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UVODNIK 
 

V šoli ne pridobimo zgolj izobrazbe, ki je, kot je nekoč izjavil Albert Einstein, »tisto, kar 

ostane, ko pozabimo vse, kar smo se naučili«, temveč se učimo živeti in premagovati 

ovire. Čeprav je ustvarjalno življenje nenehno usmerjeno k doseganju ciljev, so bolj kot 

cilji pomembne poti do ciljev, ki nas utrjujejo in preizkušajo ter nam pomagajo spoznavati 

sebe in svet. Tudi zaradi tega se ne učimo zgolj iz knjig in ob pomoči učiteljev, temveč 

eden od drugega ter preudarno in potrpežljivo spoznavamo sebe. Učitelji in strokovni 

delavci šole si prizadevamo, da dijaki v popolnosti razvijete lastne potenciale ter v 

domačem okolju spoznate številne možnosti za poklicno in strokovno delo.   

 

Ptujska biotehniška šola, ki bo leta 2013 praznovala 60 let neprekinjenega izobraževanja 

in strokovnega usposabljanja kadrov na področju kmetijstva in drugih strok, oblikuje svojo 

pedagoško in strokovno dejavnost na podlagi bogate in raznovrstne kmetijske pridelave v 

regiji ter lokalnih in nacionalnih prizadevanj za celostni razvoj podeželja, varovanje okolja 

in trajnostni razvoj. Šola je s svojo dejavnostjo ter s kadrovskimi in materialnimi 

potenciali ustvarjalno povezana z gospodarskim in družbenim okoljem, iz katerega črpa 

izzive za razvoj podeželja in gospodarstva ter zagotavlja primerne pogoje za spodbujanje 

izobraževanja na različnih ravneh. Zavedanje o pomenu kmetijskega, hortikulturnega in 

okoljevarstvenega izobraževanja za regionalni razvoj postavlja šolo v novo vlogo, saj se 

hkrati uveljavlja na izobraževalnem in razvojnem področju ter je nepogrešljiv dejavnik 

razvoja regije. 

 

Strokovno in javno prepoznavnost šole oblikujemo skupaj učitelji, strokovni delavci in 

dijaki, saj nam šola ne predstavlja zgolj delovnega in učnega okolja, temveč skupno 

domovanje, v katerem lahko uresničimo osebne cilje in potrebe. Zato nas veselijo skupni 

in osebni uspehi dijakov in učiteljev šole ter žalostijo neuspehi. Zavedam se, da življenje 

sestavljajo tako uspehi kot neuspehi. Medtem ko nam uspehi potrjujejo, da smo na pravi 

poti, nas neuspehi opozarjajo na pomanjkljivosti ter nam dajejo moč in pogum za 

doseganje višje kakovosti in boljših rezultatov.    

 

Dragi dijaki. Vedno znova se neizmerno veselim prebiranja šolskega glasila, saj v njem  s 

svojimi besedami pišete o življenju v šoli in o vašem odnosu do ljudi in sveta, ki je naš 

skupni dom. Glasilo me navdušuje tudi zato, ker je iz zapisanega in med vrsticami mogoče 

pridobiti veliko novih idej in pobud za kakovostno delo šole. 

Vsem ustvarjalcem šolskega glasila ter mentoricama Majdi Klemenčič in Simoni Kotnik 

se iskreno zahvaljujem za opravljeno delo in vam tudi v prihodnje želim veliko 

ustvarjalnega duha.    

dr. Vladimir Korošec, 

 ravnatelj 
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PO DELOVNE IZKUŠNJE V FRANCIJO  

PROJEKT LEONARDO DA VINCI MOBILNOST 

 

Na naši šoli se vsako leto dijaki v okviru 

projekta Leonardo da Vinci Mobilnost udeležijo 

delovne prakse v tujini. Tako se nas je tudi letos 

5 dijakov iz tretjega letnika programa 

okoljevarstveni tehnik udeležilo prakse v 

Franciji. Na to izmenjavo smo se pripravljali 

skozi celoten tretji letnik; intenzivneje pa so se 
 

priprave odvijale meseca januarja, ko smo izvedeli, katerih pet dijakov je izbranih, da 

bodo odpotovali v Francijo. Torej te prakse smo se udeležili Žiga Bezjak, Jernej Uršič, 

Sandra Tašner, Tina Kaučevič in Sara Glažar. V Francijo smo odpotovali 12. 3. 2012 in 

tam bivali tri tedne v mestecu Le Puy en Velay, ki leži v vulkanski pokrajini Auvergne v 

osrednji Franciji. 

Opravljanje prakse v tujini nam je vsem prineslo veliko več, kot smo pričakovali. Bili smo 

polni pričakovanj, še preden smo se odpravili. Ko smo dobili vse podatke glede bivanja, 

prakse in ostalih podrobnosti, nismo bili popolnoma nič razočarani. Bilo je še bolje, kot 

smo pričakovali in ni nam bilo žal, da smo se prijavili. Edino, kar nas je malo skrbelo,  je 

bila komunikacija s Francozi. Teden dni pred odhodom smo zato imeli kratek tečaj 

francoščine, kjer smo izvedeli tudi nekaj osnovnih podatkov o sami državi, njenih 

prebivalcih ter njihovi kulturi in življenjskih navadah. 

Ko smo 12. marca prispeli v Le Puy en Velay, nas je pričakala koordinatorka za izmenjave 

na partnerski šoli, ga. Nadege Mourgues. Odpeljala nas je do mladinskega hotela, ki je za 

3 tedne postal naš novi dom.  Naslednji dan smo že začeli s praktičnim usposabljanjem. 

Tina je prakso opravljala na kmetijski šoli Yssingeaux, Sara in Sandra na občinskem 

komunalnem podjetju, Žiga in Jernej pa na podjetju, ki se ukvarja z varstvom voda. V 

prvem tednu smo si ogledali mesto in okolico ter kmetijsko šolo Yssingeaux.  

Kmetijsko šolo Yssingeaux obiskuje 500 dijakov, ki se izobražujejo v različnih programih, 

med drugim tudi za okoljevarstvene in kmetijske tehnike. Na šoli imajo tudi veliko živali, 

in sicer 35 krav lisaste in črno-bele pasme ter 90 konj, za katere skrbijo dijaki in delavci 

šole. Na šoli letno prodajo  256 tisoč litrov mleka, s konji pa trenirajo jahanje in celo 

akrobatsko jahanje v odprtih ter pokritih jahalnicah. Po ogledu šole so nas povabili tudi na 

uro angleščine, pri kateri so nam dijaki predstavili navade in običaje za to regijo. Najbolj 

se nam je zdel zanimiv njihov urnik, saj v šoli preživijo več kot polovico dneva. S poukom 

začnejo ob osmih, končajo pa ob 17. uri. Vmes imajo 15 minut za dopoldansko in 

popoldansko malico, ob 12. uri pa imajo 1 uro časa za kosilo. Izvedeli smo tudi, da imajo 
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več počitnic kot mi, saj so doma po dva tedna v oktobru, decembru, februarju, aprilu, nato 

pa še 2 meseca, julija in avgusta.  

  

V času izmenjave smo imeli kar nekaj strokovnih ogledov. Sprejeli sta nas organizacija za 

zaščito narave in divjih živali ter organizacija za zaščito reke Loare, ogledali pa smo si 

tudi vetrne elektrarne in nekdanji rudnik v mestu Saint Etienne, kjer nas je sprejela častna 

slovenska konzulka, dr. Tatiana Dumas Rodica. Zadnji dan pred odhodom domov smo se 

ustavili še v  Parizu in si tako imeli možnost ogledati tudi to čudovito prestolnico.  
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V treh tednih našega bivanja v Franciji smo se naučili veliko novega v zvezi z 

okoljevarstvom, delom na tem področju, nenazadnje pa se je vsak naučil tudi veliko o sebi 

in svojih zmožnostih prilagajanja novemu okolju, ljudem in kulturi. Ugotovili smo, da 

imajo Francozi zelo sproščen pristop k  vsemu in zaradi tega tudi živijo precej bolj 

kvalitetno in umirjeno življenje.  Jedo počasi, delajo počasi, hodijo in govorijo počasi; celo 

ko se jim mudi, se jim ne mudi preveč. Ne ozirajo se na to, ali bodo drugi zadovoljni z 

njimi, bolj pomembna jim je osebna sreča, vendar tako, da ne ogrožajo ljudi okoli sebe. 

