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Otvoritev  nove  kmetijske  trgovine  z  vrtnim  centrom  v  Markovcih 

Vsi, ki spremljate delo v Kmetijski zadrugi Ptuj, lahko s 
ponosom ugotavljate, da smo dosegli velik poslovni uspeh. 
Še v začetku meseca avgusta se na bivši deponiji sladkorne 
pese v Markovcih ni dogajalo nič, danes pa tam že skoraj 
mesec dni obratuje trgovina s kmetijskim repromaterialom.  
Kmetijska  trgovina z vrtnim centrom je v našem sklopu 
trgovin novost, saj si ob klasični ponudbi prizadevamo, da 
bi zadovoljili tudi potrebe vinogradnikov in vrtičkarjev.  

Na uradni otvoritvi trgovine s kmetijskim repromaterialom 
v Markovcih, ki je bila v petek, 4. novembra 2011, so se 
zbrali vaščani in člani Področne zadruge  Markovci.  

 

Med povabljenimi gosti so bili župan Občine Markovci, g. 
Milan Gabrovec, podpredsednica Zadružne zveze 
Slovenije, ga. Anemarija Gerold, predsedniki in direktorji 
sosednjih kmetijskih zadrug, direktor podjetja GP 
Projekting d.o.o., člani upravnega in nadzornega odbora 
Kmetijske zadruge Ptuj ter zaposleni.  

Otvoritev je povezoval predsednik Kmetijske zadruge Ptuj, 
g. Marjan Hergan.  

 

Direktor Kmetijske zadruge Ptuj, g. Marjan Janžekovič, je v 
svojem nagovoru pohvalil poslovanje zadruge in obeh 
hčerinskih firm, ki bodo tekoče leto zaključile s 40 milijoni € 
prometa, kar je za 120 članski kolektiv velik uspeh. Povedal 
je tudi, da smo imeli kljub težkim časom v letošnjem letu 
rekorden odkup žitaric, žal pa se slabša odkup živine. Ne 
glede na to, sledimo našemu naložbenemu planu v 
maloprodaji, ki bo v petih do šestih letih zaključen.  

Župan Občine Markovci, g. Gabrovec, je poudaril, da je 
otvoritev trgovine s kmetijskim repromaterialom  velika 
pridobitev za občino, pohvalil pa je tudi sodelovanje med 
občino in zadrugo, ki si ga želi tudi v prihodnosti.  

 

Za kulturni program je poskrbela godba na pihala iz 
Markovec ter folklorna skupina iz Lancove vasi.  
Objekt je blagoslovil farni župnik, g. Janez Maučec. 

 

 
 

Slavnostni trak pred novo trgovino so prerezali direktor 
Kmetijske zadruge Ptuj, g. Marjan Janžekovič; predsednik 
Področne zadruge Markovci, g. Miran Zagoršek; vodja 
komerciale, g. Branko Valenko in poslovodja nove trgovine, 
g. Franci Gojkošek.  

 

Po uradnem delu je bila na dvorišču trgovine pogostitev 
članov in vaščanov ter krst mošta. Prav tako so nas obiskali 
tudi ljubitelji BCS kluba. 

 

Naši načrti v Markovcih še niso zaključeni, saj v sklopu 
stanovanjsko poslovnega centra v središču kraja že raste nova 
živilska trgovina. 

 

Vabljeni v naše poslovalnice; 
veseli bomo vašega obiska! 

 
Marjana Bauman, ing.agr. 



Končan  je  odkup  koruze  letine  2011 

Po zadnjih uradnih podatkih KIS-a je v Sloveniji v 
rabi okoli 485.000 ha kmetijske zemlje. Več kot 
polovica njiv je namenjena pridelavi žit, zlasti koruze 
za zrnje in pšenice, skoraj tretjina pa pridelavi zelene 
krme, kjer prevladujeta silažna koruza ter trave in 
travno-deteljne mešanice. Spremembe setvene 
strukture so med leti razmeroma majhne. 

Podatki o površinah poljščin, ki jih je konec 
septembra letos objavil SURS, kažejo, da je po 
nekajletnem zmanjševanju površin s koruzo, le-ta 
letos spet rasla na nekaj več hektarih.

