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1. VIZIJA, POSLANSTVO, PODROČJE DELOVANJA 

 

Lesna zadruga Loški Potok deluje kot nepridobitna pravna oseba, ki ni ustanovljena izključno z 
namenom pridobivanja dobička, ter premoženja ne deli, prav tako ne deli ustvarjenega dobička ali 
presežkov prihodkov nad odhodki oziroma jih deli v omejenem obsegu, v skladu z zakonom o socialnem 
podjetništvu. Deli lahko največ 20% ustvarjenega dobička in le v primeru, da presežek prihodkov ne 
predstavlja neporabljenih javnih sredstev. 
 
Zadruga je registrirana kot socialno podjetje in mora v drugem letu poslovanja izkazati najmanj 40% in 
po treh letih 50% vseh prihodkov iz dejavnosti socialnega podjetništva. Ustanovljena je za trajno 
opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva na način, da bo trajno zaposlovala najmanj enega 
delavca v prvem letu in najmanj dva delavca v nadaljnjih letih poslovanja (socialno podjetje tipa A) in 
izpolnjuje druge pogoje, ki jih določa zakon o socialnem podjetništvu. 
 

Vizija Lesne zadruge Loški Potok je: 

• zagotavljati dodatno ponudbo proizvodov in storitev za večjo kvaliteto bivanja in življenja ljudi 
v občini Loški Potok, 

• trajno delovati v korist svojih članov, uporabnikov in širše lokalne skupnosti, 

• spodbujati uporabo obnovljivih virov energije, ohranjanje narave, urejanje okolja, ohranjanje 
kulturne, tehnične in naravne dediščine v lokalni skupnosti. 

Kriterij za uresničevanje in potrjevanje vizije so zadovoljni uporabniki, kupci in vsi prebivalci širše 
lokalne skupnosti, rast prodaje v celoti in nenazadnje pozitivni rezultat poslovanja in dolgoročna 
rast vrednosti zadruge. 

 

Poslanstvo Lesne zadruge Loški Potok je v prvi vrsti naslednje: 

• pospeševanje gospodarske koristi in razvoj gospodarske ali družbene dejavnosti svojih 
obstoječih in bodočih članov in lokalnega okolja na območju občine Loški Potok, 

• pospeševanje gozdarske koristi svojih članov ter krepitev trajnostnega gospodarjenja z gozdovi 

• pridobivanje sredstev na javnih razpisih za znatnejše povečanje kvalitete življenja in bivanja v 
občini, ter povečanje pozitivnih učinkov rabe obnovljivih virov energije, 

• zagotavljanje zadovoljstva lastnikov, zaposlenih, poslovnih partnerjev in lokalnega okolja z vse 
večjo pripadnostjo in povezanostjo z Lesno zadrugo Loški Potok 
 

Področja delovanja Lesne zadruge so: 

• proizvodnja toplotne energije iz lesne biomase 

• skupno izvajanja gozdarskih del v državnih gozdovih 

• skupno trženje lesa in lesnih polproizvodov 

• pridobivanja lesne biomase kot energenta za prodajo upraviteljem sistemov daljinskega 
ogrevanja na lesno biomaso in lastnikom kotlovskih naprav na lesno biomaso  

• izvajanje poštnih storitev in trgovine na drobno 

• izvajanje turistične dejavnosti 

 



2. POROČILO DIREKTORJA ZADRUGE 

 
 
V letu 2020 je Lesna zadruga uspešno nadaljevala z  izvajanjem koncesije za DOLB, upravljala poštno 

poslovalnico in do prevzema drugega najemnika upravljala KTC Loški Potok.   

 

Uspešno obratuje daljinsko centralno ogrevanje DOLB Loški Potok, katero prinaša zadrugi redne 

prihodke. Redno se pokrivajo tudi vse dogovorjene pogodbene obveznosti tako iz naslova kredita, kot 

iz naslova koncesijskega razmerja, ter oskrbe z lesnimi sekanci. 

 

Dejavnost POŠTE ustvarja mesečni primanjkljaj iz poslovanja, izpolnjuje pa še naprej zastavljene cilje 

in to so eno delovno mesto in pa ohranjanje poštnih storitev  za občane občine Loški Potok in sicer na 

profesionalnem nivoju. 

 

Gozdarska dejavnost se v sklopu zadruge ni izvajala.  

 

KTC je zadruga uspešno vodila do prihoda novih najemnikov v sredini leta 2020. 

