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Zadružna zveza Slovenije je v začetku meseca februarja v vsega prometa v slovenskem kmetijstvu. Da bi zadruge v 
Lastomercih pri Gornji Radgoni organizirala regijski prihodnje lahko še bolje poslovale, v ZZS načrtujejo 
posvet zadružnikov ptujsko-ormoške, prekmursko- njihovo še tesnejše poslovno sodelovanje tako na 
preleške in štajerske regije, na katerega so bili vabljeni prodajnem kot na nabavnem področju. 
predsedniki zadrug, direktorji in člani UO in NO zadrug, G. Vrisk je povabil direktorje zadrug, naj podpišejo pismo 
članic Zadružne zveze Slovenije.  o nameri, s katerim bi podprli ustanovitev podjetja za 
Predstavljene so bile  novosti, ki jih prinaša skupna skupno nabavo.  
kmetijska politika do leta 2020, aktivnosti Ministrstva za G. Anita Jakuš (ZZS) je poročala, da je bil odziv vodstev 
kmetijstvo in okolje v letu 2013, možnosti za sodelovanje zadrug na dosedanjih regijskih srečanjih glede pisma o 
zadrug na področju gospodarjenja z gozdovi ter predelavo nameri dober,  in  da je večina zadrug   to pismo že 
lesa,  aktivnosti na področju poslovnega sodelovanja podpisala. Radi bi ugotovili, kašen je interes zadrug, da 
zadrug – pismo o nameri za povezovanje blagovnih tokov povežejo svoje blagovne tokove na nabavnem in 
kmetijskih in gozdarskih zadrug pri skupni nabavi in prodajnem področju v neko skupno pravno osebo. To bi 
prodaji. V okviru aktualnih vsebin so bili prisotni lahko bila bodisi katera od delujočih zadrug, bodisi nova 
seznanjeni o aktualni ponudbi storitev Deželne banke zadruga, lahko tudi drugega reda, ali pa bo to nekaj 
Slovenije in o vprašanjih, ki zadevajo posamezno regijo. tretjega. Bistveno je, da bi vse zadruge v novo obliko 

sodelovanja vstopale pod enakimi pogoji. 
Generalna direktorica Direktorata za kmetijstvo na 
kmetijsko-okoljskem ministrstvu dr. Martina Bavec je 
predstavila izhodišča nove skupne kmetijske politika EU 
po letu 2014 in poudarila, da je zelo pomembno, kaj se  bo 
zgodilo v naslednjih dneh, ko se bodo predsedniki vlad 
pogovarjali o delitvi globalnega kolača. Že danes se ve, da 
bo za kmetijstvo na letnem nivoju nekaj manj denarja, kot 
ga je bilo v tej finančni perspektivi, predvidene so 
reforme, ki bi ustrezale slovenskemu kmetijstvu, obstajajo 
pa tudi take, s katerimi se ne strinjamo. V severovzhodni 
Sloveniji sta glavni dejavnosti poljedelstvo in živinoreja. 
Predvidena je sprememba,  da bi se izenačile plačilne 
pravice za travnike in njivske površine. Dobro  je, da se je 
vse skupaj zamaknilo za leto dni, tako da bo v letu 2013, Predsednik Zadružne zveze Slovenije (ZZS) g. Peter Vrisk 
kar se tiče  plačil in tudi okoljskih ukrepov ter plačilnih je v svojem govoru poudaril, da so kmetijske in gozdarske 
pravic, ostalo enko, kot je bilo doslej.zadruge (skupno jih je 73 v vseh slovenskih regijah,  imajo 
Predstavnik Zavoda za gozdove g. Jošt Jakša je predstavil 2900 zaposlenih in okrog 15.500 članov), ki so združene v 
strategijo gospodarjenja z gozdovi,  predstavil lastniško ZZS,  v minulem letu ustvarile več kot 698 milijonov 
strukturo gozdov v Sloveniji (75% fizične osebe, 23% evrov prihodkov. V ptujsko-ormoški, prekmursko-prleški 
državnih in 2% občinskih), posebej pa poudaril, da in štajerski regiji je 20 zadrug,  imajo 3340 članov in 414 
gozdovi predstavljajo 1,5 milijona parcelnih številk kar zaposlenih, v letu 2012  pa so ustvarile 163 milijonov 
pomeni manj kot 0,5 ha na lastnika. evrov prihodkov. 

