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Spoštovani kmetje, zadružniki,  
vsi, ki s Kmetijsko zadrugo Ptuj sodelujete,  
spoštovani v zadrugi zaposleni 

Ob tako visokem jubileju, 110. obletnici 
delovanja in obstoja Kmetijske zadruge 
Ptuj, me obdaja občutek ponosa do 
naših prednikov, bodisi članov, za-
poslenih, vodstvenih delavcev, da so 
znali ohraniti kontinuiteto delovanja 
zadruge vse do danes, saj niso bili 
nikoli deležni milosti kateregakoli 
političnega sistema, za kar se jim 
iskreno zahvaljujem.

Bitko za lasten obstoj je prekalilo 
zadružništvo, z večjo krepitvijo in 
preživetjem kar nekaj političnih siste-
mov, tako tudi v Kmetijski zadrugi Ptuj 
skozi stodesetletje. Prepričan pa sem, 
da smo tudi slovenski kmetje obdržali 
identiteto slovenskega naroda in gojili nacionalno zavest 
vsakega posameznika. Vstopili smo v Evropsko unijo in 
ne smemo pozabiti vrednot naših prednikov. Če se ne 
bomo zavedali svojih korenin, smo brez prihodnosti. V 
zadnjih 110 letih smo na vseh področjih doživljali velik 
napredek, obenem pa tudi krize. Zato je bilo združevanje 
in povezovanje kmetov nujno – tudi na ptujskem, da smo 
skupaj in sporazumno, po določenih pravilih, dosegali 
svoje cilje in tako izboljšali kvaliteto svojega dela in življe-
nja. Upam, da bomo tudi v bodoče znali poiskati prave 
poti, ki bodo članom in zaposlenim omogočile pošteno 
plačilo za pošteno delo in dobro socialno varnost. Sedaj, 
ko smo v Evropski uniji, bo združevanje kmetov še bolj 
pomembno, prav tako tudi zadrug, saj naj bi te skrbele za 
prodajo pridelkov, kreditiranje pridelave pod ugodnimi 
pogoji, svetovanjem in iskanjem novih tržišč, s tem pa 
tudi novih virov prihodkov. Vsega tega se zavedamo 
tudi v Kmetijski zadrugi Ptuj. Zato so naši pogledi uprti 
v prihodnost, v upanju za doseganje zastavljenih ciljev, 

PREDGOVOR PREDSEDNIKA KMETIJSKE ZADRUGE PTUJ

Marjan Hergan
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saj bomo združeni v zadrugi, s skupnimi močmi lahko 
uspešno uveljavljali svoje interese. Ne dovolimo si, da bi 
ceneni in manjvredni prehrambeni in nezdravi pridelki 
iz uvoza na trgu zamenjali domače, zdrave proizvode 
znanih proizvajalcev.

Priznati moram, da sem ponosen na prehojeno pot 
110 let delovanja in ohranjanja kontinuitete Kmetijske 
zadruge Ptuj. Zato naj ob koncu čestitam vsem članom 
ter bivšim in sedanjim zaposlenim ob tako visokem ju-
bileju delovanja Kmetijske zadruge Ptuj. Še enkrat hvala 
vsem, ki so na tak ali drugačen način dodali kamenček 
v mozaik, na katerem je napisano: Kmetijska zadruga 
Ptuj 1900–2010.

Marjan Hergan, 
predsednik Kmetijske zadruge Ptuj

UVOD DIREKTORJA KMETIJSKE ZADRUGE PTUJ

Spoštovani člani, delavci in poslovni partnerji

V posebno čast mi je, da vam lahko 
kot direktor Kmetijske zadruge Ptuj 
ob praznovanju 110–letnice obstoja 
in uspešnega poslovanja nanizam 
nekoliko misli in ugotovitev o 
prehojeni poti kmetov združenih 
v splošno kmetijsko zadrugo širšega 
ptujskega območja in v zadrugi 
zaposlenih delavcev.

Visoka obletnica je vsekakor razlog 
za ponos in veselje, hkrati pa tudi 
velik izziv in odgovornost za vna-
prej, za nadaljevanje uspešne poti 
s ciljem zagotavljanja kvalitetnega 
servisa našim 765 članom, trenutno 
115 zaposlenim sodelavcem pa 
zagotavljanje primernega plačila 
za vloženo delo.

Kmetijska zadruga Ptuj je danes med največjimi slo-
venskimi zadrugami, po številu članov in ustvarjenem 
prometu na zaposlenega pa v samem vrhu, z zavidljivim 
premoženjem, ki raste iz leta v leto, kot gospodarski 
subjekt pa firma s slovesom zanesljivega in uglednega 
poslovnega partnerja. Seveda pa razmeroma dober status 
zadruge v nam vsem poznanih današnjih kriznih časih 
gospodarstva, predvsem tudi kmetijstva, ni noben razlog 
za popuščanje razvojne in poslovne agresivnosti, temveč 
je le dobra osnova za doseganje vseh bodočih, še kako 
željnih razvojnih ciljev.

Za vzdrževanje poslovne uspešnosti smo v zadnjih letih 
morali izvesti kar nekaj konkretnih posegov v notranjo 
organiziranost firme, v sam način poslovanja, predvsem:

•  združitev komercialne in proizvodne službe v 
komercialno proizvodni sektor

Marjan Janžekovič
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•  reorganizacijo finančno računovodske službe s 
prepolovitvijo števila zaposlenih in oblikovanje 
sodobnega računovodskega servisa, ki opravlja 
storitve tudi hčerinskim firmam

•  zamenjali smo celostno grafično podobo zadruge

•  formirali smo mesečni časopis za naše člane – 
PTUJSKI ZADRUŽNIK 

•  uvedli smo petletne pogodbe za člane Kmetijske 
zadruge Ptuj s ciljem tesnejšega in bolj 
obligatornega sodelovanja 

•  v letu 2008 smo menjali celotni nformacijski 
sistem zadruge in hčerinskih firm

•  vztrajno smo širili program živil

•  ustanovili smo hčerinsko podjetje Zadružna 
oskrba d.o.o. in pristopili k nakupu Oljarne Fram 
in s tem formirali skupino Kmetijska zadruga 
Ptuj.

Z nenehnimi vlaganji v osnovna sredstva zadruge, 
predvsem v poslovne centre, ki v zadnjih letih znašajo v 
povprečju vsaj 1 mio EUR letno in s širitvijo dejavnosti 
nam je v zadnjih dveh, treh letih uspelo skupni promet 
več kot podvojiti.

Resnici na ljubo se v kmetijstvu nikoli nista cedila mleko 
in med, vsega hudega vajeni tudi v kmetijski branži pa 
bomo, verjamem, nadaljevali uspešno prehojeno pot. 
Obnašati se bomo morali čim bolj gospodarno, vendar 
z dobrim sodelovanjem z našimi člani, zaposlenimi in 
poslovnimi partnerji imamo rešitev za preživetje tudi v 
ekonomsko za kmetijstvo neugodnih časih.

Ob 110–letnici Kmetijske zadruge Ptuj  
članom in zaposlenim iskrene čestitke! 

Marjan Janžekovič, dipl. oec., 
direktor Kmetijske zadruge Ptuj

Kaj povedati nekomu, ki praznuje 110 let?

Ko zaslišiš ali vidiš »110 let«, 
takoj pomisliš na zgodovino, 
na pradedke in prababice, saj 
so to leta ki jih človek težko 
doživi, kaj šele preživi.

Pomisliš na vzpone in padce in 
težave, katere je bilo potrebno 
prebroditi, da se lahko danes 
veselimo in s ponosom reče-
mo, da je naša slavljenka KZ 
Ptuj v zelo dobri kondiciji in 
da bo dočakala še kar nekaj 
stoletij.

Saj nam je danes vsem znano, 
da osemsto članska organiza-
cija, v kateri je vsaj tretjina in 
še več aktivnih udeležencev 
in kateri se tako ali drugače 
ukvarjamo s kmetijstvom, 
ne more ugasniti.

Kmetijstvo, ki je prevečkrat zaničevano od večine člove-
štva, pa čeprav kmetijske dobrine, kot so zdrava hrana 
in dobra pijača, danes potrebujemo vsi in vsak dan in 
posledično tega kmeta potrebujemo in uporabljamo 
vsak dan.

Tudi sam sem vstopil v to organizacijo pred več kot dvaj-
setimi leti na vzpodbudo tasta, ki je bil ponosen kmet 
in velik zadružnik.

V letih samostojne države Slovenije, sem spremljal de-
lovanje KZ Ptuj bolj od strani, pred petimi leti pa sem 
se aktivno vklopil v to delovanje in poskušal razumeti 
zadružništvo, tudi kot funkcionar in danes kot član ki 
lahko s svojimi odločitvami tudi na nek način spreminja 
politiko delovanja KZ Ptuj.

BESEDA PREDSEDNIKA NADZORNEGA ODBORA KMETIJSKE ZADRUGE PTUJ

Ivan Svržnjak
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Kot predsednik NO KZ Ptuj, že iz imena izhaja, da 
predstavljam člane, ki nekaj nadzirajo in seveda s tem 
soustvarjamo delček zgodovine naše slavljenke.

Vso nadziranje delovanja in poslovanja KZ Ptuj nam 
predpisuje Zakon o zadrugah in seveda naša lastna 
Pravila, ki predpisujejo, da nadziramo delovanje UO KZ 
Ptuj in seveda poslovodstva KZ Ptuj.

Z vso odgovornostjo trdim, da to v današnjem času, ko 
se ukvarjamo z vsesplošno gospodarsko krizo ni lahko in 
enostavno, saj naši člani pričakujejo, da uspešno rastemo 
in se razvijamo tudi v teh razmerah.

Vendar pa ugotavljamo, da se moramo v teh kriznih 
časih še bolj zatekati k osnovam in osnovnim pravilom 
zadružništva, ki pomenijo da moramo sodelovati se 
povezovati in brez predsodkov delovati za dobro vseh 
članov.

Žal pa zaradi naše majhnosti prepogosto ne vidimo čez 
plot, ki nas omejuje in nam krajša širino, ki bi jo v teh 
kriznih časih zelo potrebovali, saj samo enotni in složni 
lahko delujemo za dobrobit vseh članov in prestopimo 
prag, katerega so naši predniki in predhodniki zagotovo 
že večkrat prestopili in tako omogočili, da lahko danes 
praznujemo 110 let. 

Mi pa smo danes pozvani, da s skupnimi močmi in 
umnostjo, našo zelo uspešno slavljenko KZ Ptuj še utr-
dimo in ji omogočimo nadaljno rast in uspešnost še v 
naslednjem stoletju.

Ivan Svržnjak, 
predsednik nadzornega odbora
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sko in skupno evropsko prihodnost. Zadruge v Evropi so 
pomembni subjekti kmetijskega in poslovnega okolja. V 
uspešnih evropskih zadrugah bomo iskali vzore dobrih 
praks in nove priložnosti z zavedanjem, da lahko na 
nekaterih področjih organiziranost slovenskega kmeta 
z mirno vestjo dajemo celo za vzor.

Osnovno poslanstvo zadruge je delovanje v korist članov. 
To lahko zadruga izpolnjuje le, če je poslovno dovolj 
uspešna, ko člani v veliki meri koristijo njene storitve 
nabavnih in prodajnih mrež, ko se poleg pravic in ko-
risti jasno zavedajo tudi odgovornosti in pripadnosti. 
Ravno ta zadružna miselnost o vzajemni soodvisnosti 
drug-za-druge nam daje dolgoročno zaupanje in varnost 
in to ste skozi desetletja krepili tudi ptujski zadružniki.

Dobro sodelovanje zadružnikov z zadrugo prinaša posebne 
rezultate, pri tem pa imata pomembno vlogo predsednik 
in direktor zadruge s sodelavci. Zadružniki Kmetijske 
zadruge Ptuj ste uspeli zgraditi sodobno in uspešno 
zadrugo, ki pomembno prispeva k razvoju podeželja in 
je prepoznavna v svojem okolju in širše. Ob 110 letnici 
zadruge, čestitam vsem članom zadružnikom in zapo-
slenim v Skupini Kmetijska zadruga Ptuj za dosedanje 
uspešno delovanje z željo, da bi se poslanstvo zadruge 
dobro uresničevalo tudi v prihodnje. 

Peter Vrisk, 
predsednik Zadružne zveze Slovenije

NAGOVOR PREDSEDNIKA ZADRUŽNE ZVEZE SLOVENIJE

Spoštovane zadružnice in zadružniki!

Zadružništvo na območju današnje 
Kmetijske zadruge Ptuj ima bogate 
110 letne korenine, ki segajo v leto 
1900. Zadružništvo se je na Ptuju 
skozi zgodovino vseskozi krepilo in 
današnja Skupina Kmetijske zadruge 
Ptuj združuje poleg zadruge še dve 
podjetji Oljarno Fram in Zadružno 
oskrbo. Zadruga je pomembna pri 
razvoju, povezovanju kmetov, orga-
nizaciji kmetijske proizvodnje, dvigu 
strokovnosti in pospeševanju zadru-
žništva s tradicijo in znanjem, ki ga 
premorejo njeni člani in zaposleni. 

Tudi slovensko kmetijstvo in zadružništvo je v tem 
obdobju naredilo velike korake. Uspeli smo v večletnih 
prizadevanjih za sprejem novele zakona o zadrugah, ki 
je kot matični zakon pomemben za prihodnji razvoj slo-
venskega zadružništva, kmetijstva in podeželja. Uspeli 
smo v prizadevanjih po vrnitvi večine nacionaliziranega 
zadružnega premoženja. Imamo močan  zadružni bančni 
steber, v veliki meri smo uspeli ohraniti ali celo okrepiti 
lastništvo v strateških živilsko-predelovalnih podjetjih, 
čeprav bo nujno še resneje nadaljevati procese poslovnih 
in kapitalskih povezav. 