 

 

 

Direktor zadruge 

 

Šega Darko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. POROČILO NADZORNEGA ODBORA 
 

 

Nadzorni odbor je v skladu z pravili in pooblastili zaupanih mu na občnem zboru dne 21. 12. 
2017,  redno spremljal delovanje LESNE ZADRUGE LOŠKI POTOK z.b.o.,so.p. (v nadaljevanju 
»zadruga«)  in njenih organov, seje upravnega odbora zaradi situacije COVID 19 ni bilo. 
Direktor zadruge je poslal dokumentacijo o poslovanju zadruge, skupaj z poročilom in poslovnim 
rezultatom 2020. 
Pregledana je bilanca letnega poročila 2020 in letno poročilo.  
 
Poročilo po dejavnostih 
 
Centralno daljinsko ogrevanje DOLB Loški Potok, uspešno obratuje,  dejavnost prinaša redne prihodke 
in zagotavlja stabilnost zadruge. Dolgoročne obveznosti iz naslova kredita se zmanjšujejo. 
 
Gozdarstvo, v letu 2020 se dejavnost gozdarstva ni izvajala. 
 
Pošta je pomemben del ohranjanja kvalitete bivanja v lokalnem okolju, občanom občine Loški Potok. 
V letu 2020, ki je bilo po vseh merilih drugačno od prejšnjih let zaradi situacije COVID 19 je pošta poleg 
svoje osnovne dejavnosti, predstavljala tudi ohranjanje družbenih aktivnosti, v skladu z navodili NIJZ, 
ter vir informacij. 
 
KTC je v sredini leta prevzela turistična agencija Oskar, skupaj z vsemi obveznostmi, ki jih je imela 
zadruga. Zadruga je pripomogla k ohranjanju objekta v delujočem stanju, kar je pohvalno.  

 
Pri spremljanju finančnega poslovanja nadzorni odbor ni ugotovil nobene nepravilnosti ali spornih 
dejanj. Upravni odbor zadruge je s pomočjo predsednika in direktorja korektno opravil delo vodenja in 
ustrezno vodil vse postopke za nemoteno izvajanje zastavljenih ciljev. 

 
Glavno breme vseh obveznosti je nosili direktor zadruge, g. Darko Šega, in zaposleni ,ki skrbijo za 
finančno poslovanje zadruge in vodijo tudi pregledno evidenco.  

Dejavnosti zadruge so tudi naprej usmerjene k boljši kvaliteti bivanja in življenja ljudi v lokalnem okolju, 
ter okolijsko manj obremenjujočim rešitvam. 
 
Rezultati kažejo, da zadruga posluje  v skladu s svojim namenom, kot socialno podjetje.  
Upravni odbor je prejel finančno poročilo in ga odobril. Zadruga trenutno dobro posluje, nima 
nepokritih terjatev in finančno stanje ni kritično. Sredstva se uporabljajo v skladu z njihovim namenom. 
 
Predsednik nadzornega odbora:  
Simon Debeljak 
 
Člani nadzornega odbora: 
Janez Strle 

Samo Ravnikar          Loški potok 29.4.2021 
 
 
 
 

 



4. POSLOVNO POROČILO 

 
 

4.1. SPLOŠNI PODATKI 
 

Polni naziv zadruge:                                        LESNA ZADRUGA LOŠKI POTOK z.b.o., so.p. 

Naslov:                                                               Hrib – Loški Potok 17, 1318 loški Potok 

Organizacijska oblika:                                     Zadruga z. b. o. 

Dodatna oblika:                                               Socialno podjetje  

Davčna številka:                                               SI 49411942 

Matična številka:                                              6997988000 

Akt o ustanovitvi:                                             Pravila LESNE ZADRUGE LOŠKI POTOK z.b.o.,so.p. 

Datum ustanovitve:                                         25.1.2016 

Standardna klasifikacija dejavnosti:            02.400 – Storitve za gozdarstvo 

Predsednik zadruge in upravnega odbora: Marko Grandljič 

Člani upravnega odbora:                                Ivan Benčina 

                                                                            Tomaž Zver 

                                                                            Vlado Mohar 

                                                                            Branko Grgurič 

Predsednik nadzornega odbora:                  Simon Debeljak 

Člani nadzornega odbora:                             Samo Ravnikar 

                                                                           Janez Strle 

Direktor:                                                           Darko Šega 

Lastniška sestava na dan 31. 12. 2017:     22 članov, ki so po Zakonu o zadrugah lastniki zadruge 

Zadružni kapital:                                           12.600 € 

Število zaposlenih v zadrugi:                        2 

 

 

 

 

 

 



4.2. ORGANI ZADRUGE 

 

OBČNI ZBOR  

Najvišji organ zadruge, vsak član ima 1 glas, odloča o sprejemu zadružnih pravil, o sprejemu letnega 

poročila in poslovnega načrta, voli organe zadruge. 

