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V Gornji Radgoni je bil med 23. in 28. 8. 2014 
tradicionalni, mednarodni kmetijsko - živilski sejem 
AGRA. Med 1750  razstavljalci je bila tudi Kmetijska 
zadruga Ptuj s hčerinskima podjetjema Oljarno Fram 
in Zadružno oskrbo.

Sejem je obiskalo rekordno število obiskovalcev in sicer 
128.000.

V šestih sejemskih dneh se je na njem zvrstilo preko 
150 strokovnih, poslovnih in družabnih dogodkov  na 
katerih je sodelovalo na stotine strokovnjakov, 
predstavnikov institucij in politike.     

Letošnji sejem AGRA je bil posvečen mednarodnemu 
Oljarna Fram se je predstavila kot proizvajalec 

letu družine in družinskega kmetovanja, ekološkemu 
odličnega, domačega bučnega olja. Spada med vodilne 

kmetijstvu in živilom, hrani iz naše bližine, semenu kot 
proizvajalce bučnega olja v Sloveniji, prodajo pa širi 

temelju uspešnega kmetijstva, gozdu in lesu kot zeleni 
tudi na trge sosednjih držav. Surovino kupuje samo v 

zakladnici Slovenije, trajnostnemu gozdarjenju in 
Sloveniji oz. predvsem na področju Štajerske in 

varnemu delu v gozdu, turističnim kmetijam z lokalno 
Prekmurja.   

prehransko ponudbo, kmetijski tehniki za varno in 
okolju prijazno kmetovanje.

Za uspešno trženje je pomembna  koncentracija 
nabavnih in prodajnih tokov na trgu. Kmetijska 

Kmetijska zadruga Ptuj se skupaj s svojimi člani, z 
zadruga Ptuj zato razvija program Zadružne oskrbe, ki 

Zadružno oskrbo in Oljarno Fram trudi za razvoj 
z združevanjem količin na slovenskem trgu dosega tudi 

kmetijstva in podeželja, družinskih kmetij in  okolju 
boljše nabavne pogoje za lastno maloprodajo oz. 

prijazno pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov in 
oskrbo kmetov.   

izdelkov.
 
Proizvajalci in vsi zaposleni v kmetijstvu se  zavedamo 

V okviru zadružnega dneva na sejmu AGRA v Gornji 
pomembnosti povezovanja in trženja domačih 

Radgoni je Zadružna zveza Slovenije podelila priznanja 
pridelkov oz. proizvodov. Kmetijska zadruga Ptuj je še 

za trajen prispevek k razvoju zadružništva. Na predlog 
posebej aktivna na področju prodaje zelenjave, poljščin 

Kmetijske zadruge Ptuj je priznanje za leto 2014 prejel 
in živine domače proizvodnje, zato je promocija na 

gospod Branko Korošec, gospodar na družinski kmetiji 
sejmu v Gornji Radgoni in podobnih prireditvah nujna. 

v Moškanjcih, ki kot vzoren zadružnik že dolgo in 
Samo s skupnimi močmi bomo zmogli premagati 

uspešno sodeluje s Kmetijsko zadrugo Ptuj.  
konkurenco.
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Zadnje čase vse bolj pridobiva na 
pomenu lokalna oskrba z živili in čim 
višja stopnja samooskrbe z varno in 
kakovostno hrano. Poleg samooskrbe 
je ključnega pomena skrajševanje 
oskrbne verige, kar daje nov pomen 
lokalni pridelavi in boljšemu 
povezovanju členov na začetni stopnji 
prehranjevalne verige.  Zagotavljanje 
prehranske varnost i ,  s tabi lne 
pridelave varne, kakovostne in 
potrošnikom dostopne hrane, je 
aeden ključnih strateških ciljev 
slovenskega kmetijstva.

