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Občni zbor KZ Ptuj oz. delegatov področnih zadrug (PZ) za leto Oljarna Fram in Zadružna oskrba,  ki sodita v skupino KZ Ptuj, 
2012 je bil  volilni za predsednika in člane Upravnega  in sta na svojem področju več kot upravičili svojo vlogo.  Oljarna 
predsednika in člane Nadzornega odbora KZ Ptuj. Med dvema Fram nadaljuje proizvodnjo na trgu priznane blagovne znamke 
kandidatoma  za predsednika zadruge je že peti  zaporedni bučnega olja, Zadružna oskrba pa je že sedmo leto vodilni 
mandat predsednika po tajnem glasovanju pripadal slovenski grosist na področju mineralnih gnojil, semen in 
dozdajšnjemu predsedniku Marjanu Herganu iz PZ Hajdina. zaščitnih sredstev. Lani je ustvarila že 11,2 milijona evrov 
Njegov protikandidat Miran Zagoršek  iz PZ Markovci pa je – prihodkov.  Uresničujemo investicijski ciklus, izvršili smo 
ker sta bila samo dva kandidata, po Pravilih zadruge postal številne posodobitve obstoječih zadružnih oskrbnih centrov in 
podpredsednik zadruge Ptuj. Za mesto predsednika Nadzornega novogradnje . Danes jih imamo 31, od tega sedem živilskih. 
odbora je kandidiral dozdajšnji prvi nadzornik Ivan Svržnjak iz Danes  ima  zadruga na strehah svojih objektov na Ptuju in 
PZ Markovci, ki  je mandat dobil; med dvema kandidatoma za Markovcih tri fotovoltaične elektrarne, z močjo 3 x 50 kw.
podpredsednika nadzornega odbora zadruge pa je mandat dobil Kot gost občnega zbora je bil prisoten tudi prvi mož Zadružne 
Janez Hanžel  iz PZ Vitomarci pred Janezom Zelenikom iz PZ zveze Slovenije Peter Vrisk, ki se vedno z veseljem odzove 
Rogoznica. Delegati občnega zbora so   v skladu s Pravili KZ povabilu in vedno znova ugotavlja, da zadruga Ptuj uspešno 
Ptuj potrdili  Upravni  in Nadzorni odbor KZ Ptuj za mandatno uresničuje zadružno poslanstvo.  Slovenske zadruge spet 
obdobje štirih let. pridobivajo na veljavi,  ki so jo nekoč že imele. Kritično je 