UPRAVNI ODBOR 

Ima predsednika, ki je hkrati tudi predsednik zadruge, pripravi letni poslovni načrt, imenuje direktorja. 

NADZORNI ODBOR  

Nadzira delo in poslovanje organov zadruge. 

PREDSEDNIK ZADRUGE 

Predstavlja zadrugo, skrbi za uresničevanje sklepov občnega zbora, sklicuje seje. 

DIREKTOR 

Vodi poslovanje zadruge v skladu z zakonom, zadružnimi pravili, sklepi občnega zbora in sklepi 

upravnega odbora. Zadrugo zastopa v pravnem prometu in skrbi, da je poslovanje v skladu z zakonom 

in predpisi. 

 

 

4.3. ORGANIZIRANOST POSLOVANJA ZADRUGE V LETU 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Organiziranost poslovanja zadruge 

 

 

PREDSEDNIK ZADRUGE 

DIREKTOR ZADRUGE 

DOLB POŠTNA 

POSLOVALNICA 

GOZDARSTVO KTC 



4.4. POSLOVANJE IN POSLOVNI IZID 

 

V letu 2020 smo dosegli 127.180,92 € prodajnih prihodkov, kar je 4,73% več kot leta 2019, ko smo 

dosegli 121.438,28 €. 

Kosmati donos od poslovanja je bil leta 2020 v višini 161.442,73 €, kar je 7,89 % več kot leta 2019, ko 

smo dosegli 149.638,28 €. To je posledica občinske subvencije v višini 33.600,00 €, ki je bila namenjena 

za delovanje pošte in TIC-a v sklopu KTC-ja ter kovid subvencije v višini 661,81 €. 

Poslovnih odhodkov v letu 2020 je bilo 120.487,48 €, kar je 14,41 % manj kot leta 2019 ko je bilo 

poslovnih odhodkov 140.776,33 €.  

 Od tega je bilo: 

• 55.969,87 € stroškov blaga, materiala in storitev 

• 48.995,04 € stroškov dela 

• 15.068,07 € odpisov vrednosti 

Dobiček iz poslovanja v letu 2020 je 40.955,25 € (leta 2019 je bil 8.861,95 €). 

Čisti dobiček v letu 2020 je 32.258,39 € (čista izguba poslovnega leta 2019 je znašala 416,73 €). 

Bilančni dobiček  poslovnega leta 2020 zaradi prenesenega dobička iz prejšnjih let znaša 59.860,87 

€. 

 

 



 

4.5. PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA IN BILANCE STANJA 2020 LOČENO PO DEJAVNOSTIH 

SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA IN OSTALIH DEJAVNOSTIH 

 

4.5.1. ZAPOSLOVANJE 
 
Lesna zadruga Loški Potok je bila ustanovljena za trajno opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva 
na način, da bo trajno zaposlovala najmanj enega delavca v prvem letu in najmanj dva delavca v 
nadaljnjih letih poslovanja (socialno podjetje tipa A). 
 
31.12.2020 je zadruga kot socialno podjetje imela zaposlenene 2 delavki in s tem izpolnila pogoj o 
zaposlitvi najmanj dveh delavcev v nadaljnih letih poslovanja.  
 
 

4.5.2. PRIHODKI 
 
Lesna zadruga Loški Potok je registrirana kot socialno podjetje in mora v drugem letu poslovanja 
izkazati najmanj 40% in po treh letih 50% vseh prihodkov iz dejavnosti socialnega podjetništva. 
 
Zadruga opravlja dve dejavnosti socialnega podjetništva in sicer: 
 

1. DOLB – daljinsko ogrevanje na lesno biomaso spada v področje socialnega podjetništva 
spodbujanja uporabe obnovljivih virov energije in razvoj zelene ekonomije. DOLB je imel v letu 
2020 za 78.858,84 € čistih prihodkov od prodaje in prav toliko kosmatega donosa iz poslovanja. 
 

2. GOZDARSTVO spada v področje socialnega podjetništva ohranjanja narave, urejanje in varstvo 
okolja in zaščito živali. Gozdarstvo v letu 2020 ni imelo prihodkov od prodaje. 
 

Obe dejavnosti socialnega podjetništva sta od skupno 127.180,92 € čistih prihodkov od prodaje 
skupaj dosegli 78.858,84 € prodajnih prihodkov in prav toliko kosmatega donosa od poslovanja. 
 
