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Kaj in kako smo delali v letu 2013 in o zastavljenih rezultata v Skupini pripada Zadružni oskrbi 12 
ciljih za leto 2014 v številkah in besedi milijonov EUR skupnih prihodkov in Oljarni Fram 1,3 

milijona EUR skupnih prihodkov. Na področju 
Spoštovani delegati, investicij leto 2013 iz srednjeročnega plana ni bilo 
 ko govorimo o poslovnem letu 2013, govorimo o zelo najbolj ažurno. Investirali smo približno za 200.000 
turbolentnem letu. Ni nam prizanesla narava, poplave, EUR, zavedajoč se, da se zmeraj pač ne da investirati. 
suša, v primarni proizvodnji doseženi komaj 30 % 
izpleni in manj na določenih območjih v jesenskem Vse to, kot tudi gospodarski načrt za leto 2014, je bilo 
delu spravila. S tem pa posledično padec kupne moči, predstavljeno in potrjeno na vseh občnih zborih 11 
vse to pa rezultira nedoseganje zastavljenih ciljev na področnih zadrug, za osvežitev spomina pa bo vse 
kmetijah in tudi v zadrugi, ki smo si jih zadali za leto predstavljeno še danes v nadaljevanju.
2013. Brez politike pač ne gre, tako da je žuganje države Brez začrtanih ciljev tudi ni rezultatov. Tako smo si 
z davkom na nepremičnine dodatno zagrenila vse zapisali v plan za leto 2014 kar precejšnje povečanje 
tegobe v lanskem letu. Vzpodbudno je, da je bil na skupnih prihodkov in sicer 36,5 milijona EUR. V 
evropskem nivoju  oblikovan novi okvir skupne procentih povečanja se sliši precej, vsi pa vemo, da smo 
kmetijske politike do leta 2020, ki prinaša nove okoljske jeseni 2013 vzeli v najem 11 trgovin ter prevzeli odkup 
predpise, kjer se kmet mora videti, pa tudi zadruga v živine in mleka v KZ Ormož. Tako gre za glavnino 
nekem delu. Ko pa govorimo o Svetu za razvoj povečanja skupnih prihodkov iz te strani. 
podeželja in o Naturi 2000, pa kar nekaj tega zbledi, saj 
stalno zahtevajo povečanje površin ravno iz tega Vedno se ustavimo tudi pri planu investicij za 
naslova. Dostikrat slišimo o kodeksu dobrih poslovnih srednjeročno obdobje. Tu smo planirali skupaj 855.000 
praks med deležniki v eni ali drugi poslovni verigi, a EUR za investicije. Iz tega naslova bo nekaj zamenjave 
vendar v praksi še ni zaživel. Zakaj ne? Ni še urejena dotrajanega, med večje investicije pa spada kmetijska 
plačilna disciplina. trgovina v področni zadrugi Gorišnica – 350.000 EUR 

in kmetijska trgovina v Podlehniku. Vem, da je včasih 
V KZ Ptuj že vseskozi poskušamo in iščemo poslovno na Področnih zadrugah zaradi investicij nejevolja, a 
sodelovanje med zadrugami, saj s skupnimi nastopi podatek vlaganj v investicije nam pove, da smo v letih 
krepimo partnerstvo in povečujemo konkurenčnost. 2009 – 2013 investirali cca 3.235.000 EUR. 
Nekje uspešno – nekje ne, a za toliko vloženega truda 
premalo. Včasih pa pride do sodelovanja, ko je že Kmetijska zadruga Ptuj je tudi solastnik določenih 
prepozno. Po vsem tem, če se vrnem na rezultate naše živilsko-predelovalnih obratov. Tako ostaja lastništvo 
zadruge in Skupine za leto 2013, sem zadovoljen, saj skoraj nespremenjeno v TMI Košaki Maribor – 16 % 
smo skupaj dosegli cca 42 milijonov EUR skupnih delež. Za informacijo vam povem, da klavnica v 
prihodkov. Posebej  me navdušuje, da se prihodki Košakih ni več v najemu in obratuje tudi na klanju 
večajo v kmetijski proizvodnji, saj je kmetijska in prašičev.
trgovska dejavnost v razmerju 60 – 40. Tako je zadruga Prav tako ostaja enaka vsota delnic v TSO v razgradnji v 
dosegla skupnih  prihodkov 28 milijonov EUR, od tega višini 31.500 delnic. 
11.000 EUR dobička, katerega razporeditev Naložbe v vrednostnih papirjih: gre za Oljarno Fram, 
predlagamo v trajne vire. Od skupnega doseženega Kapitalsko zadrugo ZBO in DBS, skupaj 2 milijona 
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EUR. Trgovanja z deleži oziroma delnicami v lanskem KZ Ptuj, članom UO, članom NO, vsem zaposlenim in 
letu ni bilo. poslovodstvu z direktorjem na čelu  za vaš prispevek k 

doseženim rezultatom v minulem letu in uspešno 
Delovanja zadruge si ne moremo predstavljati brez sodelovanje v letu 2014! 
članov zadruge, še manj pa brez zaposlenih. Tako je v 
KZ Ptuj v 11 Področnih zadrugah združenih 860 Marjan HERGAN,  predsednik KZ Ptuj
članov in 125 zaposlenih. Novih zaposlitev ni bilo, bilo 
pa je z najemom trgovin KZ Ormož. V Skupini KZ 
Ptuj zaposluje Oljarna Fram 8 delavcev in Zadružna 
oskrba 4 delavce.