 

V tem času smo 

poskušali biti čim bolj 

samostojni, sodelovati 

z drugimi in živeti v 

skupnosti ne le pri 

delu, ampak tudi pri 

vsakdanjih opravilih, 

kot sta kuhanje ali 

pomivanje posode. 

Naše prijateljske vezi 

so se okrepile, saj se 

razumemo ter poznamo 

bolje in bomo 

zagotovo uspešno 

sodelovali tudi v 

prihodnje.  Delovno 

usposabljanje v tujini 

je zagotovo dobra 

popotnica ne samo za 

nadaljnje 

izobraževanje in 

usposabljanje, pač pa  

tudi za našo zaposlitev 

v prihodnosti. 

 

Jernej, Sandra, Sara, Tina, Žiga, 3. a  
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PO DELOVNE IZKUŠNJE V AVSTRIJO  

PROJEKT LEONARDO DA VINCI MOBILNOST 

 

Na praktično usposabljanje v tujino sva se letos odpravila tudi dva dijaka 3. letnika 

program kmetijski tehnik, Maja Juteršek in Zvonko Habjanič. Delo sva opravljala vsak na 

eni kmetiji, kjer sva za tri tedne postala njihova nova družinska člana. Prakso na kmetiji 

nam je prijazno pomagala urediti ga. Olga Voglauer iz Kmečke izobraževalne skupnosti, 

ki pri takih projektih že sodeluje tudi z drugimi šolami v Sloveniji. Zvonko je prakso 

opravljal na živinorejski kmetiji pri družini Ladinig iz Kršne vasi/Kristendorf, Maja pa na 

gorski ekološki kmetiji pri družini Mader-Tschertou v vasi Slovenji 

Plajberk/WindischBleiberg. 

  
 

MAJA: »Vsak, ki se odpravlja na dolgo odsotnost od doma in družine ter svojih bližnjih, 

je pred odhodom malce nervozen in tako je bilo tudi pri meni. Na dan odhoda na kmetijo, 

kjer sem opravljala prakso, smo si dopoldne še ogledali Kmečko izobraževalno skupnost v 

Tinjah, kjer se lahko kmetje in kmetice dodatno izobražujejo za delo, ki ga opravljajo. 

Popoldne smo prispeli na kmetijo v Slovenjem Plajberku. Spoznala sem družino in se že 

tisti dan vključila v delo, in sicer z varstvom štirih otrok, dveh šoloobveznih in dveh, ki še 

dneve preživljata doma. Družina obdeluje 15 ha travnikov (9 ha v najem) in 22 ha gozda, 

vendar ga je 1/3 nedostopnega. Gospodarica je kmetijo prevzela leta 2006, po tem ko se je 

smrtno ponesrečil njen oče; leto zatem se je kmetija preusmerila v ekološko kmetovanje. 

Kmetija je visokogorska in na zelo strmem hribu, zato je potrebno veliko dela opraviti 

ročno. Tako je potekala tudi moja praksa, saj smo vso kmetijo, ki obsega 6 ha, očistili ob 

meji, kjer raste grmovje in listavci, ki so odvrgli listje. Listje je potrebno očistiti, da je delo 

poleti lažje in se opravi bolj kvalitetno. Trije tedni na kmetiji so minili zelo hitro, saj se je 

vsak dan zgodilo nekaj novega; med drugim smo cele tri tedne pričakovali novega telička, 

ki ga pa nisem pričakala. V tem času so na kmetijo dobili tudi kokoši, ki so jih lansko leto 

odstranili zaradi neizpolnjenih zahtev v ekološkem kmetovanju; imeli so tudi dve kozi, in 

sicer samca in samico; ker pa ima kozel zelo nadležen vonj, so ju oddali. Trenutno imajo 8 

krav, enega bika, 2 telici, 3 teličke in 10 kokoši. 

  

Moj dan se je začel zjutraj ob 6. uri, ko sem se odpravila v hlev.  Dela v hlevu sicer ni bilo 

veliko, saj sem ponavadi končala  že v eni uri. Zvečer je to delo opravila Marinka, med 

vikendom pa mi je v hlevu pomagal njen mož Jürgen. Po končanem delu v hlevu sva z 
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gospodarico Marinko skupaj zajtrkovali, ponavadi maslo in marmelado ter čaj. Prvi teden 

je bil namenjen predvsem čiščenju okolice hiše. Najbolj zanimivo dopoldne je bilo, ko sva 

se odpravili čistit breg pod hišo, kjer je bil že dolgo nazaj plaz. Ta del je tako zelo strm, da 

si že ob zelo majhni nepazljivosti v trenutku na svoji zadnji plati in že v nekaj naslednjih 

sekundah na dnu brega. Jaz sem imela to srečo, da se mi to ni zgodilo, vendar pa ni veliko 

manjkalo.  

Popoldneve sva preživeli v bližini hiše, saj so se otroci zbudili iz popoldanskega počitka in 

smo se igrali na njihovem igrišču pred hišo in je ta čas zelo hitro minil. Ob koncu prvega 

tedna, v petek, smo se vsi, razen najmlajših treh, odpravili na predavanje o kulturi kruha. 

Prva sobota pa je bila namenjena razvažanju gnoja na travnik. Gnoj se razvaža s 

trosilnikom, priklopljenim na Aebija, ki ga v Sloveniji poznamo kot Mulija. Delo je kar 

precej naporno, saj se nalaga s platojem in je potrebno vse, kar se samo ne spelje dol, 

narediti ročno.  

Drugi teden se je pričel deževno, vendar je bilo dežja le za vzorec. V tem tednu smo začeli 

navajati živino na električnega pastirja, saj celo poletje in jesen vse do prvega snega 

preživijo zunaj pod milim nebom. Teleta smo poleg krav spustili v ograjen prostor; tele se 

je žice dotaknilo le dva- ali trikrat, ker je električni pastir močan 6000 V in se ga teleta 

zelo bojijo.  

V času prakse smo imeli tudi koline. To je moje veliko veselje;  z veseljem sem pomagala 

pri tem in družini pokazala, kako delamo to mi doma. Nad tem so bili zelo navdušeni in 

rekli, da bodo to uporabljali v prihodnje, saj je lažje in hitreje. V času prakse smo obiskali 

tudi nekaj prireditev in predavanj. Praksa je minila zelo hitro in mogoče se poleti vrnem, 

da poskrbim za kmetijo, da si bodo oni lahko privoščili poletni oddih.« 
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ZVONKO: »V mesecu marcu sem se v šoli odločil, da grem v Avstrijo na praktično 

usposabljanje. Moji vtisi so odlični, zato podpiram takšne projekte.  

V ponedeljek, ko smo se odpravili v Avstrijo, sem bil malce nervozen, saj nisem vedel, kaj 

me čaka, sicer pa sem bil pripravljen na vse. Potem sem spoznal svojega gospodarja Karla 

Ladiniga in gospodarico Moniko. Oba sta bila zelo prijazna. 

Na kmetiji se ukvarjajo z živinorejo, poljedelstvom in gozdarstvom. Kmetija obsega 30 ha 

obdelovalnih površin, 10 ha travnika in 30 ha gozda. V času prakse sem prvi teden čistil 

okrog kmetije, naslednja dva tedna pa sem večinoma delal s traktorjem, razen zadnjega 

dne, ko sva z gospodarjem v gozdu žagala drevesa. 

Vsako jutro sva s Karlom vstala ob 6.30, saj naju je čakalo delo v hlevu.  Karl mi je dal 

dopoldne delo, da je lahko skuhal kosilo, ko je gospodarica delala dopoldne. Vsak dan sem 

opravljal različna dela. Ob pol enih popoldan sva ponavadi imela kosilo. Hrana je bila 

podobna slovenski, tako da nisem imel problemov, da mi ne bi bila všeč. Prvi vikend sem 

v nedeljo šel z družino Ladinig k maši, drugi vikend pa smo se odpravili h Karlovi mami, 

ki je praznovala rojstni dan. V času prakse sem velikokrat šel zraven Karla na različne 

sestanke in predstavitve.  

Ob večerjah smo se pogovarjali v slovenščini, saj smo se tako najbolj razumeli. Včasih sva 

obiskala njegove prijatelje, s katerimi se je pogovarjal malo v dialektu in v nemščini. 