 
S tem zadruga izpolnjuje pogoj, da več kot 50% vseh prihodkov izkazuje iz dejavnosti socialnega 
podjetništva. 
 

 

4.5.3. VSEBINE IN RAZKRITJA 

 

Socialno podjetje izkazuje posebej sredstva, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti socialnega 

podjetništva, in posebej sredstva, ki se uporabljajo za opravljanje drugih dejavnosti. 

Socialno podjetje ne uporablja ista neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva za 

opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva in drugih dejavnosti.  

Socialno podjetje izkazuje zaloge, ki so povezane z dejavnostjo socialnega podjetništva, posebej. 

Socialno podjetje izkazuje posebej brezplačno pridobljena neopredmetena sredstva in opredmetena 

osnovna sredstva za opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva pa tudi denarna sredstva za 



pridobitev le-teh. Za vrednost teh sredstev izkazuje pasivne časovne razmejitve. Tako izkazane pasivne 

časovne razmejitve zmanjšuje v dobro prihodkov v obdobju, ko se pojavijo stroški amortizacije ali drugi 

odhodki, ki izvirajo iz sofinanciranega dela nabavne vrednosti teh sredstev. 

Socialno podjetje izkazuje posebej obveznosti do virov sredstev, ki se uporabljajo za opravljanje 

dejavnosti socialnega podjetništva, in posebej obveznosti do virov sredstev, ki se uporabljajo za 

opravljanje drugih dejavnosti. 

Socialno podjetje olajšave in/ali spodbude iz javnih sredstev po Zakonu o socialnem podjetništvu in/ali 

druge oblike državnih podpor, ki jih prejme zaradi opravljanja dejavnosti socialnega podjetništva, 

začetno pripoznava in izkazuje posebej med pasivnimi časovnimi razmejitvami. Tako izkazane pasivne 

časovne razmejitve prenaša med prihodke v obdobju, ko se pojavijo stroški ali odhodki, za kritje katerih 

so bile olajšave in/ali spodbude iz javnih sredstev in/ali druge državne podpore prejete. Olajšave in/ali 

spodbude iz javnih sredstev in/ali druge oblike državnih podpor, ki jih prejme socialno podjetje, in niso 

namenjene opravljanju dejavnosti socialnega podjetništva, ter njihova poraba se izkazujejo ločeno. 

Socialno podjetje olajšave in/ali spodbude iz javnih sredstev in/ali druge oblike državnih podpor za 

vlaganje v neopredmetena sredstva ali opredmetena osnovna sredstva za opravljanje dejavnosti 

socialnega podjetništva pripoznava med pasivnimi časovnimi razmejitvami. Prenaša jih med prihodke 

sorazmerno z amortizacijo, obračunano od sofinanciranega dela nabavne vrednosti takih sredstev. 

Socialno podjetje je imelo v letu 2020 za 15.068,07 € obračunane in izkazane amortizacije. 

 

4.5.4. PREDLOG DELITVE DOBIČKA 

 

Čisti dobiček ostane nerazporejen in se prenese v naslednje leto. 

 

4.5.5. DOSEGANJE CILJEV SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA 

 

Lesna zadruga Loški Potok dosega cilje socialnega podjetništva. Ima zaposlena dva delavca in izkazuje 

več kot 50% prihodkov iz dejavnosti socialnega podjetništva. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA IN BILANCE STANJA 2020 LOČENO PO DEJAVNOSTIH 

SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA IN OSTALIH DEJAVNOSTIH 

 

 

