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Spoštovane članice! 
Polovica leta je že za nami. Najprej smo negodovali, ker nas je preveč 
zalivalo, sedaj pa nam je preveč vroče. Ampak glede nato, da smo 
trdoživi, bomo pač zdržali tudi to. 
Pred vami je druga številka Našega dela. Upam, da boste našle kakšno 
urico časa, si poiskale senco, si privoščile osvežujočo pijačo in Neše 
delo prelistala. Res je, kar nekaj stvari se je že zgodilo v tem času. Z 
veseljem ugotavljam, da so naše akcije lepo obiskane. Prav prijetno se 
počutim, ko sem v vaši družbi. Toliko stvari smo že skupaj preživele. 
Moram se prav vsem zahvaliti, ki tako ali drugače sodelujete in 
pomagate. Vse akcije bi bile brez vašega prispevka, drage članice, prav 
gotovo manj zanimive in manj privlačne. Prav vesela sem, ko 
ugotavljamo, da takšna srečanja potrebujemo. Tudi v bodoče nas čaka 
še bogat plan in prepričana sem, da bomo s skupnimi močmi izpeljale 
tudi to. Žal mi je sicer, ker še nič ne vemo, kako in koliko sredstev bomo 
pridobile. Upam na najboljše in prepričana sem, da se ne smemo 
ustrašiti in moramo k zastavljenim ciljem. Idej nam ne manjka.  
Opozorila bi vas rada na dva  razpisa: 

- za najboljšo fotografijo in sliko 
- za tretje državne kmečke ženske  igre 

Upam, da ste prijavile svojo kandidatko za letošnji izbor mlade kmetice. 
Izbor bo 8.8.2008 v Žalcu. Podrobnejši program bo objavljen v 
Kmečkem glasu in tudi na naši spletni strani! Pazite, da ne zamudite! 
 

 
Poglejte pa še ostale izvedene naloge!  
Želim vam lepo poletje, privoščite si tudi kakšen dan dopusta! Vsekakor 
pa se udeležite naših aktivnosti! 
 
             Irena 
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OBČNI ZBOR 
Glede na nekaj tehničnih težav na občnem zboru, smo se odločile, da vam v 
tokratnem obvestilu posredujemo sklepe občnega zbora (zapisnik ste si lahko 
v celoti ogledala na spletu) in tudi finančno poročilo, ki ga je blagajničarka na 
Trojanah prebrala, a žal ga nismo predvajale na steno, kot je bilo to v načrtu. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sklep št. 1 : Pravilnik o volitvah se dopolni v 6. členu z besedilom »oz. v 
skladu z dogovorom«. Pravilnik je bil soglasno sprejet, proti ni bila 
nobena članica, prav tako se ni nobena vzdržala. 
 
Sklep št. 2: Volilna komisija: predsednica Jožica Haule, članici Karolina 
Črešnar in Andreja Bizant, ki je bila soglasno potrjena z dvigom volilnih 
kartončkov. Proti ali vzdržanih ni bilo. 
 
Sklep št. 3:V Zvezo se vključi nova društva in sicer: 
DPŽ občina Žalec, DPŽ Bučka, DPŽ Križevci pri Ljutomeru, DPŽiD sv. 
Trojica, DK Ljutomer-Razkrižje, DK Lenart, DK Dolenjske toplice, DK 
Šentjur. 
 
Sklep št. 4: Soglasno je  bilo potrjeno delovno predsedstvo: Dragica 
Kaluža-predsednica, Marija Marinček in Olga Debeljak-članici, Marta 
Pipan-zapisnikarica, verifikacijska komisija  v sestavi: Marta Kraner in 
Marinka Pezdirec in overoviteljici zapisnika Marica Rupnik in Andreja 
Jagodic. 
 
Sklep št. 5: Prisotnih je 97 članic z volilno pravico in je OZ sklepčen, 
zato sklepi veljajo in se lahko nadaljuje z delom.. 
 
Sklep št. 6: Poslovnik OZ je bil soglasno sprejet. Proti ali vzdržanih ni 
bilo. 
    
Sklep št. 7: Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
Ad 7) Poročilo dela 
Poročilo o delu zveze je podala predsednica Irena Ule. V prijetnem nagovoru 
za vse prisotne je  poudarila pomen druženja, kjer lahko Zveza veliko naredi 
za ženske s podeželja. Poročala je tudi o vseh aktivnostih, ki jih je izvajala 
zveza, teh je bilo veliko in vloženega je bilo veliko dela in truda. Aktivnosti so 
razvidna iz priloge. 
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Ad 8) Finančno poročilo 
Finančno poročilo je podala blagajničarka Zveze Andreja Jagodic, poslovanje 
in stanje je razvidno iz priloge. 
Ad 9) Poročilo NO 
Poročilo nadzornega odbora je podala Marija Marinček, nadzorni odbor ni 
imel pripomb na delo Zveze. Članice so ugotovile, da Zveza uspešno deluje v 
skladu s statutom in stvari so vzorno urejene. 
Ad 10) Poročilo ČR: 
Poročilo častnega razsodišča je podala Jožica Gričnik, pozvala je društva še 
k boljšemu sodelovanju z Zvezo. Predlagala je, da se iz Zveze na lastno željo  
izključi DPŽ Krško, z delovanjem pa je zaključilo tudi  DŽ Ježica. Prav tako 
se izključi DK Kapela, ker ni plačalo članarine dve leti in ne sodeluje z Zvezo. 
Članice častnega razsodišča pa so podelile priznanje članicam za dolgo letno 
delovanje v odborih Veroniki Fabinc, Jožici Haule.  
Sklep št. 8: Poročila so bila soglasno sprejeta. Proti ali vzdržanih ni bilo. 
 
