SLOVENIJA

21. 01. 2020
Naslov:
Avtor:
Rubrika/Oddaja:
Gesla:

Štajerski tednik

Stran/Termin:

Od besed k dejanjem: kupujmo domače
Dženana Kmetec
PODRAVJE

4

Naklada: 12.000,00
Površina/Trajanje: 274,66

Žanr: POROČILO

JAVNE SLUŽBE PTUJ, ALEN HODNIK, CERO GAJKE

Ptuj Javne službe Ptuj odprle trgovino Ptujski škrnicl

Od besed

k dejanjem:

kupujmo domače
V prostorih nekdanje trgovine Žerak v naselju Bratje Reš
je podjetje Javne službe Ptuj odprlo trgovino, v kateri
izdelke slovenskih kmetij. Obenem so ponudbo razširili
s predmeti Centra ponovne rabe.
ponujajo

Foto: CG

Nova trgovina je na Volkmerjevi 25 na Ptuju.
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„Kar nekaj let smo delali na ideji, da bi povezali izdelke lokalnih
pridelovalcev, kmetij in jih ponudili občanom. Prepričani smo, da

ravno s krajšanjem dobavnih verig lahko poskrbimo za kakovost
izdelkov. Imamo že več kot 30 dobaviteljev in tudi v prihodnje jih
bomo dodajali na naš seznam. Vsekakor je to tudi za nas zanimiv
je ob odprtju trgovine Ptujski škrnicl dejal Alen Hodnik,
direktor podjetja Javne službe Ptuj.
Prednost izdelkov, ki jih ponujajo, je v kakovosti, ki izhaja tudi
iz kratkih dobavnih poti. Dobaviteljem delo olajšujejo s prevozi in
končno prodajo. Ponujajo zdravo in kakovostno hrano iz Štajerske
pa tudi drugih regij, npr. iz Primorske. Podoben koncept trgovine
bo tudi na ptujski tržnici, ki naj bi zaživela spomladi. Tamkajšnjo
ponudbo bodo sicer nekoliko prilagodili, na način, da ne bo
izziv,

neposredna konkurenca branjevkam. Planirajo pa pestrejšo ponudbo
izdelkov, namenjenih turistom.
Prostor, v katerem deluje Ptujski šrknicl, je najet, z odprtjem pa
delo
dobilo pet zaposlenih, ki skrbijo za prodajo, administracijo in
je

logistiko.
Da gre za odlično idejo, menijo tudi ponudniki. Med njimi je
Ekološka kmetija Podgrajšek. Marjan Podgrajšek je dejal, da so se

veseljem odzvali povabilu: »Ponujali bomo moke, žita, različne
mlevske izdelke, pa tudi kise in sokove. Ljudje se vedno bolj zavedajo
pomena kakovostne hrane, je pa ponudba vedno večja, zato je treba
iskati nove priložnosti. Prednost dobre hrane so vsekakor krajše
z

transportne poti.

Sočasno je na tem naslovu

tudi Center ponovne rabe
Kot je dejal Hodnik, izbira lokacije ni bila težka. V bližini je veliko
stanovalcev v blokih in naselju, prostor pa je dalj časa sameval.
Volkmerjeva cesta 25 pa je od minule srede naprej tako naslov
za nakup domačih pridelkov kot izdelkov Centra ponovne rabe.
Ponujajo zavržene in včasih popravljene ali izboljšane predmete, ki

jim vdahnejo novo življenje. Tja so namreč preselili izdelke iz Cero
Gajk, predmete, kot so pohištvo, keramika, knjige, tekstil, kolesa,

dekorativni dodatki, otroška oprema. Popravljene in obnovljene
izdelke uporabnikom prodajajo po simbolični ceni.
Trgovino sta v sredo svečano odprla direktor podjetja Javne
službe Ptuj Alen Hodnik in ptujska županja Nuška Gajšek, ki je dejala,
da je to za občane pomembna pridobitev: To kaže tudi prvi odziv in
množičen obisk na odprtju. Ljudje so to želeli in to potrebujejo.
Dženana Kmetec
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Kdo so dobavitelji
18.

Ptujski škrnicl je odprt od ponedeljka do petka od 8. do
ure ter v soboto med 8. uro in poldnevom. S svojo
domačih dobrot trenutno sodeluje 36 ponudnikov:

ponudbo

Ekološka kmetija Pivko, Kmetija Cimerman, Oljarna Svenšek,
Čebelarstvo Kolar, Aronija - Peter Hrga, Kmetija Breg,
Biodinamična kmetija Kelenc, Kmetija Prosenjak, Kmečka

pekarna Metličar, Eko kmetija Pri Omi Neži, Čebelarstvo
Zelenko, Čebelarstvo Žumer, Kmetija Mihec -Janžekovič,

Zelenjadarstvo Žuran, Kmetija Majerič, Kmetija Zavec,
Kmetija Črešnik, Robert Kresonja, Kmetija Bedrač, Boris
Krajnc, Kmetija Frangež, Kmetija Ber, Kmetija Bolcar,
Kmetija Čeh, Kmetija Čelofiga, Kmetija Bordon, Sadjarstvo
Ficko, Piranske soline, Pekarna Blanka, Pekarna in slaščičarna
Jug, Suho sadje in čaji Širovnik, Kmetija Podgrajšek,
Suhi kakiji -Janko Brajnik, Oljčno olje - Olea trade, Oljarna
Kocbek. Ponudbo bodo še nadgrajevali.
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