Konto Naziv konta Dolb-Gozdarstvo Vse ostalo

4 STROŠKI 51.319,78                         69.167,70                                 

40 Stroški materiala 31.772,85                         9.939,49                                   

400 Stroški materiala 29.457,85                         8.673,80                                    

402 Stroški energije 2.315,00                           693,49                                       

406 Pisarniški material 141,24                                       

407 Stroški čistil 430,96                                       

41 Stroški storitev 4.478,86                           9.778,67                                   

410000 Stroški storitev 65,52                                         

411001 Stroški komunikacij 403,67                                       

411002 Stroški poštnih storitev 401,14                                       

412000 Stroški storitev v zvezi z vzdrževaanjem 3.931,31                           626,27                                       

412001 Komunalne storitve 307,55                               1.420,95                                    

413003 Najmnine 2.210,40                                    

415000 Stroški plačilnega prometa 240,00                               442,57                                       

416000 Stroški intelektualnih storitev 3.182,00                                    

417001 Stroški reklame 445,56                                       

418000 Stroški fizičnih oseb - ŠS 205,75                                       

419000 Drugi stroški storitev 374,84                                       

43 Amortizacija 15.068,07                         

430000 Amortizacija neopredmetenih sredstev 6.364,91                           

431000 Amortizacija zgradb 8.703,16                           

47 Stroški dela 48.995,04                                 

470000 Plače zaposlenih 33.442,20                                 

473000 Regres za letni dopust 2.000,00                                    

473001 Stroški prehrane med delom 2.592,00                                    

473002 Stroški prevoza na delo 754,08                                       

474000 Delodajalčevi prispevki od plač 4.985,87                                    

478000 Drugi stroški dela 5.220,89                                    

48 Ostali stroški 454,50                                       

489000 Ostali stroški 454,50                                       

7 ODHODKI IN PRIHODKI 70.164,01                         82.581,86                                 

70 Poslovni odhodki -                                     -                                             

703000 Drugi poslovni učinki -                                             

74 Finančni odhodki 8.694,83                           -                                             

741000 Odhodki od posojil, prejetih od bank 8.694,83                           

746100 Odhodki iz drugih poslovnih obveznosti -                                             

75 Drugi odhodki -                                     2,34                                           

758000 Negativne evrske izravnave 2,34                                            

76 Poslovni prihodki 78.858,84                         82.584,20                                 

760001 Prihodki od prodaje 78.858,84                         38.531,25                                 

760002 Prihodki od prodaje Paragoni 9.790,83                                    

768000 Prihodki povezani s poslovnimi učinki - subvencije 33.600,00                                 

768001 Drugi prihodki - COVID 661,81                                       

788000 Izravnave -                                     0,31                                            



4.6. POSLOVANJE IN POSLOVNI IZID PO STROŠKOVNIH MESTIH 

 

Poslovanje zadruge je razdeljeno v štiri stroškovne enote: 

1. DOLB 

Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso je pričelo z dejanskim poslovanjem decembra 2017 in bo 

tudi v prihodnosti zagotavljalo zadrugi predvsem stabilne prihodke od prodaje toplote  in s tem 

omogočilo tekoče poslovanje in zagotavljalo investicije za nadaljnje projekte. 

2. POŠTNA POSLOVALNICA 

Poštna poslovalnica je z dejanskim poslovanjem pričela oktobra 2017 in bo prihodke v največji 

možni meri zagotavljala iz provizij za opravljene poštne storitve in iz maloprodaje lastnih artiklov 

iz zaloge. 

3. GOZDARSTVO 

Gozdarska dejavnost posluje že od pričetka ustanovitve in predstavlja za zadrugo referenco in 

dodaten vir prihodkov in omogoča članom zadruge kandidiranje za posek in spravilo lesa v državnih 

gozdovih. 

4. KTC 

Z turistično dejavnostjo upravljanja KTC-ja in TIC-a je zadruga pričela v letu 2019 in jo zaključila v 

sredini leta 2020 zaradi oddaje lasnika KTC-ja drugemu podjetju. 

        

 

 

Tabela 1: Pregled poslovanja 2020 po stroškovnih mestih 

 

4.6.1. DOLB 

Zadruga je imela na dan 31.12.2020  13 priklopljenih uporabnikov. Skupna priključna moč uporabnikov 

je znašala 656,40 KW. 

Proizvedena toplotna energija se meri z toplotnim števcem, nameščenim na izhodu kotla in predstavlja 

osnovo za plačevanje dobavljene lesne biomase . 

Dobavljena količina toplote se meri z toplotnim števcem, nameščenim na toplotnih postajah v 

posameznih objektih. Dobavljena količina toplote se izraža v MWh.  

Leta 2020 je bilo proizvedene 1.137,60 MWh toplotne energije , to je 0,93 % manj kot leta 2019.  

Stroškovno mesto Prihodki iz poslovanja Prihodki subvencije Odhodki Razlika iz poslovanja Skupna razlika

Zadruga 1.115,39 661,81 5.721,49 -4.606,10 -3.944,29 

Gozdarstvo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DOLB 78.858,84 0,00 60.014,61 18.844,23 18.844,23

Pošta 23.835,16 24.000,00 35.399,57 -11.564,41 12.435,59

KTC 23.371,84 9.600,00 28.046,64 -4.674,80 4.925,20



Skupaj dobavljene in prodane toplotne energije je bilo 907,58 MWh,  to je 6,09 % manj kot leta 2019. 

Razlika med proizvedeno in dobavljeno energijo 230,02 MWh predstavlja izgube na toplovodnem 

omrežju med kotlovnico in toplotnimi postajami uporabnikov kar znaša 20,22 %.  

