
v sosednjo Avstrijo, danes povpra
sevanja severnih sosedov prakticno 
ni. »Tudi razlik v odkupnih eenah ni, 
saj imajo Avstrijci dovolj lastnih bue
nih semen ali pa jih kupujejo v tretjih 
drfavah, kjer dosegajo nizje cene,« 

6000 

5000 4S12 

4000 
3433 

3000 2542 

ob ;tavnici, kjer trno zlato stiskajo 
ie skoraj 90 let. Kocbekovi, ki letno 
odkupijo pribliino 50 ton butnih se
men, odkupne eene se niso dolocili. 
»Cena bo ve~etno enaka ceni zad
njih let. Uradna cena na trgu zna~a 

Buce za olje 
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cern nekaj vec.« Sicer pa jasne slike, 
kakSna bo I.etosnja letina, se nimajo. 
»Pridelovalci z Dravskega polja, kjer 
so tla pescena, so fetes z letino zelo 
zadovoljni, medtem ko nasi kmetje, 
ki pridelujejo buce na teikih tleh, za-
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Posevki hue in pridelki se znifujejo, a viSki butnih semen na IT9U ostajajo. 

Trnovska vas • Na obisku V vrtnariji in cvetlicami Golob 

delke.« Ob tern pa je pozval, da naj 
pridelovalci vztrajajo pri domatih 
sortah oljnih bue in naj ne izbirajo 
hibridov, ki dajejo vecje pridelke, a 
slabso kakovost. )Hibridna semena, 
ki dajejo vetji pridelek, so namrec 
bolj grenka, bolj oljnata, a manj ka
kovostna, kar se pozna tudi v okusu 
in jih tudi zaradi tega tezje prodajo.( 

Ko je bucnega olja V olju 
Ie za vzorec 

A kot je priznal Kocbek, ima trg 
svoje zakonitosti. Preprican je, da 
se potrosniki se vedno premalo za
vedajo pomena kakovosti. )Poceni 
je na koncu draije, vsaj pri olju to 
velja. Namrec zgolj 100 % bucno olje 
ugodno vpliva na zdravje, ob tem 
pa je tudi njegova poraba zaradi iz
razitega okusa manjsa.« A krivda ni 
Ie na potrosnikih, temvec tudi na 
zavajajocih zapisih na embalazi. »PO
tro~niki premalo berejo deklaracije, 

Za uspeh je kriva paprika na kilograme 

~nalizam~ sajj. vsako prevzeto kolitino treb~ posebe/analizirati. 

na drugi strani pa bi morali svoje 
odigrati tudi nadzorni organi. Je pa 
v pripravi nov pravilnik 0 rastlinskih 
oljih in mascobah, kjer bi bilo poi
menovanje bueno olje dovoljeno Ie 
za tista olja, ki so resnicno 100 % iz 
buenih semen. Namrec sedaj lah· 
ko zasledimo na izdelku napis npr. 

kmeeko butno olje, ko pa prebe· 
remo sestavine, je .buenega olja Ie 
nekaj odstotkov,« je na eno izmed 
osrednjih teiav opozoril Kocbek, ki 
buena olja prodaja ne Ie v Sioveniji, 
temvec tudi v Aziji in na Bliznjem 
vzhodu. 

Mojca Vlic 

V okviru ogledov dobrih praks pod okriijem projekta ad kmetije do podjetja so si radovedneii lahko ogledali vrtnarijo in evetlicamo Golob v Tmovski vasi 
- tudi proizvodni del, ki kupcem sicer ni dostopen. 

prve primule, ciklarne, solatne sadi
ke, jagode in trajnice, nato ponujamo 
balkonsko cvetje, zelenjavne sadike, 
cvetje za gredice in pokopalisca; od 
junija do oktobra vzgajamo loncne 
krizanteme in rezano cvetje; sep
tembra zaenemo znova: spet sejemo 
solato, sadimo prve primule. Tako 
se nam leta obraeajo in hitro minejo 
... «( Dodala je, da je gojenje zelenjave 
doma, tudi v visokih gredah ali v lonc
kih na balkonu, trenutno zelo priljub· 
Ijeno, gojenje cvetja nekoliko manj: 
»Z ne~aveCimi jektenimi ograjami 
se je tekmovanje, kdo ima najlep~e 
ocvetlieen balkon v vasi, poslovilo 
... ( K vrtna~enju si zato zelijo spod
buditi predvsem mlade. 

Vse se je zaeelo z majhnim rastli
njakom v Bisu, kjer sta Valentina in 
Branko Golob v okviru dopolnilne 
dejavnosti, ob sluibi, gojila papriko 
za prodajo na kilograme, na pros
tem pa kumariee za vlaganje. Zaradi 
povprasevanja sta scasoma zacela 
prodajati zelenjavne in kasneje se 
sadike cvetja~ Leta 2001 se je druzina 
preselila v Trnovsko vas, tja preselila 
tudi vrtnarijo in nekaj let zatem usta
novila podjetje Vrtnar. Branko, sicer 
strojni tehnik, je v ta na'TIen v Celju 
opravil vecerno vrtnarsko solo. Da
nes je v vrtnariji Golobovih se vedno 
najpomembnejsa dejavnost vrtnar
stvo, a skrbijo tudi za drevesnico 
in cvetlicarno ter za uvoz sadik iz 
Nemcije. 