opozoril na številne neuspele rešitve predelovalnih industrij, v 
katerih so sodelovale zadruge in zapečatile usodo s prodajo 
svojih lastniških deležev, čeprav jim je bilo to na krovni ravni 
odsvetovano, a jim tega ni bilo mogoče preprečiti.  Zaradi 
takšnega ravnanja se je na nacionalni ravni sprožil marsikateri 
negativni plaz, ki ga čutijo vsi kmetje (zaprtje Tovarne sladkorja 
Ormož, stečaj MIP-a Nova Gorica, Pomurka mesna industrija, 
prevzem Fructala, Kolinska, Droga Portorož ….). Zadnji takšen 
zgrešen manever se je zgodil z neuspešnim nakupom 
večinskega deleža v Ljubljanskih mlekarnah, ko je konzorcij,  
zbran okrog domačih prodajalcev, zbranih okrog nacionalne 
finančne družbe, kljub zadružnemu svarilu o posledicah tega 
dejanja pri slovenski vladi in gospodarskem in kmetijskem-
okoljskem ministrstvu,  50,28-odstotni delež prodal francoski 
skupini Lactalis. Zadružna zveza, Deželna banka in Mlekodel 
so v smislu prevzema storili vse,  da se to ne bi zgodilo, žal pa so 
nekatere od 33 kmetijskih zadrug tik pred zdajci odstopile od 
odkupa. Gre za tri zadruge – zmanjkalo je vsega pet milijonov 
evrov.  Prepričani smo, da bo zaradi takega načina prodaje Direktor KZ Ptuj Marjan Janžekovič  je občnemu zboru podal  
Ljubljanskih mlekarn v prihodnjih letih glava bolela vso izčrpno poročilo za poslovno leto 2012 in posebej poudaril, da 
Slovenijo.  Zadružniki so trenutno še 36,41-odstotni lastnik je bilo ustvarjenih za več kot 40 milijonov evrov skupnih 
Ljubljanskih mlekarn, od tega se večina nagiba k prodaji prihodkov na nivoju skupine KZ Ptuj (KZ Ptuj, Oljarna Fram in 
obstoječega zadružnega deleža.  Francozi hočejo postati v Zadružna oskrba). Zadruga Ptuj se je v preteklem letu po 
Ljubljanskih mlekarnah 100-odstotni lastnik. pripojitvi KZ Pesnica teritorialno še razširila in danes obsega 
Občni zbor je bil enotnega mnenja,  da moramo še naprej območje od hrvaške in do avstrijske meje. V zadrugo je 
nadaljevati zadružno tradicijo in svojo dejavnost še naprej včlanjenih 853 članov, v skupini je zaposlenih 110 ljudi,  od tega 
krepiti in se teritorialno širiti. Nadaljnje povezovanje je edina 97 v sami zadrugi.  Kljub gospodarski krizi,  ki ni zaobšla tudi 
pot,  je dejal predsednik zadruge Marjan Hergan, ki se je kmetijstva, smo v prihodkovnem smislu rastli in povečali  
zahvalil vsem zaposlenim za vložen trud in delo ter njihov promet za šest odstotkov v primerjavi z lanskim letom.  Zelo 
prispevek, Upravnemu in Nadzornemu odboru  KZ, kot tudi pomembno je, da se vse bolj krepi kmetijska pridelava, ki v 
članom Upravnih odborov področnih zadrug za tvorno zadrugi predstavlja 40-odstotni delež (pred leti je bil pol 
sodelovanje in razumevanje pri potrjevanju predlaganih manjši).  Zelo pomembno je, da se zavedamo zadružnih tokov 
sklepov.    in jih moramo tudi v bodoče nadgrajevati. Obe hčerinski firmi 

Uredniški odbor

VOLILNI OBČNI ZBOR ZADRUGE PTUJ



V zadnjem času doživljamo veliko različnih dogodkov, ki prihodki pokrijemo stroške, nastale z proizvodnjo teh 
jim še ni videti konca, saj vsak dan doživimo ali spoznamo izdelkov. To je torej tisti obseg proizvodnje in prodaje, pri 
kaj novega, doslej neznanega. Temu se moramo vedno znova kateri so celotni stroški enaki celotnim prihodkom. 
prilagajati. Zato je gibkost pomembna vrlina tako v Gibanje proizvoda od proizvajalca-kmeta do končnega 
vsakdanjem življenju, kot tudi na področju kmetijske porabnika je tržna pot, na kateri v Kmetijski zadrugi Ptuj 
pridelave. želimo, da se srečamo, da dosežemo skupne pozitivne 
Kmetijsko podjetništvo se v obdobju najnovejših rezultate.
tehnoloških odkritij in inovacij oziroma spoznanj kaže kot Ključni cilj proizvodnje je torej dobiček in pozitiven denarni 
neločljiv del nadaljnjega razvoja kmetijske pridelave v vseh tok, ki bosta omogočala dolgoročen razvoj kmetij in 
državah z razvitim tržnim gospodarstvom. Opredelimo ga zadruge.
lahko kot proces odločanja, kako najučinkoviteje uporabiti 
razpoložljiva (omejena) sredstva za dosego čim boljših 
proizvodno-ekonomskih rezultatov. Pri tem je zelo 
pomembno doseganje tiste proizvodnje, ki prinaša največji 
dobiček, saj vsaka proizvodna odločitev temelji na čim 
večjem ekonomskem izkupičku. Zato tudi kmetovalci 
stremite bodisi k doseganju maksimalnega dobička, bodisi k 
maksimalnemu zniževanju vseh stroškov proizvodnje, 
bodisi zgolj k zagotavljanju preživetja družinske kmetije, ki 
je posebnost prav v primeru kmetijske pridelave (eksistenca 
družine).
Ekonomsko razmišljanje ni rezervirano le za poslovne 
subjekte in organizacije, temveč je del našega življenja in 
zadovoljevanja potreb.
Da lahko dosežemo pozitivne rezultate pridelave, je 
potrebno izdelati kalkulacijo proizvodnje. Kalkulacija je 
računski postopek, ki nam omogoča ugotoviti ceno 
posameznega proizvoda ali storitve, je izračun lastne 

