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Kar krepko smo že zakorakali v novo leto in se spet po ustaljenem področju to je 2.000 t letno, za kar imamo seveda kupca, ki je 

vrstnem redu pripravljamo na sezono 2016. zainteresiran za še večje količine.

Tudi odkup mleka poteka v okviru pričakovanj, v letu 2015 smo 

Za nami je leto 2015 z vsemi svojimi specifikami, z vidika kmetijske odkupili cca 12 mio litrov, kar je za uspešnost zadruge še kako 

proizvodnje pa vseeno lahko govorimo  o uspešnem letu, če pomembno. Z menjavo kupca mleka smo mlekarjem zagotovili 

pozabimo na odkupne cene poljščin in mleka, ki o v minulem letu konkurenčno ceno, ki je bila v letu 2015 med najvišjimi v Sloveniji.

drastično padle, tako, da se nam na kratki rok postavlja vprašanje, V standardni program poslovanja Kmetijske zadruge spada tudi 

kaj je tisto pravo, s čim se naj naši člani ukvarjajo na svojih odkup živine, ki kljub težavam na tem področju dokaj dobro sledi 

kmetijah, da jim bo vloženo delo omogočalo normalno preživetje planskim ciljem. S povečanjem teritorija poslovanja Kmetijske 

in posamezni kmetiji zagotavljalo vsaj enostavno reprodukcijo. zadruge Ptuj tudi na tem področju postajamo vedno večji in vedno 

V minulem letu smo nekako sledili  planu odkupa kmetijskih bolj zanesljiv partner.

pridelkov, vsaj v fizičnem smislu, seveda je z vidika vrednosti slika Na področju trgovine ugotavljamo, da nismo uspeli  slediti  

manj obetavna. Zraven žitaric (pšenica, ječmen, oljna ogrščica, pričakovanim številkam, približali smo se le realizaciji leta 2014. 

koruza) katerih odkup skupaj znaša cca 16.000 t, je zagotovo veliki izpad beležimo predvsem pri prodaji fitofarmacevtskih 

omembe vreden tudi odkup vrtnin (krompir, rdeča pesa, čebula, sredstev, saj leto 2015 ni bilo z vidika varstva rastlin tako zahtevno.

zelje, solata, paprika, ...) v skupni količini cca 2.500 t, kar zagotovo Skozi vse leto smo sledili našemu srednjeročnemu investicijskemu 

ni zanemarljiva številka, ki zgovorno priča o dokaj masovni programu, morda v minulem letu v nekako manjšem obsegu in 

proizvodnji v kmetijski zadrugi Ptuj, saj smo z naših polj v letu seveda v pripravi na načrtovane investicije v letu 2016. Med večja 

2015 odpeljali skupaj cca 18.500 ton kmetijskih pridelkov. vlaganja v letu 2015 zagotovo spada nakup trgovine s kmetijskim 

V vinogradniški zgodbi že drugo leto nastopamo tudi na repromaterialom v Pesnici.

ormoškem področju. Leto 2015 je bilo za naše nove vinogradnike, 

po nekaj letih zopet dokaj normalno, v pogodbenih rokih smo Toliko o Kmetijski zadrugi Ptuj v letu 2015, vsem nam pa dobro 

izplačali grozdje letnika 2014. letino 2016.

Odkup grozdja na ormoškem področju v višini cca 1.600 t v Direktor, 

lanskem letu pa se bliža nekako željeni količini odkupa na tem Marjan JANŽEKOVIČ
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Biotehniška šola Ptuj dejavna na številnih strokovnih področjih

Izobraževanje mladih na področju kmetijstva in ostalih okrog njega razprostirajoča se leta 2009 v celoti obnovljena 

sorodnih področij postaja vse bolj zahtevno. Večje kmetije vinograd ter sadovnjak. Med vzorno negovanimi nasadi 

se postopoma vedno bolj specializirajo kar zahteva od jablan in vinske trte je speljana tudi učna pot. 

kmetovalcev vedno več strokovnega znanja iz osnovne 

proizvodne usmeritve, pa tudi s področij predelave in 

trženja kmetijskih pridelkov ter proizvodov. 

 

V šolah s kmetijskimi izobraževalnimi programi se zato 

trudimo, da bi mladi bodoči kmetovalci  prepoznali  

kmetijstvo kot  ekonomsko uspešno, tehnološko  napredno 

in družbeno  pomembno dejavnost. Tudi na ostalih, 

kmetijstvu  sorodnih  področjih, za katera izobražujemo na 

Biotehniški šoli Ptuj in so tesno povezana s podeželjskim 

prostorom, želimo  mlade izobraževati s sodobnimi 

metodami dela in vključevanjem dijakov v najrazličnejše 

strokovne aktivnosti.