Sklep št. 9: Predlagane kandidatke so bile soglasno sprejete. Proti ali 
vzdržanih ni bilo. 
 
Sklep št. 9a: Predsednica Irena Ule je bila  soglasno izvoljena. Proti ali 
vzdržanih ni bilo. 
 
Sklep št. 10: Predstavljen plan je bil soglasno potrjen. Proti ali 
vzdržanih ni bilo. 
Ad 15) RAZNO 
Marija Horjak nas je opozorila, da nismo prebrale rezultatov predvolitev.  To 
smo res spregledale, a članice, ki so dobile največ glasov smo uvrstile na 
sezname za organe. Predsednica DP je zato prosila predsednico volilne 
komisije, da nas seznani z izidi. Predsednica Jožica Haule je prebrala 
zapisnik volilne komisije in predstavila, kako so bile rangirane članice in koliko 
glasov so posameznice tudi dobile. Razporeditev glasov je razvidna iz 
naslednje tabele (del zapisnika volilne komisije). 
 
Francka Javeršek 80 Mihaela Logar 85 Marta Kraner 73 
Marta Rojnik 74 Marta Kos 84 Slavica Rebernak 64 
Jožica Arbiter 67 Marija Podobnik 69 Slava Zemljič 56 
Jožica Gričnik 62 Marija Horjak 31 Mira Rotman 42 
Milka Podričnik 57   Maria Meier 33 
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Drugih  pripomb ni bilo, zato se je uradni del občnega zbora zaključil ob 
13,20 uri. 
Sledilo je kosilo in klepet s članicami. 
Trojane, 14.3.2008                                         Predsednica: Irena Ule 
zapisala: Marta Pipan Overov. zapisnika: Marica Rupnik in Andreja Jagodic  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
BLAGAJNIŠKO POROČILO ZA LETO 2007  
PRIHODKI € 
 iz proračuna 24.415,00    
 članarina 5.799,00    
 prostovoljni prispevki 10.226,24    
 donacije 2.850,00    
 drugi prihodki- pozitivne tečajne razlike 5,54    
 drugi prihodki - Leonardo 291,14    
 prihodki iz opravljanja storitev 7.413,19    
 Obresti 4,38    
   51.004,49    
ODHODKI 
 stroški materiala 2.954,27 
 Stroški storitev 30.950,57 
 najemnina 1.157,26 
 povračilo stroškov 17.929,95 
 bančne storitve 332,60 
 dotacije 1.330,00 
 amortizacija 148,17 
 finančni in drugi odhodki 571,00 
   55.373,82 
 Rezultat:  prihodki nad odhodki -4.369,33 
 stanje na TR 1.1.2007 7.315,80 
 stanje na TR 31.12.2007 4.680,23 
 
DELO ODBOROV ZVEZE 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Zapisnik 2. redne seja ČR Zveze kmetic Slovenije, ki je bila 15.4.2008, 
ob 10,30 uri, v zbornici, na Rodici 
 
Predsednica Irena Ule je pozdravila vse prisotne in predlagala naslednji 
dnevni red: 
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1) Seznanitev z delom Zveze 
2) Izvolitev predsednice ČR 
3) Razno 

Ad1) Seznanitev z delom Zveze: 
Predsednica je na kratko predstavila delo Zveze, ter povedala želje o dobrem 
sodelovanju v novi sestavi oz. v dvoletnem mandatu. 
Ad2) Izvolitev predsednice ČR 
Članice ČR so se najprej predstavile. Soglasno so se odločile, da bo 
predsednica ČR za to obdobje Mihaela Logar.  
Sklep  št. 2: Predsednica Častnega razsodišča je Mihaela Logar. 
 Ad3) Razno  
Pogovarjale smo se o akcijah, ki jih načrtujemo. 
Seja je bila zaključena ob 12.00 uri. 
 

zapisala: Irena Ule      predsednica: Irena Ule 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Zapisnik 2. redne seja NO Zveze kmetic Slovenije, 
ki je bila 15.4.2008, ob 10,30 uri, v zbornici, na Rodici 
 

Predsednica Irena Ule je pozdravila vse prisotne in predlagala naslednji 
dnevni red: 1. Seznanitev z delom Zveze 

2. Izvolitev predsednice NO 
3. Razno 

Ad1) Seznanitev z delom Zveze: 
Predsednica je na kratko predstavila delo Zveze, ter povedala želje o dobrem 
sodelovanju v novi sestavi oz. v dvoletnem mandatu. 
Ad2) Izvolitev predsednice NO 
Članice NO so se najprej predstavile. Soglasno so se odločile, da bo 
predsednica NO za to obdobje Tončka Vrtin.  
Sklep  št. 2: Predsednica Nadzornega odbora je Tončka Vrtin.  
Ad3) Razno  
Pogovarjale smo se o akcijah, ki jih načrtujemo. 
Seja je bila zaključena ob 12.00 uri.   predsednica Irena Ule  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ZAPISNIK 2. redne seje  Zveze kmetic Slovenije, 
ki je bila 16.4.2008, ob 11,00 uri, v zbornici, na Rodici 
 
Predsednica Irena Ule je pozdravila vse prisotne in predlagala  dnevni red: 

1. Pozdrav 
2. Izvolitev  podpredsednic in blagajničarke 
3. Pregled zapisnikov 
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4. Poročilo o delu v letošnjem letu 
5. Poročilo o finančnem poslovanju v letošnjem letu 
6. Plan dela 
7. tekoče zadeve 
8. Razno 

Sklep št. 1: Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
Sklep št. 2: Odbornice se obvešča po elektronski pošti, le te na kratko 
odgovorijo. 
 