Razumel sem vse in tudi pogovarjal sem se z njimi. Večino časa sem preživel z 

gospodarjem ali pa s celo družino, včasih pa tudi še s kakšnimi njihovimi prijatelji. Ob 

vikendih sem se spoznal tudi z njegovimi otroci, s katerimi smo se dobro razumeli in se 

pogovarjali v slovenščini, saj znajo vsi dobro slovensko.  

To in še mnogo več se je dogajalo na izmenjavi; bilo mi je zelo prijetno in že vnaprej sva 

se z gospodarjem dogovorila, da pridem med poletnimi počitnicami delat  na njihovo 

kmetijo za en teden, da bo družina lahko šla na poletni dopust.« 

 

Maja in Zvonko, 3. a 

 

  
 
 

 



NOVICE   V   ŠOLSKEM   LETU   2011/12                                                                                                                                      

 

- 12 - 

  

FRANCOSKI DIJAKI IN UČITELJI NA STROKOVNI  

EKSKURZIJI V SLOVENIJI  

 

Od 12. 3. do 16. 3. smo na Biotehniški šoli Ptuj gostili dijake 

in učitelje iz kmetijske šole Lycee Agro Environnemental 

Prive Saint Joseph iz Francije.  

 

 

S šolo sodelujemo že dve leti, saj so s pomočjo njihove koordinatorke za izmenjavo štirje 

dijaki iz naše šole odšli na izmenjavo v Francijo. Tam so tri tedne bivali in delali na 

kmetijah ter domov prinesli veliko dobrih izkušenj, poleg tega pa tudi v Franciji uspešno 

predstavili Slovenijo in našo šolo. Po tej izmenjavi smo namreč tudi mi sprejeli štiri 

francoske dijake, ki so si nova znanja pridobivali na slovenskih kmetijah, oni pa so 

navdušili tudi ostale sošolce, ki so se letos odločili, da pridejo v Slovenijo na strokovno 

ekskurzijo.  
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Skupina Francozov je prispela v ponedeljek, 12. 3. 2012, in se nastanila v ptujskem 

dijaškem domu. V naslednjih dneh smo jim pripravili veliko strokovnih ogledov v Ptuju in 

okolici. Med drugim so si ogledali Perutnino Ptuj, kmetijo Zorec v Mestnem Vrhu, Center 

konjeniškega športa Celje, kobilarno Lipica, kmetijo Žampa v Levanjcih, kmetijo Slavič v 

Ključarovcih, zidanico Malek v Jeruzalemu in seveda Šolski center ter posestvo 

Biotehniške šole. 

 

Zadnji dan njihovega bivanja na Ptuju smo na šolskem posestvu na Grajenščaku 

organizirali srečanje slovenskih in francoskih dijakov, ki se je začelo z nagovorom 

ravnatelja, dr. Vladimirja Korošca; sledila je glasbena točka; nadaljevali pa smo s 

pokušino slovenskih in francoskih dobrot na prostem. Nato so se francoski in slovenski 

dijaki družili tudi s pomočjo družabnih plesov, kot sta glasbeni stoli in ples z metlo. Dijaki 

in učitelji so na Grajenščaku preživeli prijeten in sproščen dan, si izmenjali nekaj vtisov, 

se spoznavali s slovensko in francosko kulturo ter si obljubili, da ohranijo stike tudi v 

prihodnje. 
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Koordinatorica Natalija Bukvič, prof. angl. 

 

Tukaj je tudi zahvala, ki smo jo prejeli od francoskih dijakov po njihovi vrnitvi domov. 

 

Hello, 

Thank you for everything !!! 

We loved your country because it’s beautiful and the people were welcoming and 

very nice. 

The atmosphere was so friendly and pleasant !! 

The houses are very original, they are different from France. Ptuj castle is 

interesting , we learnt a lot about “Kurent”. 

Friday was awesome, we had fun singing, dancing, eating and chatting!!! 

We would have liked to stay more. 

The French students who stayed in Ptuj last March 

3. 4. 2012 
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SADJARSKO-VINOGRADNIŠKA UČNA POT 
 

V okviru dnevov odprtih vrat naše šole smo na šolskem posestvu Grajenščak odprli 

sadjarsko-vinogradniško pot.  

Na poučni in zelo pestri poti nas vodi pikapolonica Grajenščica. Pot vodi skozi šolski 

sadovnjak in vinograd ter se zaključi v prostorih šolskega doma. Oba trajna nasada sta 

sodobno urejena in zasajena z različnimi sortami.  

Sadovnjak je velik 1,2 ha, posajenih pa je več  sort jablan: gala, zlati delišes, jonagold, 

idared, fuji, topaz in sortiment. Nasad je zavarovan s protitočno mrežo. Namenjen je 

praktičnemu usposabljanju naših dijakov. 

Na učni poti se udeleženci seznanijo s sodobno tehnologijo pridelave jabolk, spoznajo 

lastnosti različnih sort, v času dozorevanja jih lahko tudi pokušajo.  

Pikapolonica nas popelje še skozi vinograd, ki obsega 2,1 ha veliko površino. V vinogradu 

so posajene sorte:  renski rizling, rumeni muškat, sivi pinot, sauvignon in sortiment 

različnih sort.  

V šolskem domu obiskovalci spoznajo  tehnologijo predelave jabolk in grozdja, izdelke pa 

je možno tudi poskusiti in kupiti za domov.  

»Učilnica v naravi« skriva mnogo zanimivosti, pikapolonica Grajenščica pa nam mnogo 

pove o koristnih organizmih v trajnih nasadih.  

Vabimo Vas, da se nam kdaj pridružite na tej poti; za obisk se lahko najavite v ŠC Ptuj, 

Biotehniška šola, tel. št. +386(0) 2 7871 730 ali elektronski naslov 

http://kmetijska.scptuj.si/. 

 

Marija Ban, univ. dipl. inž. agr. 

 

 
 

Pikapolonica  Grajenščica 

http://kmetijska.scptuj.si/
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NAJBOLJŠI SLOVENSKI ORAČI  NA  NJIVAH TURNIŠČA PRI PTUJU 

 

Od 8. do 10. septembra 2011 je na njivah šolskega posestva Biotehniške šole Ptuj ter 

Kmetijskega kombinata  Ptuj potekalo 55. državno prvenstvo oračev Slovenije ter 17. 

prvenstvo dijakov biotehniških šol Slovenije v oranju. Organizatorja prvenstva – Zveza 

organizacij za tehniško kulturo Slovenije  ter Biotehniška šola  Ptuj – sta  se izjemno 

potrudila, da so se tako tekmovalci kot sodniki in obiskovalci na ravnicah Ptujskega polja 

dobro počutili. 

 

Levji delež izvedbe in organizacije je prevzela Biotehniška šola Ptuj, predsednik 

organizacijskega odbora je bil dr. Vladimir Korošec, ravnatelj šole,  in z organizacijo 

spremljevalnih prireditev izjemno popestrila dvodnevno tekmovanje.  

 

Ob osrednjem dogodku – tekmovanju oračev in dijakov v oranju – so obiskovalci lahko 

spremljali razstavo starodobnih traktorjev  in tekmovanje v oranju z njimi; prikazali so 

oranje s konjsko vprego, kosci, grabljice in kosci z BCS kosilnicami iz Nove vasi pri 

Markovcih so prikazali, kako je košnja potekala nekoč. V košnji s kosami so tekmovale 

tudi ekipe biotehniških šol Slovenije, KGZ Slovenije; enota Ptuj je organizirala zanimiva 

strokovna predavanja; v spretnostni vožnji s traktorjem pa so se pomerili tako dijaki kot 

ženske iz Zveze kmetic Slovenije. Obiskovalci so se lahko popeljali s kočijami, jezdili 

konje in preživeli prijeten dan na posestvu ptujske biotehniške šole. 

 

  
 

V kulturnem programu so sodelovali dijaki Biotehniške šole Ptuj, Tamburaši PD Ruda 

Sever iz Gorišnice, Urška Forštnarič, izjemno pa sta prireditev popestrili folklorni skupini 

iz Srbije in Madžarske, ki sta gostovali na Folklornih Kimavčevih večerih na Ptuju. 

Seveda pa so bili za vse najzanimivejši rezultati oranja. Tekmovalci so tekmovali s plugi 

obračalniki in krajniki na strnišču in ledini in najboljši med najboljšimi so bili: med dijaki 

z obračalnim plugom Matej Kostevc, Center biotehnike in turizma Grm Novo mesto, s 

plugom krajnikom Zvonko Habjanič, Biotehniška šola Ptuj. 
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Ekipno sta slavila Matej 

Kostevc in Primož 

Černelič iz Novega mesta, 

Jernej  Klemenčič in 

Dejan Gašparič z 

Biotehniške šole Ptuj sta 

osvojila tretje mesto. 

