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Tako kot vsa leta smo tudi v letu 2015 sledili zastavljenim ciljem Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. 

in izvajali naloge skladno s programom dela in sklepi organov. Namen protestov – neprimerna delitev zaslužkov od primarne 

Dogajanja v naši KZ Ptuj so bila v večji meri pozitivna, ob proizvodnje, organizatorja odkupa in trgovskih verig (z njive do 

spremljajoči splošni situaciji pa je bilo nekaj tudi manj police, s hleva do mesnice).  Pri našem gospodarjenju tarnanje ni 

pozitivnih, čemur se pa ne da izogniti. smiselno in ne prinaša učinkov, smiselno se je le odločati za 

Zdaj, ko se je december prevesil že v drugo polovico je prav, da za pravega kupca, da plačilo ne zamuja valute, kar pa je v naši 

osvežitev spomina prikličemo dogajanja v zadrugi v letu 2015. zadrugi stalnica.

To leto za KZ Ptuj ni bilo enako kot vsa ostala leta, saj smo 

zabeležili tudi v Zadružniku letnici 1900-2015 in na občnem 

zboru skromno obeležili 115 obletnico delovanja naše zadruge. 

S 1. aprilom so se ukinile mlečne kvote. Države članice EU 

povečujejo proizvodnjo mleka, ponudba mleka se tako na 

evropskem trgu povečuje, kar je posledično znižalo ceno mleka. 

Dodatno je k ceni mleka prispeval tudi ruski embargo, za kar 

upravičeno krivimo politiko EU. Na področju mlečne verige je 

EU odstopila od splošnih okvirjev konkurenčnega prava tako, 

da je proizvajalcem mleka ponudila povezovanje v organizacije, 

ki se lahko pogajajo s kupci – do 33 % nacionalne proizvodnje Slediti zastavljenim ciljem v naši zadrugi, še posebej, ko 

mleka v državi članici. Tudi pri tem je bilo potrebno budno govorimo o investicijah in investicijskem vzdrževanju, je zelo 

spremljati komu še lahko dobavljamo mleko, saj vsa ta dogajanja pomembno. Za spremembo od prejšnjih let, je bilo letos pri 

niso obšla tudi mlekarn, s tem so ogrozila normalno delovanje in investicijah malo drugače, saj se je zgodil sicer upravičen nakup 

obvladovanje konkurence. Pri nas smo za sedaj izbrali nove trgovine v Pesnici, ki ni bila v planu investicij za leto 2015, 

zanesljivega kupca, zaskrbljujoče pa spremljamo dogajanja v ampak v srednjeročnem planu. Nakup je bil nujen zaradi 

Pomurskih mlekarnah, saj nam ni vseeno, kako se bodo nenadne odpovedi oddaje prostorov s strani najemodajalca. V 

končala. skladu s planom in gospodarskim načrtom že kar nekaj časa 

Vedno bolj se zavedamo nujnosti samooskrbe s hrano - v prireji čakamo na ureditev prostorskega plana lokalne skupnosti za 

svinjskega mesa, MPG, zelenjave, žitaric in vsega ostalega. Tudi s našo Področno zadrugo Gorišnica, da  bi lahko čim prej pričeli z 

strani države je v zadnjem času velika podpora promociji doma izgradnjo nove kmetijske trgovine na novi lokaciji, ki je še kako 

pridelane hrane. Ob tem pa vsako leto prihaja do razhajanj, potrebna.

posebej še takrat, ko se začenjajo pogajanja o odkupnih cenah, Ker se bliža konec poslovnega leta, bo poslovanje posebej 

predvsem žitaric. Zadovoljni s cenami žitaric letos nismo bili, prikazano v   poslovnem poročilu za leto 2015, ki ga lahko 

malo boljše je bilo s ceno koruze. Tudi dejstvo, da imamo samo pričakujemo z optimizmom. Zato vas člane KZ Ptuj že sedaj 

30 % samooskrbo s prašičjim mesom ne prispeva k dvigu cen. vabim, da polnoštevilno prisluhnete razlagam na občnih zborih 

Nekoliko boljše je  s cenami MPG, kjer dosegamo 80 % na področnih zadrugah. Spoštovani članice in člani, zaposleni 

samooskrbo. Še vedno pa smo v senci naših severnih sosedov pri Skupine KZ Ptuj,  poslovni partnerji: ob iztekajočem se letu 

cenah v primarni proizvodnji in državnih podporah. želim obilo zdravja vam in vašim družinam, vesel Božič in 

uspehov polno v prihajajočem letu 2016!                                 

