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Od njive direktno
do vilic
Kmetje in kupci so v en glas pozdravili odprtje prve
trgovine s pridelki in izdelki okoliških kmetij na Ptuju.
Mesto Dobrot slovenskih kmetij bi si tako trgovino
sicer že zdavnaj zaslužilo
Hojka Berlič
ezonska zelenjava , jabolka,
sokovi pa moka olje testenine
, med , kruh , gibanice, celo
čokolada. Trgovina Ptujski škrnicl v
stavbi nekdanje trgovine Bratje Reš
ponuja pestro izbiro pridelkov in
lokalnih kmetij dopolnjeno
z značilnimi pridelki in proizvodi iz
drugih slovenskih regij, saj ne manjkajo
niti primorsko olivno olje in
Piranskih solin , ponudbo pa
nameravajo širiti še z drugimi regijami
, Gorenjsko in Prekmurjem. Po
prepričanju Alena Hodnika , direktorja
Javnih služb Ptuj, ki so trgovino
odprle, je omogočanje prodaje v
takšnih trgovinicah bistven korak v
skrbi za ohranjanje slovenskih kmetij
na eni strani in za zdravo prehrano
ljudi na drugi.

S
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,

,

izdelkov

Že dolgo pričakovana
Že gneča ob odprtju je nakazala , da
je ta trgovina nekaj, česar se Ptujčani
veselijo. Nuša Topolovec : " Lepo je,
da lahko kupiš lokalno zelenjavo in
sadje. To mi je predvsem pomembno.
Nekako bolj zaupaš, če je pridelano v

našem okolišu. Doslej smo kupovali
na tržnici in v trgovinah, kjer smo pač
pazili , da je hrana slovenskega porekla.
A to ni isto."
Ob vhodu v trgovino je mogoče

prebrati na tablo napisana imena
vseh pridelovalcev , ki svoje izdelke

ponujajo v trgovini , kar je , kot pravi
eden od njih, Branko Majerič , ki

Krog kmetij, ki
bodo želele
ponuditi pridelke
in izdelke, se bo
po oceni sčasoma
še širil

izdelki

kmetuje v Moškanjcih naredilo zelo
močan vtis : "Prvič lahko v praksi
vidimo, da so dobavitelji pridelkov
in izdelkov v tej trgovini kmetje. Da
to niso podjetja , pravni subjekti , ki
nam počasi zamegljujejo tisto , kar
si potrošnik želi. Če povem s sloganom
njive do vilic." To pomeni ,
še pravi Majerič , čigar kmetija je
znana po pridelavi ptujskega lüka ,
da tudi v praksi spoštujemo kratke
poti od pridelovalca do potrošnika ,
trgovinski sistemi in globalizacija
so namreč s tem , ko lahko danes v
kateremkoli delu sveta kupimo
živilo , delno razvrednotili
primarnega pridelovalca. Ptuj , kjer
pripravljajo razstavo Dobrote
kmetij , še pravi Majerič, pa
bi si tako trgovino pravzaprav zaslužil
že prej : " Se pravi , da se ne dela le
na promociji , temveč da lahko
tisto, kar razstava pokaže ,
tudi kupijo."
,

od

katerokoli

slovenskih

potrošniki
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zavoda Ptuj in vodja

javnem podjetju težijo k osmišljanju
njihovih projektov tudi z vidika

organizacijskega odbora razstave
Dobrote slovenskih kmetij je prepričan
da je odprtje takšne trgovine na
Ptuju logična posledica treh desetletij

trajnosti , so v trgovino preselili še
prodajni del Centra ponovne rabe
Ptuj , ki je doslej deloval na območju

Kmetijsko-gozdarskega

,

,

razstave, takšno povezovanje
z mestom pa zelo pohvalno
za javno podjetje. Pribožič meni , da
se bo krog kmetij , ki bodo želele ponuditi
pridelke in izdelke, sčasoma
širil. Ob tem pa za uspeh trgovine
podeželja

izpostavlja predvsem zagotavljanje
visoke kakovosti in zaupanje
kupcev. Da so si takšno trgovino že
dolgo želeli, zatrjujejo tudi na kmetiji
Čeh iz Podvincev , kjer z javnim
podjetjem že dolgo sodelujejo pri
prodaji pridelkov domačih kmetij ,
v trgovini pa ponujajo mleti česen ,
česen v prahu , česnov čips in ptujsko
čebulo. "Morda je to dobra nadgradnja
in za nas tudi dobra promocija ,
saj nas lahko spoznajo tudi tisti , ki
morda niso imeli namena kupiti naš
pridelek , pa ga zdaj tu vidijo, pokusijo
in se prepričajo , da je domače res
drugače ," meni Sandra Čeh in doda,
da ljudje pač nimajo časa , da bi se
odpravili na različne kmetije po

posamezne

izdelke.

Tudi Center ponovne rabe

Ker je bilo v objektu dovolj prostora
in ker po Hodnikovih besedah v

15

Centra za ravnanje z odpadki Gajke.
V tem duhu je po Hodnikovih

besedah

tudi ime Ptujski škrnicl :
Želimo se izogibati plastični embalaži
, torej nečemu , kar zelo močno
vpliva na naše okolje, na naše zdravje.
Zato bomo izdelke, kolikor se bo
le dalo , prodajali razsute. Kupci jih
"

bodo lahko odnesli v papirnatih
'škrniclih ', za nošnjo so na voljo tudi
platnene vrečke, leseni zabojčki. Po
trgovini pa se lahko kupci sprehajajo
s pleteno nakupovalno košarico.
To je popoln odmik od tistega, kar
smo bili vajeni do sedaj
uporabe plastike."
Po letošnjem Kurentovanju pa
bodo na prenovljeni ptujski tržnici
odprli še drugo napovedano enoto
pretirane

trgovine z lokalnimi kmetijskimi
pridelki in izdelki. Hodnik : " Ker
gre za manjši lokal , bomo ponudbo

prilagodili v smislu dopolnjevanja
ponudbe branjevk , ki so tam ,
in zadovoljevanja želja turistov , za
katere verjamem , da se bodo na
tržnici pogosto zadrževali." Zato
bo tam na voljo manj klasičnih
kmetijskih pridelkov, bodo pa
številne tipično slovenske
ponudili

izdelke.

Nove zaposlitve
V Javnih službah Ptuj so nedavno zaposlili pet novih sodelavk , ki bodo
delale v trgovini , v centru ponovne rabe pa tudi v povezanih projektih.
Vzporedno namreč delajo v projektu LAS Prodaja proizvodov slovenskih
kmetij in projektu nadgradnje vzpostavitve mreže za dobavo lokalnih pridelkov
javnim zavodom kjer začenjajo z dobavo pridelkov dvema osnovnima
šolama , o sodelovanju pa se dogovarjajo tudi s ptujskim domom
upokojencev. V prihodnosti tako ne izključujejo še več zaposlitev.
,

Trgovina , ne odlagališče
Prostor dosedanje prodajalne Centra ponovne rabe Ptuj bodo v javnih službah
izkoristili za popravilo izdelkov in zbiranje večjih predmetov. Kot pravi
Hodnik, si namreč ne želijo, da bi se trgovina spremenila v zbirno mesto
za večje pohištvo ali elektroniko. Zato ljudi naprošajo, da odvečne reči še
vedno odpeljejo v CERO Gajke, kjer bodo delavci poskrbeli , da bodo našle

pot v trgovino.
Številni so radovedno čakali, da si
ogledajo ponudbo v novi trgovini.
Foto: Hojka BERLIČ
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