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trebljenje plevela
Jäten und und Unkrautbekämpfung

striženje las
Haare schneiden

sajenje dreves in grmov
Bäume und Sträucher pflanzen

rez sadnega drevja
Obstbaumschnitt

gnojiti
Düngen

prilivanje rožam
Blumengießen

presajevanje rastlin
Umtopfen und Umsetzen

sekanje lesa
Holzschlagen

vkuhovanje, obiranje, skladiščenje sadja
Einkochen, ernten, lagern - Obsttage

Družina/Familie Supan   kmetija pri Gorniku; Sele-Kot/Zell-Winkel
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    novo leto Bazilij 2. ned. po božiču
      Genoveva

Angela Milena trije kralji Rajmund Severin Julijan Jezusov krst, Viljem

Pavlin Ogl. Tatjana Hilarij Oton, Feliks Pavel Pušč. Marcel 2. ned.m. let., 
    Kmetijski sejm »Alpe-Jadran« / Celovec Kmetijski sejm »Alpe-Jadran« / Celovec Anton pušč.
     Kmečki ples / Pliberk Kmetijski sejm »Alpe-Jadran« / Celovec

Marjeta Ogr. Makarij Fabijan, Boštjan Neža (Janja) Vincenc Henrik 3. ned. .m. let., 
      Frančišek Sal.

Spr. ap. Pavla Timotej, Tit Angela Merici Tomaž Akv. Valerij Martina, Hijacinta 4. ned. .m. let., 
      Janez Bosko
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Družina/Familie  Klančnik   kmetija pri Arličarju/Arlitscherhof; Lobnik, Železna Kapla/Lobnig, Bad Eisenkappel
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Brigita Irska svečnica Blaž Veronika Agata Doroteja 5. ned. m. let., Rihard 
    

Hieronim Apolonija, pust pepelnica , Sholastika Lurška M. B. Reginald Katarina 1. postna ned., Valentin

Gregorija Julijana Silvij, Aleš Simeon Konrad Sadot, Leon 2. postna ned.,
      Peter, Irena

Sed. sv. Petra  Polikarp Matija Konstancij Matilda, Aleksander Gabrijel 3. postna ned., Roman

prestopni dan
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Družina/Familie Rutter    kmetija pri Donišu/Donischbauer; Orlača vas, Velikovec/Arlsdorf, Völkermarkt
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 Albin  Neža Pr. Kunigunda Kazimir Janez, Hadrian 4. postna ned., Miroslav

Felicita, Perpetua Janez od. B. Frančiška R. Makarij, Emil Sofronij Gregor Vel. 5. postna ned., Kristina

Matilda  Klemen Hilarij Patrik Ciril Jer. Jožef cvetna ned., Klavdija
      pomlad  

Nikolaj iz Fl.  Lea Viktorijan Veliki četrtek, Dionizij veliki petek velika sobota, Evgenija velika noč, Lidija
      poletni čas

vel. poned., Viktorijan Bertold Amadej Kornelija, Modest
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Družina/Familie  Vauti    kmetija pri Kajžniku; Replje, Pliberk/Replach, Bleiburg
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    Hugo Franč. P. bela ned., Irena
    Kmetijski in obrtniški sejm v Komendi Kmetijski in obrtniški sejm v Komendi Kmetijski in obrtniški sejm v Komendi

Izidor Vincenc Irenej Sirn. Janez Sal. Albert Valtruda 3. vel. ned., Apolonij

Stanislav Lazar  Martin Valerijan Helena Bernardka L.,  4. vel. ned., Rudolf

Elevetrij Ema Hilda Anzelm Leonid Jurij, Vojteh 5. vel. ned., Fidel  
     

Marko Mati d. sveta Hozana K. Peter Chanel Katarina S. Pij V.
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Marian Tomažej in Daniela Pečnik   kmetija pri Tomažeju; Strpna vas, Šmihel nad Pliberkom/Traundorf, St. Michael ob Bleiburg
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      6. vel. ned., Jožef, 
      državni praznik

Boris Filp, Jakob  Florijan Gosp. vnebohod, Angel Dominik, Marija sr. Gizela 7. vel. ned., Viktor, Milan