Soočeni smo z dinamičnim globalnim okoljem, podneb-
ne spremembe vse bolj vplivajo na kmetijsko pridelavo, 
načrtujejo se spremembe skupne kmetijske politike in 
oblikuje se nova strategija razvoja slovenskega kmetijstva 
po letu 2013. Zadruge smo postavljene pred izzive, kako 
se prilagoditi novim razmeram in izkoristiti priložnosti, 
ki zadružništvo postavljajo v ospredje prožnih in dina-
mičnih organizacij. 

Slovenija je postala tudi del Evrope in skupne kmetijske 
politike. Z našo aktivno vlogo v evropskih zadružnih 
organizacijah moramo odgovorno sooblikovati sloven-

Peter Vrisk
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Marjan Hergan

ZADRUŽNIŠTVO  
NA PTUJSKEM  
1900–2010

Bežen sprehod skozi čas  
nastajanja in delovanja  
Kmetijske zadruge Ptuj  
od ustanovitve do danes
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Čas je zlato, pravijo, a ne prinaša 
zlata, če si ne vzamemo časa: za 
delo, ki predstavlja ceno uspeha, 
za razmišljanje kot izvor moči, za 
branje, ki je temelj znanja. 

Marjan Hergan, Zg. Jablane 21, 
je dolgoletni član Kmetijske zadruge Ptuj.  
Član nadzornega odbora KZ Ptuj  
je bil v letih 1993-1997.  
Od leta 1997 naprej opravlja funkcijo 
predsednika KZ Ptuj. 

KAJ JE ZADRUGA

Po nemški zadružni zakonodaji je zadruga »družba s poljubnim šte-
vilom članov, ki ima namen s pomočjo skupnega poslovnega obrata 
pospeševati gospodarstvo svojih članov«. Temeljno določilo zadruge je 
gospodarska funkcija v korist članov, ki se izvaja skozi skupni obrat 
(na primer sirarna, trgovina z repromaterialom in podobno).

Zadruga ni nikakršna socialna ustanova. Je podjetje s specifičnimi 
lastnostmi.

Zakaj sploh zadruga? Iz načela prostovoljnosti izhaja, da zadruge ni 
mogoče niti smiselno »ukazati«. Zadruga nastane le, če za to obstaja 
ekonomski interes med bodočimi člani. Če bodo kmetje boljši ekonomski 
učinek dosegli neposredno na trgu, ni razloga za ustanovitev zadruge. 
Tako stanje je vsekakor možno, vendar izkušnje kažejo, da je taka 
možnost izjemna in praviloma kratkotrajna. Stvar osebne presoje je, 
ali je ekonomsko eksistenco smotrno graditi na dolgoročnih ali kratko-
ročnih možnostih gospodarjenja. Znano je, da je skupni nastop drobnih 
proizvajalcev na trgu gospodarsko uspešnejši. Najuspešnejša oblika 
povezave pa je zadruga. Torej: zadružništvo da, vendar ne na silo in 
samo takrat in tam, kjer daje večje gospdarske učinke. Zadruga, ki 
svojim članom ne bo zagotovila dodatnih gospodarskih učinkov oziroma 
bi to prenehala zagotavljati, bo propadla, pa naj bosta politična volja 
in zakonodaja še tako naklonjeni zadružništvu.

Tako je silovit razmah kapitalističnega gospodarstva, kakršnega 
je v 19. stoletju sprožila industrijska revolucija, v evropskih de-
želah zaostril socialne razlike in nasprotja. Formalna svoboda 

in enakopravnost, ki so ju uveljavile zmagovite meščanske revolucije, 
sta se v praksi izrodili v brezobzirno izkoriščanje. Delovni čas ni bil 
omejen, poleg odraslih moških in žena, so v tovarnah delali tudi otroci. 
Delovne in stanovanjske razmere so bile nezdrave in nevarne, delavci 
pa so bili za starost, onemoglost ali bolezen nepreskrbljeni. Povrh tega 
jim je neredko delodajalec izplačeval plačo, po navadi kar v izdelkih 
svojega podjetja, ki so bili slabše kakovosti, za takrat –»trück system«. 
Misel današnjih kmetov spominja na čase, ko so se morali hudo bo-
riti za svoj obstoj. Vedno so bili prepričani, ko so jih trli razni režimi 
(vojske, fevdalne desetine, tlaka, davki, obvezne oddaje in drugo), da 
bodo vzdržali, v prepričanju, da ima »grunt« korenine do pekla. Da ne 
bi bilo tako, kot v silovitem razmahu kapitalističnega gospodarstva v 
19. stoletju, so se kmetje začeli organizirati in združevati v zadruge 

Pomagati kmetu

Kmečki stan je nujno potreben državi ne samo za proizvajanje živeža in 
vseh snovi za obrt, marveč tudi za varstvo reda in miru in za ohranjanje 
verskega in naravnega življenja.

Kmetu se slabo godi. Ta klic odmeva po širni zemlji, kar je že silen 
dokaz, da je resničen. Izkušnje, ki jih nam, kmečkim sinovom, podarja 
vsakdanje življenje, nam potrjujejo ravno to. Dan za dnem vidimo, 
kako se pred našimi očmi vrše žalostne izpremembe, ki jih tvori kapital 
brezsrčno v poljedeljskih vrstah. Mnogo gospodarstev je že razdejanih, 
razkosanih; kot borni nemanični tavajo njihovi prejšnji gospodarji in 
njihove družine po svetu, prodajajoč svojo osebno delavsko moč in 
ljubi kruhek.

Dovolj jasen nauk so nam dejstva, da se s kmečkim stanom ni šaliti. 
Kjer propada kmečki stan, propada tudi država. In kjer so že položili 
kmečki stan v gomilo, tam se poruši kmalu tudi vse državno poslopje. 
(Krek 1999:76)
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(živinorejske, strojne, obdelovalne, splošne itd.), saj se je njihovo delo 
začelo polagoma spreminjati. Bilo je manj naporno, pridelki po hek-
tarju in prireji so postajali obetavnejši. Tako je bilo tudi na ptujskem, 
saj je KZ Ptuj organizacija, ki deluje in ohranja splošno delovanje na 
področju kmetijskega zadružništva že 110 let. Delo zadruge temelji na 
tradiciji razvoja, dvigu strokovnosti, povezovanju, na gospodarskih 
uspehih svojih članov – kmetov in zaposlenih, ter prodaji in nakupu 
kmetijskih pridelkov, potrebščin in svetovanju. 

ZADRUŽNA NAČELA

Kje in kakšna bo zadruga, se odločajo predvsem in samo njeni člani. 
Klasični zadružni model, model Raiffeisnovega kmetijskega zadružni-
štva, ki je najbolj razširjen v srednji Evropi, je bil uveljavljen tudi pri 
nas. Kmetijsko zadružništvo se je v Evropi začelo leta 1862, ko je F. 
W. Raiffeisen ustanovil kmečko hranilno kreditno enoto. Prva hranilno 
kreditna zadruga v Sloveniji je bila ustanovljena leta 1872 v Ljutomeru. 
Po zemljiški odvezi so bili kmetje obremenjeni z odplačevanjem dode-
ljenih zemljišč in z davki. Bili pa so tudi premalo vajeni samostojnega 
gospodarjenja. Zaradi vsega naštetega so bili gmotno šibki. Začeli so 
se zadolževati pri vaških bogataših, ki so jim zaračunavali pretirano 
visoke obresti, kar je povzročilo, da je marsikateri kmet propadel, 
stopnjevalo pa je tudi vaško revščino. Zemlja se je pričela kopičiti v 
rokah veleposestnikov. Na ozemlju Slovenije so bili to predvsem bogataši 
nemškega rodu.

Zadruga je podjetje s specifičnimi lastnostmi, za katerega veljajo klasična 
zadružna načela, ki jih upoštevajo tudi pravila zadruge:

Prostovoljnost

Pristop v članstvo je prostovoljen in načelno nikomur onemogočen. Po-
trebno je le, da ima nekdo gospodarski interes za sodelovanje v zadrugi 
in da pristaja na članske obveznosti in pravila. Prav tako veljajo za 
izstop določena pravila, ki naj bi preprečevala oškodovanje preostalih 
članov in so za vse enaka.

Načelo prostovoljnosti se nanaša tudi na prostovoljnost proizvodnega 
sodelovanja z zadrugo. Član torej ni zavezan, da mora vse svoje go-
spodarske posle izvajati prek zadruge. Če pa bi kdo prek zadruge sploh 
ne posloval, potem je zanj članstvo v zadrugi nesmiselno. Poslovna 
zvestoba je zato ne le zelo cenjena lastnost članov zadruge, pač pa je 
tudi nekakšno nenapisano pravilo.

Gospodarska solidarnost

Samopoč se uresničuje z vplačilom članskega deleža in s soodgovornostjo 
za poslovanje zadruge, ki je uresničena z institucijo jamstva.

Solidarna demokracija

Zadrugo upravljajo člani sami. Vsak član ima pravico do enega enako-
pravnega glasu, ne glede na število vplačanih deležev in svojo gospodarsko 
moč in ne glede na obseg poslovanja prek zadruge.

Pokritja stroškov

Zadruga ni usmerjena predvsem v pridobivanje dobička. Njen glavni cilj je 
omogočiti, da bi člani na svojih gospodarstvih dosegli večji gospodarski učinek.

Pomembno je, da iz razlik v ceni zadruga pokrije stroške svojega poslova-
nja, sicer morajo nepokrite stroške poslovanja zadruge pokriti člani. To 
načelo ni nujno znamenje slabega poslovanja zadruge, saj lahko pomeni, 
da so člani sproti dosegli večje ugodnosti iz skupnega poslovanja. Člani bi 
slabo sprejeli informacijo, da je zadruga poslovala z izgubo in da morajo 
zato sami poravnati obveznosti skupnega obrata. Predvsem bi pripisovali 
krivdo poslovodstvu in upravnim organom zadruge, pri tem pa pozabili, 
da os nemara sproti skozi ugodnejše odkupe in prodajne cene in podobno 
pridobili več, kot je bilo v danih gospodarskih razmerah objektivno mogoče.

Zadruge si zato prizadevajo ustvariti dobiček, čeprav to ni njihova pogla-
vitna usmeritev.

Istovetnost

To pomeni, da so ustanovitelji zadruge hkrati tudi njeni poslovni parnterji. 
Danes zadruge poslujemo tudi z nečlani, da pač bolje izkoristimo svoje 
zmogljivosti in tržne možnosti.

Potem, ko je bil leta 1873 sprejet zakon o zadrugah, je le-te definiral 
kot zasebno združbo nedoločenega števila članov z namenom, da po-
spešujejo pridobivanje sredstev za gospodarstvo članom, s skupnim 
poslovnim obratom, ali z dodeljevanjem kreditov, se je ponudila tudi 
slovenskemu kmetu možnost za izboljšanje svojega stanja. Na začetku 
20 stoletja ni bilo stanje na ptujskem za kmeta nič kaj rožnato. Vinski 
trgovci so bili pretežno Nemci (Fürst, Hintze, Osterberger, Kaiser). 
Tudi ostala kmetijska področja – od živinoreje, predvsem govedoreje, 
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Član zadruge je lahko postal vsakdo, ki se je lahko s pogodbo pravno 
veljavno v zadrugo združil in je imel bivališče ali posest v ptujskem 
okraju. Za pristop so člani potrebovali:

•  podpisano pristopno izjavo,

•  sklep odbora, da se članu odobri sprejem.

10. junija 1903 se je društvo včlanilo v Zvezo kmetijskih društev za 
Štajersko, ki je zanjo opravila vsako leto revizijo poslovanja. V letu 
1905 je štela 48 zadružnikov, leta 1906 pa že 56. Zadruga je nemoteno 
delovala tudi po zlomu avstroogrske monarhije. Glede na spremenjeno 
zakonodajo je v času med obema vojnama zmanjšala vložek deležev, da 
je postala bolj pristopna tudi za manj bogate kmete. Kmetijsko društvo 
za ptujski okraj, zadruga z omejeno zavezo, je bila dne 3. avgusta 1944 
ukinjena z odlokom ukinitvenega komisarja za spodnjo Štajersko, na 
podlagi zakona /Gesetz über die Auflösung und Löschung von Gesell-
schaften und Genossenschaften vom 9. 10. 1943). V času med obema 
vojnama je zaradi političnih sporov v kmetijskih vrstah nastala na 
Ptuju še ena zadruga, ki se je registrirala pri Okrožnem sodišču v Ma-
riboru, firm 194/20 II.65/1. To je bila Kmetijska nabavna in prodajna 
zadruga Ptuj, registrirana zadruga z omejeno zavezo, ustanovljena dne 
15. februarja 1920. 

konjereje in poljedelstva, je obvladovala bogatejša, nemška ali ponem-
čena plast bogatih trgovcev in veleposestnikov. Zato so imeli kmetje na 
ptujskem svojo priložnost v združitvi sredstev in znanja ter ustanovitvi 
lastne kmetijske zadruge. Dne 16. septembra 1900 je bila za ptujski 
okraj ustanovljena zadruga z imenom – Kmetijsko društvo za ptujski 
okraj – zadruga z omejeno zavezo, s sedežem na Ptuju. Društvo je bilo 
vpisano v zadružni register pri Okrožnem sodišču v Mariboru, pod 
številko 17/8/1900. Predmet in namen zadruge je bil: 

•  da kupuje za zadružnike in posreduje pri nakupu za 
poljedelstvo potrebnih stvari, živine, strojev, orodja in drugih 
potrebščin in ga daje bodisi v last, bodisi v skupno rabo, ali 

•  da prodaja ali posreduje pri prodaji navedenih predmetov za 
zadružnike, da gospodarske pridelke zadružnikov, po njih 
naročilu in njih imenu shranjuje, pretvarja in prodaja;

•  da si omisli naprave, dovoljene po zakonu o zadrugah in 
pripravne povzdigniti gospodarsko produkcijo zadružnikov;

•  da si postavi v dosego tega namena potrebne stavbe in preskrbi 
tehnične naprave, bodisi zase, bodisi za skupno z drugimi 
zadrugami.