Sklep št. 3: Podpredsednici Zveze kmetic Slovenije sta Jožica Arbiter in 
Olga Debeljak, blagajničarka  pa Andreja Jagodic. 
 
Sklep št 4: Zapisnik prejšnje seje se popravi in se črta  Sklep št.5. 
Zapisnik je soglasno sprejet. Zapisnik OZ se potrdi. 
 
Sklep št. 5: Pravilnik o delovanju UO se pripravi do naslednje seje in se 
uskladi z veljavnim Statutom Zveze. 
 
Sklep št. 6: Za pomoč pri pripravi projekta za sodelovanje s Češko in 
Slovaško nam bo podjetje  Orbicon (ki je sodelovalo pri pripravi projekta) 
izstavilo račun. 
 
Sklep št. 5: Zapisnik OZ s prilogami-Pregled poslovanja se društvom 
pošlje v naslednjem poročilu NAŠE DELO. 
AD/6 Plan dela 
Terminski in finančni plan izvedbe programa je v prilogi in je bil potrjen.   
AD/7 Tekoče zadeve 
Prvi dogodek je že v petek 18.04. 2008 v Črnomlju. Več je zapisano v » 

NAŠE DELO ». Tončka Vrtin nas je seznanila, da bodo ob tej 
priložnosti  pripravile tudi  razstavo fotografij in slik iz zbirke  Zveze 
kmetic. 

Predstavitev v Mariboru 25.  maja. Organizator je MKGP, ter v okviru njih 
KGZS, ki nas je povabila da se samostojno predstavimo na stojnici. 
Poleg tega bi naj naše članice iz cele Slovenije postregle evropske 
ministre, ki pridejo na zasedanje. Tako rabimo za k stojnici 5 žensk, za 
postrežbo pa 25 oz. 28 žensk, ki bi naj bile na glavnem trgu v Mariboru 
ob 14.00 uri, evropski ministri pa bodo prišli ob 16.00 uri. Predvidoma 
se bodo zadržali okrog 45 min. Stojnica, ki jo bo pripravila Zveza, mora 
pokazati, da zastopa celotno Slovenijo. 
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Seznam žensk za postrežbo: 
LJ-4     CE-KOR-2×2       GOR-4(?)-kontakt Majda Urbanc      
MB-PT-2×2  POM-PEM-izlet-?  DOL-BK-POS-4- kontakt Marinka 
Pezdirec    NOT-PRIM-4-kontakt Dragica Kaluža 

Seznam žensk za stojnico: 
Suzana Pečnik Anita Štriker  Dragica Kaluža  Marta Kraner Irena Ule 
Seznam se lahko dopolni! 
Za predstavitev Zveze se pripravi: plakat v SLO in ANG, zloženko (Irena), 
razstavljene dobrote 

Seznam dobrot: 
- pršut-Marta Pipan   - prekmurska gibanica- Angelca Rakuša 
- pleteno srce- Budič Mira - šarkelj- Tršinar Jelka 
- potica- Podobnik Marija  - belokranjska pogača- Pezdirec Marinka 
- drobno pecivo- Kranar Marta, Zemljič Slava 
- sadni kruh- Arbiter Jožica - ocvirkovka- Dragica Kaluža    
- kvasenica, kmečki kurh- Rebernak Slavica  - flancati- Jagodic Andreja 

Dobrote naj bodo v malih količinah in razstavljene na lesu, glini ali v 
košari.Potrebno je pripraviti prt z narodnim vezom oz. motivi. 

Srečanje pri lanski kmetici leta  Marti Sever pripravljamo v drugi polovici 
maja ali  v  juniju. Za organizacijo poskrbijo predsednica, predstavnice 
pomurja (Lančič, Rakuša, Sedonja)  v sodelovanju s pomurskimi društvi in 
Marto Sever. Pripravile bi koncert slovenske narodne pesmi, če bo interes 
med članicami. Društva smo že obvestile in do konca meseca se morajo 
prijaviti skupine, nato se odloči, če bo koncert izvedljiv. 
 
Vabljene smo na dvodnevni sejem v Trzin, prijave do 22.04.2008. 
 
Začele so se aktivnosti za izbor MLADE KMETICE . Sestanek je bil v Žalcu, 
prav tako je že izšel razpis. Prav bi bilo, da bi imela vsaka regija svojo 
kandidatko. Dogodek bo v Žalcu 8.8.2008. Novost je, da bo Zveza lahko 
izpostavila svoj logotip, kar v prejšnjih letih ni bilo mogoče, prav tako da 
voditelja občina Žalec ne Kmečki Glas. 
Na OZ Zveze smo se dogovorile, da bomo sodelovale v akciji »POMOČ ZA 
ŽENSKE«, več ste bile informirane v našem delu. Poudari se, da koordinacijo 
po terenu prevzamejo članice odborov Zveze. 
 