Med orači Slovenije  je z 

obračalnim plugom 

skupno na ledini in 

strnišču zmagal  Anton 

Filak iz Bele krajine, s 

plugom krajnikom pa 

Matej Sinic, ki je 

tekmoval za ekipo 

Prekmurja.  

 

Oba zmagovalca bosta prihodnje leto zastopala Slovenijo na svetovnem prvenstvu oračev 

na Hrvaškem.  Ekipno sta zmagala Jure in Anton Filak iz Bele krajine. 

 

Prvenstvo si je ogledalo precejšnje število gledalcev. V petek so ga obiskali mnogi 

osnovnošolci, ki so se s kmetijstvom spoznavali tudi na zanimivih delavnicah in ogledih, 

ki so jih zanje pripravili učitelji Biotehniške šole Ptuj.  

Organizacijski odbor 
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PIKIN FESTIVAL V VELENJU SEPTEMBRA 2011 

 

V mesecu septembru sva se pripravljala na Pikin festival, ki je potekal v Velenju. Tema je 

bila igrivost in nanašati se je morala na Piko. V šoli sva si že predhodno pripravila osnove 

in pobarvala, kar je bilo potrebno. Za tekmovanje sva se tudi primerno oblekla, in sicer je 

bil Matej policaj, Anja pa Pika Nogavička. Tekmovala sva v štirih kategorijah: v 

aranžiranju posameznega cveta, šopka, aranžiranju lončnice in za konec presenečenje. Za 

vsako kategorijo sva imela omejen čas. Najprej sva aranžirala nageljna, potem sva skupaj 

izdelovala šopek, nato je sledilo aranžiranje lončnice orhideje v leseni skrinjici z zlatniki 

in perlami. Za zadnji segment, ki so ga poimenovali aranžiranje presenečenja, sva dobila 

kaktus, ki ga je seveda bilo potrebno aranžirati. Tekmovanje je potekalo na prostem; 

tekmovale so 4 skupine: dve s Ptuja in dve iz Celja. Osvojila sva odlično prvo mesto, nad 

katerim sva bila zelo navdušena, saj je bilo to najino prvo tekmovanje in prva zmaga. 

 

Anja in Matej, 3. b 

 

 
 



NOVICE   V   ŠOLSKEM   LETU   2011/12                                                                                                                                      

 

- 20 - 

  

PIKA NOGAVIČKA - IZZIV ZA MLADE CVETLIČARJE 

 

Pikasto, igrivo, zanimivo, otroško, nagajivo, 

odštekano, veselo, nasmejano, prijazno in raznoliko. 

Takšno je vzdušje na tradicionalnem Pikinem 

festivalu v Velenju, ki je bil letos že 22. po vrsti. 

Tretje leto zapored se ga udeležuje tudi naša 

Biotehniška šola Ptuj, ki s svojimi inovativnimi in 

izvirnimi idejami dijakov in njihovih profesorjev 

sodeluje na tekmovanju bodočih cvetličarjev.  

  
 Na tem tekmovanju sem prvič sodelovala pred dvema letoma v ekipi z Dolores 

(dosegli sva prvo mesto) in ker sem bila nad njim prijetno presenečena, sem se na pobudo 

profesorice Darje Hanželič ponovno odločila, da bom tekmovala. Letošnja tema Pikinega 

festivala so bili jeziki. Tekmovanja sta se udeležili dve ekipi: prva iz 3. letnika cvetličar, ki 

sta jo sestavljala Anja Hiržin in Matej Erjavec in druga iz 2. letnika hortikulturni tehnik, 

v kateri sva tekmovali Ines Jurša in Urška Polanec. Tekmovanje je zajemalo štiri teme: 

aranžiran cvet, šopek, aranžirana lončnica in presenečenje. Tekmovalci smo imeli nalogo, 

da te teme čim bolj izvirno prikažemo in upodobimo. S profesorji smo se posvetovali, 

poskušali razmišljati po Pikino, si ogledali njene risanke in prebirali knjige, da bi naši 

izdelki bili čim bolj Pikini. V šolski delavnici je bilo živahno in pisano, a hkrati tudi 

delovno. Na koncu smo bili vsi popackani od pisanih barv. Podobni smo bili pleskarjem, 

zato smeha v delavnici ni manjkalo. Vložili smo veliko svojega truda, kar se nam je na 

tekmovanju obrestovalo. Na dan tekmovanja je bilo v pravi meri prisotne tudi malo treme 

in negotovosti, a smo se vsi skupaj dobro odrezali. Da smo se lažje sprostili in vključili v 

raznoliko dogajanje na Pikinem festivalu, smo se tekmovalci poistovetili in preoblekli v 

policista Klinga (Matej), Piko Nogavičko (Anja), lopova Ceneta (Ines) in Bliska (Urška). 

Tekmovanje je potekalo v sproščenem in živahnem vzdušju in takšni so bili tudi naši 

izdelki. Medtem ko smo čakali na rezultate, smo si ogledali dogajanje na festivalu in na 

stojnicah kupili kakšno Pikino palačinko ali plišasto Pikino opico Ficka. Siti, optimistični 

in prijetno utrujeni smo pričakali sodnici, ki sta razglasili rezultate. V kategoriji aranžiran 

cvet sta prvo mesto dosegla Anja in Matej. Z Ines sva prvo mesto dosegli v kategoriji 

aranžirana lončnica. Skupno sta Anja in Matej dosegla odlično prvo mesto in si prislužila 

zlato Piko, z Ines sva dosegli drugo mesto.  

Z doseženim smo bili vsi skupaj izredno zadovoljni in veseli, saj je to za nas 

enkratna popotnica za nadaljnje šolanje in dokaz, da zmoremo in znamo narediti dobre, 

zanimive in kvalitetne izdelke. Velika zahvala gre našim mentoricam: ge. Darji Hanželič, 

ge. Idi Obran in ge. Jerici Korpar, ki so nas spodbujale, nam pomagale in nas bodrile na 

tekmovanju. Zahvala tudi g. ravnatelju, ki nam je omogočil, da smo se lahko tekmovanja 

udeležili, se dokazali in predstavljali šolo. Hvala tudi sodnicama za korektno in 

nepristransko sojenje.  
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Tega tekmovanja sem se udeležila drugič. Z veseljem bi se ga tudi tretjič, ker je 

zabavno, zanimivo in ker vedno spoznam in odkrijem nekaj novega. Kljub temu da je 

Pikin festival v osnovi namenjen otrokom in je Pika majhna in nagajiva deklica, je hkrati 

tudi močna, karakterna, odločna in vedno poštena. Menim, da bi bilo poučno, če bi tudi 

naši politiki, trgovci, menedžerji, šefi, direktorji itd. obiskali ta festival in se poistovetili s 

Piko Nogavičko, saj je krasen vzgled prijaznega, veselega, optimističnega in poštenega 

človeka, čeprav živi le v knjigah, filmih in risankah.   

 

Urška, 2. d 
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MATEJ Z BIOTEHNIŠKE ŠOLE PTUJ JE IZDELAL  NAJLEPŠI ADVENTNI 

VENČEK 

 

Da se dijaki Biotehniške šole Ptuj v programu cvetličar prebijajo med najboljše v državi, 

dokazuje že druga odlična uvrstitev v zadnjih dveh mesecih. V septembru so zmagali na 

Pikinem festivalu v Velenju, tokrat pa so se z zmago in skupnim drugim mestom vrnili z 

mednarodnega  tekmovanja v izdelavi adventnih venčkov.  

Biotehniški center Naklo je v sodelovanju z Zavodom za turizem Kranj organiziral  

tekmovanje, ki je potekalo v mali dvorani v Rovih pod starim Kranjem. Sodelovalo je šest 

ekip bodočih cvetličarjev iz Slovenije in Hrvaške, v vsaki ekipi sta tekmovala dva 

tekmovalca. En tekmovalec je izdeloval venček iz svežega cvetja, drugi pa iz suhih 

naravnih materialov. Ves potrebni material so tekmovalci dobili na svojem tekmovalnem 

mestu in iz njega morali izdelati venčke, torej je bil material na nek način presenečenje.  