Sodelovanje šole s širšim okoljem je postalo stalnica pri 
V ptujski biotehniški in višji strokovni šoli lahko  mladi (pa 

šolskih aktivnostih na zelo raznolikih strokovnih področjih, 
tudi odrasli) pridobijo srednješolsko ali višješolsko 

za katera izobražujemo mladino Spodnjega Podravja. 
kmetijsko izobrazbo v naslednjih izobraževalnih 

Prisotni smo na številnih prireditvah, ki potekajo v lokalnem 
programih: pomočnik v biotehniki in oskrbi, gospodar 

okolju, udeležujemo se tudi številnih tekmovanj in srečanj. 
na podeželju, vrtnar, cvetličar, kmetijsko podjetniški 

Najboljši primer  sistemskega sodelovanja šole z okoljem pa 
tehnik, okoljevarstveni tehnik,  v nadaljevalnih 

je izvajanje praktičnega usposabljanja v delovnem procesu, 
programih pa še kmetijsko podjetniški in hortikulturni 

ki ga dijaki opravljajo izven šole v različnih gospodarskih ali 
tehnik ter inženir kmetijstva. Od lanskega leta imamo na 

negospodarskih dejavnostih, kar predstavlja kakovostne 
šoli tudi nov triletni program gastronom hotelir, ki ga 

temelje za druge oblike povezovanja. Praktično 
izvajamo po dualnem sistemu, kar pomeni da dijaki polovico 

usposabljanje dijakov v delovnem procesu  namreč 
izobraževanja opravijo kot »vajenci« v gostinskih obratih.

omogoča neposredno  izmenjavo strokovnih znanj, novosti 

in izkušenj. Že tradicionalno dobro je na tem področju  

sodelovanje s Kmetijsko zadrugo Ptuj, tako številni dijaki 

Biotehniške šole  in študentje Višje strokovne šole,  smeri 

Upravljanje podeželja in krajine, izberejo za praktično 

usposabljanje prav delo v kmetijskih trgovinah KZ Ptuj 

širšega ptujskega okoliša.

Od leta 2010 Biotehniška šola Ptuj svojim dijakom ponuja 

možnost opravljanja praktičnega usposabljanja z delom tudi 

v tujini. Tako so se v preteklih letih dijaki udeležili delovne 

prakse v Franciji, Avstriji,  Nemčiji in na Poljskem, v  

letu 2015 pa je pet dijakov opravljalo delovno prakso na 

severu Portugalske. Opravljanje delovne prakse v tujini 

predstavlja svojevrstno izkušnjo za mlade. Ne le, da se Potrebna znanja s področja poljedelstva in vrtnarstva 
morajo spopasti z novim delovnim okoljem, pač pa se pridobivajo dijaki na šolskem posestvu na Turnišču, kjer 
znajdejo tudi v tuji deželi, kjer se morajo prilagajati razpolaga šola s 35 ha njivskih površin. Pogoji za praktični 
kulturnim razlikam in premagovati jezikovne prepreke. pouk so se na turniškem delu posestva pred dvema letoma 

bistveno izboljšali, saj smo na Turnišču pridobili nove, 
Dijaka Timotej Krajnc in Tine Serec sta tako  tri tedne sodobno urejene prostore, v katerih so našle svoje mesto 
delala na farmi krav molznic s črno- belo pasmo, na cvetličarska delavnica, predelovalnica sadja in zelenjave, 
družinski kmetiji  v neposredni bližini portugalskega mesta predelovalnica mesa, moderna hladilnica ter velika dvorana, 
Brage. namenjena izobraževanju odraslih. Naš velik ponos je tudi 
Dijakinja Monika Meško  je prakso opravljala v manjšem lepo urejen proizvodno-učni objekt na Grajenščaku in 

podjetju, z imenom Hands on Earth. V tem podjetju sedem 

zaposlenih žensk  predeluje ekološko pridelano sadje in Naši dijaki so skupaj s svojimi mentorji pogosto prisotni  

zelišča ter iz njih pripravlja raznovrstne končne izdelke, kot izven šolskega okolja. Vsako pomlad pomagajo pri zasaditvi 

so marmelade, džemi, želeji, sušeno sadje in različne čajne gredic v ptujskem Evroparku, sodelujejo na zdaj že 

ter zeliščne pripravke. Zlatka Podgoršek, dijakinja tradicionalni majski prireditvi na Ptuju Spoznavajmo 

programa hortikulturni tehnik, je tri tedne delala v vrtnariji. države Evrope, prisotni so na sejmu Agra v Gornji 