V komisijo za mlečne kvote, v kateri je do sedaj sodelovala Marija Horjak, 
moramo imenovat novo predstavnico. Predlaga in potrdi se Majdo Urbanc 
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V delovno skupino za »Zdravstveni pregled SKP« se imenuje Jožica Arbiter in 
se izmed odbornic sestavi ožja skupina za posvet in sodelovanje s 
predstavnico. V skupini so Marta Kos, Mihaela Logar, Mira Budič in Irena Ule. 
 
Jožica Arbiter pripomni, da je gradivo interne narave in da sama ne ve koliko 
se bodo lahko posvetovale. Poleg tega je gradiva veliko in je v  angleškem 
jeziku. 
Odbornice predlagajo, da predsednica pošlje dopis na MKGP, v katerem 
predlaga, da v kolikor je mogoče, predstavnici pošljejo gradivo v maternem 
jeziku. 
 
Sklep št 6: Predsednica pošlje dopis na MKGP za možno dostavo gradiva 
v materinem jeziku. 
V  ženskem lobiju bo  naša  predstavnica e Olga Debeljak. Seja je že 
17.04.2008, tokrat se opravičimo, ker je Olga zadržana in se seje ne more 
udeležiti. 
 
Sklep št. 7: Uredniški odbor za revijo in zbirko:  Irena Ule, Jelka 
Tršinar, Marija Marinček, Marta Kranar. 
 
Urediti moramo še dva pravilnika: 
- Pravilnik o računovodstvu (Predlog pripravi Marija Marinček) 
- Pravilnik o varovanju podatkov (Predlog pripravi Marta Kos) 
 
Okrogla miza oz. srečanje se planira za jesenski čas in pa odvisno od financ. 
Pogovarjale smo se, da bi poskusile za udeležbo na sejah povrniti potne 
stroške in cestnino (če so priloženi dokumenti). Za vsako pot je potrebno 
napisati kratko poročilo o udeležbi. 
 
Sklep št. 8: Potni stroški se izplačajo po statutu v celoti, ½ stroškov se 
članice odborov odpovedo in nakažejo Zvezi (donacija članic). 
 
Sklep št. 9: Objavi se razpis za fotografijo in sliko na temo Kmečka 
žena. 
Kmečke igre bodo potekale v Zasavju oz. Zagorju, najverjetneje v drugi 
polovici avgusta. 
 

Na družinski pohod bi šle na Krvavec, kamor je mogoč dostop z gondolo ali 
peš, predvidoma septembra. Organizacijo prevzamejo Andreja Jagodic in 
Majda Urbanc. 
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Sklep št. 10: Članice odborov Zveze kmetic  Slovenije so sklenile, da je 
bil potek OZ povsem korekten in v skladu  in volitve (14.04.2008) v 
skladu s pravilnikom korektno in pravilno izpeljane. 
 

Seja je bila  zaključena ob 15.00. 
Zapisala: Jožica Arbiter    Predsednica : Irena Ule 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
3. redne seja UO Zveze kmetic Slovenije, 
ki je bila 14.6.2008, ob 11 uri, v Puconcih 
Predsednica Irena Ule je pozdravila vse prisotne in predlagala naslednji 
dnevni red:   

1. pregled zapisnika 
2. poročilo o delu od zadnje seje 
3. poročilo o finančnem poslovanju od zadnje seje 
4. plan dela  
5. tekoče zadeve 
6. razno  

Ad 1) Pregled zapisnika: 
Predsednica je prisotne seznanila, da je na zapisnik bilo par pripomb, ki smo 
jih dopolnile. Zapisnik je bil soglasno sprejet. 
Sklep št. 1: Zapisnik prejšnje seje je bil soglasno sprejet. 
Ad 2) Poročilo o delu od zadnje seje 
Predsednica je prisotne seznanila z delom od zadnjega sestanka:  

- 18.4.2008 srečanje v Črnomlju 
- 19.4.2008 na srečanju mladih kmetic in mladih gospodarjev v 

Pomurju(Ule) 
- 28.4.2008 regijski sestanek v Tišini (za pripravo obiska pri kmetici) 
- 3.5.2008 Florjanov sejem (Blegoš) 
- 4.5.2008 Florjanov sejem (Idrija) 
- 6.5.2008  udeležba na sestanku Društva kmetic Zabukovje(Ule) 
- 7.5.2008  sestanek za Podeželje v mestu (v MB) (Ule) 
- 11.5.2008 sestanek na sestanku Društva kmetic Zabukovje (Ule) 
- 22.5.2008 udeležba na pikniku DK Kamnik Komenda (Kos) 
- 23.5.2008 udeležba na dobrotah slovenskih kmetij (Zemljič, Pipan) 
- 25.5.2008 Podeželje v mestu (MB) 
- 4.6.2008 seja komisije za pregled kmetijske politike (Ule) 
- 6.6.2008 priprave na srečanje in koncert 
- 10.6.2008 sestanek na KG za izbor mlade kmetice 

