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V letu 2021 smo bili, kljub še vedno trajajoči epidemiji, priča 
stabilni ekonomski rasti, ki pa jo je spremljala visoka rast cen 
energentov. V lanskem letu so se nadaljevale tako spremenljive 
vremenske razmere, kot pojavi ekstremnih vremenskih dogodkov, 
ki so močno vplivali na obseg rastlinske pridelave. Pomlad so 
zaznamovale pozebe, ki so krojile pridelek večine sadnih vrst in 
vinogradov. Maj je bil izrazito hladen in moker, kar je upočasnilo 
fenološki razvoj rastlin, oviralo setev koruze in prvo košnjo. 
Poletni meseci so bili vroči, z nekaj neurji in točo. Vegetacija se je 
zaključila z nadpovprečno toplim septembrom in zelo mokrim 
oktobrom.

V naši Kmetijski zadrugi smo leto zaključili uspešno, realizacije 
so bile v okviru zastavljenih planov in ciljev.

Odkupne cene žit, koruze in oljne ogrščice so se, v primerjavi z 
letom 2020, zvišale. Kljub nadpovprečnemu zvišanju stroškov 
pridelave in zmanjšanju proračunskih podpor, so višje odkupne 
cene pridelkov le nekoliko vplivale na izboljšanje cenovno – 
stroškovnih razmerij.

Odkup goveje živine in prašičev se je, v primerjavi z letom 2020, 
povečal. Tudi cene goveje živine so se jeseni začele višati. Pri 
prašičih se žal to ni zgodilo in odkupne cene prašičjega mesa žal 
ostajajo na prenizkem nivoju. Mleka, katerega odkupne cene se 
prav tako zvišujejo, smo namolzli nekoliko več kot v letu 2020. 

Tudi v maloprodaji, oskrbi z vsem mogočim repromaterialom, smo 
se maksimalno potrudili. Realizirali smo plane, oz. jih tudi 
nekoliko presegli. Vse naše poslovalnice (30 kmetijskih in 10 
živilskih) smo založili z vsem potrebnim kar kmetje in 
gospodinjstva potrebujemo. 

Minili sta dve leti, odkar smo pričeli s poslovanjem na območju 
Lenarta. Od bivše Kmetijske zadruge Lenart smo prevzeli 
zaposlene, katerim nudimo redno zaposlitev. Poskrbeli smo, da so 
vsi kmetje dobili izplačane oz. poravnane vse zapadle obveznosti, ki 
jih je bivša KZ Lenart imela do kmetov (mleko, živina, poljščine). 

Kmetijske trgovine smo uredili in založili z vsem potrebnim, kar 
teren potrebuje. Odkup mleka se vrši v enakem obsegu kot se je 
vršil v bivši zadrugi Lenart, le nekaj manjših kmetij je trajno 
prenehalo z oddajo mleka. Uredil in zaživel je odkup poljščin, tudi 
pri odkupu živine je trend pozitiven. Vse kmetijske pridelke 
izplačujemo redno, na dogovorjeni rok in po najvišjih 
konkurenčnih cenah.

V mesecu decembru je bila opravljena prva javna dražba Kmetijske 
zadruge Lenart v stečaju. Kmetijska zadruga Ptuj je vplačala 
varščino in se prijavila kot kupec na prvo javno dražbo. Kot drugi 
zainteresiran kupec, se je na dražbo prijavilo tudi podjetje Agrolit, 
ki je KZ Lenart v stečaju na sami dražbi tudi izdražil. V naslednjih 
mesecih sledi še postopek nakupa in vpisa. KZ Ptuj ostaja v 
najemnih prostorih še najmanj do konca spomladanske sezone.

V Kmetijski zadrugi Ptuj bomo na območju Lenarta v vsakem 
primeru še naprej vršili odkup mleka, živine in poljščin. Prav tako 
bomo z vsem, za kmetijstvo potrebnim repromaterialom, to 
območje oskrbovali tudi v prihodnje.

O morebitnih spremembah delovanja na območju bivše zadruge 
Lenart, vas bomo sproti obveščali.

Naj se vsem Vam, članom zadruge, kmetovalcem, poslovnim 
partnerjem, zaposlenim, najlepše zahvalim za sodelovanje. Upam, 
da se bo situacija covid-19 spomladi umirila in se bomo imeli 
priložnost srečati tudi na kakšnem druženju.
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CENE SO DNEVNE, PRIDRUŽUJEMO SI PRAVICO DO SPREMEMBE CEN


