halerja za novega dekana dekanije
)obrla vas. Njegov namestnik je
iostal provizor Janez Tratar.

OSEBA V ZARiSCU

zupnik v Grebinju in Grebinjskem
Klostru, vodil dekanijo, njegov
namestnik pa ostaja zupnik Joze
Valesko.

namestnika pa je skof
imenoval provizorja v
Timenici Anteja Duvjaka.

KatharinaPegrin

Vsak mora najti svojo pot
Strugl, Znidar, Rumez, Ibovnik, Butij, Tomazej, Skuk, Frvon, Tratnik, Krajnc, Policar,
Komar - to so hisna imena
kmetij juzne Koroske in odraz
barvitosti podezelja. Za imenipastojijogospodarji, kiso
nasli ustvarjalno pot za svoje
kmetije in s ponosom gledajo
na svoj'e sposobnosti in svojo kulturo.

Ob prihodu novega leta je
Kmecka izobrazevalna skupnost (KIS) izdala kmecki koledar, ki je posvecen
uspesnemu druzinskemu podjetju kmetija. »V koledarju
predstavljamo enajst kmetij öd
Roza do Podjune in eno iz Slovenije. Njihovi lastniki so jih z
inovativnimi idejami dopolnilnih dejavnosti izgradili v donosne ekonomske stebre,« pravi
koordinatorka KIS Katharina Pegrin. Pri sestavljanju koledarja so se odgovorni pri KIS
osredotocili na kmetije, ki so
jih njihovi gospodarji z lastno
mocjo, s sirjenjem obzorja, z
nadregionalnim povezovanjem
in ucenjem postavili na trdna
ekonomska tla.
»V pogovorih s kmeti in kmeticami sem dozivela veliko mero
inovativnosti, predvsem pa veselje nad opravljenim delom.
Vsem kmeckim druzinam, ki

jih predstavljamo, je skupno eno razmisljanje:
Kako druzini zagotoviti prezivetje na kmetiji? Kam usmeriti delovanje, da bo donosno?«
Vsaka predstavljena druzina zase je nasla steber, ki ji poleg klasicnega kmetovanja daje
ekonomsko varnost: mleko, olje, sadje, mesni
in mlecni izdelki, rocno delo, vinogradnisrvo,
domaci vrt, neposredna prodaja, kmecki turizem in osmica so panoge, v katerih so kmecke
druzine uresnicile svoje predstave o kmetovanju. »Biti kmet je bolj poklicanost kot poklic,« je dejal eden öd predstavljenih gospodarjev. In s to izjavo zadel srciko kmetovanja.
Kljub tezavam, s katerimi se kmetje srecujejo,
in kljub vcasih telesno in casovno napornemu
delu je za predstavljene kniete kmetovanje
nekaj lepega. Nekaterim kmetom je ohranjevanje kulturne krajine srcna zadeva. Za druge
je ohranitev rodovitnih tal z ekolosko pridelavo ne le nacin pridelovanja, temvec tudi prepricanje.
Fotograf Stefan Reichmann
je kniete in kmetice ujel v
trenutkih uzitka in pocitka. »Slike so odraz veselja
nad opravljenim delom,«
pravi Katharina Pegrin, ki
vidi koledar kot pozitiven
prikaz kmeckega dela in
motivacijo tudi za druge
kmetije. Sama se je pred
kratkim preselila na gorsko kmetijo v Selah. Cista
narava in lepa kulturna
pokrajina so zanjo nekaj posebnega, nekaj, kar
je vredno pokazati tudi
drugim.
Novi koledar Kmecke izobrazevalne skupnosti, ki stane 8 evrov,
je mozno kupiti v vseh
posojilnicah, zadrugah, v
knjigarnah Hacek in Mohorjevi ter v
pisarni Kmecke izobrazevalne skupnosti v
Domu v Tiiijah. Lahko pa ga narocite tudi po
telefonu: 0676-83555748.
MICKA OPETNIK