UO KZ Ptuj je imel med občnima zboroma 9 rednih 
sej in 1. dopisno sejo. Na sejah je bila v povprečju 90 % 
udeležba, kar pa je najvažnejše – bilo je konstruktivno 
sodelovanje od vseh članov Upravnega odbora, prav 
tako pa tudi od vseh ostalih, ki na sejah sodelujejo.

Spoštovani!

Še vedno smo v gospodarskem krču, tudi naša zadruga, 
tako kot mi vsi – pa vendar smo lahko zadovoljni z 
doseženimi rezultati v minulem letu. 

Ne smemo si pa dovoliti (še tako trden portfelj se lahko 
zamaje), da si nekdo iz soseščine dovoljuje in v več 
primerih uspešno prevzema proizvodnjo mleka na 
našem terenu. V slovenskem prostoru nam ni uspel 
nakup Ljubljanskih mlekarn, tudi vemo zakaj, saj tisti, 
ki so jih bila in so jih še danes polna usta, so odstopili – 
preprosto: zmanjkalo jim je sredstev. Še huje pa je, da se 
prevzema proizvajalce mleka na naših terenih PZ 
Pesnica in področje Ormoža. Ko stvari sploh v PZ 
Pesnica glede plačila mleka niso bile urejene, je KZ Ptuj 
z neko socialno noto pomagala, saj bi se znalo zgoditi, 
da mleko ne bi bilo plačano. Ko pa je bilo vse urejeno in 
plačano, se pojavi sosed in prepričuje kmete za prestop 
k njegovi zadrugi. Pa vendarle vsak posameznik bi se 
moral zavedati članstva, saj star pregovor pravi, da v 
nesreči spoznaš prijatelja – vendar smo pozabili, kaj 
pomeni biti član, ki ima pravice in obveznosti in ki jih 
moramo spoštovati – posebej pa še tisti, ki smo voljeni 
v organe zadruge.

Zato vas dragi kmetje, člani, delegati pozivam in 
prosim, kateri še ne, da začnete s tistimi  tržnimi viški, s 
katerimi še do sedaj niste,  sodelovati s svojo zadrugo, 
zadrugo KZ Ptuj, v kateri soodločate in potrjujete 
poslovno politiko, poudarjam pa, ko gre za primerljive 
ali enake pogoje odkupa. V mislih imam predvsem 
odkup žitaric, ki nam pri enakih pogojih odkupa gredo 
mimo odkupa zadruge in pa mleko, proizvajalci 
katerega se povezujemo za skupen nastop na trgu – 
Podravje, Pomurje in ljutomerski del. S tem pozivom in 
prošnjo bi končal s svojim uradnim delom poročila. 

Z željo obojestranskega dobrega sodelovanja tudi v 
bodoče se zahvaljujem vsem vam: delegatom, članom 

Sanje so se uresničile, želje so postale realnost! tem spodbujanje slovenskega gospodarstva. 
Na sedežu podjetja Spar smo 19.3 2014 svečano Partnerska pogodba je tripartitna in sicer med 
podpisali pogodbo in pripravili tiskovno konferenco podjetjem Spar Slovenija, podjetjem Mesnine Žerak ter 
na kateri smo sodelovali generalni direktor Spar Kmetijsko zadrugo Ptuj, ki sodeluje s svojimi rejci. 
Slovenija gos. Mervič, Mesnine Žerak g. Žerak in KZ Trenutno v partnerstvu sodeluje 14 rejcev – šest za 
Ptuj g. Belšak. govejo živino in osem za prašiče.

Kmetijska zadrga Ptuj bo s svojimi rejci organizirala 
načrtovano vzrejo govedi in prašičev za potrebe 
trgovskega sistema Spar, mesnopredelovalni obrat 
Mesnine Žerak bo živino odkupil od KZ Ptuj in 
pripravil meso za nadaljnjo prodajo ter ga pripeljal v 
centralno skladišče Spar Slovenija. Celotno poslovanje 
slednjega je ustrezno tehniloško podprto in zagotavlja 
nadzor nad vsemi logističnimi postopki in blagom, s 
čimer se lažje dosega visoka kakovost ponudbe na 
prodajnih policah. Partnerstvo rejcem prinaša 
podporo pri razvoju, varnost glede naročil in 
najpomembneje redno plačilo. Rejci tako lahko 
načrtujejo razvoj kmetije in proizvodnjo vnaprej, 
zagotavljajo dohodek zase in druge člane. Naši 

Predstavili smo partnersko sodelovanje pri prodaji potrošniki pa bodo dobili na police sveže slovensko 
mesa. Partnerska pogodba je nastala v želji po meso preverjene kakovosti znanih slovenskih rejcev.
tesnejšem sodelovanju med proizvodnjo, vzrejo, Pogodba je podpisana za obdobje dveh let z možnostjo 
odkupom ter prodajo goveje živine in prašičev, ki podaljšanja. Mi upamo, da je  to le začetak tesnejšega 
prinaša prednosti, tako za rejce tako tudi za kupce v sodelovanja med različnimi poslovnimi subjekti.
trgovinah SPAR. Cilj podjetja Spar Slovenija je čim 
širša ponudba svežega mesa slovenskega porekla in s Roman BELŠAK, vodja odkupa živine

PARTNERSTVO  ZA VEČ SLOVENSKEGA MESA






	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

