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REGIJSKI POSVET 2022 ZA ZADRUGE PREKMURSKO-PRLEŠKE, 
PTUJSKO - ORMOŠKE IN ŠTAJERSKE REGIJE

Zadružna zveza Slovenija organizira že tradicionalne regijske 
posvete, na katerih se zberejo vodstva in člani upravnih in nad-
zornih odborov zadrug članic, ter predstavniki ministrstva za 
kmetijstvo in ostalih pristojnih institucij. Udeleženci se sezna-
nijo z aktualnimi temami iz področja kmetijske politike, razpi-
sov na področju kmetijstva in gospodarstva ter s poslovanjem 
zadrug članic Zadružne zveze Slovenije v preteklem letu. V 
sklopu predstavitev je bilo predstavljeno tudi letošnje delo zve-
ze in načrti za prihodnje leto.

Regijski posvet PREKMURSKO - PRLEŠKE, PTUJSKO 
- ORMOŠKE in ŠTAJERSKE REGIJE je bil drugi po vrsti 
in je potekal v sredo, 9. novembra v prostorih hotela  Ro-
škar v Hajdošah. Zbrane sta uvodoma pozdravila direktor 
Kmetijske zadruge Ptuj, g. Branko Valenko in kot organiza-
tor posveta, predsednik Zadružne zveze Slovenije, g. Borut 
Florjančič. Posveta se je udeležila tudi ministrica za kme-
tijstvo ga. Irena Šinko.  V nadaljevanju so predstavniki mi-
nistrstva in Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja 
predstavili nov Strateški načrt skupne kmetijske politike za 
programsko obdobje 2023-2027, aplikacijo Sopotnik, sub-

vencijske kampanje v letu 2023 in izplačila za kmete v letu 
2022. Sodelavca Zadružne zveze Slovenije sta predstavila 
finančno in blagovno poslovanje zadrug članic. Sledila je 
predstavitev finančnih produktov za zadruge v okviru Slo-
venskega regionalno razvojnega sklada in aktualne vsebine 
in novosti v ponudbi Deželne banke Slovenije ter predstavi-
tev projekta Zadružno.si. 

V razpravi, v kateri je so-
delovala tudi ga. ministri-
ca Irena Šinko, so kmetje, 
predstavniki posameznih 
zadrug, izpostavili direk-
tna  vprašanja, pomisleke 
in pripombe glede posa-
meznih poglavij v novem 
Strateškem načrtu skupne 
kmetijske politike, ki se 
bo začel izvajati z letom 
2023 in prinaša preno-
vljene in nekatere popol-
noma nove intervencije 
oz. ukrepe. Vprašanja in 

pomisleki so se porajali tudi glede nove Uredbe o FFS, po ka-
teri bi bila na vseh občutljivih območjih , kamor spada poleg 
vodovarstvenih območij tudi Natura 2000, teh je skupaj 50% 
površine Slovenije, prepovedana uporaba fitofarmacevtskih 
sredstev.

Po uradnem delu posveta smo imeli možnost za neformalne raz-
govore in izmenjavo mnenj med prisotnimi udeleženci posveta. 

Uredniški odbor



USPEŠEN ZAKLJUČEK ODKUPA PRIDELKA POLJŠČIN IN GROZDJA 
SEZONE 2022 V KMETIJSKI ZADRUGI PTUJ

ODKUP POLJŠČIN 2022

ODKUP GROZDJA  2022

Letino 2022 je v začetku rastne dobe izoblikovalo deževno 
ter razmeroma hladnejše vreme, največji pečat pa je na pridel-
ku pustila suša in visoke poletne temperature, ki so povzroča-
le stresno stanje večine vrst rastlin, ki je onemogočilo tvorbo 
asimilatov.  Najprej se je to poznalo na zmanjšanih pridelkih 
poznejših sort pšenice,  znatno so se zmanjšali pridelki oljnih 
buč ter sončnic, najbolj pa je prizadelo koruzo, katere pridelki 
so na lažjih tleh dosegali tudi do bornih 3 t/ha ali pa so bili 
pridelovalci primorani narediti predčasno silažo ali celo po-
sevek pomulčiti. 

Večje težave zaradi pomanjkanja vlage so se pojavljale tudi 
pri poletnih dosevkih, ki niso imeli možnosti ''normalnega'' 
vznika.  Pozitivna stran zahtevne letine pa je bila lepa in raz-
meroma suha jesen, ki je omogočala normalno spravilo soje in 
preostale koruze, večinoma iz težjih tal. Ekstremne razmere 
tega leta so onemogočale tudi sprejem hranil iz gnojil, ki jih 
zaradi pomanjkanja padavin ni bilo v območju korenin, ali pa 
so tja prišle prepozno, hkrati pa smo bili priča tudi negativ-
nim učinkom (ožgane rastline) običajno normalnih odmer-
kov gnojil.

V Kmetijski zadrugi Ptuj smo tudi v letošnji sezoni prideloval-
cem omogočili učinkovit in pravočasen prevzem zrnja poljščin 
na lastnih odkupnih mestih.

Poleg osnovnih, zgoraj omenjenih poljščin, smo v KZ Ptuj 
odkupili še 180 t soje, 156 t oljne ogrščice, 61 t suhih bučnic, 
137 t svežih bučnic, 51 t rži, 28 t tritikale in 11 t sončnic.

Odkup smo vršili na lastnih odkupnih mestih KZ Ptuj  v 
Lancovi vasi, Gorišnici, Trnovski vasi, Cankovi in na novi lo-
kaciji v Črenšovcih. Poleg teh lokacij smo pšenico, ječmen in 
koruzo odkupovali tudi preko Mlin Korošec, Jeruzalem SAT, 
Perutnina Ptuj Draženci in PP Agro-Maribor.

Problematika s podnemnimi razmerami v pridelovalni sezo-
ni 2022 nam je v razmislek ponudila kar nekaj iztočnic za 
naprej, kot so npr: setev rastlin, ki so manj občutljive na vi-
soke temperature in pomanjkanje vlage (ozimine, sončnica, 
lucerna,…), pomembnost, primernost in pravočasnost agro-
tehničnih ukrepov, prezimni dosevki in zeleno gnojenje,…
                                                                                                                                                      

    Smiljan Kos

V pridelovalni sezoni letošnjega letnika smo imeli vinogra-
dniki najprej  predvsem težave s sušo ter potem tik pred trgat-
vijo in med samo trgatvijo še z obilico dežja. To se je odražalo 
na zdravstvenem stanju poznih sort. Prav tako pa se vinogra-
dniki vse težje spopadamo z zlato trsno rumenico, ki se na 
našem območju  močno širi.

V letu 2022 smo v KZ Ptuj odkupili 523 t grozdja, ki je bilo 
glede na pogodbe razporejeno na 3 sosednje kleti in sicer klet 
Ormož, klet Radgona in klet Ptuj. 

S kvaliteto odkupljenega grozdja smo v sezoni 2022 vseeno lah-
ko zadovoljni, je pa očitno, da je indeks rasti cen pri grozdju pre-
cej nižji kot je indeks rasti pri ostalih kmetijskih pridelkih. To za 

razvoj in prihodnost vinogradništva na našem območju nikakor 
ni vzpodbudno.                             

 Ivo Orešnik                                                                                                                                          
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