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Ob  dnevih odprtih vratih  selekcijsko – poskusnega trgovine, ki je obljubljal, da bo omogočil prodor 
centra Semenarne na Ptuju, je kmetijski minister slovenskih izdelkov na tuji trg, zgodilo se je pa prav 
Slovenije g. Dejan Židan obiskal  tudi Kmetijsko nasprotno. Trgovina je trdila, da prodaja slovensko 
zadrug Ptuj. Direktor zadruge g. Janžekovič je meso, pa to ne drži, medtem je domača prireja 
predstavil rezultate preteklega leta, ki je bilo kljub veliko prašičjega mesa narasla.  Lani je v celotni Evropski uniji 
padavinam zadovoljivo. Odkupili smo cca 18.000 ton kmetijska proizvodnja upadla za 1,7 odstotka, samo v 
žitaric, skupaj z ostalimi poljščinami, vključujoč tudi osmih državah pa je kmetijska proizvodnja narasla in 
zelenjavo, saj je bilo s polj naših članov odpeljano preko med njimi v Sloveniji za 13 odstotkov.
20.000 t pridelkov, po čem smo v slovenskem prostoru 
med zadružniki rekorderji. V vseh segmentih kmetijske Letošnja proizvodnja kaže, da je v kmetijstvu dobro 
proizvodnje se je za 30% povečal odkup živine, mleka leto, čeprav je in bo pritisk nizkih odkupnih cen velik, 
za 47 odstotkov, poljščine 50 odstotkov, odkupljenih je stroški repromaterialov pa se povsod ne znižujejo. 
bilo  1.050 ton grozdja. V trgovski  dejavnosti je bila 14 Naloga države in njihovega ministrstva je torej, da 
% rast, realizirane so bile investicije opredeljene z podprejo kmeta in v okviru tega je obljubil, da bodo 
srednjeročnim planom. Tudi hčerinski firmi Zadružna tudi letos čim več neposrednih izplačil izplačevali čim 
oskrba in Oljarna Fram sta preteklo leto poslovali v prej, vse v cilju povečati proizvodnjo, povečati 
okviru pričakovanj in s pozitivnim rezultatom. Kot pridelavo strnih žit, povečati pridelavo vrtnin in vsega,  
skupina Kmetijska zadruga Ptuj je bilo ustvarjenih cca saj smo samo s količino kvalitetne in dobre  slovenske 
50 mio. skupnih prihodkov kar je rekorden obseg domače  proizvodnje  lahko konkurenčni tujim 
poslov v zgodovini KZ Ptuj. Največji doprinos k nizkocenovnim proizvajalcem iz Italije, Španije, 
enormni rasti predstavlja prevzem dejavnosti s Nemčije in Francije. 
področja Kmetijske zadruge Ormož.    

Ministru je bil s strani KZ Ptuj predstavljen namen 
izgradnje novega prevzemno skladiščnega centra za 
namen vrtnarske in rastlinske proizvodnje na lokaciji 
Gorišnica. Minister  projekt kot takšen podpira,   dodal 
je, da bodo takšni projekti v novem petletnem obdobju 
s strani države močno podprti. 

Predsednik zadruge g.  Hergan, predsednik NO KZ 
Ptuj g. Svržnjak in direktor g. Janžekovič  so se strinjali s 
povedanim  g. ministra, še posebej pa, da se moramo 
povezovati, biti enotni, ker samo tako bomo na trgu 
obstali.