Tekmovalci so v izredno mrzlih prostorih, ki so delo precej otežili, venčke izdelovali 75 

minut.  Pod spretnimi in ustvarjalnimi rokami dijakov so nastajali čudoviti izdelki, tako da 

je imela strokovna komisija priznanih mojstrov floristike Iva Uršiča, Janeza Seliškarja in 

Josipa Fajfarja, ki je delo vseskozi budno spremljala, zelo težko delo. Biotehniško šolo 

Ptuj sta zastopala dijaka tretjega letnika  izobraževalnega programa cvetličar Anja Hiržin 

in Matej Erjavec z mentorico Jerico Korpar.  

Na razglasitvi rezultatov so doživeli prijetno presenečenje, saj je Matej izdelal najlepši 

adventni venec iz svežega cvetja, ekipno pa sta tekmovalca dosegla drugo mesto. Kljub 

mrazu so domov odhajali veseli in zadovoljni s potrditvijo, da se strokovno in odgovorno 

delo vedno dobro obrestuje. Dijaka pa čaka še spust po belih strminah smučišča, saj sta za 

nagrado dobila smučarske karte. 

Jerica Korpar, inž. agr. 
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ADVENT V KRANJSKIH ROVIH POD STARIM MESTOM 
NOVEMBER 2011 

 

V adventnem času sva se pripravljala na tekmovanje v kranjskih Rovih. Letos je bilo to 

prvo tekmovanje v izdelovanju adventnih venčkov. Presenečeni smo bili, da je bilo 

tekmovanje v rovih. Ti rovi so bili zelo urejeni in zanimivi, v njih je tudi potekala prodaja 

in razstava na temo adventa. V šoli sva pogosto vadila in spremljala trende. Na 

tekmovanju nas je že čakal ves material in vso zelenje v mali dvorani v Rovih. Vse ekipe 

smo imele na razpolago enake materiale. Matej je izdeloval adventni venček iz svežega 

cvetja. Na voljo je imel različno zimzeleno zelenje, gerbere, bele vrtnice, kale, ciklamo in 

marjetice, vendar vsega cvetja ni uporabil. Na razpolago je imel še bele sveče, ki so bile 

izjemno velike. Anja je izdelovala adventni venček iz suhih materialov, to so bili storži, 

proteja, razne vejice in janeževe zvezdice, zraven tega pa precej velike sveče. Na voljo sva 

imela eno uro časa; vendar vsi v tem času nismo bili gotovi in smo za nagrado dobili še 

dodatnih 15 minut. Matej je osvojil odlično 1. mesto v svežih adventnih venčkih in oba 

skupaj 2. mesto. Bila sva zelo vesela in navdušena nad drugo nagrado, kajti dobila sva 

smučarske karte za smučišče Krvavec. Domov sva odšla bogatejša za novo izkušnjo in z 

zelo dobrimi vtisi iz kranjskih Rovov. 

 

Anja in Matej, 3. b 
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Maja, 1. d 
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                                                                                                                       Maja, 1. d 
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MATURANTSKI PLES 

 

Napočil je čas, ko smo četrtošolci uresničili svoje sanje, saj smo vsi že težko pričakovali 

dan oz. večer, ko bomo »zasijali« v novih oblekah in pokazali spretnost plesnih korakov.  

V petek, 2. marca 2012, smo končno dočakali svoj maturantski ples, kar je za vsakega 

dijaka prava čast. Prišli so skoraj vsi profesorji, ki smo jih povabili in praznovali ta 

pomemben trenutek z nami. Zvečer ob 18. uri smo se zbrali v dvorani Pan Kidričevo in 

najprej imeli generalko, to pomeni, da smo poskusno zaplesali ter ponovili del plesa, saj 

smo v rahli tremi  že pozabili nekaj plesnih korakov. Prireditev se je pričela ob 20. uri in 

napočil je čas, ko smo odplesali svoj plesni program. Vse je lepo potekalo in tudi naš 

program je dobro uspel; bil je zelo zabaven, saj so bili vsi starši in učitelji navdušeni nad 

našo točko. Bilo je zelo veliko veselja in družabnosti. Po predjedi smo imeli ples s starši in 

za tem tudi večerjo. Ko smo se okrepčali in tudi naplesali tako posamezno kot v skupini, 

smo za konec imeli še maturantske torte. Da, bilo jih je več, saj so bile različnih vrst; 

priznati morava, da so bile zelo okusne.  

Maturantski ples je res poseben in enkraten dogodek; vsak dijak se je v tistem trenutku 

počutil pomembnega tako za svoje bližnje kot zase. Rečeva lahko le, da kdor se 

maturantskega plesa ne udeleži, naj obžaluje, saj je to večer veselja, obenem pa tudi 

kanček žalosti, saj se počasi resnično poslavljamo od srednješolskega življenja.  

 

Megan Marina in Igor, 4. a 

TEKMOVANJE V CELJU FLORA 2012 

 

Marca 2012 sva se udeležila sejma Flora, ki je potekal v Celju. Za tekmovanje sva se 

morala še posebej potruditi, saj je bilo to najino zaključno delo. Tema je bila domačnost, 

zato sva odločila izdelati kamin, šopek in aranžma. V šoli sva porabila več ur za 

pripravljanje in izdelavo kamina iz kartonskih škatel. Veliko pozornosti sva namenila tudi 

šopku in aranžmaju, postavljenim na kaminu. Imela sva omejeno število cvetja in tudi s 

časom sva bila omejena. Na začetku tekmovanja sva morala izdelati kamin iz kartonskih 

škatel, ki jih je bilo potrebno sestaviti in pravilno zlepiti ter pobarvati. Nato je Anja odšla 

izdelovat spiralni samostoječi šopek. Izdelava šopka ji je šla dobro od rok, saj ga je bilo 

zaradi velikosti težko izdelati. Matej je izdeloval aranžma na kaminu v paralelni tehniki. 

Zraven je imel predhodno izdelano konstrukcijo iz brezovih vej. Aranžma je bil zelo velik 

in skoraj mu je zmanjkalo časa, saj je moral sproti čistiti rezano cvetje. Tekmovanje je bilo 

zelo zanimivo in naporno, vendar nama je uspelo. Po končanem tekmovanju sva si še 

ogledala izdelke drugih ekip in bila presenečena, da so tudi oni izdelali  zelo dobre 

postavitve. Dosegla sva odlično drugo mesto, nad katerim smo bili vsi, tudi mentorici, zelo 

presenečeni in veseli. Domov smo se odpravili zelo dobre volje in ponosni na naš uspeh. 

 

Anja in Matej, 3. b  
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2. MEDNARODNO TEKMOVANJE UČENCEV SREDNJIH CVETLIČARSKIH 

ŠOL »FLORA EDUCA« V UMAGU 

Tema: OI London 2012 

28. in 29. april 2012 
 

To tekmovanje nam je predstavljalo poseben izziv, saj je  

bilo mednarodno, trajalo je dva dni in potekalo v sosednji 

državi Hrvaški. Ekipo sva sestavljala Matej Erjavec in 

Urška Polanec ob pomoči mentoric ge. Jerice  Korpar, ge. Darje Hanželič in ge. Ide 

Obran ter moralni podpori kolegice Anje Hiržin.  

Za tekmovanje smo se začeli pripravljati dober teden prej. Zbirali smo ideje in zamisli na 

temo OI London 2012 ter na koncu izbrali tisto, ki se nam je zdela najboljša in praktično 

izvedljiva. Odločili smo se za telefonsko govorilnico. Med pripravami smo nekatere stvari 

spremenili, dodali, odvzeli ali jih predelali. Sestavljanje in obdelava materialov je 

zahtevala precej časa, natančnosti in mirno roko. Velikokrat smo ostali po pouku, ker 

nismo želeli izostajati od pouka. Veliko smo se smejali in šalili, kljub temu da smo 

obenem snovali, izdelovali in dopolnjevali našo konstrukcijo.  

Čeprav smo se na tekmovanje odpravili rano zjutraj, smo bili vsi prebujeni in smo že 

komaj čakali, da uzremo prvi pogled na modro morje. Še sreča, da smo imeli avtomobil z 

velikim prtljažnikom, da smo lahko vanj stlačili konstrukcijo in vso prtljago. Med vožnjo 

sva z Matejem dobila še zanje napotke in nasvete za tekmovanje. Kmalu se nam je 

razprostrl krasen pogled na morsko obalo in značilne primorske hiše.  

