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. Koledar kot priznanje kmetijstvu 
Krnecka izobrazevalna skup

nost (KIS) iz Tinja (avstrijska 
Koroska) je ze 10. leto zapored 
pripravila Kmecki koledar 
KIS. Slavnostno so ga predsta
vili v zacetku decembra na Vi-

sji soli za gospodarske poklice 
v Sentpetru. Ideja za koledar je 
pri KIS dozorela pred deseti
mi leti iz zavesti, da je pomem
bno izraziti priznanje ljudem, 
ki so javno redko delezni tak
sne pozornosti - domacim 
kmeticam in krnetom. V kole-

darju vsako leto poleg avstrij
skokoroskih naj demo tudi eno 
kmetijo iz Slovenije oz. pre
ostalega slovenskega zamej
stva. »Na mesecnih straneh ko
ledarja predstavljamo krnetije, 

ki so nasle svojo ustvarjalno 
pot, so okrepljene s samoza
vestjo in ponosom na svoje de
lo, svoje sposobnosti in svojo 
kulturo in ki se identificirajo s 
svojim krajem. Vsaka od teh 
krnetij prikazuje tudi svoj po
sebni nacin zivljenja,« je o ju-

bilejni izdaji povedal predsed
nik KIS Miha Zablatnik. » Ve
seli me, da je domaci proizvod 
danes veliko bolj cenjen kakor 
se pred desetimi leti. Navdu
suje me, v kako prelepi narav
ni okolici zivijo nase krnecke 
druzine in kaksno siroko stro
kovno znanje se tukaj ohranja 
in razvija. Po desetih letih se 
mi se vedno zdi, da premalo 
postavljamo v ospredje ljudi s 
podezelja, ljudi s krnetij. Pre
malo cenimo trdo delo na krne
tijah in se ne zavedamo, da so 
kmecke druzine tiste, ki nam 
pogrnejo vsakdanjo jedilno mi
zo,« pravi avtorica koledarja 
Olga Voglauer. Zunanjo podo
bo jubilejnega koledarja je le
tos ze petic oblikoval fotograf 
Torno Weiss, ki o tern svojem 
,delu pravi: »Kot nekak zuna
nji opazovalec sem opazil, ko
liko je truda in dela. Povrsno 
mislis: kmetija je kmetija. Ce 
pa malo pogledas na podrob
no, vidis mnogo razlik in po
sebnosti. « Na fotografiji iz 
Krneckega koledarja KIS: Dru
zina Demsar iz Cerkljanskega 
Vrha je predstavljena v kole
darju na strani meseca julija. 

Franc Fortuna 

Novo mesto 

Z Irmo je zadisalo po praznikih 
Ucenci 3. razreda na Osnov

ni soli Smihel Novo mesto so 
nedavno v podaljsanem biva
nju izvedli praznicno delavni
co. V skupino so povabili gos
po Irmo Pureber, ki je zaposle
na na soli pri delu z romskimi 
ucenci. 

Irma zelo rada ustvarja ze iz 
osnovnosolskih dni. Sv0je 

ideje in zamisli dobi v opazo
vanju narave, na potovanjih, v 
revijah. Vse jo zanima. To je 
njen hobi. Pod njenim vod
stvom so tretjesolci izdelali 
Bozicka in adventni vencek. 
V sak ucenec je obrisal svoji ro
ki in ju okrasil s praznicnimi 
okraski in svojim imenom. Iz 
okrasenih rokic so sestavili 
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dva adventna vencka dobro
doslice; enega so obesili na 
vrata knjiznice, drugega na 
vrata ucilnice, v kateri poteka 
podaljsano bivanje njihbve 
skupine. Bozicka, ki ga je iz
delal vsak ucenec, je odnesel 
domov. Pri delu jim je poma
gala tudi gospa Danica Pelc. 
Ucenci so bili z izdelki zado
voljni, saj so z veseljem ustvar
jali. 

Helena Murgelj 

) Zgodilo se je 
LESCE - Nepridiprav je zvecer pred zivil

sko trgovino v Lescah z mahanjem, kot da 
potrebuje pomoc, najprej vzbudil pozornost 
voznice, ki je z avtomobilom zapuscala par
kirisce, ko pa mu je ta ustavila, je odprl desna 
vrata vozila in ji s sedeza izmaknil denarni
co. Potem je jadrno pobegnil. 

JALOVSKA SKRBINA - Izkusen planinec 
se je sam vzpenjal proti Jalovski skrbini. Na 
dva tisoc metrih je kljub popolni alpinisticni 
opremi zdrsnil ali padel, med daljsim in ne
varnim kotaljenjem po strmem in zasneze
nem pobocju pa je izgubil tudi nekaj alpini
sticne opreme in zascitno celado. Zaradi po
skodb ni zivljenjsko ogrozen. 


