
Sreèanje županov obèin v katerih  KZ Ptuj uresnièuje svojo 
gospodarsko dejavnost, je bilo 07.01.2009 v gostišèu Palaska v 
Novi vasi pri Markovcih. Sreèanja se je udeležila veèina županov. 

Predsednik zadruge Marjan Hergan in direktor Marjan Janžekoviè 
sta v uvodu poudarila, da je bilo sodelovanje v letu 2008 
zadovoljivo in da si ga želimo tudi v bodoèe, ker je zadruga v 
obèinah, v katerih uresnièuje svojo gospodarsko dejavnost, vezana 
na obèine in to v vseh segmentih življenja in dela. 
Županom je bil predstavljen letni in srednjeroèni plan uresnièitve 
želenih ciljev s pozivom k nadaljnjemu sodelovanju. 
Zbrani so bili enotnega mnenja, da so takšna sreèanja prava pot za 
uresnièevanje skupnih ciljev in doseganja poslovnih rezultatov 
med gospodarskimi subjekti in obèinami.

Kmetijska zadruga Ptuj nadaljuje tudi tradicijo sreèanj s svojimi 
upokojenci. Letošnjo sreèanje z vodstvom zadruge Ptuj je bilo 08. 
01. 2009 v restavraciji Gastro na Ptuju. Sreèanja se je udeležilo 
veèina vabljenih upokojenih zadružnih delavcev zadruge Ptuj. 
Sreèanje je bilo v dveh delih in sicer »prvi uradni del« v 
nadaljevanju pa »družabno sreèanje«.  

Zbrane je v zaèetku pozdravil predsednik zadruge Ptuj Marjan 
Hegan,  v nadaljevanju pa je direktor zadruge  Marjan Janžekoviè 

Teden          2007          2008             2009          Razlika med leti    Razlika med leti
                                                                                  2009/07             2009/07 v % 

1.              178,90          N.P.              185,16              6,26 €                     3,50          

3.              167,65         208,45           164,90            - 2,75 €                    - 1,66

predstavil poslovanje zadruge v letu 2008 ter  zastavljene cilje v 
letu 2009. Poudaril je, da je bilo poslovanje v preteklem letu veè 
kot zadovoljivo, saj smo celo presegli zaèrtane plane, ter da je 
premoženje, katerega so pomagali soustvarjati upokojenci v 
dobrih rokah in da ga bomo kljub kriznim èasom še bolj previdno 
in racionalno ohranjali, zlasti pri izbiri zanesljivih poslovnih 
partnerjev. 
Zadruga kot vsako leto nadaljuje z uresnièevanjem 
srednjeroènih ciljev, posebej kar se tièe sanacij obstojeèih 
objektov. Nadaljuje se trend novogradenj trgovskih in 
skladišènih objektov po zastavljenih planih. Kljub napovedanim  
kriznim èasom smo v novo leto vstopili optimistièno, z upanjem, 
da ga bomo uspešno zakljuèili.
Sreèanje se je nadaljevalo ob zakuski in zanimivih pogovorih ter 
obujanju spominov na minula leta.  

   Uredniški odbor

EKONOMSKI POLOŽAJ V KMETIJSTVU

V Sloveniji je porast cen kmetijskih proizvodov v letu 2008 
ponovno spremljal tudi realni porast cen inputov za 
kmetijstvo. Cene inputov za kmetijstvo so moèno prehitele 
rast cen kmetijskih proizvodov, tako da so se cenovno-
stroškovna razmerja ponovno poslabšala. Zaostrovanje 
cenovno-stroškovnih razmerij spremlja kmetijstvo kot 
dolgoroèni trend, izrazito neugodna pa so ta razmerja prav v 
zadnjih letih.

Primerjava cen pšenice (EUR/t) za leta 2007, 2008 in 2009 
v 1. in 3. tednu:

Po tržnih informacijah (vir:TIS) je znašala odkupna cena 
pšenice v Sloveniji v 3. tednu letošnjega leta  164,90 €/t. Po 
podatkih ARSKTRP se je odkupna cena pšenice v èasu žetve 
(27. do 35. teden leta 2008) gibala med 169,90 in 213,40 €/t. 
Povpreèna odkupna cena pšenice v èasu žetve je bila 185,30 
€/t, kar je desetino veè kot leto prej.
Po ocenah na podlagi modelnih kalkulacij je prihodek 
(odkupna cena, poveèana za pripadajoè del regionalnega 
plaèila in vraèila trošarine) pri pridelavi pšenice, v primerjavi 
s predhodnim letom, v letu 2008 porasel za 9%, skupni 
stroški pa za 18%.
Dodana vrednost na enoto pridelka je bila sicer manjša kot 
leto prej, ocenjuje pa se, da je bila zaradi veèjega pridelka, 
dodana vrednost vse pridelane pšenice veèja kot v sicer 
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dohodkovno ugodnem letu 2007. Na splošno lahko letino 
2008 in ekonomski položaj pri pridelavi pšenice ocenimo kot 
ugodno.