Ob prihodu v Umag so nas organizatorji 

tekmovanja lepo sprejeli in nam podali vse 

potrebne napotke. Ko smo našli 

tekmovališče in naš tekmovalni prostor, 

smo dobili še cvetje in pričeli z izdelavo 

konstrukcije. Tekmovanje je potekalo 

sproščeno in umirjeno, saj smo za prvi del 

tekmovanja imeli na voljo 8 ur.  

Po končanem prvem delu tekmovanja smo 

se tekmovalci in naši mentorji odpravili na 

izlet v Grožnjan, ki so nam ga podarili 

organizatorji v zahvalo za naš trud. 

Grožnjan je majhno mesto v bližini Umaga, 

ki ima bogato zgodovino in kjer se v 

vsakem kotičku najde kakšna zanimivost ali 

umetnina. V Grožnjanu se čas ustavi. Ob 

večerji, ki je sledila po ogledu, smo se 

tekmovalci in mentorji lahko bolje spoznali, 

izmenjali mnenja, izkušnje in ideje.  
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Naslednji dan nas je čakal še drugi del tekmovanja. Potrebno je bilo izdelati šopek na temo 

»zumba« in namizni aranžma. 

Ker je »zumba« plesna, razgibana in dinamična vadba, je to moral čim bolje ponazarjati 

tudi šopek. Ker nismo vedeli, da si lahko zraven prinesemo tudi konstrukcijo za šopek in 

različne dopolnilne aranžerske materiale, smo improvizirali in konstrukcijo naredili kar na 

tekmovanju iz zelenja, ki smo ga nabrali ob obali. Da je bil šopek bolj razgiban in 

dinamičen, je ga. Hanželič v ta namen razrezala verižico. Dele verižice smo učinkovito in 

zanimivo uporabili v šopku. Za namizni aranžma ni bila določena tema, zato smo se 

odločili, da naredimo nizek, nežen aranžma v dekorativnem slogu, ki se je prevešal čez rob 

mize. Po končanem tekmovalnem delu smo bili utrujeni in pošteno lačni, zato si je naša 

ekipa privoščila kosilo ob obali. Okrepčani in dobre volje smo se vrnili na tekmovališče, 

kjer smo nestrpno čakali na rezultate. V kategoriji izdelava konstrukcije smo si priborili 

odlično tretje mesto. Z mentorji in tekmovalci drugih ekip smo še spregovorili nekaj 

besed, si izmenjali kontakte in se zadovoljni ter prijetno utrujeni vrnili proti domu. Na poti 

domov smo si v Portorožu privoščili še odličen in zaslužen sladoled, se sprehodili po obali 

in opazovali tiste najpogumnejše, ki so skočili v hladno morje.  

Čeprav je bilo potrebnega precej prigovarjanja in pobud, da se tekmovanja udeležimo, smo 

bili na koncu vsi zadovoljni in veseli te nove, zanimive in poučne izkušnje. Tekmovanje je 

bilo dobro organizirano, organizatorji pa prijazni in ustrežljivi. Kot že velikokrat prej se je 

pokazalo, da se moramo na tekmovanjih tako kot tudi v življenju znajti in improvizirati. 

Takšni dogodki so dobra in poučna popotnica za življenje, ki se jih v razredu ter za zvezki 

ne moremo naučiti.  

Urška, 2. d  
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MEDNARODNI MATEMATIČNI KENGURU 

 

 V marcu je potekalo šolsko tekmovanje iz matematike 

Kenguru. V znanju se je pomerilo osem dijakov 1. letnikov 

poklicnih programov in 18 dijakov tehniških ter poklicno-

tehniških programov. Sedem najboljših dijakov je za svoj 

uspeh prejelo  bronasto priznanje. 

Regijskega tekmovanja, ki je potekalo na Dvojezični srednji 

šoli v Lendavi, se je udeležilo 7 naših dijakov: 

Karmen Gavez, 1. A, Gabrijela Lužnik, 2. A, Dejan 

Gašparič, 3. A, Simon Janžekovič in Igor Muršec, 4. A, 

Nina Božičko, 1. C in Matjaž Pernat, 1. B. 

 

Dijaki so se odlično odrezali, kar dokazuje 5 prejetih srebrnih priznanj, 2 dijaka, Nina 

Božičko in Simon Janžekovič, pa sta se 21. 4. 2012 udeležila  še državnega tekmovanja v 

Novem mestu. Dijaka sta se tudi tam dobro odrezala, Simon pa je prejel tudi zlato 

priznanje. 

Bronasto priznanje sta prejeli Karmen Gavez in Urška Rižnar. 

Srebrno in bronasto priznanje so prejeli: Nina Božičko, Matjaž Pernat, Gabrijela 

Lužnik in Dejan Gašparič. 

Zlato, srebrno in bronasto priznanje je prejel Simon Janžekovič. 

 

Vsem tekmovalcem čestitamo za dosežene rezultate. 

 

Mentorici Martina Šegula in Karolina Vučina, prof. mat. 
 

          

 

Baron Jurij Bartolomej Vega, 

slovenski matematik, fizik, geodet, 

meteorolog, plemič in topniški častnik, 

rojen 23. mareca 1754, Zagorica pri 

Dolskem, Kranjska (danes Slovenija), umrl 

26. september 1802, Nussdorf pri Dunaju. 

 

Na levi strani je Vegov obraz, upodobljen 

na priznanjih. 

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Baron
http://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenci
http://sl.wikipedia.org/wiki/Matematik
http://sl.wikipedia.org/wiki/Fizik
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Geodet&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Meteorolog
http://sl.wikipedia.org/wiki/Plemi%C4%8D
http://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Castnik
http://sl.wikipedia.org/wiki/23._marec
http://sl.wikipedia.org/wiki/1754
http://sl.wikipedia.org/wiki/Zagorica_pri_Dolskem
http://sl.wikipedia.org/wiki/Zagorica_pri_Dolskem
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kranjska
http://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenija
http://sl.wikipedia.org/wiki/26._september
http://sl.wikipedia.org/wiki/1802
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Nussdorf&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Dunaj
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AKCIJA »POČISTIMO OMARO« 

 

Znanja o varovanju okolja in ostalih veščinah dijaki ptujske biotehniške šole ne 

pridobivamo le na papirju, ampak tudi skozi interesne dejavnosti. Na pobudo učiteljev in 

dijakov je letos v januarju potekala akcija z naslovom »Počistimo omaro«. Izmenjava 

rabljenih oblačil je dijake zelo pritegnila.  

Ko nam je profesorica Irena Unuk predstavila akcijo »Počistimo omaro«, smo bili vsi 

skeptični, da akcija ne bo uspela. A po natančni predstavitvi smo se začeli kar hitro 

pripravljati. 

Pobrskali smo po svojih omarah; izbrali tista oblačila in dodatke, ki jih več ne nosimo in 

jih prinesli v šolo. 

Postavili smo stojnice in vsak, ki mu je bil kak kos oblačila všeč, si ga je brezplačno vzel 

in odnesel domov. 

Zbralo se je veliko oblačil in dodatkov; nekaj smo jih tudi predelali v delavnici ročnih 

spretnosti. Del oblačil smo si med seboj razdelili, preostanek pa smo namenili v 

dobrodelne namene. Podarili smo jih Karitasu, kjer jih bodo razdelili pomoči potrebnim 

posameznikom. 

Omenjena akcija zbiranja oblačil je potekala od torka, 10. 1. do ponedeljka, 16. januarja in 

z njo bomo v bodoče še nadaljevali. 
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DOMAČE PRALNO 

SREDSTVO 
 

 

PRALNO SREDSTVO 

 

V torek, 10. 1. 2012,  smo dijaki 2. letnika na projektu 

»Počistimo omaro« izdelali tudi naravno milo oz. 

naravno pralno sredstvo, ki so ga uporabljali že v 16. 

stoletju. Uporabljamo ga za pranje in umivanje, … 

 

 

 
 

Maja in Tomaž, 2. a 

Sestavine:  

 

- 1 naravno marseilsko milo; 

- 1,5 velike žlice sode 

bikarbone; 

- 3 litre vode; 

- 3 žlice kisa; 

- za boljši vonj dodamo še 

eterično olje. 

Priprava: Vodo zavremo na 

štedilniku. Nato dodamo naribano 

milo in ga raztopimo v vroči vodi, 

dodamo sodo bikarbono in 

premešamo. Nato še dodamo kis 

in 20-30 kapljic eteričnega olja 

(po izbiri). Nalijemo v plastične 

posodice in mešano tako dolgo, 

dokler se ne ohladi. 
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2. DRŽAVNO SREČANJE OKOLJEVARSTVENIH TEHNIKOV  

SKOZI OČI DIJAKINJE… 

 

V torek, 17. 4. 2012, se je osem dijakov Biotehniške šole Ptuj udeležilo srečanja 

okoljevarstvenih tehnikov, tudi moja malenkost. Srečanje je potekalo v Murski Soboti. 