 

Večje površine 
kot prejšnje leto so bile namenjene predvsem 
pridelavi koruze za zrnje; te so letos obsegale 41 000 
hektarjev, to je za dobro desetino (za 11,8 %) več kot 
prejšnje leto, ko je bilo pridelavi koruze za zrnje 
namenjeno 36.500 hektarjev. Podatek za leto 2009 
pove, da je koruza za zrnje takrat rasla na 38.600 
hektarih. 

Po podatkih o pričakovanih pridelkih, ki jih je konec 
meseca oktobra letos objavil SURS, bo pričakovana 
letina koruze 2011 zaradi poletnega sušnega obdobja 
nekoliko slabša, vendar glede na pričakovani 
povprečni hektarski pridelek še vedno dobra. Letošnji 
povprečni pričakovani hektarski pridelek koruze za 
zrnje je 8,1 tone; to je sicer nekoliko manj od 
lanskega (za 4,5 %), hkrati pa za 11,3 % več od 
zadnjega desetletnega povprečnega hektarskega 
pridelka.  

V Kmetijski zadrugi Ptuj z.o.o. je odkup sveže 
koruze letine 2011 že zaključen. Pregled podatkov 
odkupa koruze v letošnjem letu kaže, da smo odkupili 
9.492 ton sveže koruze.  

Odkup sveže koruze v KZ Ptuj z.o.o. je potekal na 
prevzemnih mestih: Perutnina Ptuj d.d., DE 
Proizvodnja krmil Draženci, v PP Agro d.o.o. 
Maribor ter v Mlinu Korošec v Zabovcih. Za večje 
pridelovalce smo organizirali tudi prevzem koruze na 
njivi. Za prevzem koruze mora le-ta dosegati 
določene pogoje, zlasti glede zdravstvenega stanja, pa 
tudi glede vsebnosti vlage (max. 35%), ki pa se je 
letos v času odkupa koruze gibala v povprečju nekje 
med 20 in 22%, česar smo bili skupaj s pridelovalci 
zelo veseli. Z letošnjim odkupom koruze smo 
zadovoljni, tako z rekordno količino letos odkupljene 
sveže koruze kot tudi z odkupno ceno, ki je bila na 
začetku odkupa 170 EUR za tono, nato pa se je zaradi 
spremenjenih razmer na trgu znižala na 158 EUR za 
tono.  

Pri plačilu odkupljene sveže koruze se bomo 
poskušali držati dogovorjenih rokov, pri čemer pa je 
odločilno, da svoje obveznosti glede plačila do 
dogovorjenega roka poravna tudi naš glavni kupec 
sveže koruze. 

Uredniški odbor 

 

PRIDELOVALCI  KORUZE

PRIČAKOVANO  KUPNINO  
ZA  KORUZO  LAHKO  

KORISTITE  TAKOJ  V  
MALOPRODAJI  KZ  PTUJ

PRODAJA   PIROTEHNIKE 
 

V  MESECU  DECEMBRU  VAM  BOMO  NUDILI  VELIKO  IZBIRO 
OGNJEMETNIH  BATERIJ,  RAKET,  FONTAN, ŽVIŽGAČEV,... 

      Prodajna mesta:  
- KZ Ptuj, Poslovalnica Hajdoše, Hajdoše 1b, 2288 Hajdina 
- KZ Ptuj, Poslovalnica Videm, Videm 42, 2284 Videm pri Ptuju 
- KZ Ptuj, Poslovalnica Cirkulane, Cirkulane 43, 2282 Cirkulane 
- KZ Ptuj, Poslovalnica Majšperk, Majšperk 30a, 2322 Majšperk 
- KZ Ptuj, Poslovalnica Dornava, Dornava 136, 2252 Dornava 
- KZ Ptuj, Poslovalnica Polenšak, Polenšak 16a, 2257 Polenšak 
- KZ Ptuj, Poslovalnica Zadružnik, Slomškova 8, 2250 Ptuj 
- KZ Ptuj, Poslovalnica Markovci, Markovci 37 d, 2281 Markovci. 
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