Pahomij Antonin  Estela Pankracij Servacij, Fatima M. Bonifacij, Matija binkošti, Zofija (Sonja)

binkoštni ponedeljek Jošt  Erik, Janez I. Peter Bernardin Sien. Valens sveta trojica, Julija, Emil
Janez Nepomuk   Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju

Renata Marija pomoč., Vincenc Urban, Beda presv. reš. telo, Filip Neri Avguštin, Al. Viljem 9. ned. m. let., Maksimin

Kancijan obiskanje d. M.
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Družina/Familie  Thurner  kmetijska skupnost/Betriebsgemeinschaft Thurner; Velika vas, Šmohor/Micheldorf, Hermagor
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  Justin Erazem srce Jezusovo, Karel L. brezmadež Sr. M., Kvirin 10. ned. m. let., Bonifacij

Norbert Robert Medard Primož Henrik Barnaba 11. ned. m. let., Adelajda

Anton Pad. Elizej  Vid Gvido Adolf Marcelijan 12. ned. m. let., Nazarij

Silverij I. Alojzij  Pavlin, Ahac Agripina Janez Krstnik Viljem 13. ned. m. let., 
 poletje     Jožef M. Escrivà

 Hema Krška Irenej  Peter in Pavel prvi rim. m. ap. Pavla
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Alojz, Gerti in Mirijam Gallob   kmetija pri Mušetu; Žužalče, Bekštanj/Susalitsch, Finkenstein
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    Estera ptujskogorska m. b. 14. ned. m. let., Tomaž

Urh Ciril in Metod  Marija Goretti Izaija Kilijan Veronika 15. ned. m. let.,  Amalija

Benedikt Mohor, Fortunat Henrik Kamil Bonaventura Karmelska M. B. 16. ned. m. let., Aleš

Friderik Zlatka  Marjeta Lovrenc B. Magdalena Brigita Šved. 17. ned. m. let., Krištof

Jakob st. Joahim, Ana  Gorazd in tov. Viktor Marta Peter Krizolog 18. ned. m. let., 
      Ignacij Lojola
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Pepi Malle   kmetija pri Urhu; Brodi, Borovlje/Loibltal, Ferlach
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Alfonz Ligv. Evzebij Lidija Janez Vian. Marija Snežna Jezusovo spr. 19. ned. m. let., Kajetan

Dominik  Roman  Lovrenc Klara Hilarija Poncijan, Hipolit 20. ned. m. let., 
      Maksim, Kolbe

vnebovzetje d. M. Rok, Štefan Hijacint Helena Janez, Eudes Bernard 21. ned. m. let., Pij X.
     »Agra« sejm v Radgoni »Agra« sejm v Radgoni

Marija kraljica Roza Limska Jernej Ludvik Rufin Monika 22. ned. m. let., Avguštin
»Agra« sejm v Radgoni »Agra« sejm v Radgoni »Agra« sejm v Radgoni »Agra« sejm v Radgoni

obgl. Janeza Kr. Feliks Rajmund  

Rajmund
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Družina/Familie  Sticker    kmetija pri Stickru; Šentpeter pri Šentjakobu v Rožu/St. Peter bei St. Jakob i. R.
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   Egidij Maksima Gregor Vel. 23. ned. m. let., 
    Pliberški jormak/  Pliberški jormak/  Rozalija, Ida  
    Bleiburger Wiesenmarkt Bleiburger Wiesenmarkt Pliberški jormak / Bleiburger Wiesenmarkt

Viktorin Petronij  Regina rojstvo d. M. Peter Klaver Otokar 24. ned. m. let., Erna
Pliberški jormak/ 
Bleiburger Wiesenmarkt

Marijno ime  Janez Zlat.  pov. sv. križa žalostna M. B. Ljudmila Robert Bel. 25. ned. m. let., Irena

Januarij korejski muč.  Matej Mavricij Paternij, Pij iz Pietrelcine Rupert, A. M. Slomšek 26. ned. m. let., Avrelija
   jesen

Kozma, Damijan Vincenc, Pavel Venčeslav Mihael, G. R. Hieronim
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Družina/Familie  Ogris    kmetija pri Odriju; Mala Gora, Bilčovs/Großkleinberg, Ludmannsdorf
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     Terezija D. J. 27. ned. m. let., 
      angeli varuhi

Evald, Udo Frančišek Asiški  Marcelin Bruno Rožn. M. B. Pelagija 28. ned. m. let., 
      John Henry Newm.

