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VOLILNI OBČNI ZBOR KMETIJSKE ZADRUGE PTUJ

Občni zbor Kmetijske zadruge Ptuj za leto 2016, ki je 
potekal 20. 04. 2017  je bil  volilni za predsednika in člane 
Upravnega odbora ter predsednika in člane Nadzornega 
odbora KZ Ptuj.  

Ivan Svržnjak, Marjan Hergan, Marjan Kramberger, Peter 
Vrisk in Marjan Janžekovič

Za novega predsednika zadruge je bil izvoljen  Marjan 
Kramberger iz PZ Korena,  za podpredsednika pa  Miran 
Zagoršek iz PZ Markovci.  Dosedanji predsednik NO KZ 
Ptuj  Ivan Svržnjak iz PZ Markovci nadaljuje novi 
mandat, za podpredsednika NO KZ Ptuj pa je bil izvoljen  
Milan Hergan iz PZ Hajdina.
Izvoljeni so bili novi člani UO KZ Ptuj:  Klemenčič 
Branko, Šalamun Vlado, Hergan Marjan,  Žunkovič Jože, 
Zagoršek Miran, Bratuša Dušan,  Pignar Stanko,  Cigula 
Andrej,  Slodnjak Marjan, Druzovič Albin,  Mohorič 
Franc, Kramberger Marjan, Dreier Ivan,  Kočevar Marko 
in Zadravec Jože ter člani NO KZ Ptuj: Zelenik Janez, 
Lampret Anton, Hergan Milan, Šimenko Boris, Svržnjak 
Ivan, Rižnar Robert, Munda Marko, Hanžel Janez, 
Korent Roman, Krajnc Janko, Paskolo Hilda in Lah Jože. 
Delegati občnega zbora so   v skladu s Pravili KZ Ptuj 
potrdili  Upravni  in Nadzorni odbor KZ Ptuj za 
mandatno obdobje štirih let. 
Kot vsako leto je bil tudi letos predstavljen in potrjen 

zaključni račun za leto 2016 in gospodarski načrt za leto 
2017.
Direktor zadruge Marjan Janžekovič je za leto 2016 
povedal: »Z različnimi  težavami smo se v zadrugi skupaj 
z našimi člani srečevali tudi v minulem letu. Posledica 
vsega tega je  seveda nedoseganje nekaterih planskih 
postavk iz poslovnega načrta Kmetijske zadruge Ptuj za 
leto 2016, količinsko smo razmeroma blizu, vrednostno 
pa zaradi padca cen  ne. Tako so naši skupni prihodki v 
letu 2016 v primerjavi z letom 2015 nižji za cca 2,5%. Iz 
naslova kmetijske proizvodnje smo realizirali za 5,5% 
manj, obseg trgovske dejavnosti pa je v primerjavi s 
preteklim letom za pol odstotka višji, kar  je glede na  
gibanje kupne moči vsekakor vzpodbudno.
V skladu z gospodarskim načrtom je bil realiziran tudi del 
srednjeročnih investicijskih   želja, omembe vredna je 
zagotovo pridobitev v Zavrču.
Kot skupina Kmetijska zadruga Ptuj smo poslovno leto 
končali s  cca 47 mio EUR skupnih prihodkov, vse tri 
firme ( KZ Ptuj, Oljarna Fram in Zadružna oskrba) so 
zaključile poslovno leto 2016 s pozitivnim rezultatom.«
Kot gost občnega zbora je bil prisoten tudi prvi mož 
Zadružne zveze Slovenije Peter Vrisk, ki se vedno z 
veseljem odzove povabilu in vedno znova ugotavlja, da 
zadruga Ptuj uspešno uresničuje zadružno poslanstvo. 
Pohvalil je številne uspehe KZ Ptuj na poslovnem in 
investicijskem področju. Dejal je, da je KZ Ptuj za celoten  
zadružni sistem kot svetilnik, ki sveti naprej, po katerem 
se zgledujejo drugi. 
Vabilu na občni zbor so se odzvali tudi g. Petrovič – 
direktor Mlekarske zadruge Ptuj, g. Rebrnišek – direktor 
KGZ Ptuj, g. Viher – direktor DBS podravje in g. Takalec 
– direktor Perutninarske zadruge Ptuj.
Dosedanjemu predsedniku Marjanu Herganu, ki  se je 
odločil, da funkcijo po 20 letih preda,  je bilo izrečenih ne 
malo besed zahvale za dosedanje delo, sodelovanje in 
pomembno vlogo v zadružništvu na Ptuju in v Sloveniji.
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VINOGRADNIKI, PRED NAMI JE ČAS INTENZIVNE 
ZAŠČITE VINOGRADOV