Ad 3) Poročilo o finančnem poslovanju od zadnje seje 
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 V času od zadnje seje smo plačevale le tekoče obveznosti. Izstavile smo 
račun za sodelovanje na Podeželje v mestu. Pripravljamo obračune, da bomo 
imele pripravljeno, ko bo potrebno. 
Ad 4) Plan dela  

1. Srečanje pri kmetici leta 2007 (14.6.) 
2. Izvedba prvega koncerta NAJ NARODNA PESEM ZDRUŽI SRCA VSA 

(14.6.) 
3. Potrebno bo začeti s pripravo pesniške zbirke, revije(sklicati uredniški 

odbor) 
4. pripravlja se Naše delo II 
5. Objavi se razpis za kmečke igre (17. avgusta v Zagorju) 
6. Objavi se razpis za fotografijo in sliko  
7. Na sejmu v Bučki (25.6.2008) sodelujemo z organizacijo predavanja 

Ruth  Reš Podgornik, z razstavo izbranih del naše zbirke fotografij in 
slik, ter s predstavitvijo na stojnici, kjer bi naj sodelovale predstavnice 
DO, BK in PO. 

Ad 5) tekoče zadeve 
Predstavnica Zveze kmetic Slovenije za sodelovanje v komisiji za izbor mlade 
kmetice je Irena Ule. Zveza posreduje revijo za izbor mlade kmetice in 
pripravi eno vprašanje. 
Sklep št. : V komisiji za izbor mlade kmetice je Irena Ule. Posredujemo 

revijo in eno vprašanje. 
Ad 6) Razno 
Udeležile smo se sprejema pri župani občine Puconci. Imeli smo razgovor in 
srečanje na kmečkem turizmu. Kasneje smo se udeležile srečanja pri kmetici 
leta Marti Sever in sodelovale na koncertu v Gornji Radgoni. 
Sodelovanje na kmetijsko živilskem sejmu v Gornji Radgoni.(samo da ali ne) 
Seja je bila zaključena ob 14.00 uri, srečanje in koncert pa se nadaljeval do 
21.00 ure         predsednica Irena Ule 
 
UDELEŽBA NA SEJMIH 

Ena naših dejavnosti je tudi 
predstavljanje Zveze na sejmih. V 
letošnjem letu smo se tako udeležile 
že dveh sejmov: Florjanov sejem v 
Trzinu in sejma v Bučki. Sejem je 
prav gotovo priložnost, kjer lahko k 
našemu sodelovanju povabimo 
mimoidoče ali pa našo dejavnost 



 
 

12 

predstavimo tudi drugim obiskovalcem. Kar nekaj sejmov je že za nami in 
vidni so tudi že  rezultati. Z nekaterimi društvi, ki so se nam pridružila, smo 
prve stike navezale prav na sejmih. Prav je, da z udeležbami še nadaljujemo. 
 
SREČANJE V ČRNOMLJU  

V mesecu aprilu smo v 
sodelovanju Zveze kmetic 
Slovenije in društvi kmetic 
Bele krajine organizirale 
srečanje v Črnomlju. 
Prisluhnile smo zanimivemu in 
aktualnemu predavanju gospe 
Majda Lašič Lončarič, ki nam 
je spregovorila o položaju in 
odnosu do žensk: »Se je 

vloga žene v današnji družbi spremenila – kdo daje ceno ženski vlogi 
in kdo ji jo jemlje?« Najprej smo seveda prisluhnile predavateljici, ki 
je gotovo potrkala na našo vest. Lahko smo se zamislile in iskale svoj 
položaj. V drugem delu srečanja smo gospe Majdi zastavljale vprašanja 
in nakazovala nam je različne poti pri reševanju naših problemov. Jasno  
nam je postalo, da se moramo za svoj položaj boriti tako doma, v 
službah, družbah. V prvi vrsti se moramo spoštovati same in seveda 
zahtevati, da nas spoštujejo tudi vsi, ki nas obkrožajo. Ugotovitve so 
bile tudi te, da  bi morale tako predavanje poslušati že pred leti, takrat, 
ko smo stopale na nove poti, ko smo se morale uveljavljati. Verjetno pa 
nikoli ni prepozno. Po predavanju smo si lahko ogledale še razstavo slik 
naše zbirke in ob domačih dobrotah poklepetale, delale načrte… 
Zahvaljujem se vsem, ki ste pomagale k tako uspešni izvedbi srečanja! 
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PREDSTAVITEV V MARIBORU- PODEŽELJE V MESTU 
V nedeljo, 25. maja je v Mariboru v sklopu dogodkov predsedovanja 
Slovenije Evropski uniji potekalo neformalno srečanje evropskih 

ministrov za kmetijstvo. Na 
prireditvi so se predstavile 
kmetije, društva, združenja in 
zveze. Sodelovala je tudi  
Zveze kmetic Slovenije. 
Članice so se predstavile v 
narodnih nošah. Poskrbele pa 
smo tudi za predstavitev naših 
domačih izdelkov, ki so jo za to 
priložnost prispevale kmetije, 
ki so sodelovale na prireditvi. 