 Uredniški odbor

Minister g. Židan  je poudaril, da gre za zadrugo, ki je 
vzorno organizirana in ena od najuspešnejših zadrug v 
Sloveniji.  Kritično je ocenil tujega lastnika slovenske 
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Z vključitvijo Slovenije v EU, ko je slovenski trg postal del značilna razdrobljenost kmetijskih posesti. Problem je tudi v 
skupnega trga Evropske unije, in s postopnim sestavi kmečkega prebivalstva, saj večina lastnikov kmetij 
zmanjševanjem zunanjetrgovinske zaščite, so se nima ustrezne izobrazbe, mladi pa ne vidijo prihodnosti v tej 
konkurenčne razmere zaostrile. Osnovni trend razvoja panogi.
živilskopredelovalne industrije v EU je povečanje Cene kmetijskih pridelkov padajo, maloprodajne cene pa se 
zmogljivosti in spodbujanje učinkov ekonomike obsega. višajo, predvsem zaradi visokih marž trgovcev. 
Spremembe ekonomskega okolja za živilskopredelovalno Konkurenčnost v agroživilstvu ni problem samo v Sloveniji, 
industrijo po pristopu so svekakor precejšnje. Spremembe ampak v vseh članicah EU. Rešitev za kmetijstvo in  živilsko 
so se dogajale v strukturi, na ravni stroškov, tehnološke industrijo je v njuni povezavi. Mesnopredelovalna industrija 
usposobljenosti, potekala so povezovanja in iskanja novih zahteva kar precejšnje kapitalne investicije. 
tržnih poti. S pristopom so se spremenile nabavne cene 
surovin. Prodaja mesa in mesnih izdelkov ima v skupnem deležu 

slovenske živilske predelave skoraj 20% delež dohodka, kar 
Slovenska mesnopredelovalna industrija je še vedno pomeni, da je hrana še vedno regulirana domena kljub vsem 
usmerjena pretežno na domači trg, saj je na evropskem trgu procesom globalizacije in integracije. Glavni razlog za slab 
v slabšem konkurenčnem položaju. Kljub temu da je tržni položaj domačih mesarjev je v tem, da mesa ne uspejo 
usmerjena na domače tržišče, še vedno pa tudi na trge držav tržiti kot evropski mesarji. Na izgube mesarjev doma 
nekdanje Jugoslavije, torej v večji meri na lokalno tržišče, bi vplivajo tudi neizkoriščene predelovalne zmogljivosti. 
morala delovati bolj globalno. Danes se nobena panoga ne Velike težave predstavljajo tudi močne trgovske verige, ki v 
more izogniti globalnim procesom. primeru presežka mesa izsiljujejo z nizkimi odkupnimi 

cenami mesa, same pa si višajo svojo maržo.

Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij že nekaj let izvaja 
kampanijo KOPUJMO SLOVENSKO, katere namen je 
podpreti slovensko gospodarstvo z nakupom živil 
slovenskih proizvajalcev. Slovenski mesarji morajo graditi 
svojo tržno pozicijo na domačem poreklu mesa, 
tradicionalni predelavi in slediti visokim standardom 
kakovosti.

Roman Belšak, vodja odkupa živine

Mesnopredelovalna industrija v EU posluje v konkurenčnih 
razmerah enotnega trga. Slovenska mesnopredelovalna 
industrije je desetletja delovala v razmerah majhnega 
domačega trga, prizanesljive državne gospodarske politike, 
radodarne državne pomoči, udobne zunanjetrgovinske 
zaščite, hkrati pa v svojem dosedanjem razvoju ni bila 
deležna  posebej intenzivnih pritiskov oziroma spodbud za 
prestruktoriranje in učinkovitejšo konkurenčno 
usposobljenost. Proces liberalizacije ter integracije 
gospodarstev na ozemlju Evrope povzročajo, da mora 
domača mesnopredelovalna industrija konkurirati izdelkom 
iz ostalih članic Evropske unije, ki imajo mnogo boljše 
pogoje poslovanja in bolj ugodno stroškovno politiko 
nabavnih cen surovin. Uspeh na prodajnem trgu je v veliki 
meri odvisen od uspešne in skrbno načrtovane nabavne 
politike.
Na konkurenčni položaj  mesnopredelovalne industrije 
vpliva konkurenčnost domačega kmetijstva. Za slovensko 
kmetijstvo je značilna nizka konkurenčnost, saj zaradi 
hribovitega in kraškega površja nimamo ugodnih naravnih 
razmer za kmetijstvo, pa tudi podnebje in prst nista dovolj 
ugodna, da bi imeli razvito kmetijstvo. Prav tako niso 
družbene razmere v Sloveniji dobre za kmetijstvo, saj je 