Temeljni cilj kmetijske politike vsake 
države je gotovo zadržanje oziroma 
povečevanje samooskrbe s hrano, za 
kar pa je potrebnega več investiranja v 

proizvodi so v vrhu kakovosti v domačem pa tudi v vse proizvodne vire, v obdelovalno zemljo, domače 
svetovnem merilu in dosegajo odličnost, na katero živali, kapital in predvsem v ljudi. Za doseganje teh 
moramo biti posebej ponosni – imamo nekaj, česar ciljev pa ni dovolj le ustrezna kmetijska politika, temveč 
nima vsaka država. Da je domače najboljše, je čedalje tudi kmetijska in sorodne stroke ter vsi členi 
bolj prisotno tudi v zavesti ljudi.                                         agroživilske verige, prehranske industrije in ne 
Eden ključnih strateških ciljev slovenskega kmetijstva nazadnje trgovine s hrano. Prehransko varnost in vse, 
je vloga kmetov in zadrug pri skrbi za podeželje in kar je povezano z njo, pa v izhodišču zagotavljajo 
okolje, oskrbi prebivalstva s kakovostno domačo hrano kmetje in njihova zemlja. 
ter zagotavljanjem prehranske varnosti s stabilno V Sloveniji je povpraševanje po domači, slovenski 
pridelavo varne, kakovostne in potrošniku dostopne hrani že večje od ponudbe in kljub objektivnim 
hrane.                     prostorskim omejitvam, posestni razdrobljenosti in 
Zagotavljanje hrane lokalnemu prebivalstvu s majhnosti kmetij bi morali pridelati več. Za to pa je 
trajnostnim izkoriščanjem domačih proizvodnih virov znanje, ki nam ga ne manjka, treba prenesti v prakso. 
je strateška opredelitev slovenske države, ki določa tudi V velikih trgovskih centrih danes lahko kupimo  
njeno politično in ekonomsko suverenost. Sodoben kakršnokoli hrano.  Vsega imamo v izobilju in brez 
potrošnik si želi kakovostne, cenovno dostopne hrane, omejitev. A ker nikdar ne vemo, kaj kupimo, je najbolje 
ob tem pa pridelava hrane ne sme omejevati naravnih kupovati lokalno, doma pridelano hrano.  Pridelki in 
resursov, kot so okolje, zemlja, voda in drugi. Za izdelki iz slovenskih kmetij so sveži, kakovostni, varni, 
Slovenijo je pomembno, da ohranja kmetijska zemljišča zdravi in okusni, potrošnik lahko hrano pridelano v 
in s tem možnosti za pridelavo hrane, zato moramo Sloveniji,  prepozna in preveri način pridelave ali 
ustrezno varovati slovensko kmetijsko zemljo pred prireje, kar pa prispeva k večjemu zaupanju. 
novimi pozidavami. Posebej pomembno je zagotoviti zadostno 

samooskrbo s hrano in s promocijo v okviru zakona o 
Vsaka regija, vsaka zadruga in vsak kmet v Sloveniji ima promociji, nagovoriti slovenskega potrošnika za nakup 
svoje posebnosti, vendar nam skupno delo, doma pridelane kakovostne hrane.                                                           
sodelovanje in enotnost, lahko pomagajo, da smo Javni zavodi, kot so vrtci, šole, bolnišnice in domovi za 
uspešni tudi v krizi in na dolgi rok pri pridelavi in ostarele, so odlična priložnost, da z nakupom 
predelavi domače  hrane.slovenske hrane porabniki zagotavljajo razvoj 

slovenskega kmetijstva, ohranjajo poseljeno in 
Babič Horvat Majda, ing. agrobdelano podeželje, uživajo bolj zdravo hrano, saj se 

izognejo dolgim transportom hrane in posledično 
prispevajo k varovanju okolja ter ohranjanju delovnih 
mest na podeželju. Današnja praksa kaže, da javni 
zavodi naročajo hrano, ki je cenovno ugodna, a 
dostikrat malo kakovostna na račun njene pridelave in 
predelave ter dolge poti od njive do krožnika. Slovenski 

OSKRBA  Z  DOMAČO  HRANO
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