Glavna tema so bili alternativni viri energije. Tekmovanja se je udeležilo sedem srednjih 

šol iz celotne Slovenije.  

Naša skupina se je odločila za vetrno elektrarno, saj so dijaki ravno v tem šolskem letu na 

praktičnem usposabljanju v Franciji spoznali vetrne elektrarne. Naša mentorica je bila 

profesorica Irena Unuk, v veliko pomoč pri nastajanju naloge pa nam je bila tudi 

profesorica Tadejka Topolovec.  

Srečanje je potekalo na srednji šoli v Murski Soboti. Ko smo prispeli tja, smo bili malce 

napeti, toda trema in strah sta čez čas izginila. Odšli smo v razred in počakali, da se 

srečanje prične. Najprej nas je nagovoril ravnatelj SPTŠ Murska Sobota, nato pa smo 

začeli s predstavitvami nalog. Veliko skupin je imelo zanimive teme, nekateri malo manj. 

Na koncu je vsaka šola ocenila predstavitve drugih šol in oddala glasove. Po predstavitvah 

nalog smo imeli malico, nato pa smo se odpravili v Terme 3000, kjer smo si ogledali 

naftne derivate in kaj vse se dogaja pod bazeni. Nato smo odšli v bioplinarno, kjer nismo 

bili navdušeni, saj so naše nosnice vdihovale precej amonijaka. Lahko si predstavljate, da 

nam je pešačenje ob reki Muri do Otoka ljubezni izredno odgovarjalo. Ko smo prispeli tja, 

smo šli s splavom čez reko Muro. Ker smo bili že lačni, smo šli nazaj v šolo, kjer nas je 

čakalo okusno kosilo.  
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Ko smo se najedli, je sledila razglasitev rezultatov. Najprej smo žrebali, kdo bo naslednji 

gostil srečanje in ugotovili, da bo naslednje srečanje okoljevarstvenih tehnikov prihodnje 

leto v Škofji Loki. Tedaj je napočil veliki trenutek – razglasitev rezultatov. Ravnatelj 

SPTŠ Murska Sobota je napovedal 3. mesto, ki ga je osvojila Rudarska šola Velenje s 

svojo predstavitvijo sončnih celic. Sledilo je 2. mesto, ki je seveda pripadlo – nam! Bili 

smo zelo veseli, saj smo se uvrstili med prve tri.  

Zmagala je Srednja šola za varovanje okolja Celje, prav tako na temo sončnih celic. Reči 

moram, da gre za izjemno izkušnjo, saj smo se veliko naučili, obenem pa spoznali nove 

prijatelje.  

 Špela, 2. a  

Pri srečanju okoljevarstvenih tehnikov ,smo 

pripomogli tudi dijaki 2. Letnika, in sicer 

Tomaž, Vesna, Maja in Timoteja. Za srečanje 

smo izdelali 1 meter visoko vetrnico, ki se je 

na srečanju vrtela s pomočjo »vetra« naših 

dijakov. Dijaki so močno zapihali in vetrnica 

se je začela vrteti. 

Izdelana je bila iz lesa, ki smo ga tudi 

pobarvali, da je vetrnica izgledala lepša. 

Ko so nam po srečanju dijaki povedali, da 

smo dosegli 2. mesto od 7 šol, smo bili 

presrečni in veseli, saj se je s tem poplačal 

naš trud.; naredili smo nekaj dobrega zase in 

za šolo. 

Maja in Tomaž, 2. a 

 

 
… IN PROFESORICE 

Marca letos sem kot pripravnica na srednji šoli pričela učiti slovenščino na Biotehniški 

šoli. Dijakov in učiteljev še nisem prav dobro poznala, ko me je profesorica Irena Unuk 

prijazno povabila, da sodelujem pri pripravah na državno tekmovanje okoljevarstvenih 

tehnikov z mladimi nadebudneži. Tudi mentorica profesorica Milena Furek me je 

spodbudila, da se preizkusim še v skupinskem delu in koordinaciji.  

Prvič je naš sestanek potekal v knjižnici, kjer zagledam majhno skupino dijakov, ki se 

nagajivo smehljajo. Andreja, Davor, Gabi, Rok, Sandra, Sara, Špela in Žan so bili učenci, 

ki so sodelovali na drugem državnem tekmovanju okoljevarstvenih tehnikov v Murski 

Soboti. »Zanimiv šopek navihančkov«, sem si rekla. Pričela se je diskusija, kako na 

inovativen način predstaviti nalogo. Lahko si predstavljate, da je bila naloga težka! Bili 

smo tako različni, »padale« so nevsakdanje ideje, kako predstaviti nalogo. Skupaj smo se 

odločili, da priredimo besedilo in uporabimo melodijo tolikokrat opevane Ai se eu te pego. 

Skupina je bila navdušena, kovali smo rime in iz sramežljivih poskusov petja v knjižnici 
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so se na kasnejših vajah dijaki razživeli in veselo poplesavali po učilnici. Sledila je 

izdelava barvnih vetrnic, ki smo jih uporabili kot rekvizite pri predstavitvi naše naloge. 

Dan pred tekmovanjem smo izpeljali še generalko, kjer nekateri posamezniki še zmeraj 

niso vedeli svojega besedila zrecitirati brez »plonk listkov«. Pojasnili so mi, da je razlog 

za to v »napornem vikendu«. Ne vem zakaj, toda ni mi bilo smešno. Dijaki so mi 

samozavestno obljubili, da se do naslednjega dne naučijo vso besedilo.  

Zjutraj zagledam skupino učencev, ki že sedijo v avtomobilu in me židane volje okarajo, 

zakaj sem prišla zadnja. Vožnja je bila kratka, kmalu smo prispeli v Mursko Soboto, kjer 

so nas prijazno sprejeli dijaki in predstavniki šole. Napetost je naraščala, mladostni utrip je 

jenjal z uro, ki je nemo tiktakala na steni in najavljala, da bo kmalu čas, da se izkažejo.  

Zajela jih je trema, to se je videlo na njihovih bledih licih.  

Verjetno vas zanima, kakšna je bila njihova predstavitev! Je komu zmanjkalo besed, je 

kdo pozabil besedilo pesmi, se je komu zatikalo? Neeeee! In ne, niso več tako navdušeno 

plesali kot na generalki v šoli. Kljub majhni tremi, ki so jo imeli dijaki, so predstavitev 

izpeljali brezhibno! 

Všeč mi je bilo, da smo se lahko družili tudi neformalno in se tako bolje spoznali. Opazila 

sem, da so se tudi med dijaki stkale vezi prijateljstva. Z učenci je bilo krasno sodelovati; 

najlepše so bile priprave, pri katerih smo se velikokrat nasmejali do solz iskricam in 

idejam. Zato hvala vam - Andreja, Davor, Gabi, Rok, Sandra, Sara, Špela in Žan - za 

prisrčnost, igrivost in mladostni utrip. 

Epilog? Osvojili smo drugo mesto. Čudovito! Reči moram, da mi bodo učenci ostali v 

spominu kot prva skupina dijakov, s katerimi sem sodelovala kot profesorica, še posebej 

pa sem ponosna nanje, ker so tako dobro predstavili nalogo in našo Biotehniško šolo.  

 

Tadejka Topolovec, prof. slovenščine 

 

 



NOVICE   V  ŠOLSKEM   LETU   2011/2012                                                                                                                                      

 

- 36 - 

  

KVIZ »MLADI IN KMETIJSTVO« 

 

Mladina v kmetijstvu se izobražuje na različnih področjih v šolstvu ter izven njega. 

Obiskujejo različna strokovna predavanja, seminarje, sejme, večkrat se dobijo tudi na 

raznih družabnih srečanjih. Društvo podeželske mladine prireja vsako leto tudi kviz Mladi 

in kmetijstvo, ki se ga udeleži veliko mladih, ki so kakorkoli povezani s kmetijstvom. 

