vseh enotah, za kar gre vsekakor vsa pohvala našim so-
delavcem. 

  

 
Predsednik zadruge Dušan Pintar in  
direktor zadruge Mitja Vodnjov.                                                                                                          

 

 
STORITVENI ZAKOL V KLAVNICI LOŠKE MESNINE 
 
Obveščamo vas, da bo od vključno sobote 28.11.2020 
dalje možen prevzem mesa iz storitvenih zakolov tudi 
ob sobotah. 
Prevzem bo potekal vsako soboto med 7.00 in 8.00 uro. 
Zaradi skrajšanega delovnega časa ob sobotah prevzem 
po 8.00 uri ne bo mogoč. 
 
 
 
 

PODPIS LETNIH POGODB ZA ČLANE ZADRUGE 

 
Zaradi ukrepov povezanih s Covid 19 v letošnjem 
letu začasno še ne bomo podpisovali letnih 
pogodb. O terminu podpisa pogodb vas bomo 
obvestili naknadno. 

 
 


