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Končalo se je leto, ki je v naša življenja prineslo veliko novega. 
Veliko sprememb in prilagajanja. Kot vidimo, epidemije covid-
19 še ni konec. Že takoj lansko pomlad v prvem valu epidemije 
smo pravočasno sprejeli določene, potrebne ukrepe za zajezitev 
širjenja virusa, ki jih seveda še vedno upoštevamo.

Za leto, ki je za nami, lahko rečem, da je bilo za našo zadrugo 
uspešno. Sicer drugačno, nepredvidljivo in zelo zahtevno. 
Vendar smo se na cilje in plane, ki smo si jih zastavili dobro 
pripravili. Spomladansko sezono smo navkljub zaostrenim 
razmeram covida-19 zelo dobro oddelali. Na vseh prodajnih oz.  
delovnih mestih smo poskrbeli za upoštevanje vseh ukrepov za 
preprečevanje širjenja okužb.

Pravočasno smo naročili in si priskrbeli dovolj velike količine 
raznovrstnega, potrebnega repromateriala. Tako smo lahko v 
zahtevnih spomladanskih mesecih oskrbeli kmetije na širšem 
območju z vsem potrebnim. Kljub nekaj strahu so se vsa dela na 
kmetijah lahko opravila brez kakršnihkoli pomanjkanj pri 
oskrbi. So se pa z razširjanjem covida-19 začele težave pri 
odkupu živine. Tako pri odkupu goveje živine, kakor tudi pri 
prašičih. Znižala se je odkupna cena mesa in težje se je bilo 
dogovoriti s kupci za prodajo živali. Odkup mleka je potekal 
brez prekinitev, vso mleko smo redno, vsakodnevno uspeli 
odpeljati z naših kmetij oz. prevzemnih mest. Naši kupci so 
mleko redno, brez odpovedi tudi sprejemali. Se je pa nekoliko 
znižala odkupna cena mleka zaradi naenkrat nastalih viškov 
mleka v Sloveniji. Na koncu poletnih mesecev se je cena mleka 
začela postopoma spet nekoliko dvigat in je zdaj stabilna.

Odkup žitaric poleti je bil nekoliko višji od zastavljenega plana. 
Ugotavljamo, da smo se pravilno odločili za lastna prevzemna 
mesta žit. S tem se nam odkup teh poljščin precej povečuje. Enako 
je bilo pri jesenskem odkupu koruze, ki se je lansko jesen začel 
nekoliko kasneje kot ponavadi. Odkupljene količine so bile tudi 
višje od zastavljenega plana.

Smo pa lansko leto nadaljevali zahteven korak, s katerim smo začeli 

Spoštovani!

Pred vami je prva izdaja Ptujskega 
Zadružnika v letu 2021. Tako kot 
običajno je v januarski številki na zadnji 
strani objavljen CENIK  ZA 
SEMENSKO KORUZO 2021.
           
Tudi v letošnjem letu se bomo skupaj z 
našim vodstvom, partnerji in dobavitelji  
potrudili, da vam bomo pravočasno 
posredovali poleg strokovnih vsebin in 
sezonskih akcijskih ponudb tudi vsebine 
s področja dela in poslovanja KZ Ptuj.
   
Uredniški odbor
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konec leta 2019. To je bila pot 
povezovanja s Kmetijsko zadrugo 
Lenart. Z mesecem marcem lani 
smo začeli z odkupom mleka vseh 
kmetovalcev tedanje KZ Lenart. 
Mesec dni kasneje smo v najemno 
razmerje vzeli 7 kmetijskih 
trgovin z zaposlenimi vred. Prav 
tako smo sedaj za območje 
L enar ta  zap osl i l i  noveg a 
odkupovalca za živino. Tudi na 
tem področju želimo delati dobro 
in pozitivno. 

V tem obdobju se zelo resno in odgovorno pripravljamo na 
novo sezono, ki bo zdaj zdaj tukaj. Vse trgovine bomo 
pravočasno oskrbeli z vsem potrebnim repromaterialom 
(gnojila, semena, škropiva…). 

Vsem članom, zadružnikom in kupcem bi se rad zahvalil za 
sodelovanje. Vesel bom tudi vaših pobud ali kakršnegakoli 
vašega mnenja. Hvala tudi vsem zaposlenim, da so bili v tako 
zahtevnem in napornem letu, kot je bilo 2020 močni in 
pokončni.

Ostanimo zdravi.
Marjan Kramberger
Predsednik KZ Ptuj





Dijaki za svoje izdelke izberejo  kakovostno, na  oko 
privlačno in zanimivo, predvsem pa okolju prijazno 
embalažo. Za »jabolčne rolice« in »jabolčni čaj«  sort 
bobovec in štajerski mošancelj sta dijakinji izbrali 
embalažo iz kartona. Pripravili sta jabolčne rolice z 
dodatkom cimeta in  medu. Hmm, so slastne te rolice …

Pohvalimo se lahko s pestro mednarodno izmenjavo. 
Dijaki lahko prakso opravljajo v Nemčiji in Avstriji, na 
Portugalskem, Irskem in Finskem, od lani tudi v 
Združenem kraljestvu. Zelo dobro sodelujemo tudi s 
slovensko Kmečko izobraževalno skupnostjo (KIS) na 
avstrijskem Koroškem. Vsako leto se  nekaj naših dijakov  
poda na opravljanje tritedenske prakse na kmetije 
zamejskih Slovencev. Naše dijake na teh kmetijah zelo 
radi sprejmejo, saj jih odlikujejo dobre delovne navade. 
Fotografija je iz letošnje izmenjave na avstrijskem 
Koroškem, ki je  potekalo kljub zaprtju zaradi epidemije.

