
 
 
 

ZVEZA KMETIC SLOVENIJE 
VOLILNI OBČNI ZBOR 

 
Tradicionalno smo se srečale v mesecu marcu na Trojanah na občnem 
zboru Zveze kmetic Slovenije. Pregledale smo delo v preteklem letu, 
razrešile vodstvo, izvolile novo in si potrdile bogat in pester program dela 
za leto 2016. Na OZ sta se pridružili aktualna kmetica leta Lea Babič in 
mlada kmetica leta Petra Dular. 
 
Članice odborov 2014 – 2016 
 

Zbralo se je lepo število članic in predelale smo prav vse točke dnevnega reda. 
Občnega zbora se je udeležilo 155 članic, volilno pravico pa so imele 104 
udeleženke. Po uvodnem pozdravu predsednice smo za uvod v uradni del OZ 
prisluhnile zanimivemu predavanju ga. Neve Železnik, ki nas je seznanila z 
simptomi demence, vse pogostejše bolezni, ki se pojavlja v naših domovih. 
Slišale smo tudi za nasvete, kako se obrniti, ko opazimo, da postajamo 
dementni. Prav tako pa je svetovala, kako se obnašati, če zboli za to boleznijo 
kdo v naši bližini. Po sprejemu poslovnika, so zbrane prisluhnile podrobnemu 
poročilu o delu Zveze v lanskem letu in ga opremila s slikovnim gradivom. V 
lanskem letu je bil izveden resnično bogat program. Poleg vseh že tradicionalnih 
dogodkov, se vedno doda še kaj novega. V lanskem letu smo kljub nekaterim 
neprijetnim zapletom uspele izvesti strokovno ekskurzijo v sosednjo Avstrijo z 
ogledom dobrih praks, kulturnih znamenitosti in srečanjem s predsednico kmetic 
ga. Marinko Mader- Tschertou. Sicer pa so se vse leto vrstili različni projekti: 



zimovanje, državne ženske kmečke igre, obisk kmetice leta in mlade kmetice, 
izbor kmetice leta, izvedba natečaja za sliko in fotografijo na temo Sončni 
zahod, Jesensko srečanje ljudskih pevk… Še poseben izziv je bil, ko smo 
sodelovale na Podeželskem parlamentu, kjer smo predstavile našo kulinariko 
udeležencem Parlamenta. Sodelovale smo na okrogli mizi ob svetovnem dnevu 
kmetic in razgovoru o položaju žensk. Obeležile smo 20. Letnico delovanja na 
prijeten način. Ta dan nas je obiskal predsednik države Borut Pahor, predstavile 
smo se na sejmu in v okviru naše prireditve tudi s stojnico. Vesele smo bile, saj 
so se nam pridružili mnogi povabljeni, s katerimi smo sodelovale. Tako so nam 
izkazali pozornost in zaupanje. Glas o Zvezi kmetic pa je ta dan bil ponesen 
preko meja. Vsa ta naša druženja so prijetna, splete se mnogo prijateljstev, 
sodelovanja. Osnovno poslanstvo Zveze je res povezovanje članstva. To sicer v 
zadnjih letih nekoliko upada, kar nas lahko skrbi. Menimo, da gre za staranje 
prebivalstva na kmetijah, ki ga po našem mnenju mladi ne nadomestijo v polni 
meri. Mogoče pa mladi tovrstnega druženja ne rabijo in razmišljajo drugače. Po 
pogovorih z drugimi podobnimi organizacijami se upad pozna povsod. Pri vsem 
tem pa ne bi smeli pozabiti vloge Zveze tudi širše. S sodelovanjem v dogovorih, 
na različnih nivojih predstavljamo glas podeželske žene. Morda je to res manj 
opazno, a menim, da je zelo pomembno, da se sliši tudi naš glas.  Omeniti velja 
aktivno delo Zveze v Odboru za socialno varnost, kmečko družino, kmetice in 
podeželsko mladino pri KGZS in Odboru za spremljanje Programa razvoja 
podeželja ter pri pripravi Strategije razvoja Slovenije do leta 2050, sodelovanje 
pri usklajevanju Uredbe o dopolnilnih dejavnostih. Zveza tudi pri vseh zadevah 
sodeljuje pri aktualni problematiki z KGZS in drugimi organizacijami, kjer gre 
potem za skupen nastop.    
Predstavile smo poslovanje v lanskem letu, ter prisluhnile poročilom nadzornega 
odbora in častnega razsodišča. Prvič se je zgodilo, da je imelo častno razsodišče 
več dela, saj smo se nekoliko zapletle pri izboru predstavnic za dolenjsko regijo, 
vendar je OZ v nadaljevanju odločil kako rešiti zadevo. Sprejele smo nekaj 
sprememb statuta, mandatno dobo smo na pobudo nekaterih društev podaljšale 
na štiri leta, UO smo zadolžile za pripravo in sprejem internih aktov Zveze, 
statut smo dopolnile za potrebe pridobitne dejavnosti, odločile smo se, da so 
volitve v organe javno, če ni drugače določeno, da se predsednice NO in ČR voli 
na prvi seji. Potrdile smo tudi nekaj sprememb v Pravilniku o volitvah za 
predsednico ZKS in v organe društva.Vsa poročila smo soglasno potrdile. Po 
razrešitvi organov so članice za naslednji tokrat štiriletni mandat potrdile listo 
kandidatk in svoje zaupanje izrekle Ireni Ule,  ki so jo članice soglasno podprle. 
Višina članarine ostaja nespremenjena in je 1,5 €/članico. 
 



Izvoljeni organi Zveze kmetic Slovenije za obdobje 2016 – 2020 

 
Rada bi se vsem članicam resnično zahvalila za dosedanje sodelovanje. 
Zavedam se, da brez njega vseh naših uspehov ne bi bilo. Nikoli ni sicer 
postorjenega toliko, da ne bi moglo biti še boljše. Se strinjam, toda lahko bi bilo 
pa še tudi slabše. Menim, da živimo v nekako čudnem času. V razgovorih z 
vami žal vse ugotavljamo, da ni več tako, kot je bilo. Tudi za nas veljajo pravila, 
ki jih včasih ne razumemo, čeprav se trudimo, da bi se z njimi seznanile čimbolj. 
So nečloveška. Prizadevamo si, da bi bila pravila za društva razumna, da bi še 
naprej spodbujalo delo na našem področju. Nikakor ne smemo pozabiti, kako je 
vendarle delovanje društev pomembno. Zato vas naprošam, da ne vržemo puške 
v koruzo ter se prav vse na  vseh področjih trudimo v tej smeri. Za dobro 
sodelovanje se priporočam vsem novoizvoljenim članicam in vsem društvom. 
Želim pa si, da se v naše vrste vrnejo vrline, ki smo jih nekoč imele. Za naš 
način dela so razumevanje, strpnost, zaupanje in podobne vrline zelo pomembni. 
Upam in želim si, da bi jih ponovno našle v večji meri in bodo srečanja prijetna, 
koristna. 
Naj se vam še enkrat zahvalim za ponovno zaupanje. Upam, da bomo 
uspešno krmarile naprej. Vendar nam bo uspelo le, če bomo vlekle v isto 
smer! 
 
           Irena Ule 
 