Primerjava cen koruze (EUR/t) za leta 2007, 2008 in 2009 
v 1. in 3. tednu:

Po tržnih informacijah (vir:TIS) je znašala odkupna cena 
koruze v Sloveniji v 3. tednu letošnjega leta 114,90 €/t.

Po ocenah na podlagi modelnih kalkulacij se je prihodek na 
enoto pri pridelavi koruze za zrnje, v primerjavi s 
predhodnim letom, v letu 2008 zmanjšal kar za 39%, hkrati 
pa so skupni stroški  porasli za 23%. Ocene kažejo, da je pri 
koruzi ob tako nizki ceni dosežena dodana vrednost 
negativna. Ekonomski položaj tržnih pridelovalcev v letu 
2008 je bil izrazito slab. Osnovni motiv pridelovalcev ni 
proizvodnja neposredno za trg, paè pa pridelava lastne krme. 
Èe kot kriterij za oceno ekonomike ne upoštevamo odkupne 
cene koruze, paè pa nabavno ceno, ki je precej višja, se 
ekonomska upravièenost pridelave pokaže v drugaèni luèi.

Po mnenju  Emila Erjavca, profesorja  Ekonomske fakultete 
Univerze v Ljubljani, bo dohodek evropskega in slovenskega 
kmetijstva v recesiji zagotovo padel, vendar bo precej 
stabiliziran z ukrepi SKP. Neposredna plaèila prvega in 
drugega stebra bodo zmanjševala recesijska dohodkovna 
tveganja in to vsaj pri tistih aktivnostih, kjer plaèila 
predstavljajo pomemben del dohodka. Èe se bodo umirili še 
stroški, to bo veljalo zagotovo za krmo in gorivo, verjetno pa 
tudi za gnojila in zašèitna sredstva, manj pa za pitovne živali, 
bo situacija znosna, vsaj gledano skozi perspektivo 
primerjave z drugimi sektorji. Recesijo bi slovensko 
kmetijstvo moralo zato izkoristiti za nadaljnjo rast in razvoj, 
predvsem pa prilagoditev na nove ekonomske in naravne 
(podnebne) razmere.

Zakljuèimo lahko, da je, ne glede na nekatere zelo 
pesimistiène signale, še najboljša ocena ta, da v splošnem, 
spremembe ekonomskega položaja v kmetijstvu z recesijo ne 
bodo tako dramatiène, omogoèale pa bodo nujne premike v 
prilagajanju proizvodnih struktur. Recesijo, ki bo v 
kmetijstvu, tudi po zaslugi znatnih kmetijskih podpor, 
verjetno manj prisotna, kaže zato izkoristiti.  

Uredniški odbor

Teden          2007          2008             2009          Razlika med leti    Razlika med leti
                                                                                  2009/07             2009/07 v % 

1.              146,35         241,84           92,06              -54,29 €                   -37,10         

3.              147,53         247,27         114,90             - 32,63 €                   - 22,12

MLADO PITANO GOVEDO            meso-EUR/kg

1.in 2.plaèilni razred -  biki za izvoz         3,15 eur
3.     plaèilni razred -  biki za izvoz         3,10 eur

1.in 2.plaèilni razred - biki  domaèi   3,15 eur
3.       plaèilni razed - biki domaèi trg         3,10 eur

1.,2.plaèilni razred  -  telice domaèi trg         2,80 eur
3.    plaèilni razred  -  telice domaèi trg         2,70 eur
govedo nad 24 mesecev  10 cent /kg ceneje.
Težke telice -živa teža-izvoz                  1,55 eur

STAREJŠE GOVEDO – KRAVE

1., 2., plaèilni razred  2,10 eur
3.,      plaèilni razred                         1,60 eur
4.,      plaèilni razred         1,40 eur

TELETA

Teleta za pitanje – bikci    do 120 kg       3,00 eur živa teža
Teleta za pitanje -  telièke  do 120 kg          2,30 eur živa teža
Teleta za pitanje (bikci,telièk) nad  120 kg  1,50 eur živa teža

Teleta za klanje                        3,50 eur  -   4,00  eur meso
PRODAJA TELET IZ UVOZA – UGODNO     

PRAŠIÈI

Prašièi iz boksov na % mesa    1,10 eur  -   1,40 eur živa teža
Odojki do 25 kg       1,90 eur živa teža
Razlika nad 25 kg (odojki)       1,30 eur živa teža

Vse cene so brez DDV !
Informacije na telefon : 02/749 03 15 ali na mobitel  

041 837 608

AKCIJSKA PRODAJA SEMENSKEGA KROMPIRJA

     SORTA                       Stopnja        Kalibraža             Pak            MPC z ddv         
                                                                                  

DESIREE                          E                 28-35                   25                   0,90              

DESIREE                          E                35-55                    25                   0,43  

Marabel                             A                28-35                    25                   1,34

Marabel                              A               35-55                    25                    0,81             

912,07 eur (cena z DDV)

 VITEL KRPAN 4 SL


