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Na 51. mednarodnem kmetijsko - živilskem zanimanje za Kmetijsko zadrugo Ptuj, Oljarno 
sejmu AGRA v Gornji Radgoni, od 24. do 29. Fram in Zadružno oskrbo je iz leta v leto večje.
avgusta, se je predstavilo 1.730 razstavljalcev iz 
29 držav. Prikazali so najboljše izdelke, blagovne V sredo, 28.8. 2013, je bil na sejmu Zadružni dan  
znamke in  storitve  na področju  kmetijstva, v okviru katerega je Zadružna zveza podelila 
živilstva, predelave, bančništva.. .  priznanja zaslužnim zadružnikom. Letos je bil 

med nagrajenci tudi Vladimir Toš iz Kukave,  
Pomemben del sejma so predstavljale tudi  zaposlen v Kmetijski zadrugi Ptuj  kot 
institucije kot so Ministrstvo za kmetijstvo in poslovodja v trgovini v Podlehniku. Svoje znanje 
okolje, Kmetijsko gozdarska zbornica, Zadružna je dopolnjeval na področju varstva rastlin, je znan 
zveza in nenazadnje tudi kmetijske zadruge , ki vinogradnik in svetovalec na področju Haloz in 
so udeležencem  sejma dajale optimizem in Slovenskih goric, zna prisluhniti kupcu, se mu 
upanje, da je kmetijstvo ne le najpomembnejša posvetiti in svetovati. Čestitamo!
gospodarska panoga ampak tudi najbolj 
perspektivna. Biti kmetovalec, gospodar ali celo 
direktor kmetije, ne glede na to s katero 
dejavnostjo se ukvarja, je častno in obenem tudi 
odgovorno delo.

Sejem si je kljub krizi in slabemu vremenu 
ogledalo 120.000  obiskovalcev, kar je rekordno 
število. V krizi namreč vedno več ljudi vidi 
priložnost , to velja tako za razstavljalce kot za 
podjetja, kmetovalce in ostale obiskovalce. 
Sejem ni namenjen samo kmetovalcem ampak 
vsem tistim, ki jim ni vseeno kaj bomo v Na sejmu se je predstavila tudi ena največjih 
prihodnosti imeli na slovenskih policah.slovenskih zadrug Kmetijska zadruga Ptuj,  s 

prepoznavnima  hčerinskima podjetjema 
Milenka Černe CizerlOljarno Fram in Zadružno oskrbo. Razstavljali 

smo v hali B, v centru dogajanja,  kot vsako leto.
Obisk našega razstavnega prostora je bil velik, 
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