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ODPRTJE NOVEGA ODKUPNO PRODAJNEGA CENTRA GORIŠNICA
IN SREČANJE ZADRUŽNIKOV TER ZAPOSLENIH KZ PTUJ
Kmetijska zadruga Ptuj je v začetku novembra v Gorišnici
odprla nov odkupno prodajni center v skupni velikosti 800
m². Približno polovica je namenjena za sodobno prodajno
mesto kmetijsko vrtičkarskega materiala za splošno
potrošnjo v kmetijstvu in na vasi. Zraven je namenjena še
prodajna polica lokalnih proizvajalcev sezonsko obarvanih
domačih proizvodov kot so zelenjava, sadje, olje, mesni
izdelki,… Druga polovica objekta, ODKUPNO MESTO s
tehtnico, pa je namenjena odkupu žitaric, soje, oljne
ogrščice,… od manjših in večjih pridelovalcev s tega območja.

pihalna godba Markovci in ljudske pevke TED Lükarji iz
Dornave. Gospodinje iz občine Gorišnica so poskrbele za
slastno pecivo in slanike.
Številne obiskovalce so nagovorili: Marjan Kramberger,
predsednik Kmetijske zadruge Ptuj, Marjan Janžekovič,
direktor Kmetijske zadruge Ptuj, Jožef Kokot, župan občine
Gorišnica, Peter Vrisk, predsednik Zadružne zveze Slovenije
in Stanko Pignar, predsednik področne zadruge Gorišnica.
Direktor Kmetijske zadruge Ptuj, g. Marjan Janžekovič, je v
svojem nagovoru povedal, da je bilo od leta 2005 12
investicij v novogradnjo ali popolno adaptacijo poslovalnic v
KZ Ptuj. Dodal je tudi, da se s tem končuje obnovitveni
ciklus na področju stare KZ Ptuj, vendar nas čaka še velik
zalogaj na področju Ormoža, ki je trenutno v najemnem
odnosu.

Ob odprtju objekta smo izvedli tudi srečanje članov ter
zaposlenih Kmetijske zadruge Ptuj. Na prireditev so bili kot
gostje povabljeni: župan občine Gorišnica g. Jože Kokot,
predsednik Zadružne zveze Slovenije g. Peter Vrisk,
predsednica uprave Deželne banke Slovenije ga. Sonja
Anadolli, predsedniki in direktorji sosednjih kmetijskih
zadrug, predstavniki izvajalcev, direktorji partnerskih
podjetij ter občani občine Gorišnica.
Novo pridobitev na lokaciji Gorišnice je blagoslovil župnik
Jože Pasičnjek.
Otvoritev je popestril kulturni program, kjer so nastopali
Ob tej priložnosti smo se še zahvalili g. Marjanu
HERGANU za njegovo 20 letno predsedovanje Kmetijski
zadrugi Ptuj.

Slavnostni trak pred novo trgovino so prerezali direktor
Kmetijske zadruge Ptuj, g. Marjan Janžekovič; predsednik
področne zadruge Gorišnica, g. Stanko Pignar, Marjan
Kramberger, predsednik Kmetijske zadruge Ptuj, Ivan
Svržnjak, predsednik NO Kmetijske zadruge Ptuj in
poslovodja nove trgovine, g. Armin Kelenc.
Po otvoritvi je sledil ogled poslovnega centra in prijetno
druženje ob hrani in pijači.
Branko Valenko

Glavna in odgovorna urednica je ANA RAMŠAK, člani uredniškega odbora pa so
BRANKO VALENKO, MARINKA ŠTALCER, ROMAN BELŠAK in VALERIJA KODRIČ MAJCEN.
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PREPOTREBEN OBJEKT ZA PRIDELOVALCE
NA ŠIRŠEM OBMOČJU GORIŠNICE
Na otvoritvi Odkupno prodajnega centra Gorišnica, katere se je
udeležilo najmanj 500 ljudi, smo se pogovarjali s številnimi
pridelovalci, člani in kooperanti KZ Ptuj. Vsi so bili mnenja, da je
novi objekt, ki poleg sodobne prodajalne z velikim parkirnim
prostorom, skladiščem in pokritim skladiščem za odkup, za to
območje nujno potreben.