 

Dobava toplote je potekala nemoteno.  

Cena toplote je bila določena skladno z veljavnim Aktom o določitvi metodologije za pripravo tarifnih 

sistemov za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja in drugimi zakonskimi in 

podzakonskimi predpisi. Cene je potrdil Občinski svet občine Loški Potok. Cena se v času pogodbenega 

obdobja ne bo spreminjala. 

Skupni prihodki od prodaje toplote v letu 2020 so znašali 78.858,84 €.  

Odhodki so bili v višini 60.014,61 €. V te stroške so zajeti stroški kredita in plačilnega prometa, voda, 

kurjava, elektrika, internet, tekoče vzdrževanje in zavarovalne premije. 

Razlika iz poslovanja je pozitivna in znaša +  18.844,23 €. 

 

4.6.2. POŠTA 

Za občane je to  ena najbolj opaznih dejavnosti. Zadruga je pristojna in odgovorna, da izvaja poštne in 

bančne storitve v dogovorjenih okvirih z Pošto Slovenije. Žal ima Pošta Slovenije do pogodbenih pošt 

določene omejitve pri storitvah in produktih. To pomeni, da so okrnjene nekatere storitve in pa sama 

logistika dostave in prevzema pošiljk. 

Za opravljene poštne storitve Pošta Slovenije zadrugi plačuje vnaprej dogovorjeno provizijo, kar 

predstavlja več kot polovico vseh prihodkov stroškovnega mesta Pošte. Ostale prihodke zadruga na 

poštni poslovalnici ustvari z prodajo proizvodov.  

 

Prihodki stroškovnega mesta POŠTA so bili v višini 47.835,16 €.  

Odhodki so bili v višini  35.399,57 €. V tem strošku so zajeti stroški plač, najemnine prostora, 

elektrike, vode in stroški zaloge materiala. 

Razlika iz poslovanja je pozitivna in znaša  12.435,59 €. 

 

4.6.3. GOZDARSTVO 

Gozdarstvo se v letu 2020 ni izvajalo.  

 

 

 

4.6.4. KTC 

KTC dejavnost se je izvajala do sredine leta 2020 in sicer do prevzema novega najemnika.   

Prihodki stroškovnega mesta KTC so bili realizirani v višini  32.971,84 €. 



Odhodki so bili v višini 28.046,64 €. 

Razlika iz poslovanja je pozitivna in znaša  4.925,20 €. 

 

 

4.7.   INVESTICIJE 

 

Zadruga je investicije v letu 2020 izvajala v skladu s koncesijsko pogodbo za DOLB in zagotovila 

izgradnjo, obratovanje, tekoče investicijsko vzdrževanje ter razvoj vse infrastrukture potrebne za 

izvajanje koncesije. Zgradila je kotlovnico in zalogovnik za gorivo ter naprave, ki so potrebne za njihovo 

delovanje. Strošek celotne investicije je bil 797.813,64 € V ta strošek je bila vključena zgradba, oprema, 

naprave, projektna dokumentacija, nadzor, druga opredmetena osnovna sredstva in vse ostalo, kar je 

bilo potrebno za zagon daljinskega ogrevanja na lesno biomaso. 

V letu 2020 zadruga investicij ni izvajala. 

 

4.8.   KREDIT 

Kredit v višini 540.704,43 € je bil leta 2017 najet za financiranje investicije za dobo 15 let. Del kredita 

je bil najet, da se je financirala investicija v obdobju pred črpanjem nepovratnih sredstev. Po prejemu 

nepovratnih sredstev se je v letu 2018 vrnilo 270.000 € kredita, ostalo pa bo zadruga odplačala v 

mesečnih obrokih do l.2032. 

Odplačevanje poteka nemoteno. Glavnica kredita na dan 31.12.2020 je znašala 223.777,12 €. Trenutni 

mesečni obrok kredita znaša 2.021 ,00 €.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.9.  ZAKLJUČEK POSLOVNEGA POROČILA 

 

V letu 2020 je Lesna zadruga uspešno nadaljevala z izvajanjem koncesije za DOLB, upravljala poštno 

poslovalnico in do prevzema drugega najemnika upravljala KTC Loški Potok.   

 

Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso (DOLB) zadrugi kot pričakovano prinaša konstantne prihodke 

in jih bo tudi v prihodnje. 

Gozdarska dejavnost se v sklopu zadruge ni izvajala. Očitno  v letu 2020 ni bilo potrebe oziroma 

interesa, še vedno pa ostaja opcija za naprej. 