Da smo z marsičim nezadovoljni, smo letos izrazili z mirnimi Predsednik KZ Ptuj:

protestnimi shodi po vsej Sloveniji pod pokroviteljstvom  Marjan HERGAN

KAJ JE ZAZNAMOVALO LETO 2015 V KZ PTUJ?

že to ved  že evt  Z 1e t1sv e 5a l dmi o 1900 - 2015

Obnova strehe po lanskem požaru v Oljarni Fram.



Slovenci smo lahko ponosni na svojo deželo. Pa ne samo zaradi · spodbujanje ponudbe zdravju koristnih živilskih 
njene naravne lepote, ampak tudi zaradi zdrave doma pridelane izdelkov v sodelovanju z industrijo (npr. zniževanje 
hrane. Čeprav smo vse bolj povezani s svetom in odprti za sodobni vsebnosti sladkorja, soli in maščob v živilih)
čas, se še vedno najlepše počutimo v domačem okolju in ob · zagotavljanje dostopnosti do zdravih prehranskih izbir 
domači hrani. Sodobnemu človeku, pri tako hitrem načinu za socialno-ekonomsko ogrožene skupine (npr. lastna 
življenja ,vsekakor ne sme biti vseeno, kakšno hrano uživa. Že iz pridelava hrane, urbani vrtovi) 
zdravstvenega vidika se nam priporoča uživanje sezonske · zagotavljanje varne in zdravju koristne hrane s 
zelenjave in sadja iz lokalnega okolja. Na jedilniku ne sme poudarkom na lokalno-trajnostni oskrbi in samooskrbi
manjkati tudi meso in mesni izdelki z naših kmetij. Domače · osveščanje potrošnikov s primernim označevanjem, 
mleko in mlečni izdelki predstavljajo bogat vir  beljakovin, skupaj predstavljanjem in trženjem živil ter z omejevanjem 
z esencialnimi aminokislinami, kalcija in vitaminov A, D E in K.  trženja hrane za otroke
V prehrani so pomembni tudi vsi pekovski izdelki iz domače · spodbujanje telesne dejavnosti prebivalcev v vseh 
moke. Krajša je njihova pot, od reje oziroma pridelave in starostnih skupinah
predelave, bolj zdrava in predvsem bolj kakovostna živila · krepitev vloge zdravstvenega sektorja pri obvladovanju 
uživamo. Domače sadje in zelenjava sta običajno bolj optimalno debelosti in telesne dejavnosti s ciljem zmanjševanja 
dozorela in imata višjo hranilno vrednost, ker je krajša pot "od kroničnih bolezni
sadovnjaka oz. njive, do krožnika".  Z daljšanjem verige od · izobraževanje in raziskovanje na tem področju
pridelovalca do potrošnika pa se drastično zmanjša vsebnost C- · obveščanje in osveščanje, vključno z javnozdravstvenimi 
vitamina v zelenjavi, prav tako se zmanjšajo vrednosti vitaminov kampanjami.
A, B in E. Hrana, ki je podvržena dolgemu transportu in 

skladiščenju, je tako manj kakovostna. Pri sadju in zelenjavi Lokalno pridelana hrana je vsekakor najprimernejša za 
domačega izvora pa zaradi bližine pridelave ni potrebno uživanje. Je sveža, naravno dozorela, zdrava in boljšega okusa. 
uporabljati konzervansov, zato sta lahko manj obstojna, vendar Nad njo je vzpostavljen učinkovit nadzor glede varnosti in 
pa prepoznavna po bogatem in tradicionalnem okusu. kakovosti kmetijskih pridelkov in proizvodov, pa tudi 
Kakovostno hrano, pridelano v lokalni  bližini,  razumemo tudi sledljivost je mnogo bolj zagotovljena kot pri hrani, ki prihaja iz 
kot del naše identitete. Zagotavljanje prehranske varnosti, stabilne oddaljenih delov Evrope oz. sveta. Lokalna trajnostna preskrba 
pridelave varne, kakovostne in potrošnikom dostopne hrane, je z zdravju prijaznimi živili je odvisna od slovenskih 
eden ključnih strateških ciljev slovenskega kmetijstva. Med pridelovalcev in pomeni, kako varno in kakovostno hrano 
slovenske potrošnike vse bolj prodira zavedanje, da lokalna hrana bomo uživali mi in naslednji rodovi. Predstavlja ključne 
ni prepotovala več sto kilometrov, da z nakupom takšne hrane priložnosti za slovenskega kmeta kot neposrednega ponudnika 
pomagamo domačim pridelovalcem in predelavi ter s tem živil na lokalnem trgu in koristi, ki jo ima potrošnik od dobro 
ohranjamo delovna mesta v Sloveniji. organizirane lokalne trajnostne preskrbe. Pridelovanje hrane 