NA POTI DO ZASTAVLJENIH CILJEV

odkupno mesto. Do sedaj sta bili za nas najbližji lokaciji Draženci
in Središče,vsaka je oddaljena približno 20 km. Odkupni del
centra je, poleg tega da nudi dobre pogoje odkupa za velike
pridelovalce, praktičen tudi za manjše in predvsem tiste, ki niso
opremljeni s sodobno transportno tehniko,« menita Branko in
Robert.
To potrjuje tudi Rudi Meško ter hkrati dodaja, da so kmetje na
tem območju na takšno pridobitev čakali skoraj 20 let.

Vsako še tako veliko prizadevanje je zaman, če ne obrodi sadov. Še
toliko lepše pa je, ko so ti sadovi posledica prizadevanj celotne
skupnosti, kar se v Sloveniji dogaja pri odkupu in porabi mleka
ter mlečnih izdelkov.
Podatki SURS-a so spodbudni – za proizvajalce, potrošnike in
predelovalce. Odkup mleka v zadnjih mesecih v EU se je v
primerjavi z lanskim enakim obdobjem povečal. Prav tako se v
letošnjem letu povečuje odkupna cena mleka. Odkupne cene so
se v primerjavi z letom poprej dvignile za 30 %. Povprečna
izplačana cena mleka do kmeta v naši zadrugi je v mesecu
septembru 2017 znašala slabih 33 centov/l (brez DDV).

Mlekarne EU so v prvih devetih mesecih tega leta proizvedle
okrog 5 % manj masla in 2 % manj konzumnega mleka.
Proizvodnja smetane, sira in fermentiranih mlečnih izdelkov pa
se je povečala za dobra 2 %. Slovenija je v septembru 2017
odkupila 46.300 ton kravjega mleka, to je 1,6 % več kot v
septembru lani. Tudi celotna slovenska proizvodnja mlečnih
izdelkov v prvih devetih mesecih letošnjega leta je bila, razen
mleka v prahu, večja kot v istem obdobju prejšnjega leta:
proizvodnja fermentiranih mlečnih izdelkov skoraj za 30 %,
proizvodnja konzumnega mleka za več kot 15 %, proizvodnja
masla za več kot 13 %, proizvodnja sira pa za skoraj 11 %.

Na sliki od leve: Branko Korošec in Robert Rižnar s svetovalcem in
področnim vodjem PZ GORIŠNICA Rudolfom Meškom (na sredini)
»Šele sedaj vidimo, koliko blaga se nahaja v prodajalni. V starih
prostorih je bila večina prodajnih artiklov našim očem skrita.
Zaradi utesnjenosti nismo imeli pregleda nad artikli in s tem širše
možnosti izbire,« komentirata razmere v stari prodajalni Robert
in Branko.
Prostori nove prodajalne zaradi velikosti in postavitve polic
nudijo dovolj prostora za gibanje med policami ter dober
pregled nad artikli.

Na sliki del odkupnega centra s tehtnico
Ana Ramšak

GNOJILA – UGODNO

Ugodna predsezonska ponudba gnojil.
Pozanimajte se v vaši najbližji
poslovalnici KZ Ptuj.

UGODNO FFS
FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA iz zaloge.

Posebej sta oba izpostavila tudi odkupni del centra. »V našem
okolju, v neposredni bližini smo pridobili moderno urejeno

-10% V KMETIJSKIH POSLOVALNICAH
KZ PTUJ
AKCIJA od 15. 11. do 31. 12. 17
Popusti se ne seštevajo.

- 10%

Eden glavnih razlogov za pozitivni trend stopnje odkupa
slovenskega mleka je zagotovo ciljno in enotno označevanje
mleka in mlečnih izdelkov. Slovenske mlekarne in upam, da tudi
pridelovalci zaznavate prednosti, ki jih prinaša enotno
označevanje. To se kaže v večji povezanosti kmetov ter sektorja
predelave mleka.
Z uvedbo certiﬁkata »Izbrana kakovost – Slovenija« se je
povečala tudi jasnost, ki si jo želite tako kmetje, ki pridelujete
odlično surovino, kakor tudi kupci, ki s tem dobijo jamstvo

kakovosti in porekla surovine. Oboje močno olajša odločitev, ko
se kupci znajdejo pred metri in metri trgovinskih polic, polnih
živil neznanega porekla.
Tudi v Kmetijski zadrugi Ptuj smo pristopili in uspešno prestali
strog nadzor ob vstopu v shemo izbrane kakovosti in s tem tudi
pridobili certiﬁkat »Izbrana kakovost – Slovenija«.
Pripravila: Alenka Šantl