 

Poštna poslovalnica še naprej prinaša negativen poslovni rezultat. Žal nizke provizije Pošte Slovenije 

in na drugi strani visoki standardi, ki jih vzdržujemo na pošti prinašajo izredno visoko izgubo, katero 

zadruga nikakor ne more pokrivati iz drugih dejavnosti. Ključna zadeva za nadaljevanje delovanja 

pošte je podpora občine v obliki subvencije, katera omogoča nemoteno poslovanje po trenutnih 

standardih. 

Pri upravljanju KTC – ja in TIC-a je v polletnem poslovanju zadruga dosegla pozitiven poslovni 

rezultat. Z prevzemom dejavnosti od novega najemnika v sredini leta 2020 se je zadruga iz te 

dejavnosti umaknila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. RAČUNOVODSKI IZKAZI S POJASNILI 

 

5.1. RAČUNOVODSKE USMERITVE 

 

Zadruga vodi knjigovodstvo v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi. Računovodski izkazi so 

pripravljeni v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in Slovenskimi računovodskimi standardi. 

 

5.1.1. VREDNOTENJE POSTAVK BILANCE STANJA 

 

Dolgoročna sredstva predstavljajo opredmetena osnovna sredstva. To so zgradbe, naprave in oprema. 

Kot opredmetena osnovna sredstva se šteje tudi drobni inventar. Zadruga nima neopredmetenih 

dolgoročnih sredstev,  naložbenih nepremičnin, dolgoročnih finančnih naložb, dolgoročnih poslovnih 

terjatev in odloženih poslovnih terjatev za davek. 

Kratkoročna sredstva predstavljajo denarna sredstva na računu in zaloge trgovskega blaga. Zadruga 

nima sredstev za prodajo, kratkoročnih finančnih naložb in kratkoročnih poslovnih terjatev. 

Celoten kapital sestavljajo zadružni kapital, prenesena čista izguba iz preteklih let in še nerazdeljeni 

čisti dobiček poslovnega leta. 

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve so v opredeljene kot odloženi prihodki, ki bodo v obdobju, 

daljšem od leta dni, pokrili predvidene odhodke. To so državna nepovratna sredstva, prejeta za 

pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev. 

Dolgoročne obveznosti predstavljajo dolgoročne finančne obveznosti do bank in sicer finančno posojilo 

na podlagi posojilne pogodbe. 

Kratkoročne obveznosti predstavljajo kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev iz naslova 

dobav blaga in storitev in kratkoročne obveznosti do zaposlenih in države. 

 

5.1.2. VREDNOTENJE POSTAVK IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA 

 

Čiste prihodke od prodaje predstavljajo čisti prihodki od prodaje trgovskega blaga in storitev na 

domačem trgu. Prihodki se merijo na podlagi prodajnih cen, navedenih v računih in na drugih listinah, 

zmanjšanih za popuste. Kupcu zaračunan davek na dodano vrednost se ne šteje za prihodek zadruge. 

Izredni prihodki predstavljajo subvencije in povečujejo izid rednega poslovanja. 

Kosmati donos od poslovanja predstavljajo čisti prihodki od prodaje in izredni prihodki iz subvencije. 

Poslovni odhodki predstavljajo stroški blaga, materiala in storitev. 

Stroški dela  stroški plač in drugi stroški dela.  

Drugi poslovni odhodki predstavljajo drugi stroški kot so vnovčene menice. 



5.2. RAČUNOVODSKI IZKAZI 

 

 

BILANCA STANJA LESNA ZADRUGA Z.B.O., SO.P. NA DAN 31.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PODATKI IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA LESNA ZADRUGA Z.B.O., SO.P. V OBDOBJU 01.01.2020 - 

31.12.2020 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



PODATKI IZ IZKAZA BILANČNEGA DOBIČKA/BILANČNE IZGUBE LESNA ZADRUGA Z.B.O., SO.P. V 

OBDOBJU 01.01.2020 - 31.12.2020 

 

 

 

 

5.3.  POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

 

Zadruga prikazuje izid poslovnega izida po I. različici. 

 

5.3.1. POJASNILA K IZKAZU STANJA 

 

Dolgoročna sredstva v višini 668.829,33 € predstavljajo opredmetena osnovna sredstva. Od tega 

466.204,44 € predstavlja vrednost zgradbe DOLB in 202.624,89 € predstavlja oprema in drobni inventar 

DOLB-a.  