»Vsak posamezen kmetovalec ne more sam zase razpečevati svojih 
pridelkov, zato je potrebno, da se s svojimi bližnjimi in daljnimi sosedi 
združi. Najbolj važna je ta skupnost gotovo v mlekarstvu, ker se zaseb-
na trgovina radi dvomljivih uspehov nerada peča s to vrsto kmetijske 
industrije. Zaradi največje produkcije in najboljše prodaje se zato združi 
več živinorejcev v mlekarsko zadrugo, katera je pogodbena družba, 
ki se bavi za svoje zadružnike z rapečevanjem mleka, z izdelovanjem 
smetane, sirovega masla in sira. Vsak zadružnik je dolžan oddajati 
mleko samo zadrugi in nobenemu drugemu. Pri nas se žalibog na to 
še malo pazi. Zato se zadružne mlekarne tudi ne morejo razviti tako, 
kot bi bilo pričakovati. Vsak zadružnik je dolžan pospeševati procvit 
zadruge v kar najboljšem smislu, dobavljati tako mleko, da se lahko 
proda, ali iz njega napravijo dobri in okusni mlečni izdelki. Koristi 
zadružne mlekarne so: zboljšanje in povečanje mlečne produkcije, 
pocenitev mlečnih izdelkov in prihranek časa, dela in denarja, prido-

bitev boljših cen, olajšanje prodje, gojitev skupnega smisla in splošni 
napredek. Dobro urejene in vestno vodene zadruge pripomorejo do 
uspešnega mlekarstva in prinesejo splošno blagostanje vsemu okolišu. 
Tudi država pospešuje ustanavljanje mlekarskih zadrug in pomaga z 
denarnimi podporami, z ustanavljanjem mlekarskih šol itd. Prospeh 
vsake zadružne mlekarne pa zavisi od vodstva mlekarne, od dobroho-
tnosti in poštenosti zadružnikov in od obsega mlekarne. Mlekarne, ki 
nimajo zadostne množine mleka, obratujejo zelo težko, ker so stroški v 
primeri z uspehi previsoki. Poslovanje zadruge je podano po zadružni 
pogodbi, katere se morajo zadružniki držati. Pravila zadruge morajo 
biti potrjena od trgovskega središča in vpisana v zadružnem registru, 
da more zadruga veljati kot družba in zahtevati vplačilo deležev in 
se posluževati zakonitih sredstev napram svojim zadružnikom in na 
zunaj.« (Černe 1928:149)
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Namen zadruge je bil, da pospešuje gospodarsko korist svojih članov. 
Tudi ta zadruga je bila vpisana v Zadružno zvezo v Ljubljani, ki je opra-
vljala za zadrugo vsakoletno revizijo poslovanja. Zadruga je povečevala 
svoje premoženje in je odlično poslovala, saj je imela leta 1939 že 764 
članov z 807 deleži, v znesku 19.720 dinarjev. Promet zadruge je leta 
1939 znašal 5.673.051,74 din. Zadruga je bila ukinjena leta 1943 na 
podlagi istega zakona, kot prva. 

Kmetijstvo na ptujskem je potekalo enako kot do leta 1943, vendar brez 
javnega, organiziranega delovanja kot zadruga ali kmetijsko društvo. 
Kmetijska zadruga Ptuj je bila ponovno ustanovljena 23. aprila 1947. 
Prvotno je imela, kot vse ostale zadružne organizacije, trgovski značaj. 
Postopoma se je usmerila v kmetijsko proizvodnjo, kar je kasneje osta-
la tudi njena glavna dejavnost. V 50. letih je pričel v okviru zadruge 
ponovno delovati živinorejski odsek kot strokovna služba. Vodenje 
strokovnih del so prevzeli posamezni inštituti (za govedorejo GIS). 

»Kmetijske zadruge so imele pred drugo svetovno vojno razne podsekcije, 
kot so naprimer čebelarska, gozdarska in podobno. Večina kmetijskih 
zadrug je svojim članom poleg odkupa pridelkov nudila tudi prodajo 
kmetijskega repromateriala, pa tudi ostalega prehrambenenga blaga, 
zato so marsikje zadružni trgovini rekli kar konzum.« (Jože Kern)

Nemški okupator je bil med drugo svetovno vojno naklonjen delovanju 
zadrug. Zadruge so bile združene v zadružno centralo Zentral – raiffeisen 
Kasse r.G.m.b.H. v Celovcu.

1945

Kmalu po koncu druge svetovne vojne so bile likvidirane predvojne 
zadružne zveze, njihovo premoženje pa zaplenjeno.

V septembru je bila izdana uredba o obvezni oddaji krušnega žita.

1946

Sprejet je bil prvi zvezni splošni oz. temeljni Zakon o zadrugah. Na 
osnovi tega zakona so se ustanavljale nabavno-prodajne zadruge (NA-
PROZA), ki so povezovale potrošnike in kmetijske centre.

Začeli so uresničevati agrarno reformo in kolonizacijo ter dokončno 
odpravili kmečke dolgove.

V tem času bi morali še bolj utrjevati zadružno misel, ki so jo snovali 
in uresničevali že dr. Janez E. Krek, brata Vošnjak, Anton Kristan ... 
Za zadružno misel je Jože Gašperič napisal, da je »zadružna misel 
revolucija, preobrazba srca«. Če se ne obrnemo od pohlepa, napuha, 
samoljubja in hudih misli, bodo nasledniki vsake krize in revolucije 
samo še večja nasilja, krivice in uničenja. (Avsec 1997:132)

Imaš krompir – imaš srečo

Krompir je tako kot koruza prišel k nam iz Amerike. Španski osvajalci 
so ga poznali v Peruju, v začetku 16. stoletja. Okorg vsake rastline 
so Indijanci nasuli košček zemlje, zato da bi se čimveč stebla oženilo 
z zemljo. Indijanci so krompir uporabljali ne le za hrano, apak tudi 
kot zdravilo. Rezine krompirja so polagali na rane, zlome, na čelo ob 
glavobolih …

V Sloveniji so krompir menda odkrile svinje na Dolenjskem. Ljudska 
pripoved iz okolice Podčetrtka trdi, da so na neki njivi prašiči začeli 
vneto riti po zemlji, v kateri je bil posajen krompir. S slastjo so glodali 
čudne gomolje. Kar je bilo užitno za svinje, je bilo užitno tudi za lačne 
ljudi. Tako je krompir v tistem času postal kruh ubogih. V letih hude 
lakote po napoleonskih vojskah je bil ravno krompir tisti, ki je reševal 
tisoče ljudi pred lakoto. Kdor je imel krompir je bil srečen, zato še danes 
tistemu, ki ima srečo, pravimo da ima krompir. (Pavlin 1993:226)
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31. avgusta 1957 je bila Kmetijska zadruga Ptuj registrirana po novih 
predpisih. Pod št. Zad 53/1 pri je bila z vsemi dejavnostmi vpisana pri 
Okrožnem gospodarskem sodišču v Mariboru. Pridobila je vsa ustrezna 
obratovalna dovoljenja, ki jih je izdal Okrajni ljudski odbor Ptuj. Za-
druga je morala do konca leta 1958 uskladiti svoje akte v smislu določil 
Uredbe o kmetijskih zadrugah. Zadruga si je vedno prizadevala dvigniti 
strokovno raven svojih članov, zato je znotraj organizacije imela po-

speševalne odseke: sadjarski, živinorejski in strojno-poljedelski. Istega 
leta je zadruga štela 358 članov. Od tega je bilo 114 delavcev in usluž-
bencev, ostali pa so bili kmetje (na delovnem območju zadruge je bilo 
700 kmečkih gospodarstev). Nova sprememba je nastala z Zakonom o 
združenem delu. Obrat Kooperacija KK Ptuj, ustanovljen leta 1966 iz 
dotedanje KZ Ptuj, je deloval do leta 1978. V letih 1968–1973 je obrat 
vodil Milan Koren, nasledil ga je Miran Glušič.

ZADREGE ZADRUŽNEGA DIREKTORJA

Če je prijazen s sodelavci – je politik.

Če zna varovati razdaljo do njih – je prevzeten in domišljav.

Če se ukvarja z vsakodnevnim poslovanjem – nima vizije.

Če pripravlja dolgoročne načrte – sanja pri belem dnevu.

Če gre na službeno pot – se gre turizem.

Če se izogiba potovanjem – ne pozna stanja na terenu.

Če zahteva velika sredstva – ni gospodaren.

Če ne zahteva velikih sredstev – je proti razvoju. 

Če se hitro odloči – je zaletav. 

Če si vzame čas – se ne zna odločiti.

Če poslovanje teče brez zastojev – je diktator.

Če ni urejeno – je slab ravnatelj.
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Na pobudo predsedstva republiške konference SZDL so bile izvedene 
javne razprave s temo: kako zagotoviti pogoje za hitrejši razvoj kmetij-
stva, uveljavljanja novih družbeno-ekonomskih odnosov in preobrazbi 
vasi v srednjeročnem obdobju. Te so prinesle odločitev, da se obrat 
Kooperacija KK Ptuj preoblikuje v Kmetijsko zadrugo Ptuj, kot enovito 
organizacijo združenih kmetov.

Tako je bil 2. novembra 1978 referendum, na katerem se je 1719 članov 
– kmetov in 150 delavcev z 98 % soglasjem odločilo, da se ustanovi 
zadruga. Sklenjen je bil Samoupravni sporazum o združevanju kmetov 
in delavcev v Kmetijsko zadrugo Ptuj. Razlog, da se zadruga dolgo ni 
vpisala v register je bil v usklajevanju razporeditev sredstev, pravic in 
obveznosti po zaključnem računu za leto 1978 v KK Ptuj, oziroma med 
posameznimi TOZD, ki so ostale v sestavi KK Ptuj in Kooperacijo, ki se 
je izločila. Ker je bil dogovor sklenjen in podpisan šele 11. decembra 
1979, se je zadruga lahko registrirala šele takrat. 

Kmetijska zadruga Ptuj je bila torej ponovno ustanovljena 1. januarja 
1979, kot samostojna zadružna organizacija in se je vpisala v sodni regi-
ster pri Temeljnem sodišču Maribor pod št. Srg 1546/79, 25. aprila 1980. 
Zadruga je imela 20 zadružnih enot, od tega 7 na območju Slovenskih 
Goric, 3 na Ptujskem polju, 8 v Halozah in 2 na območju Dravskega 
polja. Pokrivala je 92 % teritorija ptujske občine. Delovno skupnost so 
tvorile delovne enote: Strokovne službe, Centralno skladišče, Vozni 
park in Hranilno-kreditna služba s posebnim statusom. Zadružni svet 
se je konstituiral 27. julija 1979 in je imel že v prvem letu 6 rednih sej. 
Prav tako se je konstituiral nadzorni odbor, zbori kmetov in delavcev 
pa so informativno spremljali poslovanje zadruge. Direktor ponovno 
ustanovljene KZ Ptuj je do leta 1983 ostal Miran Glušič. 

Vodstvo zadruge (med leti 1983–1992 je bil direktor Janez Vrečar) in 
zadružni svet so začeli delovati s polnim zamahom z željo izboljšati 
položaj v ponovno ustanovljeni Kmetijski zadrugi Ptuj. Z lastno HKS, 
ki je omogočila članom KZ in svojim komitentom, varčevanje lastnih 
sredstev z ugodnimi obrestmi in na drugi strani ugodno kreditiranje 
kmetijske proizvodnje in še kaj drugega, s sklenjenimi proizvodnimi 
pogodbami. Ob ugodnem kreditiranju so kmetje začeli s širitvijo svoje 
dejavnosti, gradnjo hlevov, tu in tam se je zgradila tudi katera stano-
vanjska hiša – seveda na črno. Tako je ob vsem tem dogajanju v gradbe-
ništvu v začetku leta 1989 nastala potreba za ustanovitev Stanovanjske 
zadruge z namenskim varčevanjem in odobravanjem stanovanjskih 
kreditov. V ta namen je bila leta 1989 v Kmetijski zadrugi Ptuj ustano-

Pojavila se je dilema, ali naj država pomaga pri obnovitvi Tovarne 
dušika Ruše ali pa bi bilo bolje graditi tovarno gnojil v Kutini. Slednja 
odločitev je zmagala.

