
 
 

 

 

Podukrep: PODUKREP 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020  
 
Naložba: REKONSTRUKCIJA-UREDITEV  SKLADIŠČA ZA ŽITARICE IN ZELENJAVO-kolektivna 

naložba članov zadruge 

Splošna kmetijska zadruga Ljutomer-Križevci z.o.o. ima bogato zgodovino, saj je naslednica prve  

ustanovljene zadruge na slovenskem. Ustanovljena je bila leta 1872  v Ljutomeru. Zadruga je v predvojnih  

časi pomembno vplivala na razvoj kmetijstva na Murskem polju.   Ustanovitev so narekovale potrebe po 

finančnih sredstvih kmetov z Murskega polja, ki so se v kriznih in burnih obdobjih slovenskega kmetijstva 

morali povezovati, da so preživeli. 

V prejšnjem stoletju je združenje pod vplivom sprememb v družbenem  okolju preživelo niz preobrazb v 

obliki in načinu ureditve. Zadruga, kot je danes, je nastala leta 2012 z združitvijo KZ Kmetovalec Ljutomer 

z.o.o. in SKZ Klas Križevci z.o.o.. 

SKZ Ljutomer-Križevci z.o.o. je zadruga, ki si s svojim širokim spektrom dejavnosti prizadeva uvajati nove 

in trajnostno naravnane pristope k pridelavi poljščin in vrtnin ter reji živali. Podpiramo razvoj izdelkov, 

storitev in tehnologij in s tem prispevamo k učinkovitemu delovanju panoge in vzdrževanju kakovosti 

podeželja. 

Naša glavna dejavnost je organizacija proizvodnje in trgovine v kmetijski panogi. Skozi različne dejavnosti, 

ki vključujejo svetovanje, zaščito, oskrbo z materiali in podporo pri prodaji, svojim članom in pogodbenim 

partnerjem nudimo celovit servis za doseganje maksimalnih učinkov dodajanja vrednosti v njihovih lastnih 

segmentih proizvodnje. Razvojna vizija družbe je in bo tudi v prihodnje povezana s kmetijstvom. Ključno za 

ohranjanje  

 
GLAVNE DEJAVNOSTI 
 
Zadruga zasleduje dolgoročne razvojne cilje, ki bodo zagotavljali stabilnost poslovanje in omogočali nadaljnji 

razvoj. Pri dolgoročnem razvoju stavimo na postopnost razvoja. Razvojne cilje bi lahko razdelili v dva dela. 

Prvi se nanašajo na poslovanje zadruge, drugi pa na načrtovane naložbe.  

Na področju poslovanja želimo zagotoviti stabilnost z razpršitvijo tako na področju nabave kot na področju 

prodaje. Predvsem na področju prodaje želimo imeti na vsakem segmentu poslovanje razen odkupa mleka 

vsaj štiri enakovredne kupce in na ta način razpršeno tveganje. V naslednjih letih želimo povečevati prihodke 

od prodaje za 3 do 5% letno. Velik poudarek bo namenjen zagotavljanju stalne likvidnosti in plačevanju 

kupcev in dobaviteljev v dogovorjenih rokih.   

Na področju naložb  je zadruga uredila dodatne  skladiščne kapacitete za žita  za okrog 3.000 ton za potrebe 

skladiščenja žitaric svojih članov in rekonstruirala  hladilnice  za zelenjavo kapacitete 3720 m3.   

Naložba je obsegala naslednje sklope: 

 

• Postavitev nove opreme za manipulacijo zrnja žitaric 

• Izvedba potrebnih gradbenih posegov za zagotovitev ustreznih prostorov za skladiščenje žitaric in 
zelenjave ter za namestitev nove proizvodne opreme 

• Prenova tehnološke opreme obstoječih hlajenih skladišč 

• Sanacija streh obeh delov objekta 

• Prenova fasade objektov, vključno z delno zamenjavo stavbnega pohištva 

• Notranja prenova pisarniških in pomožnih prostorov 
 

Sestavni del naložbe je bil tudi nakup dvoriščnega nakladalnika, merilcev vlage in viličarja.  



 
 

 

 

 
CILJI 
S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu je  zadruga v okviru kolektivne naložbe kmetij  dosegla 
naslednje cilje: 

▪ povečanje skladiščnih kapacitet za žitarice za 3000 t 
▪ rekonstrukcija in posodobitev skladiščnih kapacitet za zelenjavo kapacitete 3720 m3 
▪ racionalizacija proizvodnje in znižanje stroškov pri članih zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo 
▪ povečati zaupanje med člani zadruge 
▪ povečanje zadovoljstva zaposlenih in učinkovitost delovnega procesa, 
▪ ohraniti zaupanje stalnih kupcev ter na osnovi priporočil pridobiti nove, 
▪ zagotoviti stabilnost poslovanja, rast dohodka, likvidnost poslovanja in dolgoročni razvoj. 

 
 

PRIČAKOVANI REZULTATI 
 

▪ povečan tržni delež pri odkupu žitaric  
▪ povečan obseg sušenja koruze  
▪ nižji proizvodni stroški zadruge in članov, ki izvajajo kolektivno naložbo 
▪ ohranitev delovnih mest v zadrugi in pri članih zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo 
▪ dosegan je boljših prodajnih cen vseh vrst žitaric zaradi možnosti skladiščenja in prodaje v 

kasnejših terminih 
▪ povečan prihodek zaradi dodatnega prihodka od skladiščenja žitaric 

 
 

 

 

 