Ujeti pravi trenutek, prave priložnosti in ponuditi prave (stroškovne) cene. Omogoča nam: ugotoviti lastno ceno 
stvari, so odlike, ki se jih v zadrugi zavedamo. Prav je, da (LC) proizvodov, ugotoviti finančni rezultat neke 
stopimo na stran optimizma, novih priložnosti in proizvodnje, primerjavo stroškov in nam pomaga pri izbiri 
konkretnih dejanj do uresničitve naših skupnih ciljev. med različnimi možnimi poslovnimi odločitvami.

Nadalje se srečamo z Pragom pokritja. Prag pokritja je 
Alenka Rožman univ.dipl.ing.kmet.količina prodanih izdelkov, pri kateri z realiziranimi 
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Vinogradništvo moramo, da učinek dotikalnih fungicidov oslabi, če po 
Zaradi klimatskih razmer v Sloveniji pridelovanje grozdja škropljenju pade več kot 30 mm dežja in je izničen, če pade 
brez kemičnega varstva vinske trte pred peronosporo in več kot 50 mm dežja. Pristop pri uporabi fungicidov proti 
oidijem praviloma ni mogoče.  Škropljenja se opravljajo na jablanovi pepelovki je predvsem preventiven. 
osnovi napovedi prognostične službe. Zaradi velike Cilj pri zatiranju jabolčnega zavijača je izvesti največ štiri 
nevarnosti peronospore in oidija se pri nas ni uveljavilo neposredne uporabe insekticidov. Pri vsakem zatiranju je 
kurativno škropljenje, pač pa je v uporabi izključno potrebno uporabiti insekticid  iz druge kemične skupine. 
preventivni način. Prva škropljenja opravimo praviloma s Uporabimo jih na podlagi napovedi prognostične službe, na 
kontaktnimi fungicidi, temu sledijo škropljenja z sistemiki. podlagi ulova na feromonske vabe, analize toplotnih vsot, 
Bakrove pripravke uporabljamo predvsem za zadnja, analize povprečnih temperatur v popoldanskem času in na 
zaključna škropljenja. Pri nekaterih aromatičnih sortah npr. podlagi dejanske stopnje začrvivljenosti plodov.
sauvignon, lahko namesto bakrovih pripravkov za zaključna 
škropljenja uporabimo tudi organske kontaktne pripravke, Krompir
ki nimajo vpliva na izraženost arom. Pri varstvu krompirja je smiselni predvsem preventivni 
Razvoj in številčnost ameriškega škržatka spremlja javna pristop, ker tudi najboljši sistemiki nimajo dobrega 
služba za varstvo rastlin in napoveduje najprimernejše roke kurativnega delovanja. Posebej pomembno je to v letih, ko 
in sredstva za njihovo zatiranje. Zatiranje ameriškega se fitoftora pojavi zgodaj in poleg listov prične hitro 
škržatka je karantenski ukrep, ki je obvezen v vseh uničevati tudi stebla. Ukrepati začnemo po napovedi 
razmejenih in ogroženih območjih zlate trsne rumenice. prognostične službe ali, ko v času zapiranja vrst opazimo 

prve pege. 
Jablane Pri zatiranju koloradskega hrošča upoštevamo, da ta hrošč 
Infekcijske valove pri jablanovem škrlupu je možno dobro hitro razvija rase odporne na insekticide. Zatiramo jajčeca in 
slediti po napovedih prognostične službe ali z uporabo nižje razvojne stadije ličink.
lastnih agrometeoroloških merilnih postaj. Pristop pri 
uporabi fungicidov je preventivno-kurativni. Upoštevati Alenka Rožman univ.dipl.ing.kmet.
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