Frančišek B. Emilijan  Maksimilija Edvald Kalist Terezija Av. 29. ned. m. let., 
      Hedvika

Ignacij Ant. Luka  Izak Jogues Irena Uršula Marija Sal. 30. ned. m. let., 
      Janez Kap.

Anton M. Klaret Krizant, Darja  državni praz. Sabina Simon in Juda Narcis 31. ned. m. let., 
      Alfonz Rodr.
      zimski čas

Volbenk
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Ivan Vogrič in Katja Roblek    vinogradništvo Vogrič; Števerjan/San Floriano dell Collio (IT)
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 vsi sveti verne duše Vikrorin, Just Karel B. Zaharija, Eliz. 32. ned. m. let., Lenart

Engelbert, Ernest Bogomir Božidar, Sara Leon veliki Martin Jozafat K. 33. ned. m. let., 
      Stanislav K.

Nikolaj Tav. Leopold, Albert Marjeta Š. Elizabeta Ogr. Roman Narsej Kristus kralj, Feliks

darovanjed. M. Cecilija Klemen Modest Katarina Al. Leonard 1. adventna nedelja,
      Virgil

Katarina Labouré Saturnin Andrej
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Düngen

prilivanje rožam
Blumengießen

presajevanje rastlin
Umtopfen und Umsetzen

sekanje lesa
Holzschlagen

vkuhovanje, obiranje, skladiščenje sadja
Einkochen, ernten, lagern - Obsttage

Tomi, Eva in Florian Ogris   kmetija pri Pibru; Kotmara vas/Köttmannsdorf
kmetija pri Kraucerju; Šentpeter/Šentjakob
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   Natalija, Eligij Bibijana Frančišek Ks. 2. adventna nedelja, 
      Barbara

Saba Nikolaj  Ambrož M. Brezmadežna Valerija Melkijad 3. adventna nedelja,
       Damaz I.

Ivana Šantalska Lucija Dušan, Janez Kristina Albina Lazar 4. adventna nedelja, 
      Gracijan

Urban V., Tea Evgenij  Peter Kanizij Demetrij Janez Kancij sveti večer božič
   zima

Štefan Janez Ev. nedolžni otročiči Tomaž Evgen Silvester
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Gornikova kmetija na Kotu pri Selah šteje med najvišje ležeče 
kmetije v Selah. Na čudovitem kraju pod Košuto živita Toni 
in Katharina Supan skupaj s Tonijevimi starši Albinom in Mici.  

Družinsko življenje popestrijo otroci Andreas, Valentina in Natascha. 
Velika družina torej, ki s skupnimi močmi in z veseljem skrbi za obstoj 
Gornikove kmetije. Kar se morda zdi samoumevno, v teh všininah na 
odročnem kraju gotovo ni. Kmetovanje pri Gorniku pomeni veliko 
ročnega dela in zahteva veliko idealizma in ljubezni do domačega 
kraja in podeželske kulture. Toni in Katharina sta ta izziv iz globokega 
prepričanja sprejela. Toni ima kmetijo od svojega očeta Albina v na-
jemu. Že vedno je bil predviden za prevzem kmetije in tako je bilo 
samoumevno, da se je šolal na kmetijski šoli »Goldbrunnhof« v Veli-
kovcu. Po opravljeni šoli pa se je nato v Borovljah izučil za strojničarja. 
Danes hodi Toni poleg kmetije na delo v Borovlje. Katharina je matu-
rirala na Višji šoli za gospodarske poklice v Št. Petru in nato bila zapo-
slena pri Kmečki izobraževalni skupnosti. Od poroda hčerke Valentine 
pa je doma kmetica in je skupaj s taščo Mici več kot dve leti oskrbovala 
staro mamo Katarino.