ima danes vedno širši pomen in vključuje področja varovanja Slovensko kmetijstvo se sooča z vedno novimi izzivi, ki izhajajo iz 
okolja, zdravja ljudi, rastlin in živali. Najpomembnejše vodilo globalizacije svetovnega gospodarstva, rastočega števila 
pri proizvodnji hrane pa je, da se zadovoljijo zahteve porabnika. prebivalstva in vpliva podnebnih sprememb.  Pomembno je tudi, 
Tovrstna usmeritev je značilna tudi za prehransko politiko da smo čim bolj samooskrbni, da nas svetovno pomanjkanje ne 
Evropske skupnosti.prizadene, ne v smislu pomanjkanja, ne v smislu visokih prodajnih 

cen izdelkov.  Slovenija je članica Svetovne zdravstvene Tudi v bodoče si je potrebno prizadevati, da bomo potrošniki 
organizacije, ki so se dogovorile, da bo vsaka država oblikovala lahko izbirali med široko paleto domačih pridelkov in izdelkov 
sebi lastno in najbolj primerno prehransko politiko glede na sledljivega slovenskega porekla. Pomembno pa je tudi, da se 
različne naravne danosti in možnosti domače pridelave, predelave priznajo dejanski stroški zagotavljanja visokih standardov EU 
ali uvoza hrane. S tem so povezani tradicija, kultura in način pri pridelavi hrane in da se s kmetijstvom ohranjajo delovna 
prehranjevanja slehernega naroda. Prav tako se je potrebno mesta ter poseljenost slovenskega podeželja. Vsaka regija, vsaka 
zavedati, da se države razlikujejo v stopnji ekonomskega razvoja zadruga in vsak kmet v Sloveniji ima svoje posebnosti, vendar 
in socialnega varstva. nam skupno delo, sodelovanje in enotnost lahko pomagajo, da 

smo uspešni tudi v krizi in na dolgi rok pri pridelavi in predelavi V letu 2015 je Ministrstvo za zdravje pripravilo Resolucijo o 
domače  hrane. Ohranjati pa je potrebno tudi ljubezen in nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 
spoštovanje do domače zemlje, do našega podeželja in kmečkega 2015 – 2025, s katero želi naša država izboljšati prehranske navade 
dela. Slovenci skupaj  premoremo vse: modrost preteklosti, (povečati uživanje sadja in zelenjave, rib, polnozrnatih žit in žitnih 
izkušnje sedanjosti in izziv prihodnosti. Lahko si želimo le, da izdelkov in zmanjšati vnos nasičenih maščob, sladkorja in soli) in 
bo izziv prihodnosti vreden modrosti in izkušenj.gibalne navade prebivalcev od najzgodnejšega obdobja življenja 

do pozne starosti. 

Resolucija opredeljuje naslednja prednostna področja: Ob prihajajočih praznikih vam želim, da  bi bili polni 
· zagotavljanje zdravega prehranjevanja v skladu s pričakovanja kot je pomlad, polni toplote kot je poletje, polni 

smernicami in priporočili za različne     starostne skupine dobrote kot je jesen in polni razigranosti kot je zima.
· spodbujanje ponudbe za zdrave izbire v gostinstvu in                                                                                            

turizmu v povezavi s turistično    ponudbo v lokalnih Majda Babič Horvat, inž. agr.
okoljih 

ZDRAVA  DOMAČA SLOVENSKA HRANA