Na šoli dobro sodelujemo s kmetijami, kmetijskimi 
podjetji, zadrugami in zavodi. Dijaki in študenti  
praktično usposabljanje z delom opravijo v izbrani 
kmetijski panogi. Na sliki je prikaz strokovnega ogleda 
na kmetiji Bela pri Sv. Trojici v mesecu februarju 2020. 
Pri strokovnih ogledih kmetij dobro sodelujemo s 
ptujsko kmetijsko svetovalno službo.

Pouk in predavanja v letošnjem letu zaradi zaprtja šol 
potekajo na daljavo.  Video srečanja potekajo preko 
Zooma. Študenti 1. letnika UPK (na sliki) so povedali, 
da so se kljub omejeni možnosti srečevanja v živo v tem 
času dobro povezali med seboj in s predavatelji. 
Podajanje snovi v veliki meri temelji na projektnem delu 
in medpredmetnem povezovanju.

Na Biotehniški šoli Ptuj pa izobražujemo tudi mlade 
bodoče gastronome  hotelirje in cvetličarje.

Dragi  devetošolci in srednješolci v zaključnih letnikih;  
vabimo vas na informativna dneva, ki bosta na 
Biotehniški šoli in Višji strokovni šoli Šolskega centra 
Ptuj potekala 12. in 13. februarja 2021 preko 
videosrečanj na Zoomu.

Povezave na predstavitve posameznih programov boste našli na 
naših spletnih straneh.
Informacije: Šolski center Ptuj, Biotehniška šola, Volkmerjeva cesta 
19, 2250 Ptuj    
tel.: 02 787 17 30, www.kmetijska.scptuj
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / b i o t e h n i s k a . s o l a . p t u j , 
http://vss.scptuj.si/



POMEN TEHNOLOŠKEGA IN PODJETNIŠKEGA 
ZNANJA ZA RAZVOJ REGIJE IN KMETIJSTVA

Na Biotehniški šoli Ptuj  izobražujemo mlade in odrasle za 
poklice v kmetijstvu in sorodnih dejavnostih. Ob tem 
posebno pozornost posvečamo novejšemu razumevanju 
kmetijstva in podeželja ter  prihajajočih »zelenih 
generacij mladih«, ki v ospredje postavlja ozaveščenost o 
zdravi in varni hrani, ohranjanju vzdrževane podeželske 
krajine ter naravnih virov.

Na področju kmetijske stroke izobražujemo na 
srednješolskem nivoju v programih gospodar na 
podeželju in kmetijsko podjetniški tehnik, v okviru 
Šolskega centra Ptuj pa deluje tudi Višja strokovna šola, ki 
poleg ostalih višješolskih programov izvaja program 
Upravljanje podeželja in krajine (UPK), v katerem 
študenti pridobijo naziv inženir kmetijstva (VI. stopnja 
izobrazbe).

V šol. letu 2019/20 je izobraževanje v različnih 
programih na Biotehniški šoli Ptuj zaključila izjemna 
generacija dijakov s kar sedmimi zlatimi maturanti, ki so: 
Lara Petek, Lea Kaisersberger, Dominika Novak, Lea 
Žunkovič, Iris Vidovič, Mihaela Drofenik in Mihael 
Korez. Obe Lei sta na poklicni maturi dosegli vse točke. 
Letošnji maturanti v veliki večini nadaljujejo 
izobraževanje v kmetijskih in kmetijstvu sorodnih 
študijskih smereh,  kar pomeni, da so v času obiskovanja 
ptujske biotehniške šole svojo prvotno poklicno 
odločitev le še potrdili.

Na letošnjih »Dobrotah slovenskih kmetij 2020« smo 
prejeli  tri zlata priznanja:  za jabolčni sok, jabolčni kis in 
vino sorte sauvignon. Na fotografiji so dijaki in 
mentorica na šolskem posestvu Grajenščak, kjer se 
sončnim žarkom in mladostni energiji dijakov z veseljem 
prepušča vinska trta in nasad jablan.

Vzpodbujanje in razvijanje podjetnosti na družinskem 
kmetijskem gospodarstvu je vedno bolj aktualno. Dijaki 
pri strokovnem modulu izdelajo poslovni načrt, ki ga 
javno predstavijo. S pripravo poslovnega načrta razvijajo 
kompetence, kot so zavedanje strokovne odgovornosti, 
veščine poslovnega komuniciranja in nastopanja, 
načrtovanje poslovne dejavnosti ter učenje iz lastnih 
izkušenj.