Kmetje so v letih od 1983 do 1985 prispevali sredstva od vsakega kilo-
grama kupljenega gnojila za izgradnjo tovarne gnojil v Kutini, za kar 
so prejeli zadolžnice. V pogodbenem obdobju je vrednost tako zbranih 
sredstev zaradi inflacije zgubila svojo vrednost. Cena za 1 kg gnojila 
KAN je bila 1,5 dinarja, prispevek za izgradnjo pa 2,0 dinarja na kg.
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vljena Stanovanjska zadruga, istočasno pa je bil podpisan sporazum o 
poslovnem sodelovanju med novoustanovljeno Stanovanjsko zadrugo 
in HKS, ki je bila v 100 % lasti KZ Ptuj. V letih 1989–1990 prihaja do 
nove zadružne zakonodaje in lastninskega preoblikovanja. Do takrat 
zadružni sveti in poslej upravni odbori so morali ob vseh spremembah 
budno spremljati vsa dogajanja. Poslovodni organi so v teh letih obrav-
navali iz medijev že poznano tezo o ustanovitvi SZKB z HKS ali brez 
nje. Naposled je ostala HKS in bila na novo podprta ustanovitev SZKB 
z ustanovitvenim kapitalom, ki je pripadal KZ Ptuj. Poleg sprememb 
zadružne zakonodaje je prišlo v državi tudi do denacionalizacije in 
lastninskega preoblikovanja v lastniški strukturi živilsko-predelovalnih 
obratov in ostalih nepremičnin. Vse to je bil velik zalogaj za KZ Ptuj, 

saj je bilo leto 1992 zadnje terminsko leto za vlaganje zahtevkov. Leta 
1992 je funkcijo direktorja prevzel Stanko Tomanič in jo opravljal do 
svoje upokojitve 2005. V tem času se je postavilo tudi vprašanje orga-
niziranega odkupa mleka v Kmetijski zadrugi Ptuj, saj je bila takratna 
uradna kmetijska politika zelo naklonjena specializiranim zadrugam. 
Organi v KZ Ptuj so sprejeli in potrdili predlagano vizijo o odkupu 
mleka, ki se je preneslo v na novoustanovljeno Mlekarsko zadrugo 
Ptuj, seveda – da poslovno sodelovanje z HKS ostaja in z medsebojno 
poravnavo med MZP in KZ Ptuj. Tudi navkljub vsem tem dogajanjem 
je KZ Ptuj normalno poslovala naprej, obvladovala konkurenco in vsa 
leta prikazani poslovni rezultati niso bili nikoli napisani z rdečimi šte-
vilkami. Z željo po vedno boljših rezultatih in povečanju obsega dela 
so bili vedno prisotni tudi pogoji dela. V KZ Ptuj smo si zadali nalogo, 
da brez novih investicij zastavljenih ciljev ni moč doseči. Po sprejetih 
sklepih upravnega odbora leta 1995 smo pristopili k izgradnji objekta 
v Centralnem skladišču. S tem se je povečal in uredil odkup živine, na 
prostoru starega skladišča se je zgradilo novo, večje skladišče v sklopu 
treh hladilnih komor s kapaciteto cca 1000 m3. V letu 2000 in 2001 
se je del dela in odločanja organov preneslo na monetarno dogajanje o 
organiziranosti hranilno kreditnih služb v Sloveniji. Zakon o bančništvu 
in na njegovi podlagi sprejeti izvedbeni predpisi, da se vse HKS združijo 
neposredno z banko ali da se izvede postopek združitve HKS na najbolj 
enostaven način je imel za posledico, da se je HKS Ptuj pripojila k Zvezi 
Hranilno kreditnih služb Slovenije. To odločitev so sprejeli organi KZ 
Ptuj in organi HKS Ptuj. Ocenjujemo, da je bila odločitev pravilna. To 
ocenjujemo na podlagi deležev, ki jih ima KZ Ptuj v novoustanovljeni 
bančni instituciji DBS in v Kapitalski zadrugi, ki skrbi tudi za vračanje 
zadružne lastnine. 

Mandat direktorja KZ Ptuj je leta 2005 prevzel Marjan Jažekovič, ki 
svojo funkcijo uspešno opravlja še danes.
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INVESTIRAMO, PRENAVLJAMO, GRADIMO 

Ob tekočem poslovanju Kmetijska zadruga Ptuj še naprej deluje in daje 
poudarek novim investicijam na podlagi že prej navedenih doseženih 
rezultatov. 

1995  Izgradnja skladišča v Leskovcu in odkup 
najete trgovine v Leskovcu

1997  Centralno skladišče s hladilnimi komorami in 
odkupni depo živine

1999  Odkupno prodajni center v Cirkulanah

2002  Odkupno prodajni center v Hajdošah

2003  Posodobitev kmetijske trgovine v Trnovski vasi

2004  Nakup trgovine Zadružnik na Ptuju

2004  Nakup trgovine v Zgornji Kungoti pri Mariboru

2005  Posodobitev kmetijske trgovine v Pesnici (najem)

2006  Posodobitev kmetijske trgovine v Juršincih

2007  Obnovitev in širitev trgovine 
s pokritim skladiščem v Vitomarcih

2007  Posodobitev kmetijske trgovine v Destrniku (najem)

2008  Izgradnja nove kmetijske trgovine v Dornavi

2008  Odkupno prodajni center v Majšperku

2009  Nakup dela upravne stavbe na Ptuju

2010  Nova špecerijska trgovina z vrtnim programom 
v Bukovcih je v gradnji

Ob vseh teh naštetih investicijah pa redno poteka tudi investicijsko 
vzdrževanje in načrtovanje novih objektov. 

SKUPINA KMETIJSKA ZADRUGA PTUJ

Kmetijska zadruga Ptuj, s sedežem na Ptuju, deluje kot Skupina Kme-
tijska zadruga Ptuj s 765 člani in 115 zaposlenimi delavci.

V Skupini KZ Ptuj delujeta hčerinski podjetji: 

•  Zadružna oskrba d.o.o. s 4 zaposlenimi delavci

•  Oljarna Fram d.o.o. z 11 zaposlenimi delavci. 

V KZ Ptuj s pozornostjo spremljamo možna povezovanja in poslovna 
sodelovanja med zadrugami. V vseh poskusih nismo bili uspešni, smo 
pa pred slabimi 10 leti uspešno pripojili KZ Korena h KZ Ptuj kot dese-
to področno zadrugo. Ta pripojitev je stekla uspešno v obojestransko 
zadovoljstvo. 

Ustanovili smo tudi hčerinska podjetja. Kot prvo organizacijo proizva-
jalcev (O.P.) smo ustanovili podjetje Štajersko sadje in zelenjava d.d., 
vendar smo jo po nekajletnem neuspešnem delovanju ukinili, dejavnost 
pa opravljamo v sklopu matičnega podjetja KZ Ptuj. 

Na veleprodajnem področju smo ustanovili hčerinsko podjetje Zadru-
žna oskrba z namenom, da oskrbuje in servisira kupce in zadruge v 
slovenskem prostoru in tujini s kmetijskim repromaterialom. Zadružna 
oskrba oskrbuje zadruge, kmetijske trgovine in kmetijska posestva z 
vsem repromaterialom, ki ga potrebuje sodobno kmetovanje. Odkup 
poljščin in živine zaokrožuje naše storitve v krog popolne oskrbe: vsa 
sredstva za varstvo rastlin, širok izbor mineralnih gnojil, vse vrste 
semen, gradbeni material in še mnogo nepogrešljivih izdelkov, ki se 
potrebujejo v kmetijstvu.
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V kmetijstvu je bila zelo donosna kultura sladkorna pesa. Ko so večin-
ski delež lastniške strukture Tovarne sladkorja Ormož prevzeli tujci, 
se je leta 2005 proizvodnja sladkorne pese pričela ukinjati in tovarna 
v Ormožu je prešla postopoma v zapiranje. Kaj storiti za nadomestitev 
te uspešne in donosne kulture sladkorne pese? 

Ponudila se nam je priložnost za nakup Oljarne Fram. Odločitev za nakup 
ni bila težka, saj smo s tem nakupom nadomestili izpad proizvodnje 
sladkorne pese in pokrivanje kolobarja brez katerega sedaj v kmetijstvu 
več ne gre. Direktor Oljarne Fram je Branko Valenko.

Tradicija

Leta 1895 so v Framu delovale štiri “oljarnice” ali “žmike”. Tradicija 
in drobne skrivnosti predelovanja bučnih semen v okusno bučno olje 
so se prenašale iz generacije v generacijo. Stoletja so izpopolnila tudi 
naše oljarje, ki jim na Slovenskem, pa tudi čez mejo, ni para.

Lastnosti

Bučno olje je vsestransko uporabno v kulinariki, farmaciji in kozmetiki. 
Bučno olje uporabljamo za blažitev opeklin. Prav tako pospešuje celjenje 
razpokane in premražene kože. Blaži težave pri benigni hiperplaziji 
prostate ter utrjuje celotni urološki trakt. Nenasičene maščobne kisline 
v sodelovanju z drugimi učinkovinami pozitivno vplivajo na presna-
vljanje holesterola.

Ljudska medicina priporoča grizljanje bučnih semen, saj so odlično 
zdravilo proti črevesnim zajedalcem. Visoka vsebnost vitaminov in 
mineralnih snovi v bučnem olju pomaga pri odvajanju vode, krepi živce, 
mišičevje in vezivno tkivo ter normalizira celično presnovo. Posebej velja 
poudariti visoko vsebnost vitamina E v bučnem olju. Vitamin E zavira 
procese staranja in morda celo varuje pred angino pectoris ter rakom.

Naše bučno olje ni rafinirano, pred polnitvijo poteka le naravna filtracija 
z usedanjem drobnih delcev proti dnu cisterne.

Bučno olje hranite v temnem in hladnem prostoru. Tako bo olje ohranilo 
svoje odlične sestavine.

OLJARNA FRAM

Jeseni, ko se sonce spusti nižje in njegova svetloba ni 
več žareča, so polja naše prelepe Štajerske slikovito 
posejana z debelimi, rumeno zelenimi bučami. V 
njih je seme, iz katerega izkušeni oljarji iztisnejo 
okusno olje temnozelene barve, čudovite arome in 
prav posebnega okusa. Spoznajte bučno olje Oljarne 
Fram kot žlahtno začimbo, katero boste iz obeda v 
obed bolj častili in oboževali.

Oljarna Fram, katere 
začetki segajo v davno 
leto 1750, je najstarejša 
oljarna pri nas, po mne-
nju nekaterih, morda 
celo najstarejša v tem 
delu Evrope. Ukvarja se 
s proizvodnjo in prodajo 

kakovostnih jedilnih olj, pridelanih 
po tradicionalnem izročilu. Sodobna 
tehnološka oprema, prvovrstne surovine 
in visoko strokovno znanje omogočajo 
Oljarni Fram izpolnitev osnovnega cilja – 
ponuditi potrošnikom najboljše izdelke.

Proizvodnja bučnega olja poteka po 
tradicionalnem postopku z upoštevanjem 
najzahtevnejših standardov in predpisov, 
katerih rezultati so pridobljena »Geografska označba za Štajersko 
Prekmursko bučno olje« in potrdilo »varno živilo« Centra za higieno 
in zdravstveno ekologijo Maribor.

Branko Valenko,  
vodja komercialno 
proizvodnega sektorja 
KZ Ptuj in direktor 
hčerinskega podjetja 
Oljarna Fram
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Avtor in datum nastanka rokopisa nista znana.  
Najden v stari železni blagajni ob prevzemu Oljarne Fram. 
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Vse želje, ki se v 110 letih niso izpolnile,

vse sanje, ki niso sadu obrodile,

v prihodnjih naj letih dobijo polet,

da čimprej izpolni se nam njihov obet.

Marjan Hergan

ZAKLJUČNE MISLI OB JUBILEJU 

Zavedamo se, da so potrebe, pričakovanja in želje vas zadružnikov, za-
poslenih in poslovnih partnerjev mnogo večje od prostornine zadružne 
vreče. Zato se vsi zadružni funkcionarji s poslovodstvom na čelu trudi-
mo, da naredimo, kar največ za vas, ki ste nam to poslanstvo zaupali. 

Od vas tudi v bodoče pričakujemo dobro sodelovanje, prežeto z obo-
jestransko strpnostjo in razumevanjem.



42

STOLETJE IN DESETLETJE V MOZAIKU USPEHOV IN DONOSNOSTI SKUPINA KMETIJSKA ZADRUGA PTUJ ŽANJEMO ŽE 110 LET

43

Janko Petrovič, predsednik UO KZ Ptuj 1977–1979 in 1993–1997

OB 110–LETNICI  
KMETIJSKE ZADRUGE PTUJ

110 let zadružništva na ptujskem 
je obdobje, s katerim se lahko 
ponaša le malokateri kraj ali 

zadruga na slovenskem. V tem času je zadružni-
štvo moralo čez mnogo ovir, mnogokrat je bilo 
na silo usmerjeno in vodeno s strani države, pa 
vendar je vedno znova našlo pot do vsakega, 
tudi najmanjšega kmeta, člana zadruge.

Zadružništvo je bilo ustanovljeno z namenom 
združevanja kmetov in skupnega nastopa proti 
močnejši trgovini oziroma kapitalu.

Tudi danes, 110 let po ustanovitvi, so razmere 
skoraj enake. Kakšna ironija. Tudi danes kmete 
izsiljujejo preko predelovalne industrije kmetij-
stva. Žal smo v tem času priča zgodbi, ko tudi 
zadružništvo ne more opravljati več funkcije, 
kakršno je imelo v času pred osamosvojitvijo 
Slovenije oziroma pred globalizacijo trga. Da-
nes, ko je odprti trg svetovnega gospodarstva, 
bi moralo zadružništvo še bolj strniti svoje 
vrste, se med seboj povezati, ne pa da se držimo 
vsak na svojem. Tudi kmetje se bomo morali 
na zadrugo spomniti večkrat, ne samo takrat 
ko pač drugače ne gre.

KZ Ptuj sem kot predsednik vodil dva mandata, prvič med leti 1977 
do 1979 ter drugič med leti 1993 do 1997. Prvi mandat sem prevzel še 
kot takratni predsednik TOK KK Ptuj. Leta 1978 pa se je TOK odcepil 
od takratnega KK Ptuj in KZ Ptuj je spet začela delovati kot samostojna 
ustanova.