Gornikovi zelo cenijo domači kraj in se zavedajo, kako potrebne so 
mlade družine za kraje kot je tudi Sele-Kot. »Tukaj nimamo več ljudske 
šole, vrtec in šola sta v Selah. Naši otroci hodijo še peš, se igrajo zunaj 
na travniku in na kmetiji. Z nami so vključeni v kmetijski vsakdanjik 

Auf einem der höchsten Bergbauernhöfe Südkärntens leben 
Toni und Katharina Supan gemeinsam mit Tonis Eltern Albin 
und Mici, sowie den 3 Kindern Andreas, Valentin und Nata-

scha - am sogenannten »Gornik-Hof«. Mit viel Fleiss, noch mehr müh-
samer händischer Arbeit und ganz viel Idealismus sowie Heimatver-
bundenheit arbeitet die ganze Familie daran, die Landwirtschaft zu 
erhalten und die Familientradition fortzusetzen.

Doch ganz von der Landwirtschaft zu leben geht sich bei Familie 
Supan nicht aus, obwohl das Tonis Traum wäre. Toni arbeitet nebenbei 
als gelernter Maschinenschlosser in Ferlach. Toni und Katharina schät-
zen ihren Heimatort sehr und wissen um die Bedeutung von jungen 
Familien in der Bergregion. »Da unser Bauernhof doch etwas abgele-
gen liegt und es keine Schule in Zell-Winkel mehr gibt, besuchen unsere 
Kinder die Volksschule und  den Kindergarten in Zell. In ihrer feien Zeit 
können sie zuhause unbeschwert im Freien spielen, den Alltag am 
Bauernhof miterleben und so in großer Freiheit aufwachsen«, erzählt 
Toni zufrieden.

Im Stall stehen meist um die 7 Mutterkühe, die Nachzucht wird über 
die BVG vermarktet. Ein Teil des Fleisches bleibt natürlich am Hof. Zur 
Sommerzeit befindet sich das Vieh auf den Almweiden. Darum bleibt 
genug Zeit für die mühsame Heuarbeit. Aufgrund der Seehöhe beginnt 
die Heuernte erst Ende Juni. Ein Teil der 8,5 Hektar Wiesen können mit 
dem Traktor gemäht werden. Teilweise ist es allerdings so steil, dass für 
die Heuwerbung der Karren mit einer Seilwinde den Hang hinunter 
gelassen werden muss und anschließend mit Heu beladen  wieder nach 
oben gezogen wird. Neben dem arrondierten Grünland bewirtschaftet 
die Familie noch 14 Hektar Waldfläche in naturnaher Bewirtschaf-
tungsweise. 

Zur großen Freude der gesamten Familie, ist der Generationenver-
band sehr stark und die Großeltern Albin und Maria helfen wo sie nur 
können. Allen Jungübernehmern möchten Toni und Katharina mit auf 
den Weg geben, dass man sich auf jeden Fall die Freude am Arbeiten 
am Hof erhalten muss und dass man mit Geduld oft viel mehr erreichen 
kann. »Natürlich ist das Leben am Bergbauernhof weit weg von der 
Idylle, die die Medien gerne vermitteln, aber wenn wir selbst mit rea-
listischeren Erwartungen an das Leben herangehen würden, dann 
gäbe es vielleicht nicht so viele enttäuschte, orientierungslose junge 
Menschen«, überlegt Katharina.

in zdi se nama, da doraščajo v veliki svobodi,« zadovoljno pripoveduje 
Toni.

