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Decembra 2013 smo odprli prenovljene prostore Obnova je samo en del uresničitve planov Kmetijske 
maloprodajne enote v Zgornjem Dupleku. zadruge Ptuj, da  izpelje planirane investicije, adaptacije in 

tudi novogradnje.
Trenutna ocena poslovanja v letošnjem letu glede na obseg 
realizacije poslovanja izkazuje, da izpolnjujemo zastavljene 
cilje in uresničujemo konkretne usmeritve.  

V 2014  nas čaka še bistveno težje delo, zaradi širitve na 
področje Kmetijske zadruge Ormož,  kjer se nam odpira 
cela serija adaptacij maloprodajnih enot.  Kmetijska 
zadruga Ormož je prenesla večino svoje dejavnosti na 
ptujsko zadrugo, prav tako se je prezaposlila večina 
zaposlenih na zadrugo Ptuj. Čaka nas še sanacija KZ 
Ormož kot pravne osebe pri čemer bo potrebna izjemna 
previdnost, ker se ne želi ogroziti matične zadruge. 

Pri investicijah se pričakuje, da se bo z ureditvijo 
prostorskega plana v občini Gorišnica pričelo z 
novogradnjo v Gorišnici, v načrtu  pa je še kar nekaj obnov, Odprtja se je udeležil  zraven članov področne zadruge 
med drugim tudi v Zavrču in Podlehniku. Vsa dela se bodo Korena in občanov udeležil tudi župan občine Duplek g. 
izvedla v okviru finančnih zmožnosti in glede na razmere Mitja Horvat. Poudaril, da je vesel vsakršne investicije, ki za 
na trgu.občane Dupleka pomeni izboljšanje kakovosti bivanja.

Uredniški odborDirektor Kmetijske zadruge Ptuj z.o.o., g. Marjan 
Janžekovič je ob tej priliki zbranim povedal, da 
uresničujemo srednjeročni plan investicij  v Kmetijski 
zadrugi Ptuj,  ki zajema tudi obnovo maloprodajne mreže,  
zato smo se odločili, da obnovimo trgovino v Dupleku v 
letu 2013.  

V preteklosti je poslovni objekt pripadal   območju 
Kmetijske zadruge Korena, katerega smo skupaj s še tremi 
poslovalnicami  pridobili s pripojitvijo Kmetijske zadruge 
Korena.  

Prejšnja, sedaj obnovljena trgovina je bila za potrebe 
kupcev absolutno nefunkcionalna, ob tem pa vse bolj 
sporna z inšpekcijskega vidika.  

V sklopu obnove smo prenovili dosedanji objekt v celoti, ga 
razširili še za dodatne skladiščne prostore in ustrezno 
opremili.    
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