Drugi mandat sem kot predsednik prevzel leta 1993. To so bili burni 
časi slovenske osamosvojitve, ko se je vse hotelo postaviti na svoje noge, 
porušiti vse staro, tudi tisto, kar je bilo dobro. To je bil čas denacionaliza-
cije, bil je čas lastninjenja. Dela in dolžnosti je bilo več kot dovolj. Kljub 
vsemu pa je zadružništvo uspešno prebrodilo ta čas in danes imamo 
kar nekaj zadrug, katerih delovanje je uspešno in na katere smo lahko 
ponosni. Tudi visoki jubilej KZ Ptuj lahko praznujemo ponosno, saj je 
med uspešnejšimi v Sloveniji. Vsega tega pa ne bi bilo, če ne bi bilo v 
KZ Ptuj tudi mnogo dobrih delavcev in zvestih članov, kateri so bili 
zvesti idealom zadružništva in so s svojim poštenim delom pomagali, 
da lahko danes slavimo ta jubilej. Vesel sem, da sem tudi jaz prispeval 
svoj delež v zgodbi ptujskega zadružništva.

Janko Petrovič
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Ljubo Čuček, vodja splošno kadrovskega sektorja KZ Ptuj

KMETIJSKA ZADRUGA PTUJ 
V PODATKIH IN ŠTEVILKAH

 Ime:  KMETIJSKA ZADRUGA PTUJ z.o.o.

 Skrajšano ime:  KZ Ptuj z.o.o.

 Sedež:  2250 PTUJ, Miklošičeva ulica 12

 Organizacijska oblika :   zadruga z omejeno odgovornostjo

Število zaposlenih

Zaposlujemo 111 sodelavcev, od tega 60 žensk 
in 51 moških. 

Število delavcev se zadnja leto bistveno ne 
menja. Novih zaposlitev ni, razen v primerih, 
ko je potrebno nadomestiti delavce, ki so se 
upokojili. Odhoda delovne sile zaradi boljših 
pogojev drugje (višje plače, boljši delovni po-
goji) ne beležimo.

Izobrazbena struktura

Naši sodelavci imajo vse ravni kvalifikacije. 
Zaposlujemo 4 sodelavce z visokošolsko, 12 z 
višješolsko, 29 s srednješolsko, 55 s poklicno 
ter 11 sodelavcev s krajšo izobrazbo.

Raven kvalifikacijske strukture se zadnja leta 
dviguje. 

Delavci invalidi

V zadrugi je zaposlenih 9 delovnih invalidov, 6 moških in 3 ženske. 

Od tega so 3 invalidi s polovičnim delovnim časom – 3 ure in en s 
krajšim delovnim časom – 6 ur. Vsi invalidi so invalidi zaradi bolezni 
ali nezgod izven dela. Zadruga glede na število zaposlenih izpolnjuje 
kvoto invalidov. 

Delavci mlajši od 18 let

Delavcev mlajših od 18 let ne zaposlujemo zaradi narave dela. 

Dijaki in študenti na praksi 

Dijake in študente na prakso sprejemamo in to na delovna mesta na 
katerih jim lahko zagotovimo ustrezno varno delo z ustreznim men-
torstvom. 

Usposabljanje in izobraževanje delavcev 

V skladu z zakonodajo in na osnovi osnovnih potreb, ki jih zahteva 
delovni proces, zaposlene redno usposabljamo. Težnja v zadrugi je, 
da čim več delavcev usposobimo za opravljanje več delovnih opravil. 
Večjo pozornost posvečamo usposabljanju s področja varovanja okolja 
in delu z nevarnimi snovmi. 

Ljubo Čuček
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POSLOVALNICE KMETIJSKE ZADRUGE PTUJ 

Uprava KZ Ptuj
Centralno skladišče, Ptuj  
z odkupnim depojem in  
sedežem hčerinskega podjetja 
Zadružna oskrba
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Gradnja franšizne prodajalne z živili v Bukovcih

Trgovsko poslovni center Cirkulane
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Kmetijska prodajalna Destrnik (najem)

Kmetijska prodajalna Dornava

Kmetijska prodajalna Grajena

Trgovsko poslovni center Hajdoše in franšizna prodajalna z živili
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Kmetijska prodajalna Juršinci

Kmetijska prodajalna Leskovec

Trgovsko poslovni center Majšperk in franšizna prodajalna z živili

Kmetijska prodajalna Zgornja Kungota



56

STOLETJE IN DESETLETJE V MOZAIKU USPEHOV IN DONOSNOSTI SKUPINA KMETIJSKA ZADRUGA PTUJ ŽANJEMO ŽE 110 LET

57

Kmetijska prodajalna Markovci

Kmetijska prodajalna Pesnica (najem)

Kmetijska prodajalna Polenšak

Kmetijska prodajalna Trnovska vas
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Kmetijska prodajalna Videm 

Kmetijska prodajalna Vitomarci

Kmetijska prodajalna Zadružnik, Ptuj
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Uprava KZ Ptuj

Centralno skladišče, Ptuj 

Apače

Bukovci

Cirkulane

Grajena

Gorišnica

Destrnik

Dornava

Dvorjane

Hajdoše

Juršinci

Korena

Leskovec

Majšperk

Markovci

Pesnica

Podlehnik

Polenšak

Trnovska vas

Videm 

Vitomarci

Zadružnik, Ptuj

Zavrč

Zgornja Kungota

Zgornji Duplek

Žetale

POSLOVALNICE KMETIJSKE ZADRUGE PTUJ 

Kmetijska prodajalna Zavrč

Kmetijska prodajalna in franšizna prodajalna z živili Žetale
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S SKUPINO  
KMETIJSKA ZADRUGA PTUJ 
NA POLJIH PLODNEGA SODELOVANJA
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MESTNA OBČINA PTUJ

110 let obstoja Kmetijske zadruge Ptuj

Kmetijstvo na območju Spodnjega Podravja je tako kot 
vse druge panoge podvrženo nenehnim spremembam. V 
zadnjih letih smo bili priča hitremu zmanjševanju števila 
kmetij, kar je bila posledica rasti življenjskega standarda, 
razvoja nekmetijskih dejavnosti in zaposlitvenih možnosti 
izven kmetijstva v širšem območju. Ker pa želimo ostati 
regija, prepoznavna tudi po močnem kmetijstvu, ki nadaljnji 
razvoj gradi na grozdenju živilsko-predelovalne industrije s 
specializiranimi kmetijami in podpornimi institucijami v 
smeri razvoja blagovnih znamk, je potrebno uveljaviti vse 
razvojne priložnosti na področju kmetijstva, ki jih ponuja 
okolje. Le tako bomo lahko ostali celostno razvita pokrajina, 
v kateri bodo ustvarjalni in izobraženi prebivalci v sožitju z 
naravo ter na podlagi družbenih, naravnih in gospodarskih 
vrednot uresničevali svoje življenjske cilje.

Na področju kmetijstva obstajajo v našem prostoru številne 
razvojne priložnosti, ki jih bo mogoče uresničiti s krepitvijo 
znanja, s povezovanjem pridelovalcev in organiziranim trže-
njem, z razvojem lastnih blagovnih znamk, s povezovanjem 
različnih gospodarskih panog, s povečevanjem investicij ter 
uvajanjem tehnoloških in proizvodnih novosti. Del tega je 
tudi uspešno delovanje in razvoj Kmetijske zadruge Ptuj.

Skozi zgodovino so se posamezni družbeni sistemi zelo različno odzivali na organiziranost 
zadružništva in njegovo delovanje. Vseskozi pa so bile zadruge, med njimi tudi Kmetijska 
zadruga Ptuj, kljub različnim oblikam organiziranosti, pomemben člen v gospodarstvu in 
kmetijstvu posameznega območja. 

Kmetijsko zadružništvo ima v naših krajih močno in bogato tradicijo. Kmetijska zadruga 
Ptuj je organizacija, ki deluje na področju zadružništva že 110 let. Visok jubilej Kmetijske 
zadruge Ptuj dokazuje, da je postala močna organizacija, katere delo temelji na tradiciji 
razvoja, dvigu strokovnosti, povezovanju kmetov, partnerstvu, razvoju kmetijske stroke 
in gospodarskih koristi svojih članov. S kvalitetno in celovito ponudbo, predvsem pa s 
strokovnim in odgovornim pristopom do svojih strank, ohranja pozicijo prepoznavnega 
trgovca ter zanesljivega poslovnega partnerja v našem in širšem prostoru. Vseskozi tudi 
uspešno sodeluje z občinami, v katerih izvaja in uresničuje svojo gospodarsko dejavnost, 
v vseh segmentih dela in življenja.

Častitljiva obletnica naj bo razlog več za nadaljnji razvoj in krepitev organizacije. Nadaljnja 
razvojna pot naj bo prepletena z veliko mero vizionarstva in poguma. Verjamem, da boste 
še naprej uspešno soustvarjali prihodnost slovenskega in evropskega kmetijskega prostora.

Iskrena hvala vsem, ki ste soustvarjali to bogato zgodovino.

Dr. Štefan Čelan, 
župan Mestne občine Ptuj

Dr. Štefan Čelan
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Spoštovane članice in člani kmetijske zadruge Ptuj,  
spoštovano vodstvo, spoštovane občanke, spoštovani občani.

Kmetijska zadruga Ptuj se ponaša s častitljivo obletnico svojega delovanja. Mislim, da 
je vsa leta svojega obstoja, delovala tudi na področju, ki zajema današnjo občino Cirku-
lane. Ljubilejna obletnica delovanja, to je 110 letnica je tudi obletnica vseh tistih, ki so 
s kmetijsko zadrugo sodelovali v zgodovini ali sodelujejo danes. Vsem iskreno čestitam in 
želim še obilo plodnega sodelovanja tudi v prihodnje. Publikacija govori o tem kako se je 
to sodelovanje in delo v zadrugi odražalo pred 110 leti in kako je to sodelovanje bogato 
danes. Področje naše občine je kmetijsko področje kjer se ukvarjamo s tako ali drugačno 
vrsto kmetijske dejavnosti, ki je neposredno povezana z delovanjem kmetijske zadruge. 
Današnji časi za kmetijstvo sicer niso najbolj ugodni, problem je širše narave in je pogojen 
z raznimi problemi, ki se danes pojavljajo na področju kmetijstva in kmetijske politike. 

Občina Cirkulane, ki dobro sodeluje s kmetijsko zadrugo, spada v osrednji del vinorodnih 
Haloz. Vinogradništvo na tem področju sega daleč nazaj v zgodovino, saj je nekoč predsta-
vljalo glavni vir dohodka okoliškemu prebivalstvu. Danes ravno ta panoga doživlja velike 
pretrese in današnjim vinogradnikom povzroča veliko problemov, saj je vinogradništvo 
podcenjena panoga v kmetijstvu. Najboljše vinogradniške lege so na pobočjih Haloških 
gričev. Vinogradniško zelo znani so griči okrog cerkve svete Ane. Od sort je najbolj znan 
Renski rizling iz Velikega vrha, dobro uspevajo tudi ostale sorte kot so: Sauvignon, Laški 
rizling, Beli pinot in muškati, ki dajejo izvrstna vrhunska vina. To področje je zgodovinsko 
povezano z vinsko trto, naši vinogradniki pa spadajo med vrhunske vinogradnike. Našemu 
področju vsekakor dajejo najboljšo popotnico odlična vina, ki so znana širši javnosti. Prav 
tako je bilo na tem področju veliko živinoreje z odlično kakovostjo živinorejske proizvodnje 
mesa in mleka, ki pa je skoraj v popolnosti izginilo z redkimi svetlimi izjemami. Zelo 
pomembna panoga je bilo sadjarstvo, ki je danes živo le še za domačo pridelavo.

Na razvoj kmetijstva in življenja nasploh, pa je vplivala zraven veliko dejavnikov prav 
kmetijska zadruga, ki je imela veliko članov tudi iz našega področja. Tako je veliko pri-
pomogla k ohranjanju kmetijske dejavnosti in s tem podobe naših krajev, zagotovljala je 
svoj obstoj in obstoj kmetijstva na našem področju. 

Iskrene čestitke vsem vam spoštovane članice in člani kmetijske zadruge, iskrene čestitke 
vodstvu in vsem zaposlenim. Ob vašem-našem prazniku, ob 110 letnici delovanja vam 
želim še naprej veliko uspehov. 

Vsem bralcem publikacije pa želim, da bi se ob prebiranju teh vrstic spominjali samo 
lepih trenutkov sodelovanja s kmetijsko zadrugo in še naprej z njo poslovno sodelovali. 
Želim vam, da bi vodstvu in zaposlenim stali ob strani, jih s svojimi željami in zahtevami, 
vzpodbujali, hvalili in kritizirali takrat, ko je to potrebno in jim omogočali dobro delo 
tudi v prihodnje. 

Janez Jurgec,  
župan Občine Cirkulane

OBČINA CIRKULANE
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Ob 110. jubileju Kmetijske zadruge Ptuj

Občina Gorišnica zajema vasi Cunkovci, Zagojiči, Muretinci, Mala vas, Gajevci, Pla-
cerovci, Formin, Gorišnica, Moškanjci, Tibolci in Zamušani. Razteza se med ravninsko 
poljskim in haloško gričevnatim svetom, ki ga ločuje reka Drava, nekdaj zaradi splavarjev 
in brodarjev pomembna prometna pot. Meri 29 km2 in ima okoli 4.000 prebivalcev. 
Središče občine je Gorišnica, gručasto naselje na ptujskem polju ob magistralni cesti 
Ptuj - Ormož. 