Poleg Valentine in Branka so v 
podjetju zaposlene ~e hci Anja (do
koneala je studij agronomije, smer 
hortikultura, druga hci Sara je iz· 
brala ~tudij turistitne smeri) in dye 
delavki, v sezoni najamejo kak do
daten par rok. V uspesnem druzin
skem podjetju nac.rtov za siritev ne 
kujejo, sku~ajo pa po svojih zmoino-

stih obdriati eeloten obseg dejav· 
nosti in poskrbeti za modernizacijoi 
postavili so ze rastlinjake 5 stresnim 
zracenjem, potopne vrtnarske mize, 
rampe za zalivanje in kapljieni nama
kalni sistem, kupili so stroj za pol
njenje evetlicnih lonckov in stroj za 
izdelavo ~otnih kock '" 

Nerjavece jeklerie 
ograje izpodrinile 
balkonsko cvetje 

Z domaeo vzgojo sadik tako nizkih 
cen, kot jih ponujajo veliki trgovci, se
veda ni mogoee doseei, je povedala 

Podje* Vrtnar \JOdi druZina Golob (z Ieve: Anja, Sara in Valentina Golob, 
manjlm Branka Golob). 

Valentina: )Nendar pa sta kakovost in 
dobra beseda najbolj~a reklama. Na~ 
cilj je kakovostna in zdrava sadika. 
Zgodi se seveda, da rastlina kasneje 
zboli, zato lahko vsak kupec k nam 
pride po nasvet. Mislirn, da smo tudi 
5 tern pridobili stranke, redno se vra
cajo.(( Vrtnarstvo je ze nekaj let del 

Profesionalne vrtnarske druibe (pot 
v druibo je Ie vabilo), kjer vsako po· 
mlad skupaj izdajo katalog Cvetje za 
poletje, za promocijo obtasno poskr
bijo ~e z radijskimi oglasi in letaki. 

Anja je priznala, da dela nikoli ne 
zrnanjka: })Z vrtnarstvom se ukvarja
mo vse leto. Zgodaj spomladi imamo Eva MiioSi, 

Pri Golobovih ponujajo rezono coe*, sobne rastline, balkansko coelje, coelje za 9redice, grmovnice, zelenjaune 
sadike, zaambe, zeliS<a in diSavnice, po tudi aranzmaje ... 

Podatki Upravne enote Ptuj kaie
jO, da je bilo ~tevilo izdanih gradbe· 
nih dovoljenj lani precej niije od leta 
2016. Se vee; gre za najnizje stevilo v 
zadnjih desetih letih. Lansko leto, ko 
je bilo izdanih skupaj 673 gradbenih 
dovoljenj, je namree povsem primer-' 
Ijivo letu 2008, ko so za vse objekt 
skupaj na podroeju UE Ptuj zeleno 
luc dali 677·krat. 

Po podatkih liE Ptuj 
opaziti tudi u MO Ptu 

Stevilo iu 
Leto 
Gradbena dovoljenja 
Gradbena dovoljenja 
SKUPAJ 

PoYpretna pov~ina stavb z lzdanimi gr. dovoljenji (m'l) 
Delat izdanih gr. dovoljenj za stanovanjsk& stavbe 

Stevilo izdanih gradbenih 
dovoyenj V MO Ptuj 
Leto Stevito izdanih radbenih dovol en 

116 
113 
131 
111 
135 
113 

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

184 "'najveqe ~t. izdanih gr. do 
162 

2018, do 21 . junlja 77 

Ptuj • [elan napovedal kandidatun 

Volilna kampaI1 
Spekuladje, da bi dolgoletni ptujski Zupan, z 
(elan lahko novembra ponovno kandidiral r 

Le nekaj dni za tern, ko je sedanji 
zupan Miran Sencar zatrdil, da ne 
bo kandidiral, je (elan sporoeil, da 
se podaja v boj za iupanski stoleek 
mestne obtine (MO) Ptuj. "Zadnji 
dye leti se sploh nisem mogel spre
hajati po mestu, ne da bi me Ijudje 
nagova~ali, naj ponovno kandidi· 
ram. Tudi sodelavci in politicni spre
mljevalci so me spodbujali. Prepriean 
sem, da smo v preteklih 12 letih, ko 
sem vodil obcino, zgraditi dober sis
tern, primer so Javne sluzbe Ptui, 
odlitna ekipa obtinske uprave, 
Znanstveno-raziskovalno sredisce 
Bistra Ptuj in se bi lahko nasteval. 
Gre za ekipo Ijudi, ki je zrela in mar
sikaj lahko skupaj naredimo boljse 
in vec. 30 let sem prisoten v lokalni 
polititni zgodbi, poznam potenciale 
in vem, da jih je nedvomno mozno 
bolje izkoristiti. Predvsem pa se mi 
zdi pomembno, da v mesto vrnemo 

Stefan Celan, ki je hi 
Zupanska funkctjo. 