»Ker ležimo zelo visoko, se delo na travnikih pričenja šele junija. 
Konec tega meseca travnike prvič kosimo. Začnemo s površinami, ki 
jih lahko še opravljamo s traktorjem, nato pa kosimo površine, kjer je 
treba delati z motorno kosilnico in s koso. Najbolj strma površina je 
taka, da je seno mogoče spravljati le s prikolico, ki jo pripnemo na 
vitelj. Tako potem spuščamo prikolico dol in jo polno spet privlečemo 
po klancu gor,« pripoveduje Toni iz kmečkega vsakdanjika. Gornikovi 
so se osredotočili na krave dojilje. V celoti imajo vedno 10 do 15 glav 
živine, od tega je sedem krav dojilj. »Dojilje so za nas optimalne. 
Mlado govedo prodamo preko kmečkega združenja BVG, nekaj mesa 
pa obdržimo tudi zase. Krave pa se, čim skopni sneg, lahko pasejo 
okoli kmetije, saj so vse naše površine arondirane. Čez poletje je go-
vedo na planini in tako imamo dovolj časa za košnjo in spravljanje 
sena,« pravi Toni. Vsega skupaj obdelujejo Gornikovi 8,5 hektarja 
travnikov in 14 hektarjev gozda. Tudi gozd je arondiran in kadar je 
delo na travnikih končano, jih čakajo še dela v gozdu. Gornikovi so se 
zapisali sonaravnemu gospodarjenju v gozdu in oče Albin je kot akti-
ven kmet poleg kmetije delal kot gozdni delavec.

Mladim, ki prevzemajo kmetije, Toni in Katharina svetujeta, naj si 
ohranijo svoje veselje do življenja na kmetiji. Potrebna pa je tudi po-
trpežljivost, saj imata oba občutek, da mladi dandanes včasih ne znajo 
več potrpeti. »V kmetijstvu smo stalno povezani z realnimi dogajanji, 
povezani smo z naravnim potekom življenja. Velikokrat moramo v 
trenutku najti rešitve za probleme, ki nastanejo. Za ideale in perfektno 
življenje, kakor nam ga posredujejo mediji, kmetija splošno gledano 
ni primeren kraj bivanja. Kmečko življenje je preveč realno. Mladi naj 
bi zrasli z realnimi predstavami o življenju, morda potem ne bi bilo 
toliko razočaranih ljudi,« razmišlja Katharina.

O tem, da bi kmetijo opustila in svoj denar služila samo v drugih 
poklicih, Katharina in Toni nista nikdar razmišljala. »Najlepše bi bilo, 
če bi nam kmetija dajala toliko zaslužka, da ne bi bilo treba hoditi 
dodatno na delo. Žal to v našem primeru ni mogoče. Prenehati s kme-
tijo pa nikakor ne pride v poštev, saj sva oba z dušo in telesom kmet 
in kmetica,« pravi Katharina, ki se je na Gornikovo kmetijo primožila 
s Šajde. »Željo biti kmetica sem že vedno nosila v sebi. Uživam v delu 
na kmetiji. Zelo me zanimajo zelišča in naravno zdravljenje. Predvsem 
pa sem z velikim veseljem mama in gospodinja. Kateri drugi poklic bi 
mi podaril toliko aktivnega časa z najinimi otroki? Mnogi planincev, 
ki pridejo po Hajnževi pešpoti mimo naše domačije, nam zavidajo  
kraj, kjer stanujemo. Zelo cenim in spoštujem to življenje, ki ga lahko 
živimo!«

»Naše življenje je 
realno, ni se nam treba 

zatekati v ideale!«

»Unser Leben ist Wirklichkeit. 
Wir müssen keinem Ideal 
hinterherlaufen!«

Družina/Familie Supan
kmetija pri Gorniku

Sele-Kot/Zell-Winkel 



Pri Arličarju nad Železno Kaplo stoji kmetija Didija in Sonje 
Klančnik. Leta 2007 sta se priselila na ta čudovit kraj, da bi 
uresničila svoje  sanje. »Bil je slučaj, da sva se zakoreninila v 

Železni  Kapli. Oba sva prej bila poklicno zaposlena v turzimu in go-
stinstvu in imela željo, da si svoj dom zgradiva na kakšni kmetiji. 
Ogledala sva si različne lokacije in se zelo razveselila, ko sva našla in 
kupila Arličarjevo kmetijo. Danes je to naše zavetišče, naš kraj, kjer se 
počutimo dobro, enostavno naš dom!« pripoveduje Didi, ki je sam po 
rodu Bistričan iz pliberške okolice. Sonja pa se je iz Nižje Avstrije pri-
selila na Koroško. 