Kviza se vrsto let udeležujejo tudi dijaki naše šole in dosegajo lepe rezultate. Letos je kviz 

potekal skupaj za celotno spodnje Podravje, in sicer v Mariboru na Kmetijsko gozdarskem 

zavodu. Za sodelovanje se je bilo potrebno naučiti tri različne teme s področja kmetijstva; 

potrebno je bilo pokazati znanje o zadružništvu, znanje o konjereji ter znanje o zdravi 

prehrani. Dokaj zahtevna vprašanja so letos sestavili strokovnjaki s Kmetijsko 

gozdarskega zavoda Maribor. Ekipo Biotehniške šole Ptuj so sestavljali dijaki 2. a razreda 

David Hržič, Mitja Job in Miha Janžekovič. Večji del kviza so vodili, malo sreče jim  je 

zmanjkalo v zadnjem krogu vprašanj. Med štirimi ekipami so dosegli odlično drugo mesto 

in le točka jih je ločila od uvrstitve na državno tekmovanje. Pokazali so veliko mero 

znanja iz zahtevanih vsebin, ki jim bo prišlo še kako prav  tudi pri njihovem nadaljnjem 

delu. Za uspeh jim čestitam in jim želim   veliko uspehov v šoli in doma. 

 

Mentor Mirko Lovrec, inž. kmet. 

POROČILO O KVIZU MLADI IN KMETIJSTVO 

 

V petek, 6. 4. 2012, smo se 

dijaki Biotehniške šole Ptuj 

udeležili regijskega kviza 

Mladi in kmetijstvo v prostorih 

KGZ Maribor. Tekmovanja so 

se udeležile štiri ekipe, 

najboljša med njimi je bila 

DPM Slovenske gorice, drugi 

smo bili dijaki Biotehniške šole 

Ptuj (Miha Janžekovič, Mitja 

Job in David Hržič), tretji so 

bili DPM Venčesl, zadnji pa so 

bili domačini DPM Maribor. 

Tekmovali smo v naslednjih  
 

sklopih: sadje in zelenjava v prehrani, konjereja in zadružništvo. V vseh sklopih smo bili 

zelo uspešni, le pri zadnjem vprašanju je naše znanje zatajilo in za las nam je ušla  zmaga. 

Zahvaljujemo se našemu mentorju g. Mirku Lovrecu za njegov trud in pomoč. 

 David, 2. a 
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MEDOBČINSKO TEKMOVANJE »KAJ VEŠ O PROMETU?« 

 

Dijaki Biotehniške šole so se tudi letos udeležili medobčinskega tekmovanja »Kaj veš o 

prometu«, ki je letos potekalo v Cirkulanah. Tekmovanje se je odvijalo v soboto, 5. maja, 

v lepem in sončnem vremenu med pristnimi haloškimi griči in neokrnjeno naravo. 

Tekmovanja so se udeležili dijaki 2. a razreda, in sicer Davorin Štebih, Jernej Potrč in 

Tomaž Muršek. Sodelovalo je 65 učencev osnovnih šol in 12 dijakov srednjih šol in 

gimnazije s Ptuja. Tekmovalo se je v  treh tekmovalnih disciplinah: v spretnostni vožnji na 

poligonu, v vožnji v prometu in v teoretičnih testih iz cestno prometnih predpisov. 

Osnovnošolci so tekmovali s kolesi, srednješolci pa s kolesi z motorjem. 

Pokazati je bilo 

potrebno veliko 

praktičnega, pa tudi 

teoretičnega znanja 

iz prometa. Dijaki 

naše šole so bili 

zelo uspešni, saj so 

ekipno osvojili prvo 

mesto, za kar so 

prejeli pokal. Med 

posamezniki je 

Davorin Štebih 

dosegel drugo 

mesto,   Jernej Potrč 

pa tretje. Oba sta 

dobila medaljo, 

diplomo in 

praktično nagrado 

ter pravico 

sodelovanja na 

državnem 

tekmovanju, ki bo 

potekalo drugega 

junija v Mariboru. 

Dijakom za 

dosežene rezultate 

in vloženi trud 

čestitam in jim 

želim veliko uspeha 

na državnem 

tekmovanju 
 

 

Mentor  Mirko Lovrec, inž. kmet.   



NOVICE   V  ŠOLSKEM   LETU   2011/2012                                                                                                                                      

 

- 38 - 

  

 SPOZNAVAJMO DRŽAVE EU 

 

5. maja 2012 so se dijaki Biotehniške šole skupaj z mentoricami udeležili projekta 

Spoznavajmo države EU. Projekt poteka že 3. leto in vključuje vse osnovne in srednje šole 

iz Ptuja in okolice skupaj s ptujskimi vrtci.  

Vsaka šola na stojnici in s programom predstavlja določeno državo. Na Biotehniški šoli 

vsako leto predstavimo Nemčijo.   

Letos smo dobili nalogo predstaviti najstarejše mesto Trier, ki leži v Porenju ob meji z 

Luksemburgom. Mesto obstaja že iz časa Rimljanov, ki so ga takrat imenovali Augusta 

Treverorum. Iz tega časa so še ohranjena rimska kopališča, rimski most in mestna vrata 

Porta Nigra.  

Na naši stojnici sta mesto Trier predstavljala Urška in Matej, ki sta bila tudi oblečena v 

narodno nošo. Mimoidočim sta ponujala piškote, zdrobovo pogačo, šolski jabolčni sok in 

bidermajer šopke. Obiskovalci so si z zanimanjem ogledali našo stojnico in se posladkali z 

dobrotami, ki smo jih pripravili. Sodelovali smo tudi v programu, kjer so Maja, Marina, 

Aleš, Maja in Tomaž zapeli in zaigrali pesem Sag mir, wo die Blumen sind. Tako ima 

vsak udeleženec in obiskovalec priložnost na prijeten način spoznati zanimivosti in 

značilnosti različnih evropskih držav.                                       

Milena Romanič, prof. nem. 

Marija Matjašič Črešnik, prof. zgo.  
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ŠTUDENTJE  VIŠJE STROKOVNE ŠOLE PTUJ V MESTNEM VINOGRADU 

 

Pomlad je prišla tudi v študentske klopi, ne le na vrtove, v vinograde in na njive. Študentje  

prvega letnika Višje strokovne šole Ptuj, smer Upravljanje podeželja in krajine, so 

opravljali zaključek vaj pri predmetu gospodarjenje v sadjarstvu in vinogradništvu v 

mestnem vinogradu, kjer so opravili prva spomladanska dela – obrezali in povezali so  trte. 

Del vaj pri strokovnih predmetih so izvajali tudi na  posestvu  Biotehniške šole Ptuj na 

Grajenščaku in Turnišču ter v laboratoriju Višje strokovne šole. Sicer pa študentje v času 

študija obiskujejo predavanja in vaje, ki trajajo 24 tednov, ter praktično izobraževanje, ki 

traja 10 tednov (400 ur). 

Sedaj so teoretični del pouka in vaje za prvi letnik uspešno zaključili  in odhajajo na 

praktično izobraževanje (od 10. 4. 2012 do 22. 6. 2012), ki ga bodo opravljali v različnih 

kmetijskih organizacijah in na kmetijah. 

V drugem letniku bodo imeli praktično izobraževanje razdeljeno v dva dela, da bodo lahko 

delo v kmetijstvu spremljali skozi vse leto. V času praktičnega izobraževanja bodo 

pripravljali tudi diplomsko nalogo, ki jo bodo zagovarjali po vseh opravljenih izpitih. 

Inženirji programa Upravljanje podeželja in krajine bodo pridobili dovolj široko 

strokovno, teoretično in praktično uporabno znanje za pridelavo hrane in upravljanje s 

podeželjem. Delodajalci spoznavajo njihovo delo ter strokovnost v času praktičnega 

izobraževanja in veliko študentov dobi zaposlitev prav v teh organizacijah. 

mag. Cvetka Pintar 

  
Študenti  Višje strokovne šole Ptuj v mestnem vinogradu 
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LETOŠNJI  POMLADANSKO – POLETNI TRENDI…. 

         
 

          

                                                                                                         Maja, 1. d 
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NA OBISKU V TURNIŠČU 

 

 

 

 

OBNAŠANJE V NARAVI: 

bodimo obzirni, nevsiljivi in 

neškodljivi. Bodimo vljudni 

gostje in upoštevajmo 

napotke za obnašanje….. 

 

 

 

 

 

Pegasta sova  nas opominja, 

kako se vesti v naravi.  

V oblačke vpišite napotke, ki 

jih moramo upoštevati zato, 

da ohranimo naravni 

ekosistem. 
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                                                                                                              Rebeka, 1. A 
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