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Ptujskil enota Zavoda .RS za zaposlovanje o novih trendih v zaposlovanju 

"Sodobna kmetija je lahko tudi uspešno podjetje! II 
Trend nezaposlenosti se pov~čuje. Kooperative v kmetijstvu so priložnost zami!jhnega kmeta 

Na včerajšnji "tiskovni konferenci kljub negativnim gibanjem vendarle cc
v prostor ih občine Trnovska vas SO lo presegla svoje cilje pri zaposlovanju. 

Predstamiki ptujske območne s luibe . ' I. ···" 
Zavoda RS.a zaposloval\ie predsla- Aktivno ~apos ovan/e .: .... ~>~. 
vili Irenulna gibanja na Irgu delovne na podezelju ·: .. -:.:. 
sile" na Ptujskem. Po besedah njene- Na tiskovni konferenci je~t~ovSk-
ga direktorja Žarka Markoviča se Je ovaški župan Karel Vurcer · izredno 
šestletni t rend zmanjševanja ne~po- . pozitivno. Ocenil dclovanjc '~kmc~kih 
s lenosti Jla ptujskem območju obrniL .. koopet~t.iv.: Pr3v v Tr~ov.ski vasUe":,!!a
Zato se v službi trudijo, da bi ~im v« mfcč ?:~~!,ela' prva t~~!!~~ :.~9:0~fa
\jud i zaposli l z "!<r.p!,.la~?, [menova- ' ,tiv.: žUpaiDe po~edal;' c:!a.:g -.v.'inajhni 
ne - aklivne politike: i zap_o_sJovaoja. .:qt>č~i ~n~i!l~~l.~n~t· :v~l~t<a::~r~~i
Izrl:J!no"Uspe!ne retultat~ ;lač.s da- ~a _ ~!riia jJiQ!i.S!rije: jma '.!I)alo~:'J>!l!fj~t
jejo-' predvsem -kOoperative v kmetij- nih obrtniKov, tretjina občanov živi na 
stru. kmetijah , v družinah pa primanjkuje 

V lanskem septembru se je !tevilo podjetnosti in kapitala. Prav programi 
nezaposlenih v primerjavi z letom po- kooperativ Vita prinašajo v to okolje 
prej začelo poveq:vati in qb k9ncu lcta novo znanje in priložnost"i za ' samoz~- i 
so ugotovili 615 nezap05lenih več kal poslovanje. USI1"'51DI člani kooperativ so predstavili svoje izkušl\i"- Z leve: Franc Belec, Jelka 
leta 2000, Markovič je kot vzroke na- Oblikovanje kooperativ so na zavo- Koval!et, Marija Braček ln Marjana Brenčič . ' 

, vedel prijavljanje prejemnikov 'social- du pričeli leta 1997. da bi, kot je dejal . :{j~~~~~!?' , . ... 
nih pomoči na zavod, kol jim lo nalaga vodja kooperaliv Tomaž Žir~vnik, ::' bo 166 udeležencev in kar 156 se jih je 
zakon, predčasni konec sezanskih dcl . pomagali pri Samozaposlovanju neia- ····'uspe!no .samozaposli1o: . 
zaradi mraza.v novembru in napovedu' pasicnih ljudi z majhnih . kmetij . ki Zato nare . " Po besedah Dragomire Zelenik iz 
jOČO ~e recesija zaradi dogodkOv 11. ~padajo v skupino' trajno brezposelnih ok<>- ' podj~lj a EGIOA d.o.o .• ki program 
septembra lani, kar je zmanjšalo opti,: oseb: "Kooperative, člane izobražujejo pridelovalci Vita izvaja, so v program vključili v~č 
mislična gledanja delodajalcev pri za- in usposabljajo pri ob~kovanju lastnih . kal polovico težje zaposljivih oseb in 

po5lovanju: .,,,. '. ..' . kmetij y uspešne podjetniške ··cClole. 1~1~~~~~~~lSio~.:~lakO s kar 75 odstotkov žensk. Uspeh je pri-',V lem času so največ zaposlitev po- Prav podjetniški vidik kmetij je izpo- do- . pisala dobremu sodelovanju med Za-
nudili zunaj lJlesta Ptuja. Zaposlovali stavljen, saj člane učimo preživeti v "Na območju • vodom, v projekt vključenimi občina-
so predvsem v podjetjih Mercator, Pe- spreminjajočem se Iržnem okolju in jih .· službe Zavo- mi in posameznikom. ki sodelujejo v 

· rutnina Ptuj in"Albin Promotion. Lani pripravlj3;IDo .. na ~~.~f~.f!e. ~~~!.e: fC- je bilo v pro- programu. "Zal pa pogrešamo pri-
se je"tako vsega skupaj' zaposlilo 2814 ženja v kmetijstvu po, vstopu 'SJovemje kmetijah, ki pravljenos~drugih instituC!i.~. -.bi Das 
Ijudi: ptujska izpostava zavoda pa je ' v EU, .jiodobna kmelija lahko preživi , v~~učenih finančn~ ,JXl!Iprle. Zavod 'le, !"kaj na-

,- " .... . <" } ~'~.\,!.::.,:i.;';"";:',.I"'; ~:;.,, :,·.< ;; . . : .. ·. ..';' . ..,:<:.":f .... '1 h~1:;..;' .; ... ... . ..... ~"r: ... ;..:.Jj.;J.,.: . ..:. 

redil največ, kar je mogel. Menim, da 
bi moralo držati svojo obljubo tudi mi
nistrstvo za kmetijstvo in kmečke koo
perative izdatneje podpreti." 

Pisana paleta dejavnosti 
malih kmetij 
Na predstavitvi so bili ludi člani ko

operativ, ki so se uspešno samozaposli
Ii: Franc Belec, Jelka Kovačec, Marija 
Braček in Marj;ma Brenčič. Program 
so ocenili kot zelo koristen in predla. 

. gali. da bi podobne tečaje usposablja
nja izpeljali vsaki dve leti. Na malih 
kmelijah se namreč ukvarjajo s števil
nimi dejavnostmi , kar od njih zahteva 
veliko znanja. Jim pa prav pisana pale~ . 
ta dejavnosti omogoča prestati krizna 
obdobja v po5ameznih vejah ' 
tako, da lxilj 
no ali dodatno 

Pesti ' jih 
. zato 

razpiše 
mene, 
rcdniki 

. Prav 
goča. da 

' Žarko 
bodo ludi 

... .; : : -'. 