Naša naloga pa je bila priprava in postrežba. Organizirale smo se tako, 
da smo sodelovale iz različnih krajev, saj smo želele predstaviti 
pestrost oz. različnost naših noš. Sodelovalo je 33 članic, vsaka je 
dobila svojo zadolžitev. Mislim, da smo nalogo zelo dobro opravile, zato 
se vsem, ki so sodelovale najlepše zahvaljujem. Malo mi je žal, ker nismo 
uspele narediti eno skupinske slike, saj je v skrbi, da bo vse v redu, 
vedno katera manjkala. Upam, da je bila tudi za vas, članice, to prijeten 
dogodek, ki vam bo ostal v 
lepem spominu.  
Na prireditvi pa smo se 
predstavile tudi na stojnici. 
Razstavile smo  tipične 
slovenske kulinarične dobrote 
in pa naše delo. Na stojnici so 
se ustavljali mimoidoči, katere 
smo seznanjale z delom. Naše 
delo so pozitivno ocenjevali in 
nas bodrili na naši poti. 
Hvala vsem! Veliko truda, strpnosti je bilo potrebno! Ampak je šlo! 
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OBISK PRI MARTI SEVER 
Tudi v letošnjem letu smo  članice 
odborov Zveze kmetic Slovenije 
obiskale aktualno kmetico leta. 
Letos se nam je pridružila Mimica 
Sedonja (kmetica leta 2004), nekaj 
lanskoletnih kandidatk ter gospa 
Jožica Mršnik Kapun, iz KGZ Murska 
Sobota. Zbrale smo se kar v Spodnji 
Ščavnici in se skupaj odpeljale do 

občine Puconci, kjer so nas prijazno sprejeli.  Gospod župan nam je 
predstavil kraj, delo in dejavnosti prebivalcev. Odgovoril nam je na 
nekatera vprašanja. Marta Sever je poudarila, da je zelo vesela naziva 
in zadovoljna, da smo 
njeni gostje. Po 
razgovoru je seveda 
sledila še dobrodošlica, 
potem pa smo se skupaj 
odpravili na kmečki 
turizem, kjer smo 
pogovore nadaljevali. 
Srečanje z Marto, 
županom in gosti je kar 
prehitro minilo, smo 
morali pohiteti na skupno 
srečanje z društvi pri 
kmetici leta. Odpeljali 
smo se v Šalamence, kjer so bile udeleženci srečanja že zbrani. Prijetna 
družba se je nabrala: preko 200 članic kmetic , pridružili sta se tudi 
prva kmetica leta, gospa Afra Prinčič in kmetica leta 2006 Marija Zajc. 
Vse zbrane je najprej lepo pozdravila predsednica Zveze kmetic 
Slovenije. Poudarila je, da so taka srečanja res nekaj posebnega, da so 
zelo pomembna. Na tem srečanju so se srečale članice s primorske, 
štajerske, zasavja, ljubljanske regije, pomurja… Želja Zveze je, da bi 
bilo podobnih srečanj še več. Vsem udeleženkam je zaželela lepo 
počutje, kljub dežju, ki se je malo ponujal. S posebnim zadovoljstvom je 
vse zbrane pozdravila ga. Marta. »Kaj naj rečem? Vesela sem in 
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zadovoljna! Preživimo lep dan skupaj«. Na domačiji lanskoletne kmetice 
smo si imele res veliko povedati, srečale smo se s kolegicami, ki jih 
poznamo že od prej: srečale smo se morda na izboru kmetice, na 
kmečkih ženskih državnih igrah ali morda na predavanju, ekskurziji. 
Skratka poznamo se že. Ogledale smo si skeč Na postaji, ki so nam ga 
predstavile članice iz Vrtojbe. Seveda pa smo se pogovorile tudi z 
novinarji, ki so se nam tudi pridružili. V nadaljevanju smo si ogledali še 
evangeličansko cerkev, kjer nas je župnik  seznanil z njihovim delom. 
Zunaj je začelo kar dobro 
deževati, a to nikakor ni 
moralo pokvariti prijetnega 
vzdušja.  
Marti in vsem, ki so ji 
pomagali pri tako lepem 
sprejemu se res najlepše 
zahvaljujemo in ji 
želimo, da takšna, kot 
je, ostane še naprej!   
 
PREDAVANJE UREDITEV KMEČKIH VRTOV 
V sklopu sejma v Bučki, smo v sodelovanju z društvom podeželskih žena 
Bučka, organizirale predavanje Ruth Reš Podgornik na temo UREJANJE 

KMEČKIH VRTOV. Gospa 
Ruth nam je predstavila 
trajnice, katere po 
njenem mnenju sodijo na 
naše vrtove. Prav tako nas 
je opozorila na barvne 
kombinacije, na čas in 
način obrezovanja. Bilo je 
zanimivo za udeležence in 
prepričana sem, da bomo 
lahko marsikateri nasvet 
upoštevali in s tem 

polepšali naše vrtove. 
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PESEM  LJUDSKA  NAJ ZDRUŽI  SRCA  VSA 