V ravnini, v vasi Gorišnica, kjer se križata stara deželna, nekdanja rimska cesta Ptuj - 
Ormož in potok Pesnica, so v konfiguraciji zemljišča vidni sledovi utrjene postojanke 
nekdanjega dvora v Gorišnici. Po dvoru Gorišnica poimenovani vitezi nastopajo v 
spremstvu Ptujskih gospodov od leta 1235 dalje, ko se omenja Ortolfus de Gorissendorf. 
Vas Gorišnica se ponaša z najstarejšo, v celoti obnovljeno panonsko hišo – Dominkovo 
domačijo, ki je stara preko 300 let. Hiša je »cimprana«, lesena, ometana z debelo plastjo 
ilovnatega ometa. Grajena je na »ogel« (akel, na ključ). Stanovanjski in gospodarski del 
se stikata. Je muzej na prostem, vsi predmeti v hiši pa so ohranjeni. Pod slamnato streho 
skriva čudovito črno kuhinjo, izbo, shrambo, vežo, gospodarski del – skedenj, hlev, priročno 
delavnico, steljnik in zrnsko klet. 

V občini Gorišnica se zavzemamo za takšno gospodarsko politiko, ki bo samostojna, 
neodvisna in hkrati povezana z vsesplošnim gospodarskim razvojem Slovenije in Evrope. 
V vseh letih obstoja občine se lahko pohvalimo z opaznim napredkom. Na številnih po-
dročjih smo postorili veliko, poskrbeli za dobrobit naših občanov in sledili vedno novim 
izzivom. Z doseženimi rezultati smo lahko več kot zadovoljni. Uspešno smo realizirati 
številne projekte, ki smo si jih zastavili in načrtovali. 

Velik poudarek dajemo razvoju kmetijstva, ki je na našem območju pomembna gospodar-
ska panoga. Kot pretežno podeželska občina, se tod dobršen del prebivalstva ukvarja s 
kmetijstvom, ki je mnogim še vedno edini vir dohodka in preživetja. Kmetijstvo je bilo in 
bo zmeraj nepogrešljiva gospodarska panoga, saj se brez hrane preprosto ne da preživeti. 
Čeprav se je skozi desetletja zdelo, da kmetijstvo izgublja na svojem pomenu in je mnogo 
manjših kmetij propadlo, je zdaj vedno bolj v ospredju sonaraven način, ko ljudje cenijo 
tisto, kar je domače, pridelano doma. 

Nekoč smo v naši občini imeli tri kmetijske trgovine in sicer v Moškanjcih, v Muretincih 
in v Gorišnici, danes je trgovina samo še v Gorišnici. Kmetje in ostali občani so jo vzeli 
za svojo in si življenja tod brez nje več ne predstavljajo in zato še s toliko večjim veseljem 
pričakujejo izgradnjo in otvoritev nove trgovine v Gorišnici. Veseli smo, da sodelovanje 
med Kmetijsko zadrugo Ptuj, občino Gorišnica, kakor tudi njenimi občani poteka v 
obojestransko zadovoljstvo in takšnih dobrih odnosov si želimo tudi v bodoče. 

V občini Gorišnica živimo ljudje, ki smo navajeni delati in zato nam tudi ni težko vložiti 
veliko napora za uresničitev zastavljenih ciljev. Vsakega obiskovalca sprejmemo odprtih 
rok in si želimo, da bi se v naše kraje še kdaj vrnil in vest o dobrih in delovnih ljudeh, ki 
tukaj živijo, ponesel daleč naokrog. 

Kmetijski zadrugi Ptuj ob 110 letnici obstoja želim, da bo tudi v naslednjih letih še naprej 
tako dobro skrbela za razvoj kmetijstva v širši regiji. 

Jože Kokot, 
župan Občine Gorišnica

OBČINA GORIŠNICA
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OBČINA HAJDINA

Občina Hajdina spada v skupino mlajših občin v 
naši državi. V prvih letih obstoja oz. samostojnosti 
so bili narejeni prvi veliki premiki na področju 
konstituiranja organov, občinske uprave, sprejetja 
zajetnega kupa aktov s področja lokalne samo-
uprave, ureditve upravne zgradbe, na področju 
komunalne infrastrukture, kulture, športa in ostalih 
družbenih dejavnosti.

Občina Hajdina se razprostira na terasah na desni 
strani reke Drave. Zelo jo razkosavajo razne ceste, 
in sicer S-J prometnica Dunaj - Zagreb, V-Z pa 
prometnica Ormož - Slovenska Bistrica. Občani 
smo imeli v preteklosti veliko problemov s takšno 
prometno ureditvijo (prometne nesreče z najhujšimi 
izidi). Del občine pa nam je razdelil tudi odvodni 
kanal HE - Zlatoličje.

Občino sestavlja 7 naselij, vse ruralno urbanizirane. 
Osnovna šola Hajdina je leta 1999 pričela z 9-letnim 
programom. Farna cerkev sv. Martina je locirana v 
samem središču Zg. Hajdine. Na hajdinski gmajni je 
bilo v lanskem letu odprto novo veliko golf igrišče. 
V občini imamo močno razvita športna, kulturna, 
gasilska in druga društva.

Gospodarsko občina spada med srednje razvite 
občine. V naši občini je locirana mešalnica močnih 
krmil Draženci, Farma prašičev Draženci (delno), 
industrijsko obrtna cona v Slovenja vasi, večje število 
družb z omejeno odgovornostjo in samostojnih 
podjetnikov raznih dejavnosti. Kmetijstvo je dokaj 
razvito, nekaj pa je tudi farm prašičev, govedi in 

perutnine. Načrtov za prihodnje ne zmanjkuje. 
V Skorbi je eno največjih vodovodnih črpališč v 
Sloveniji. Naša dolgoročna naravnanost je ekološko 
varstvena. V bodočnosti nameravamo zgraditi 
kanalizacijsko omrežje na območju celotne občine, 
občane naravovarstveno ozaveščati, predvsem pa 
želimo zanamcem ohraniti še pitno vodo.

Največja preokupacija občinskega sveta in občanov 
sta trasi AC-Fram-Tržec in HC-Ormož-Slovenska 
Bistrica, ki so jo načrtovalci narisali po dolgem 
in počez čez občino Hajdina in v razgovorih ne 
upoštevajo mnenja naše občine.

V občini so bogata arheološka najdišča. Del Hajdine 
je v postopku za pridobitev arheološkega spome-
nika državnega pomena. Tudi naselje Ghandin se 
pojavlja ob boku rimske Petovione, katere del se 
je razprostiral prav na območju Sp. in Zg. Hajdine.

Po številu prebivalcev spadamo s 3800 prebivalci 
med srednje velike občine in smo bili v preteklosti 
zaradi določenih političnih odločitev okrnjeni za 
približno 700 prebivalcev. Župnija šteje 5200 ljudi.

Občinski praznik imamo premičen in ga slavimo 
vsako leto v soboto pred Martinovo nedeljo v 
mesecu novembru. Takrat se na tradicionalni 
Martinovi prireditvi Iz mošta vino, pridi na Hajdino 
zahvalimo sv. Martinu, našemu farnemu patronu, za 
minulo letino, mošt prekrstimo v vino, imenujemo 
kletarja letnika in sv. Martina poprosimo za vnaprej.

OBČINA KIDRIČEVO

Zadružništvo na Slovenskem je vseskozi igralo pomembno vlogo pri razvoju slovenskega 
podeželja, kmetijstva, vsekakor tudi zaščiti malega kmeta. Razvilo se je iz potreb delovnega 
ljudstva. Slonelo je v glavnem na načelu samopomoči članov. Zadružništvo kot oblika 
organiziranja posameznikov ima povsod po svetu dolgo tradicijo in je pomemben dejavnik 
tudi v nacionalnih ekonomijah. Temeljna ideja zadružništva pa je gospodarska pomoč 
kmetu z namenom zaščite oziroma pomoči in je vseskozi reševalo le-tega v času gospo-
darskih kriz. Ob stodeseti obletnici delovanja Kmetijske zadruge Ptuj vam čestitamo in 
želimo, da se tradicija zadruge in zadružništvo na Dravskem polju razvijata  in ohranjata.

Jože Murko,  
župan Občine Kidričevo
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OBČINA JURŠINCI

Občina Juršinci se razprostira na površini 3625 
ha, v njej živi 2358 občanov (od tega 322 starih 
65 let in več) v 670 gospodinjstvih, ki so pretežno 
kmetijske narave, saj se preko 85% njenega pre-
bivalstva ukvarja prav s kmetijstvom. Občina je 
nastala 29.12.1994; nastala je iz celotnega območja 
KS Juršinci in naselja Hlaponci, ki je prej spadalo 
pod KS Polenšak. Ozemlje občine zavzema del 
vinorodnega gričevja Slovenskih goric na obeh 
straneh regionalne ceste Ptuj – Juršinci – Gornja 
Radgona, ter del Pesniške doline. Po pobočjih ter 
slemenih ležijo vinogradi. Prebivalci se pretežno 
ukvarjajo z vinogradništvom ter sadjarstvom. Na 
območju občine zelo razvito trsničarstvo in sad-
jarstvo, ki nudi visoko kvalitetne pridelke. Juršinci 
so znani predvsem po trsničarstvu, saj Trsničarsko 
zadrugo Juršinci poznajo po vsej Evropi. Občino 
Juršinci sestavlja 13 vasi oziroma naselij: Bodkovci, 
Dragovič, Gabrnik, Gradiščak, Grlinci, Hlaponci, 
Juršinci, Kukava, Mostje, Rotman, Sakušak, Senčak 
pri Juršincih, Zagorci.

Javne zgradbe, zavodi in podjetja v Juršincih so: 
Osnovna šola Juršinci, vrtec, ambulanta, zoboz-
dravstveni zavod, pošta, župnijski urad (cerkev), 
občina, bencinska črpalka, gostilne.

Leta 1905 je bila ustanovljena prva Trsničarska 
zadruga na Spodnjem Štajerskem. Leta 1906 pa se 
je tukaj ustanovila cerkev Sv. Lovrenca. Tukaj stoji 
tudi spomenik padlim vojaške čete v I. svetovni vojni 
in spomenik padlim v II. svetovni vojni. Društvo za 
ohranjanje in razvijanje dediščine, Herbersteinova 
klet, Društvo rojaka Janeza Puha, Kud Dr. Anton 
Slodnjak, Trsničarska zadruga Juršinci ipd. pa so 
značilnosti te preproste vasice.

Ena od realnih možnosti izboljševanja kakovosti 
življenja v občini je v razvoju turizma, saj obstaja 
veliko možnosti ponudb turističnih produktov 
(vinogradi z zidanicami, sadni nasadi, turizem na 
kmetiji, turistične znamenitosti; kot so razna kužna 
znamenja, ledenice, rimska grobišča-gomile,…). 

Ob predstavitvi Občine Juršinci zmeraj nastane 
dilema, kaj predstaviti in na kakšen način opisati 
občino, ki leži v osrčju vinogradniškega gričevja 
Slovenskih goric. Kraj Georgendorf, se omenja 
že l. 1320, ime Juršinci pa se pojavlja l. 1409, kar 
kaže na več stoletnost obstoja teh krajev, kjer se 
je ob trsničarstvo in vinogradništvo, ki je značil-
no za občino, razvijalo tudi bogato kulturno in 
družabno življenje. 

V zavedanju pomembnosti turističnega razvoja 
regije in države želi tudi občina Juršinci popotnikom 
in kolesarjem ponuditi največje zadovoljstvo ob 
spoznavanju krajev in vasi v občini. Ob čudovitih 
podobah narave boste v Juršincih uživali, ko boste 
obiskali muzej največjega slovenskega izumitelja 
Janezu Puha, ki se nahaja v idilični »cimprači«, kjer 
se je slednji rodil. Ne daleč stran od muzeja se 
na nadmorski višini 352 metrov nahaja »razredni 
stolp na Gomili«, s katerega je moč videti celotne 
Slovenske gorice in Ptujsko polje vse do Pohorja. 

V Juršinci se turisti lahko sprehodijo po poteh ob 
številnih ribnikih, kjer se nahaja tudi zaščiteno 
območje rastišč močvirskega tulipana, sprehajalci 
ob ribnikih se lahko okrepčajo z ribami ali giba-
nicami na turistični kmetiji Amur, tod pa boste se 
seznanili tudi z domačijo velikega jezikoslovec 
dr. Anton Slodnjak, o čemer priča tudi spominska 
plošča iz leta 1983. Dr. Anton Slodnjak je bil literarni 
zgodovinar, kritik in pripovednik, ki se je rodil prav 
na tej kmetiji. 

Muzej Društva gospodinj Juršinci si boste lahko 
ogledali na izletniški turistični kmetiji Marte in 
Simona Toplaka, v centru Juršinci ob idilični cerkvi 
Sv. Lovrenca pa boste »našli« muzej Društva za 
ohranjanje in razvijanje Juršinci. Kulinarične dobrote 
in kvaliteto domačih vin boste lahko okušali na že 
omenjeni kmetiji Marte in Simona Toplak, kmetiji 
Slaček Matija in Elizabete, gostinsko turističnem 
hramu »Herbersteinova klet«. Ob tem pa je v občini 
še veliko število bifejev in barov, kjer popotniki in 
kolesarji velikokrat zaznajo občutek domačnosti 
in topline »naših« ljudi, občutek pozabljenega in 
nekoč lepega življenja. 