Arličarjeva kmetija leži neposredno nad Železno Kaplo in je v celoti 
arondirana. Klančnikovi obdelujejo  vsega skupaj šest hektarjev gozda 
in šest hektarjev travnikov. Čeprav center občine ni daleč, leži kmetija 
na samem sredi pašnikov in blizu gozda. Pri Arličarju je zelo sončen 
in idiličen kraj, kar cenijo tudi letoviščarji, ki lahko prihajajo skozi vse 
leto. »Zaradi velikosti hiše je bilo smiselno oddajati sobe tudi za goste. 
V zadnjih letih smo izgradili naša apartmaja. Povpraševanje raste 
vsako leto in tudi za nas je to prijetna dodatna zaposlitev,« pravi Sonja. 

Glavna panoga na kmetiji pa je trženje testenin, sirnatih krapov, 
likerjev, marmelad in drugih izdelkov iz sadja in zelišč. »Našo direktno 
prodajo smo začeli s sirnatimi krapi. O tem so govorili naokoli in tako 
je povpraševanje stalno raslo. S povpraševanjem pa je rasla tudi pot-
reba po surovinah in imeli smo na primer vedno premalo jajc. Torej 
sva se s Sonjo odločila, da si pri Arličarju nabavimo kure. Danes jih 
imamo v novem hlevu 300 komadov. Seveda pa je bilo potem včasih 
preveč in včasih premalo jajc pri hiši. Da bi jajca čim bolje koristili, smo 
se začeli ukvarjati s pridelavo suhih testenin iz pire in pšenice. S tem 
smo našli zelo dobro kombinacijo!« razlaga Didi razvoj kmetije. 

Am Arlitscherhof etwas über Bad Eisenkappel gelegen wird 
genüsslich der Nudelproduktion gefrönt. Didi und Sonja 
Klančnik haben sich hier ihren Traum von einer Landwirt-

schaft verwirklicht und sich ganz der Direktvermarktung verschrieben. 
Eigentlich kommen die beiden gar nicht aus der Landwirtschaft, son-
dern aus der Gastronomie. »Wir wollten uns immer auf einem Bauern-
hof niederlassen und zufällig sind wir am Arlitscherhof sesshaft gewor-
den. Der Hof und die Arbeit hier sind uns ein großes Vergnügen und wir 
sind jeden Tag glücklich hier zu sein«, erzählt Didi. 

Als »Neulinge« in der Landwirtschaft war anfangs natürlich vieles 
unbekannt und neue landwirtschaftliche Geräte mussten angeschafft 
werden. »Weil wir keine Erfahrungen hatten, konnten wir unvoreinge-
nommen an die Dinge herangehen. So sind wir auch zur Direktvermark-
tung gekommen und diese haben wir dann Schritt für Schritt ausge-
baut«, erinnert sich Sonja. Bis es soweit war, haben die beiden das alte 
Bauernhaus renoviert, die Landwirtschaft auf Vordermann gebracht 
und dann in weiteren Baustufen Ferienwohnungen und die Verarbei-
tungsräumlichkeiten gebaut. »Langweilig ist uns nicht. Wir bewirt-
schaften 6 Hektar Wald und 6 Hektar Wiesen. Die Wiesen werden von 
unseren Schafen und Ziehen gepflegt. Zusätzlich halten wir im neuen 
Hühnerstall 300 Legehennen, da wir die Eier für unsere Teigwaren be-
nötigen«, erzählen Didi und Sonja. Die Teigwaren sind weit über die 
Grenzen der Gemeinde Eisenkappel bekannt und werden aus Dinkel 
und Hartweizengrieß hergestellt. Neben den trockenen Teigwaren wer-
den auch verschiedene frische Nudeln erzeugt.