 
Junijski večer smo si izbrale 
za izvedbo prvega skupnega 
koncerta slovenske ljudske 
pesmi, ki ga je tokrat 
organizirala Zveza kmetic 
Slovenije v sodelovanju s 
pomurskimi društvi. 
Razdelile smo si delo in vsaka 
je k uspešni izvedbi dodala 
svoj delček. Srečanje smo 

izrabile in predstavile dejavnosti, s katerimi se kmetice v svojem 
prostem času (ki ga ni ravno veliko) ukvarjamo. Predstavile smo se kot 
pevke, pesnice, igralke in aranžerke. Za trenutek smo se skupaj podali 
nazaj, v tiste lepe čase, ko …, ko je bilo vse drugače. Včasih pa smo 
skočili tudi v današnji čas. Druščina nastopajočih je bila pestra, saj so 
pevke prihajale iz primorske, štajerske, Zasavja, Pomurja… Povabilu so 
se odzvale tudi pevke izza meje - ljudske pevke Zveze Slovencev na 
Madžarskem Števanovci. 
Da je bila zapeta pesem zapeta iz srca, ni potrebno posebej poudarjati. 
Prav vse pevke prepevajo z željo, da bi ohranjale, oživljale in prenašale 
to zvrst pesmi. To je pesem, ki je kmečkega človeka spremljala ves čas. 
V prijetnih in žalostnih trenutkih. Naša naloga je, da jo negujemo in 
čuvamo! Uživali smo vsi, tako kmetice na odru, ki so ga zanimivo 
aranžirale članice društva kmetic Sveti Jurij ob Ščavnici, kot tudi polna 
dvorana poslušalcev.  Ob dobrotah, ki so nam jih pripravile članice 
društva kmetic Gornja Radgona in čestitkami županov iz Gornje 
Radgone in Svetega Jurija ob Ščavnici, smo se razšle z veliko željo in 
upanjem, da bi s takimi srečanji še nadaljevale. Nekaj slik si lahko 
ogledate na spletni strani! 
 
Vsem, ki so mi pomagali uresničiti moje sanje se res lepo zahvaljujem. 
Menim, da taka srečanja rabimo, moramo ohranjati našo slovensko 
narodno pesem!  
              Irena Ule 
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DELO PREDSTAVNIC V KOMISIJAH 
Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sodelujemo v 
treh delovnih komisijah: 
- Strokovni svet za spremljanje in izvajanje sistema mlečnih kvot in  
- Delovna komisija za pregled reforme SKP 
- Nadzorni odbor program razvoja podeželja 
V letošnjem letu je prva skupina imela že tri seje, druga štiri, tretja pa 
dve.  
Prav tako imamo predstavnico tudi  
Odbor za dopolnilne dejavnosti, v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice 
Slovenije. Tudi ta komisija je imela v letošnjem letu dve seji. 
 
ZELENI PROGRAMI 
Udeležile smo se drugega delovnega sestanka v okviru projekta Zeleni 
programi, ki ga je pripravila Biotehniška fakulteta v Ljubljani. Na 
delavnici smo obravnavali zelo pomembno področje: socialo.  
Udeležile smo se druge nacionalne platforme So FAR projekta, ki ga 
izvaja Univerza v Ljubljani, pod vodstvom prof. dr. Katja Vadnal. 
Sodelovali so strokovni delavci in uporabniki, predvsem invalidske 
organizacije. Poleg sedanjih analiz in zaključkov smo  delali v  skupinah 
z sledečo vsebino:  
A.) Kaj so zeleni programi socialnega /zdravstvenega varstva ? 
(definicija, glavne značilnosti, odnosi kmetija-porabniki, cilji)  
B.) Kako izboljšati stanje na področju zelenih programov 
socialnega/zdravstvenega varstva v EU ? Kako organizirati politično 
mrežo na regionalni, nacionalni in EU ravni ? Kakšen naj bo minimalen 
skupen okvir lokalnih projektov in praks ?, Kakšne naj bi bile ustrezne 
podpore zelenim programom. Zaključek: Zeleni programi so vse 
dejavnosti na področju socialnega in zdravstvenega varstva  na 
podeželju  vseh skupin ljudi, ki živijo na podeželju za namen ohranitve 
podeželja. (nega, varstvo otrok, vključevanje ljudi z različnimi 
potrebami v delo na kmetiji…. Zaključki in ukrepi značilni za RS bodo 
posredovani tudi EU komisiji, zato se  RS v  okviru PRP pričakuje razpis 
in sredstva. Delavnica je bila zelo zanimiva in koristna. Informacije si je 
možno ogledati na:  http// sofar.unipi.it.  
 
 



 
 

18 

UDELEŽBA NA PREDAVANJU 
V mesecu maju sem se udeležila v okviru družbeno-političnega projekta 
»Raznolikost je bogastvo družbe«, ki je del programa Evropske unije – 
PROGRESS. Kot govornica sem sodelovala s prispevkom v panelni razpravi 
na temo Ekonomska ne/odvisnost kmečkih žena. Pravzaprav je bilo veliko 
govora tudi o nasilju nad ženskami. Prav zanimivo je bilo prisluhniti tudi 
drugim predstavitvam, saj sem lahko videla tudi, kako na podeželje in na 
ženske na podeželju gledajo tudi drugi. Moje trditve in ugotovitve so se 
sicer v določenem obsegu kar ujemale, vendar pa so bile nekatere 
ugotovitve nekoliko drugačne. Šele v razpravi smo ugotovili, zakaj je prišlo 
do razlik. Jaz sem predstavila življenje na podeželju v luči mojih opažanj, 
z dejstvom, da sem del tega življenja. Ostali govorniki pa se srečujejo s 
podeželjem in problemi podeželja po službenih dolžnostih. Imela sem 
občutek, da je bilo moje predavanje zelo dobro sprejeto in razprava v 
nadaljevanju je dala določene zaključke. Dejstvo je, da so ženske na 
podeželju še vedno premalo samozavestne, ne upajo priznati, da se nad 
njimi izvaja nasilje, ne znajo prepoznati nasilja in se premalokrat odločijo 
za reševanje problemov. Za mir pri hiši potrpijo en dan, en teden, eno 
leto… Pa je res tako prav? Kaj nismo povsem enakovredne? Le v razmislek! 
 