Ena izmed možnosti ekonomskega razvoja 
Občine je v povezovanju lokalne skupnosti 
s Kmetijsko zadrugo Ptuj, kjer se bi ob 
»razvojni« vlogi le te, ki jo ima na področju 
sodelovanja s kmetijskimi subjekti, razvijali 
pogoji, ki bodo pomenili ustvarjanje sinergij-
skih učinkov obeh partnerjeva; kmetijstva in 
zadruga. Gre za sistem, ko se ob vzpostavitvi 
ekonomskih (cene) in poslovnih (posodobitev 
zadruge,opomba; skladišča) ) pogojev lahko 
ustvari takšen poslovno partnerski odnos, ki 
bo temeljil na potrebi kmetijskega sektorja po 
sodelovanju, na drugi strani pa bo zadrugi 
partnerski odnos omogočal ustvarjanje novih 
vizij razvoja svoje dejavnosti na podeželju. 
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OBČINA KUNGOTA

Občina Kungota se je rodila koncem leta 1994 
in leži v gričevnatem svetu zahodnih Slovenskih 
goric. Tod je nekoč bilo Panonsko morje, njegove 
usedline so potoki razrezali v živahne gorice s 
podolgovatimi, ponekod strmimi a v vrhovih 
običajno lepo zaobljenimi slemeni ter kopami, ki 
jih ločujejo grape. To je svet blagodejnega sonca 
in nežnih jutranjih jesenskih meglic. Prisojne strani 
pobočij so posejane z vinogradi in sadovnjaki, 
nižine z njivami in osojne strani z gozdovi. V tej 
mladi, prijazni podeželski občini živi v devetnajstih 
naseljih na površini 4.887 ha 4.713 prebivalcev, 
večina na podeželskem svetu, del pa v strnjenih 
naseljih, v vaseh: Spodnja Kungota, Zgornja Kun-
gota, Svečina, Jurij ob Pesnici 

Kljub najtršim pritiskom industrializacije v prete-
klem obdobju je, zahvaljujoč trdnosti in vztrajnosti 
tukaj živečih ljudi, ostala pokrajina čista. Razvila 
se je manjša obrtniška in trgovinsko - storitvena 
dejavnost. Precej prebivalstva pa se je ostalo v 
kmetijstvu, predvsem v vinogradništvu, pa tudi 
sadjarstvu.

Prav povsod pa je najti veliko prijaznih ljudi - ob-
čanov, ki rade volje postrežejo obiskovalca z dobro 
kapljico in okrepčajo s pristno domačo hrano. 
Občina Kungota je občina v razvoju, občina, katere 
občani so ljudje, ki so vrasli v to zemljo, trmasti, 
vztrajni in vzdržljivi kot trta, ki jo negujejo s poseb-
no skrbjo. Skratka, lahko bi rekli, da je to deželica 
sonca in grozdja, svetovno znanega vina, prijaznih 
in veselih ljudi. Razgibana gričevnata pokrajina 
je kot nalašč za ljubitelje narave, saj kar vabi, da 
se čeznjo sprehodite in uživate na svežem zraku 
ali pa se ustavite v kakšnem prijetnem gostišču, 
turistični kmetiji ali izletniški točki. Vsega tega v 
naši občini ne primanjkuje. V vsaki vaški skupnosti 
boste naleteli na kulturno-umetniško društvo, kjer 
delujejo med drugimi skupinami večji ali manjši 
pevski zbori. Za lep izgled in promocijo krajev pa 
se skupaj z občino trudijo tudi turistična društva. 
Vsako leto le ta v vsaki vaški skupnosti pripravijo 
svoj del občinskega praznika. Tako v Juriju v aprilu 
žegnajo konje na Jurjevanju, V Zg. Kungoti v juniju 
pripravijo praznik Cvetja in peciva, v Sp. Kungoti v 
juliju na Klopotčev festival postavljajo klopotec, v 
Svečini pa že 29 let organizirajo Kmečki praznik.

Občina Majšperk je bila ustanovljena leta 1995 
in leži na zahodnem delu Haloz. Meji na Občino 
Kidričevo, Slovensko Bistrico, Makole, Rogaško 
slatino, Rogatec, Žetale in Videm. Središče Občine 
je naselje Majšperk, ki leži 16 km jugozahodno od 
mesta Ptuj. Danes ima občina

Občina Majšperk leži ob robu široke doline, po 
kateri teče reka Dravinja. Na vzhodni in južni strani 
ga obdajajo zelena pobočja Haloz, na severni in 
zahodni strani pa relativno nizko gričevje Savin-
skega, ki deli Dravinjsko dolino od Dravskega 
polja. Kraj Majšperk je dobil ime pred več stoletji 
po mogočnem gradu, ki se je vzpenjal nad vasjo. 

OBČINA MAJŠPERK

Zgodovinski viri se dotikajo Majšperka že v 12. 
stoletju, ko se omenja grad Monsberg, kot je bilo 
ime tudi kraju že leta 1168. Že v zgodovini je bil 
Majšperk pomemben v gospodarskem pogledu, 
kmetijstvo je v teh krajih vseskozi predstavljalo 
pomemben delež pri razvoju gospodarstva in 
ohranjanju krajine. Šola je v naših krajih obstaja že 
leta 1803, danes pa ima občina zraven sodobno 
urejene šole tudi vrtec in dve podružnični šoli, 
zdravstveni dom, lekarno, policijsko pisarno, banko 
in pošto. Zelo pa smo ponosni na biser gotike, to 
je bazilika Marije s plaščem na Ptujski gori, ki v tem 
letu praznuje 600 letnico obstoja.

Za sam razvoj kmetijske dejavnosti v občini Majšperk pa je v vsej svoji 110 letni zgodo-
vini velik delež prispevala Kmetijska zadruga Ptuj. Že od svojega nastanka je pomagala 
kmetom pri nakupu in prodaji kmetijskih izdelkov v samem kraju. Do lanskega leta je 
Kmetijska zadruga Ptuj v Majšerku poslovala v starih prostorih pri cerkvi Sv. Miklavža 
ob glavni regionalni cesti. V lanskem letu pa je zgradila novo poslovalnico z živili in 
kmetijsko opremo na novi lokaciji, povečala ponudbo svojih proizvodov in veliko prispevala 
k lepši ureditvi kraja. Na to novo pridobitev smo v Majšperku še posebej ponosni. Kot 
dokaz dobrega sodelovanja Kmetijske zadruge Ptuj s kmeti in krajem je tudi praznovanje 
okroglega jubileja 110 let. 

Ob tem visokem jubileju vam v imenu občanov Občine Majšperk in v svojem imenu 
iskreno čestitam in želim, da nadaljujemo s tradicijo dobrega sodelovanja, predvsem pa 
vam želim uresničitev načrtovanih ciljev v prihodnosti. 

Dr. Darinka Fakin,  
županja Občine Majšperk
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OBČINA MARKOVCI

110 let delovanja Kmetijske zadruge Ptuj je visok jubilej, spoštovanja vredno obdobje 
delovanja za potrebe našega kmetijstva, ki ohranja svojo dejavnost tudi skozi zadružništvo.

 V Kmetijsko zadrugo Ptuj se povezujejo tudi kmetje naše občine. V času delovanja je 
zadružništvo doživljajo velike spremembe. Spomnim se še zadrug, ki so bile skoraj v vsaki 
vasi, po osvoboditvi tudi v Bukovcih in Markovcih in v sosednji občini v Muretincih, 
kjer sem leta 1959 dobil zaposlitev kot kmetijski tehnik. Poleg strokovnega dela, uvajanja 
kooperacijskih odnosov, ki ga kmetje niso sprejemali z največjim razumevanjem, sem se 
ukvarjal tudi s socializacijo v kmetijstvu. Vloga zadrug, ki so se kasneje združevale v večje 
(Muretinci, Moškanjci, Markovci, Ptuj) se je spreminjala iz obdobja v obdobje. Zadruga 
je postajala vse bolj ekonomsko zasnovana, vendar kljub temu zadruga še vedno opravlja 
nalogo, za katero je bila ustanovljena in sicer povezovanje kmetov v komercialnem smislu, 
predvsem zaradi lažjega nastopanja na trgu.

Kmetijska zakonodaja in kmetijsko šolstvo sta omogočila, da je vedno več kmetov strokov-
no usposobljenih za prevzem kmetij. Zadruge pa so zaradi tega zgubile prvotno funkcijo 
pospeševanja v kmetijstvu. Pospeševalci so se preselili na kmetijske zavode.

Tako kot v gospodarstvu, so vidne ekonomske spremembe tudi v kmetijstvu zato se bo. 
organiziranost kmetijskih zadrug morala prilagajati ekonomskim razmeram. Osnovno 
povezovanje kmetov zaradi skupnega nastopa na trgu, bo moralo ostati, saj to je interes 
ustanoviteljev. Karkoli se bo dogajalo, zadruge bodo verjetno ostale.

V minulih 110 letih so bili naši kmetje aktivni kreatorji ptujskega zadružništva, prepričan 
sem, da bodo tudi naprej.

Občina Markovci in župan iskreno čestitata ob 110 letnici delovanja kmetijske zadruge 
Ptuj. Vsem , ki so jo in jo še ustvarjajo, pa želimo še veliko nadaljnjih uspehov.

Franc Kekec, 
župan Občine Markovci

OBČINA RAČE - FRAM

Spoštovani!

Ob pomembnem jubileju - 110. letnici obstoja in 
uspešnega delovanja Kmetijske zadruge Ptuj  
iskreno čestitam in vam želim še obilo nadaljnjih 
poslovnih uspehov!

Branko Ledinek,  
župan Občine Rače-Fram
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OBČINA TRNOVSKA VAS

Občina Trnovska vas je zaključena geografska ce-
lota, naslonjena na regionalno cesto Ptuj – Lenart, 
prav zaradi tega se je razvila v podeželsko močno 
občino med dvema mestoma. Občina Trnovska vas 
obsega sedem vasi: Biš, Bišečki Vrh, Črmlja, Ločič, 
Sovjak, Trnovska vas in Trnovski Vrh. 

Področje občine Trnovska vas je bilo poseljeno že 
v predrimskem času, iz pozne antike pa naletimo 
na gomile (oblike pokopa v naseljih Biš, Črmlja, 
Ločič in Trnovska vas). V srednjem veku sledimo 
kontinuirani in bogati poselitvi že pred zapisi v 
dokumentih (Ločič 1307, Črmlja 1320). Urabrialni 
in listinski zapisi dokazujejo za tiste čase izredno 
bogate vasi. Jožefinske reforme so bile podlaga 
za ustanovitev šole 1790, ki jo je že po nekaj letih 
obiskovalo do 100 otrok, tudi iz sosednje fare Sv. 
Urbana (Ločič). V isti čas segajo zametki današnje 
fare z ustanovitvijo lokacije Sv. Bolfenka. Čeprav 
je v prejšnjem stoletju nastalo več občin, sta bili 
fara in šola vedno močnejši argument povezo-

vanja. Oblikovala se je zaključena celota, kar se 
je odrazilo na ustanovi enotne občine v začetku 
30-tih let tega stoletja. Po drugi svetovni vojni je 
bil ustanovljen Krajevni ljudski odbor za območje 
Trnovske vasi, leta 1952 pa Občinski ljudski odbor 
Trnovska vas v istih mejah, kot prva komasirana 
občina. Leta 1962 so bile ustanovljene tudi farne 
meje s krajevno skupnostjo (današnjo občino). 
Pred enajstimi leti smo se odločili za samostojno 
Občino Trnovska vas.

Urejene kmetijske površine ponujajo velike možnosti 
na področju kmetijstva. Najpomembnejše panoge 
v kmetijstvu: reja govedi, reja prašičev, predelovanje 
vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik. 

Najpomembnejše panoge v gospodarstvu: 
gradbeništvo, gostinstvo, finančno posredništvo, 
poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne 
storitve, proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov.

Namen zadruge je pridobivanje gospodarskih koristi za člane, ki na določen način sode-
lujejo z zadrugo in tako skupno nastopajo na trgu. Zadruga razporeja gospodarske koristi 
med člane glede na njihovo sodelovanje z zadrugo. In prav to Kmetijska zadruga Ptuj 
zelo dobro izvaja na našem območju. Potrditev, da zadruga vsa ta leta dobro opravlja 
svojo nalogo dokazuje članstvo naših občanov.

Ob visokem jubileju Vam čestitam in želim, da izpolnite načrte, ki ste si jih zadeli. Želim 
si nadaljnjega sodelovanja z vami. 

Alojz Benko,  
župan Občine Trnovska vas

OBČINA VIDEM

Spoštovani kmetje zadružniki in vsi zaposleni v Kmetijski zadrugi Ptuj!

Ob tako visokem jubileju, stodeseti obletnici delovanja Kmetijske zadruge Ptuj, me obdaja 
občutek ponosa in odgovornosti do naših prednikov, kajti zadružništvo ima v Vidmu dolgo 
tradicijo in pestro razvojno pot.

Bitka za obstoj slovenskega kmeta je prekalila zadružništvo, da se je ves čas krepilo , 
začetki gibanja v Vidmu segajo v leto 1930. Pomembna vloga zadruge je bila in tudi 
danes temelji na nabavni, prodajni in pospeševalni dejavnosti .

Naši občani so aktivni udeleženci v strategiji razvoja KZ Ptuj preko delovanja njenih 
organov kakor tudi pri ustvarjanju tržnega deleža. 

Prepričan sem, da je prav slovenski kmet obdržal identiteto slovenskega naroda in gojil 
nacionalno zavest vsakega posameznika.

Ob sto deseti obletnici čestitam Kmetijski zadrugi Ptuj, njenim članom in delavcem, ki jim 
želim čim več poslovnih uspehov in uspešno vključevanje v videmski in slovenski prostor.

Komercialna povezava kmetov je edina možnost ohranjanja in razvoja podeželja, to pa 
je tudi strategija politike razvoja naše občine.

Friderik Bračič,  
župan Občine Videm



80 81

OBČINA ŽETALE

110 let Kmetijske zadruge Ptuj

110 let je dolga doba v primerjavi s človeškim življenjem, predvsem pa v primerjavi s 
starostjo naše občine, ki v novejšem obdobju šteje komaj 12 let. S tega vidika je moja 
naloga oceniti pomen Kmetijske zadruge Ptuj za naše lokalno okolje izjemno zahtevna 
in prav gotovo ne bom mogel objektivno oceniti izjemne vloge, ki jo je imela Kmetijska 
zadruga Ptuj v vsem tem dolgem obdobju v našem okolju. 