Zadruga nima neopredmetenih dolgoročnih sredstev,  naložbenih nepremičnin, dolgoročnih finančnih 

naložb, dolgoročnih poslovnih terjatev in odloženih poslovnih terjatev za davek. 

Kratkoročna sredstva v višini 83.599,60 € predstavljajo denarna sredstva na računu in zaloge 

trgovskega blaga. Zaloga trgovskega blaga v višini 4.585,83 € predstavlja blago na zalogi v poštni 

poslovalnici. Denarna sredstva v višini 35.629,39 € predstavljajo denar na poslovnem računu. 

Kratkoročne poslovne terjatve znašajo 43.384,38 €. 



Zadruga nima sredstev za prodajo in kratkoročnih finančnih naložb. 

Zadruga ima 72.460,87 € kapitala. Celoten kapital sestavljajo zadružni kapital v višini 12.600,00 €. To 

so vplačila obveznih deležev zadružnih članov. Poleg tega kapital sestavlja preneseni čisti dobiček 

poslovnega leta 2017 in 2020 zmanjšan za izgubo poslovnega leta 2018 in 2019. 

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve v višini 434.429,47 € so iz naslova državnih nepovratnih 

sredstev in so bila porabljena za izgradnjo DOLB-a in se zmanjšujejo za del amortizacije. 

Dolgoročne obveznosti v višini 223.777,12 € predstavlja finančno posojilo na podlagi posojilne pogodbe 

in so bile porabljene za izgradnjo DOLB-a. 

Kratkoročne obveznosti v višini 21.761,47 € predstavljajo kratkoročne poslovne obveznosti do 

dobaviteljev iz naslova dobav blaga in storitev v višini 13.395,94 € in kratkoročne obveznosti do 

zaposlenih in države v višini 8.365,53 €. 

 

5.3.2. POJASNILA K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA 

 

V poslovnem letu 2020 je družba dosegla za 127.180,92 € čistih prihodkov iz prodaje in 161.442,73 € 

kosmati donos od poslovanja. 

Stroški blaga, materiala in storitev so znašali 55.969,87 € in so bili sestavljeni iz stroškov storitev v višini 

14.257,53 € in ostalo iz stroškov dela, blaga, materiala in najemnin ter amortizacije. 

Stroški dela  v višini 48.995,04 € predstavljajo stroške zaposlene na poštni poslovalnici in v KTC.  

Drugi poslovni odhodki so bili v višini 454,50 €.  

 

5.3.3. DRUGA RAZKRITJA 

 

V zadrugo je na dan 31.12.2020 vpisanih 22 članov, ki so skupaj vplačali delež v višini 12.600,00 €. Člani 

so vse vpisane deleže vplačali. 

Člani upravnega in nadzornega odbora v letu 2020 za svoje delovanje niso prejemali sejnine. 

Direktor zadruge Šega Darko  v letu 2020 ni prejemal plače. Izplačana mu je bila nagrada za leto 2019 

v višini 1.000,00 €. 

Zadruga nima terjatev in obveznosti do vodstva zadruge, članov nadzornega in upravnega odbora. 

Letno poročilo bo na predlog upravnega odbora sprejeto na občnem zboru. 

Po datumu bilance stanja ni bilo poslovnih dogodkov, ki bi vplivali na računovodske izkaze za leto 2020. 

 

 

 

 



 

6. IZJAVA DIREKTORJA ZADRUGE 

 

Direktor zadruge je odgovoren, 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 LESNA ZADRUGA LOŠKI POTOK z.b.o., so.p., Hrib-Loški Potok 17, 

1318 Loški Potok, za leto, končano 31. 12. 2020. 

Direktor potrjuje poročilo in računovodske izkaze zadruge LESNA ZADRUGA LOŠKI POTOK z.b.o., so.p., 

Hrib-Loški Potok 17, 1318 Loški Potok, za poslovno leto 2020. 

 

Direktor potrjuje: 

- da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov dosledno uporabljene računovodske usmeritve 

- da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja 

- da letno poročilo predstavlja resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja zadruge in 

  izidov njenega poslovanja za leto 2020. 

 

Direktor je odgovoren 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. 

Loški Potok, 29.4.2021 

 

 

 

 

 

 



 

Priloge: 

- Podatki iz bilance stanja na dan 31.12.2020 

- Podatki iz izkaza poslovnega izida v obdobju 01.01.2019 – 31.12.2020 

- Podatki iz izkaza bilančnega dobička / bilančne izgube v obdobju 01.01.2020 – 31.12.2020 

- Opredelitev družbe, zadruge – 2020 

- Izjava 

- Poročilo nadzornega odbora 

 

 

 

 


