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V teh dneh mineva leto dni odkar smo v Kmetijski V dobrem letu smo na ormoškem področju odkupili 
zadrugi Ptuj postopoma prevzeli  dejavnosti Kmetijske cca 6 mio l mleka, 1500 t poljščin, cca 1500 glav živine in 
zadruge Ormož, vzeli v najem potrebne poslovne 1006 t grozdja. V maloprodaji  je bilo ustvarjeno skupaj 
objekte in prezaposlili 27 sodelavcev, do prevzema na vseh programih za cca 4,5 mio EUR prometa.
zaposlenih v Kmetijski zadrugi Ormož.
Glede na težave, v katerih se je znašla ormoška zadruga, Kmetijska zadruga Ptuj je vseskozi novim, kakor tudi 
smo s temi aktivnostmi zagotovili nadaljevanje že obstoječim članom redno poravnavala svoje 
zadružnih dejavnosti, oskrbo s kmetijskim obveznosti iz naslova prodaje tržnih viškov, prepričan 
repromaterialom, odkup živine, mleka, grozdja in sem, da so naši novi člani, ki sestavljajo že dvanajsto 
ostalih tržnih viškov, predvsem pa  redno plačilo področno zadrugo Kmetijske zadruge Ptuj  s svojimi 
članom – kmetom in dobaviteljem, zaposlenim pa  z statusom in z novo organiziranostjo zadovoljni, 
doslednim izpolnjevanjem pravic iz delovnega vabimo tudi ostale, da se nam pridružijo.
razmerja socialno varnost.

Marjan Janžekovič, dir. KZ Ptuj
Prepričan sem, da smo tudi k  ponesrečeni zgodbi z 
grozdjem pristopili zelo učinkovito, sklenili smo novo 
pet-letno pogodbo s kletjo na eni strani in za cca 2000 t 
odkupa grozdja z vinogradniki. Žal nam je izjemno 
neugodna vinogradniška letina pričakovani pridelek 
prepolovila, na ljutomersko – ormoškem območju smo 
odkupili 1006 t grozdja, letnika 2014. Vinogradnikom, 
ki so to želeli, smo tudi vsled finančne stiske zagotovili 
600 EUR po hektarju kot akontacijo za nakup 
repromateriala, predvsem škropiv.

11. 07. 2014 smo imeli ustanovni občni zbor področne 
zadruge Ormož, ki predstavlja dvanajsto področno 
zadrugo. Izvolili smo tudi organe področne zadruge:  
za predsednika področne zadruge Ormož je bil izvoljen 
g. Gustek Janežič, za člane pa g. Jožef  Zadravec, g. Kosi 
Miroslav, g. Marko Kočevar, g. Boris Rudolf, g. Matej 
Čurin in g. Ivan Zidarič.  Od ustanovnega občnega 
zbora sta člana UO KZ Ptuj g. Gustek Janežič in g. 
Kočevar Marko, član NO KZ Ptuj pa  g. Lah Jože, vsi 
imenovani že aktivno sodelujejo na sejah odborov 
Kmetijske zadruge Ptuj. Področna zadruga Ormož ima 
184 članov, za toliko se je povečalo tudi članstvo KZ 
Ptuj, ki jo sestavlja danes preko 1000 članov.
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