RAZSTAVA SLIK IN FOTOGRAFIJ 
Z veseljem lahko napišem, da naša zbirka slik in fotografij kar kroži po 
Sloveniji. V letošnjem letu so bila dela na ogled: v Črnomlju, v Sv. Juriju ob 
Ščavnici, v Slovenskih Konjicah, v Bučki in Prvačini. Dela so odraz našega 
čutenja in prav je, da ga pokažemo in omogočimo oglede tudi vsem, ki si jih 
želijo ogledati. 
Vabimo vas, da slike razstavite ob vaših prireditvah! 
 

OBČNI ZBORI DRUŠTEV 
Večina občnih zborov je za nami, vendar pa se še vedno odvijajo 
prireditve, katerih se  članice odborov Zveze smo se udeležujemo, če je 
le mogoče. Na teh srečanjih vidimo vaša prizadevanja in vaš trud, ki ga 
namenjate za to, da pripravite to in ono. Veliko dobrih idej in odlično 
izpeljani plani, so menda kar naše značilnosti!. Skrbno pripravljate ali 
sodelujete na prireditvah, saj si želite, da ja »kraj živ«, kar je prav gotovo 
zelo pomembno. Moramo nadaljevati s tem, prav pa je, da pri tem tudi lepo 
sodelujemo. Dokazale smo že večkrat, da je v sodelovanju in slogi moč. 
Upam, da bomo tako tudi nadaljevale. 
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RAZPIS ZA FOTOGRAFIJO IN SLIKO4 
1000 Ljubljana 

Zveza kmetic Slovenije 
Celovška 43, 1000 Ljubljana 
El. Pošta: zvezakmeticslovenije@siol.net  
 

RAZPISUJE NAGRADNI NATEČAJ 
ZA NAJBOLJŠO SLIKO IN FOTOGRAFIJO 

RAZPISANA TEMA: »KMEČKA ŽENA« 
POGOJI: 
 

Udeleženci:  Natečaja se lahko udeležijo članice društev, ki so 
včlanjena v Zvezo kmetic Slovenije. 

 

Rok oddaje:   Do  31. avgusta 2008  
        

Format izdelka: A 5  
 

Izdelek mora biti opremljen z :  
- ime in priimek avtorice 
- naslov avtorice 
- umetniško ime slike 
- društvo v katerega je avtorica včlanjena  (točen 
naslov) 

 

Oddaja:   Izdelke  pošljite po pošti na naslov:  
   Zveza kmetic Slovenije, Celovška 43, 1000 Ljubljana 

 
IZBOR:   Izdelke bo izbrala  komisija 

   NAGRADE:  Nagradili bomo tri najboljše izdelke (60 €, 40 € in 20€ )           
OBJAVA: Nagrade bodo podeljene ob izboru kmetice, kjer 

bodo dela tudi razstavljena. 
Dela se ne vračajo in  so last Zveze kmetic Slovenije.  

 
    Ljubljana,25.6.2008 
 

Vabljene k sodelovanju ! 
      Upravni odbor Zveze kmetic Slovenije 
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RAZPIS ZA KMEČKE IGRE 
  

Zveza kmetic Slovenije 
Celovška 43, 1000 Ljubljana 
El. Pošta: zvezakmeticslovenije@siol.net  
 
 

Sprejemamo prijave za tretje državne kmečke ženske igre, ki bodo v 
nedeljo, 17.8.2008, ob 17.00 uri (srečanje se prične ob 11.00 uri). 
Pripravile bomo lahkotne, šaljive igre, primerne prav za vse članice. 
Ekipo sestavljajo tri tekmovalke. Ob prijavi vsaka ekipa prijavi tudi 
kandidatko za sodnico. Med prijavljenimi kandidatkami za sodnice. 
Rezultate bo spremljala imenovana  komisija. 
Iger se lahko udeležijo članice društev, ki so včlanjena v Zvezo kmetic 
Slovenije in imajo poravnane obveznosti (članarino) za leto 2008. Prosimo 
vsa zainteresirana društva, da prijavijo svoje ekipe. Nagrade bodo sicer 
skromne, vendar je namen iger predvsem družabno srečanje naših članic. 
Vse prijavljene ekipe bodo prejele še dodatna navodila, kratke 
predstavitve iger… 
Ne odlašajte in čim prej pošljite prijavo!(možna sprememba tekmovalk!) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Prijavnica za udeležbo na 3. državnih ženskih kmečkih igrah 2008 
 
Društvo:   ………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………… 
  
Rok prijave:   Najkasneje do sobote, 27. julija 2008  
 
Ekipa (imena in priimki): 1. ………………………………………………………………… 
            2. ………………………………………………………………… 
            3. ………………………………………………………………… 
Sodnica:   ………………………………………………………………………… 
 
Prijava:    Zveza kmetic Slovenije, Celovška 43, 
           1000 Ljubljana 
  
Kraj, datum:     Žig in podpis: 