Njeno delo je bilo predvsem priprava cvetja, lončnic in sadik Radgoni, na prireditvi Dobrote slovenskih kmetij, pri 

za prodajo. Bodoča okoljevarstvena tehnica Tjaša Škrila pa urejanju Mestnega vinograda in na sami trgatvi ter še 

se je praktično usposabljala v laboratoriju za analizo zemlje, marsikje. 

vode in rastlin, v katerem analizirajo prevsem vzorce zemlje 

za kmete,  na podlagih katerih nato izdelujejo priporočila za Strokovna in svetovalna dejavnost je povezana tudi s poskusi 

gnojenje, analizirajo pa  tudi  liste rastlin (predvsem v poljedelstvu, terenskim testiranjem škropilne 

agrumov), da določijo povzročitelja  bolezni na sadnem tehnike, tečaji za varno delo s traktorjem, 

drevju. izobraževanjem za uporabnike in prodajalce FFS ter z 

drugimi dejavnostmi. Na šoli  izvajamo različne oblike 

Tudi na strokovnem področju okoljevarstva je bilo v formalnega in neformalnega izobraževanja  za odrasle.

lanskem letu veliko dogajanja.  V sredini oktobra  2015 je na 

ptujski biotehniški šoli potekalo že 6. srečanje 

okoljevarstvenih tehnikov. Srečanje vsako leto organizira Na poti uveljavljanja znanja se povezujemo s kmetijskimi in 

druga šola, in sicer ena izmed sedmih v Sloveniji, ki drugimi strokovnimi ustanovami v regiji. Zavedamo se, da 

izobražuje za poklic okoljevarstveni tehnik. Srečanje je kmetijstvo ni le pridelava in predelava hrane, ampak  naše 

potekalo na Turnišču, kjer ima Biotehniška šola svoje podeželje nudi tudi številne priložnosti za razvoj dopolnilnih 

posestvo. Celotno območje Turnišča pri Ptuju  namreč dejavnosti na kmetijah, turizma, obrti in še marsičesa 

predstavlja učilnico v naravi, kjer lahko spoznavamo in drugega. S svojim strokovnim znanjem in materialnimi 

proučujemo okoljevarstvene, naravoslovne, geografske, pogoji lahko na šoli veliko prispevamo k temu razvoju. 

biološke ter kmetijske vsebine. 

Od letošnjega šolskega leta ima ptujska biotehniška šola tudi 

Dijaki in dijakinje ptujske biotehniške šole vsako leto novo vodstvo.  Delo v. d. ravnatelja opravlja g. Marjan 

sodelujejo tudi na najrazličnejših tekmovanjih, od koder se Horvat, univ. dipl. inž. agr. eko., ki  delo na šoli usmerja in 

vračajo s pokali in medaljami. Med najuspešnejšimi so vodi z veliko pozitivne energije ter smelimi načrti za nadaljni  

bodoči cvetličarji in cvetličarke, ki so osvajali in še osvajajo razvoj šole. 

visoka priznanja na celjski Flori, v Umagu,  Mozirskem 

gaju in tradicionalno tudi v Varaždinu. Če želite delo na Biotehniški šoli in Višji strokovni šoli 

Šolskega centra Ptuj bolje spoznati, vas vabimo na 

Dijaki pokažejo svoje strokovno znanje s področja informativni dan, ki bo na šoli potekal 12. in 13. februarja 

kmetijstva vsako leto tudi na kvizu Mladi in kmetijstvo, ki 2016.

ga uspešno organizira Društvo podeželske mladine. Redno 

pa se udeležujejo tudi medobčinskega tekmovanja v znanju  mag. Gabrijela Plateis

iz prometa z naslovom Kaj veš o 

prometu.

Poleg teoretičnih in praktičnih 

znanj,ki jih posredujemo dijakom, 

želimo v njih prebuditi tudi 

podjetniškega duha. Dijaki morajo 

pri modulu Podjetništvo in trženje 

izdelati poslovni načrt, v katerem 

predstavijo poslovno idejo za 

n ovo u s t a n ov l j e n o  p o d j e t j e .  

Najboljše ideje vsako leto predstavijo 

tudi na državnem Tekmovanju 

mladih podjetnikov, na GEA 

Collegu – Visoki šoli za podjetništvo 

v Ljubljani. 
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