Spoštovani  vinogradniki, začenja se obdobje 
intenzivne zaščite vinske trte. Tudi v letošnjem letu je 
vegetacija v vinogradih začela zelo zgodaj, tako da smo 
na žalost z prodorom hladnega zraka 21. in 22. aprila  
imeli precejšnjo škodo po pozebi. Ker bo marsikje 
pridelek zmanjšan, moramo tako še posebej paziti in 
skrbeti za nadaljnji  razvoj trte predvsem izvajati 
pravilno zaščito pred boleznimi. 
Vsa fitofarmacevtska sredstva za foliarno aplikacijo 
imajo podano natančno koncentracijo oziroma 
odmerek porabe za doseganje optimalnih učinkov. Pri 
uporabi fitofarmacevtskih sredstev moramo torej 
vedno upoštevati porabljeno količino vode na enoto 
površine in podano koncentracijo. 
Izhodiščna količina vode se običajno preračunava na ar 
ali hektar. Seveda se pri škropljenju vinogradov 
upošteva tudi višina habitusa. Pri trajnih nasadih je 
nekje pravilo, da se upošteva poraba vode 500l/ha za 
1m višine rastline, pri vinski trti to pomeni porabo 
1000 l vode na hektar.

Primer: 
Imamo pripravek, kjer je predpisana koncentracija 
0,20% (200g/100 l vode) in nasad z habitusom 2m. 
2m = (2x1m) habitusa = 2 x 500 l vode/ha = 1000 l = 
1000 l vode/ha pri 0,20% konc. = 2 kg/ha. 
Če imamo pršilnike, ki so prirejeni za manjšo porabo 
vode na hektar, seveda ostane odmerek pripravka na 
enoto površine enak, poveča pa se koncentracija. 
Pri škropljenju vinogradov v začetnih fazah rasti, ko je 
habitus manjši od 1 m in nimamo odprtih vseh šob na 
škropilnici, koncentracije škropiv ostajajo enake, saj je 
površina tretiranja manjša. Ko izvajamo škropljenje v 
fenofazi D/E , ko je habitus manjši za okrog 60% in 
imamo na vsaki strani pršilnika odprti le dve šobi in 
tako porabimo le 40% običajne količine vode in 
koncentracija ostane ista (npr. 0,20 %)-v tem primeru 
namesto 1000 l porabimo le 400 l vode/ha je poraba 
škropiva 4 x 200 g = 0,8 kg/ha. 
Takrat, ko mladice presežejo dolžino 50 cm, moramo 
uporabljati polne odmerke fitofarmacevtskega 
sredstva.

Poudariti moramo tudi, da je pri pripravi škropilne 
brozge važno tudi zaporedje mešanja pripravkov. 
Običajno je pravilen naslednji vrstni red dodajanja 
formulacij: SL; SC, KS, FL; WP; WG, DF; SE; EC; EW; 
OD; MOČILA; FOLIARNA GNOJILA.
Seveda ima vsako sredstvo določeno varnostno dobo 
oziroma karenco. Ob škropljenju nanesemo na rastlino 
določeno količino sredstva, ki se začne potem 
razkrajati. Čas razkrajanja posameznih sredstev je 
različno dolg. Z upoštevanjem karenčne dobe je 
zagotovljeno da v tem času ostanki kemičnih snovi 
padejo pod dovoljeni minimum in tako ne vplivajo na 
zdravje ljudi. Karenčno dobo je treba upoštevati še 
posebej pri škropljenjih proti koncu sezone ko se bliža 
čas trgatve.
N i k a k o r ,  p a  n e  p o z a b i t e  n a  v a r n o  d e l o  z 
fitofarmacevtskimi sredstvi (uporaba zaščitnih oblek, 
rokavic, zaščitnih mask…), kakor tudi na pravilno 
ravnanje z odpadno embalažo.
Tudi v letošnjem letu smo pripravili akcije in popuste 
pri nabavi sredstev za varstvo vinogradov. Ob naročilu 
večjih količin je možna tudi brezplačna dostava na dom.  
Se priporočamo, Kmetijska zadruga Ptuj.

Ivo Orešnik
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