Prav gotovo pa ne bom pretiraval, če zapišem, da bi bilo težko življenje tukajšnjega ma-
lega kmeta v vsem tem obdobju, še težje, če mu ne bi ob strani stala zadruga. Iz otroštva 
se spomnim, da smo v tistih zares težkih časih na zadrugo lahko prodali vse kar smo 
pridelali ali nabrali v naravi (živino, teličke, domača jabolka, jajca,  kostanje, maline, 
ribez, borovnice, jurčke, lisičke, zdravilna zelišča…). Zaslužki za današnje pojme niso bili 
veliki so pomenili veliko za skromno preživetje. Pozneje je zadruga pospeševala pridelavo 
vrtnin in poljščin. V Žetalah smo pridelali na tone kumaric, katerih pridelava je bila 
nekaj časa zelo pomemben vir dohodkov na naših majhnih kmetijah. Zadruga je tudi 
organizirala odkup mleka. V tistih začetnih letih, so praktično od vsake hiše prodajali 
mleko. Za današnje pogoje so bile količine smešne, vendar takrat zelo pomembne. Z 
zadrugo so praktično sodelovale vse kmetije od majhnih do največjih.

Danes je v pogojih tržnega gospodarstva ( beri divjega kapitalizma) vse drugače. Večina 
naših malih kmetij in pol kmetij se je iz malih proizvajalcev prelevila v potrošnike. Velika 
večina naših kmetij nič več ne proizvaja in prodaja, temveč še samo kupuje. Na žalost smo, 
zaradi majhnega števila prebivalcev, še za prodajalce nezanimivi. Kar nekaj let v Žetalah 
ni bilo prodajalne z mešanim blagom. Edino kar je ostalo je bila zadružna prodajalna z 
reprodukcijskim materialom, ki je tudi po zaslugi iznajdljivega in podjetnega poslovodje 
praktično ponujala mnogo več in blažila potrebo po živilski trgovini. Zato smo bili  v 
Žetalah toliko bolj vesli, ko se Kmetijska zadruga odločila posodobiti zadružno trgovino 
in zraven urediti še franšizno trgovino z živili.

Vloga Kmetijske zadruge Ptuj  se je skozi zgodovino spreminjala vseskozi pa je bila zelo 
pomembna. Čestitam Kmetijski zadrugi Ptuj za uspešno delo v vseh teh letih in ji želim 
uspešno delo tudi v prihodnje.

Anton Butolen,  
župan Občine Žetale
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OBČINA SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH

Občina se razprostira po gričevnatem svetu osrednjih 
Slovenskih goric; med Ptujem, Lenartom, Radenci, 
Gornjo Radgono in Ljutomerom. Prebivalci se 
večinoma ukvarjajo s sadjarstvom, poljedelstvom, 
živinorejo in vinogradništvom, prisotna pa je tudi 
gostinsko-turistična dejavnost.

Občina ima tudi Osnovno šolo kjer otroci obiskujejo 
prvih 6 razredov, zadnje tri pa obiskujejo v matični 
šoli v Cerkvenjaku. 

Prve pisane omembe nekaterih naselij današnje 
občine segajo v 13 stoletje. V državnem arhivu na 
Dunaju je ohranjenih še nekaj listin.

Poseljenost teh krajev je zagotovo bila že v pre-
drimskem in rimskem času, čeprav materialnih 
dokazov za to ni. Je pa tukaj blizu peljala rimska 
pot od Ptuja do Radgone. Poznoantične gomile v 
okolici dokazujejo poselitev v tem delu Slovenskih 
goric.  Še posebej ob pritokih reke Pesnice, ki je 
takrat z zamočvirjeno in zaraslo pesniško dolino 
ta gričevnat svet delila na dva dela. Iz navedenega 
sklepamo na prometno povezavo SV-SZ, kar je 
razvidno iz kasnejše slovenske poselitve.

Ko vas bo pot vodila v Slovenske gorice ste do-
brodošli tudi pri nas in ne pozabite fotoaparata.



S SKUPINO  
KMETIJSKA ZADRUGA PTUJ 
NA KRILIH POSLOVNE ODLIČNOSTI



Za nadaljnja navodila in pojasnila se obrnite na:
Syngenta Agro d.o.o., Kržičeva 3, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/436 12 03, faks: 01/436 12 14
e-pošta: nasveti.silj@syngenta.com

prilagodljivost
MAXimalna

MAXimalna

MAXimalen

učinkovitost

pridelek
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VENSKI  PROIZVOD                  NESELEKTIVNI TRANSLOKACIJSKI 
HERBICID S SISTEMIČNIM DELOVANJEM

Uporaba:
• v vinogradih
• v sadovnjakih
• na strniščih
• v gozdnih nasadih
• na nekmetijskih površinah
 
Za zatiranje enoletnega (semenskega)
ozkolistnega in širokolistnega plevela zadostuje 
odmerek 2 - 3 L/ha. Pri zatiranju večletnega 
plevela priporočamo uporabo 3,5 - 9 L/ha, 
odvisno od vrste plevela.
 
Pred uporabo preberite priloženo navodilo!
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Evropa investira  
v podeželje 

Evropski kmetijski sklad  
za razvoj podeželja

Republika Slovenija Organ upravljanja LAS Haloze

Sejmišče bo odprto med 10. in 18. uro.

ČETRTEK - 06.05.2010

Otvoritev sejma in obletnica praznovanja Albin Promotion uspešnega delovanja  
z ansamblom BIČ BOYSI

PETEK - 07.05.2010

Praznovanje KZ Ptuj ob 110. obletnici in Orfejčkova gostilna,  
po oddaji zabava z ansablom EKART

SOBOTA - 08.05.2010

Dan rocka – natečaj »Naj rock skupine«, zabava z ansamblom DRUGO DUGME

NEDELJA - 09.05.2010

Tekmovanje v kuhanju haloške kisle juhe,  
zabava z humoristom GEZA in FANTJE IZPOD VURBERKA

Zanimivo sejemsko in obsejemsko dogajanje s številnimi razstavljalci od blizu in daleč!

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA HALOZE, PRJ HALO, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane, T: 02 795 32 00, info@halo.si

OBČINA 

GORIŠNICA

OBČINA 

CIRKULANE

OBČINA 

PODLEHNIK

OBČINA 

ŽETALE

OBČINA 

ZAVRČ

OBČINA 

VIDEM

OBČINA 

MAJŠPERK



•  popolne ter dopolnilne krmne mešanice

•  energijski in beljakovinski koncentrati

•  mineralno vitaminske mešanice SUPERMIKSI

•  mlečni nadomestki

•  brezplačno strokovno svetovanje ter izračuni krmnih obrokov



KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD PTUJ
Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj
tel.: (02) 749 36 10, fax: (02) 749 36 20
E-pošta: kgz@kgz-ptuj.si
www.kgz-ptuj.si

OSEMENJEVALNO SREDIŠČE ZA PLEMENSKE BIKE
OSEMENJEVALNO SREDIŠČE ZA PLEMENSKE MERJASCE

KMETIJSKO SVETOVALNA SLUŽBA
SLUŽBA ZA SELEKCIJO IN KONTROLO PROIZVODNOSTI V ŽIVINOREJI

LABORATORIJ ZA ANALIZO MLEKA
KEMIČNI LABORATORIJ ZA ANALIZO TAL IN KRME, VINA ITD.

FADN PISARNA
RAČUNOVODSKI SERVIS ZA KMETOVALCE

LAS-BOGASTVO PODEŽELJA OB DRAVI IN SLOVENSKIH GORICAH
DOBROTE SLOVENSKIH KMETIJ

OSEMENJEVALNO SREDIŠČE ZA PLEMENSKE BIKE
OSEMENJEVALNO SREDIŠČE ZA PLEMENSKE MERJASCE

KMETIJSKO SVETOVALNA SLUŽBA
SLUŽBA ZA SELEKCIJO IN KONTROLO PROIZVODNOSTI V ŽIVINOREJI

LABORATORIJ ZA ANALIZO MLEKA
KEMIČNI LABORATORIJ ZA ANALIZO TAL IN KRME, VINA ITD.

FADN PISARNA
RAČUNOVODSKI SERVIS ZA KMETOVALCE

LAS-BOGASTVO PODEŽELJA OB DRAVI IN SLOVENSKIH GORICAH
DOBROTE SLOVENSKIH KMETIJ

KARSIA, Dutovlje, d.o.o., Poslovalnica Ljubljana, Tržaška 132, 1000 Ljubljana,
tel.: 01-423-33-84, fax.:01-257-63-72, gsm: 031/394-227, 051/319-517

prijava na naslov: info@karsia.si
BREZPLAÈNI NASVETI PO  ELEKTRONSKI POŠTI vsakih 7-10 dni

www.karsia.si

NEPOGREŠLJIVI PRI VARSTVU IN PREHRANI
 VAŠIH RASTLIN!

NEPOGREŠLJIVI PRI VARSTVU IN PREHRANI
 VAŠIH RASTLIN!

Več o našem prodajnem programu in nagradah
za zveste kupce si lahko preberete na našem
spletnem portalu:

www.agrosaat.si
in v našem novem katalogu “Gospodarjev priročnik 2010”.

*

Iz majhnega zraste veliko.

d.o.o.

Zaupanje. Prihodnost. Zanesljivost.Zaupanje. Prihodnost. Zanesljivost.
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SEMENSKA KORUZA SEMENSKI KROMPIR JARA IN OZIMNA ŽITA INDUSTRIJSKE RASTLINE TRAVINJE VRTNINE IN ROŽE

POZOR!

Nagrade* za

zveste kupce

tudi v letu

2010.

Več o našem prodajnem programu in nagradah
za zveste kupce si lahko preberete na našem
spletnem portalu:

www.agrosaat.si
in v našem novem katalogu “Gospodarjev priročnik 2010”.

*



   

PRODAJNI PROGRAM

PVC prti

sympatex

umetna trava

predpražniki

delovna zaščita  
(rokavice, obleke, čevlji ...)

PVC in gumi cevi

tehnična guma ...

OPTIMA TEKS, d.o.o.

Cankarjeva ulica 4

3214 Zreče

OPTIMA TEKS



Zanesljiv partner na področju 
varstva in prehrane rastlin, 
specialnih orodij ter vinarstva. www.metrob.eu

METROB d.o.o.
Začret 20a, 3202 Ljubečna
T.: 03 7806 330
F.: 03 7806 341
M.: 041 656 938
e-pošta: info@metrob.si Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

Celovška 135, 1000 Ljubljana, Slovenija
T 01 513 66 00 • F 01 513 66 50

E kgzs@kgzs.si • S www.kgzs.si

Za razvoj slovenskega podeželja



Zbirajte lepe trenutkeZbirajte lepe trenutke s kartico Mercator Pika. Pristopnice so na voljo na vseh prodajnih mestih Mercator in v vseh prodajalnah partnerjev v sistemu kartice 
Mercator Pika. Dodatne informacije poiščite na www.mercatorpika.si ali pokličite brezplačno telefonsko številko 080 2 080. Nakupi s kartico Mercator 
Pika in določeno število zbranih pik vam lahko v določenem bonitetnem obdobju prinesejo dodatni 3- do 6-odstotni popust na vso ponudbo.

Živite s Piko!

3-6%

Z zbranimi pikami s 
kartico Mercator Pika

popusta.

Igraje do ugodnosti
Koliko dobrih stvari se vam zgodi, ne da bi morali 
zanje storiti kaj posebnega? Ena od njih je od 3- do 
6- odstotni popust na vso ponudbo, ki vam ga 
prinesejo nakupi s kartico Mercator Pika in določeno 
število zbranih pik v določenem bonitetnem obdobju. 
Bonitetne pike zbirate z običajnimi gospodinjskimi 
nakupi v Mercatorjevih živilskih prodajalnah, Hura! 
diskontih, prodajalnah Intersport, Beautique, 
Modiana, Maxi, Modna hiša, Avenija mode, 
M Tehnika, M Pohištvo, M Gradnja, Mercator 
Restavracije, poslovalnicah M holidays in pri 
zunanjih partnerjih. Poleg tega lahko z brezplačno 
plačilno-kreditno kartico Mercator Pika vaše nakupe 
odplačujete tudi na več obrokov brez obresti. P
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PODJETJE ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO TER STORITVE d.o.o.  
Ljubljanska c. 99, 2310 Slov. Bistrica, Tel. 02 80 50 510, Fax. 02 80 50 511

NUDIMO VAM:

IZDELKE IZ LASTNE PROIZVODNJE:
samokolnice, napajalniki za živino, škropilnice bakrene, verige za privez živali,  

škropilne palice, grelci za mošt, pokrivne folije Gredin

PROIZVODE ZA POTREBE V KMETIJSTVU:
Motorne žage Husqvarna, Stihl, kosilnice Husqvarna in Partner, 

parkovni traktorji Husqvarna in Partner, čistilni program Kärcher,

enološka sredstva, kadi PVC, posode INOX, 

pretočne črpalke in filtri Rover, ročno orodje,

kmetijski repromaterial

posebna ponudba:

ROBOTSKA KOSILNICA 
AutoMower iz Husqvarne



Gradivo za objavo v publikaciji:

Zgodovinski arhiv na Ptuju

Arhiv Zadružne zveze Slovenije

Arhiv Kmetijske zadruge Ptuj

Zakon o zadrugah RS

Literatura Janeza Evangelista Kreka

Objave v tiskanih medijih

Čas je zlato, pravijo,  
a ne prinaša zlata, če si ne vzamemo časa:  
za delo, ki predstavlja ceno uspeha,  
za razmišljanje kot izvor moči,  
za branje, ki je temelj znanja.



 skupina
 kmetijska 
 zadruga
 ptuj