 Zaupanje v zadruge se krepi in na mnogih področjih 
Uredniški odborprevzemajo glavno vlogo. Zadruge so v zadnjih letih več 

kot podvojile promet, povečalo se je skupno premoženje 
in dejstvo je, da preko zadrug poteka več kot 80 odstotkov 

REGIJSKI POSVET ZADRUŽNIKOV PTUJSKO - ORMOŠKE, 
PREKMURSKO - PRLEŠKE IN ŠTAJERSKE REGIJE



Živinoreja je najpomembnejša panoga 
slovenskega kmetijstva, ki se spopada z 
vedno večjimi izivi. Poleg ohranjanja 
kmetijskih gospodarstev in krajine se 
živinoreja ukvarja še z ekonomsko 
učinkovitostjo kmetovanja, okoljskimi 
izivi in dobrim počutjem živali, na 
katerem je vedno večji poudarek. Kljub 
vsem težavam se stalež govedi v Sloveniji 
počasi zmanjšuje, veliko večji upad pa 
beležimo v prašičereji, saj je samooskrba 
s prašičjim mesom le cca. 35%.

Kmetijska zadruga Ptuj je ena od večjih 
odkupovalk živine na slovenskem trgu. V letu 2012 

Prepričani smo, da so naše storitve konkurenčne. 
nam je uspelo obdržati trend odkupa iz preteklega 

Smo zadruga s tradicijo in vredni zaupanja, kar 
obdobja v katerem smo beležili rahlo rast. Uspešnost  

dokazujejo naši rezultati. Če tudi vi vidite možnosti 
realizacije v živinoreji je odvisna od prilagoditve  na 

sodelovanja, vas vabimo, da se oglasite na sedežu 
domačem kakor tujem trgu.

KZ Ptuj  ali pokličete na tel: 02/749-03-15 ali  
V letu 2012 smo se soočili z velikimi težavami 

041/837-608.
odkupa na slovenkem trgu. Naš največji kupec TMI 
Košaki Maribor je zašel v velike likvidnostne težave, 

Vodja odkupa in podaje živine:
poiskati smo morali nove kupce, kar nam je uspelo.  

Roman Belšak  ing. agr.
Večino prašičev  sedaj prodamo Celjskim 
mesninam, govedo pa izvažamo v Avstrijo ali Italijo.

Če pogledamo fizične kazalce vidimo, da smo v letu 
2012 ustvarili 4,9 mil. eurov prihodkov iz naslova 
odkupa živine. Odkupili smo 4206 govedi ter 10844 
prašičev. Iz strukture govedi je razvidno, da se nam 

povečuje odkup krav, telic ter stalež v različnih 
oblikah pitanja govedi.
Trenutno ima KZ Ptuj v pitanju na finančni obračun 
658 telet, storitveno pitanje KZ 619 telet ter 
storitveno pitanje tuje 324 telet. Želja je, da bi 
povečali odkup krav, saj se nahajamo v osrčju 
slovenske mlečne proizvodnje. 
V ta namen vam pošiljamo cenik krav, kateri vam bo 
pomagal k lažji odločitvi, komu boste zaupali 
prodajo živali.

ODKUP ŽIVINE – ŽELIMO BITI BOLJŠI

CENIK  KRAVE

TEŽA RAZRED

MESA E U R O P
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Odbitki :

     

zamaščen.1                -15 cent

      

zamaščen.5                 - 5 cent
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