Po podatkih SURS-a so slovenski pridelovalci posejali v Zaradi velike količine padavin v času setve oljne ogrščice 
jeseni 2014 s krušnim žitom ( pšenico, piro in ržjo ) skupno septembra 2014 je bila s to industrijsko poljščino posejana 
okrog  32.500 hektarjev njiv ali za cca 11,4% manj kot v manjša površina, kot bi bila ob ugodnejših vremenskih 
prejšnji jeseni. Od površine, namenjene glavnemu razmerah. Z oljno ogrščico je bilo posejano 2.812 hektarjev 
krušnemu žitu ( pšenici in piri ), se je delež pire v zadnjih njiv, kar je za 55,3% manj kot jeseni 2013. Odkup oljne 
dveh letih podvojil, kljub temu pa se je celotna površina ogrščice v KZ Ptuj se je pričel 4. 7. 2015 in zaradi manj 
posejana z obema vrstama pšenice zmanjšala. posejanih površin na območju zadruge potekal samo na 

odkupnem mestu PP-Agro Maribor. V KZ Ptuj smo letos 
odkupili samo dobrih 91 ton ogrščice.

Med odkupom oljne ogrščice in še nekaj ječmena se je 
pričela tudi žetev pšenice. Odkup se je vršil na odkupnih 
mestih Perutnine Ptuj d.d. in PP-Agro Maribor, v Mlinu 
Korošec v Zabovcih, v Mešalnici Središče in Žito d.d. 
Maribor. V KZ Ptuj smo letos odkupili skupaj 5.674 ton 
pšenice. Od tega je bilo 4.344 ton krušne ( 77 % ) in 1.317 
ton krmne ( 23% ) od celotne odkupljene količine pšenice. 
Nadaljnja  analiza zbranih podatkov še pokaže, da je od 
4.344 ton krušne pšenice   26% pšenice v kakovostnem 
razredu  A,   36% v kakovostnem razredu B1 in 38% v 
kakovostnem razredu  B2.

Površine, posejane jeseni 2014 s pšenico, so se zmanjšale za 
V pridelavi žit pa postaja vedno bolj zanimiva tudi rž. 8%, površine, posejane z ječmenom v jeseni 2014 pa so se 
Površina posejana z ržjo, ki se je v zadnjih letih povečevala, je povečale za 12,3% na 19.849 hektarjev.
bila jeseni 2014 v primerjavi s prejšnjo jesenjo manjša za 
13,2%. Odkup rži se je vršil na odkupnem mestu Mlin Odkup ječmena se je vršil na odkupnih mestih Perutnine 
Korošec v Zabovcih in Žito d.d v Mariboru. V KZ Ptuj smo Ptuj d.d, PP-Agro Maribor, v Mlinu Korošec v Zabovcih ter 
letos odkupili 380 ton rži.v Mešalnici Središče ob Dravi. V KZ Ptuj smo letos odkupili 

dobrih 750 ton ječmena.
Marija Roškar, ing. agr.
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VABLJENI NA 
53. KMETIJSKO – ŽIVILSKI 

SEJEM AGRA

Tudi Kmetijska zadruga Ptuj z.o.o. bo na 
sejmu imela svoj razstavni prostor.

Na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni bo
od 22. – 27. 08. 2015 potekal

53. mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA.

Za slovenske zadružnike bo dogajanje na sejmu še 
posebej pestro v sredo, 26. 08. 2015, ko bo v okviru 

prireditve dan slovenskih zadružnikov.

Vabimo vas, da nas ob ogledu kmetijsko –živilskega 
sejma AGRA 2015 obiščete na našem razstavnem 

prostoru v hali B.
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