Das Leben am Hof wird mit den Kindern Thomas, Hannes, Anna und 
Katharina noch viel bunter. »Wir lassen unsere Kinder an unserem Le-
ben teilhaben und es ist selbstverständlich, dass sie auch in die Land-
wirtschaft einbezogen werden. Es macht ihnen Spaß auf dem Bauern-
hof aufzuwachsen und das wiederum erfreut uns noch mehr!« sind sich 
Didi und Sonja einig. Nach all den erfolgreichen Jahren in der Direkt-
vermarktung und Landwirtschaft sind Didi und Sonja sehr froh, viele 
wichtige Informationen und Ratschläge von Seiten der Coppla Kaša 
erhalten zu haben. Didi und Sonja sind Menschen, die ihre Ideen ver-
wirklichen und die Dinge angehen. Ihr Erfolg gibt ihnen recht und wer 
sich von den Produkten überzeugen will, ist im Hofladen am Arlitscher-
hof herzlich willkommen.

Stranke zelo močno povprašujejo po testeninah in krapih, kar je se-
veda v veselje Klančnikovih. 

Na kmetiji imajo zelo privlačen prodajni prostor, kjer so na voljo vsi 
domači proizvodi. »Kmetija je za naše stranke stalno odprta. To se je 
tako razvilo, ker smo korak za korakom rasli in se vedno veselili svojih 
strank. Zdaj pa smo pri prodaji dosegli že take dimenzije, da razmiš-
ljava o določenih prodajnih časih, kar bi nam olajšalo tudi delovni 
vsakdanjik,« razmišljata Sonja in Didi. Proizvode z Arličarjeve kmetije 
so naprodaj tudi v raznih trgovinah in raznih pekarnah ter mesnicah. 
Sirnate krape kupujejo tako posamezniki kakor tudi razne gostilne. 
Skratka, testenine in drugi Klančikovi proizvodi so znani po svoji visoki 
kakovosti in odličnem okusu.

Življenje na kmetiji popestrijo otroci Thomas, Hannes, Anna in Ka-
tharina. Za Sonjo in Didija je samoumevno, da otroke vključujeta v 
svoj vsakdanjik in s tem tudi lahko doraščajo v svobodi narave, ki jih 
obdaja, in z odgovornostjo, ki jo svoji starosti primerno lahko prev-
zema vsak član družine. »Družinsko življenje na kmetiji je nekaj po-
sebnega. Otroke imaš lahko vedno okrog sebe. Veliko prednost vidim 
predvsem v tem, da otroci vidijo, kaj mama in oče delata. Spoznavajo 
delovne postopke in hitro razvijajo svojo samostojnost. Uživam ob 
tem, kako se lahko takorekoč pred vrati razgibajo, igrajo in uživajo. To 
je zame nekaj zelo lepega!« pravi Sonja. Kadar pa imajo Klančnikovi 
prav veliko dela, priskočijo na pomoč tudi stari starši. 

Skozi leta se je kmetija pri Arličarju bistveno spremenila. Najprej so 
obnovili staro kmečko hišo. »Vlagala sva zelo veliko truda in dela. Hiša 
je bila zelo stara in obnoviti je bilo treba vse sanitarne naprave, vgra-
diti kurjavo in obnoviti hišo tako, da smo se lahko vselili,« pravi Didi. 
Seveda je bilo treba obnoviti tudi kmetijske stavbe in kupiti primerne 
stroje. Ker Didi in Sonja ne prihajata s kmetij, sta se veliko stvari iz 
kmetijskega vsakdanjika naučila šele pri Arličarju. Površine so vse 
hribovite in na pašnikih se danes pasejo ovce, ki doprinašajo važen 
delež k ohranjaju tipične krajine. »Poleti pokosimo nekaj travnikov za 
seno, ostalo pa so celo leto pašniki. Poleg kur, koz in ovac imamo 
včasih še prašiče za lastno porabo,« pravi Sonja. Na vprašanje, kaj 
pravita danes na kmečko življenje, odgovorita: »Midva sva morda 
imela to prednost, da je kmetijstvo bilo za naju nekaj novega. Za naju 
nikdar ni veljaljo, da nekaj ne gre oziroma da je nekaj že vedno tako 
bilo in da mora zdaj tudi tako ostati. Ker sva prišla takorekoč ›od zunaj‹, 
sva se mnogih stvari, katerih se morda ne bi, če bi prišla iz kmetijstva, 
enostavno lotila. Naučila pa sva se, da moraš človek stvari enostavno 
preizkusiti in si dovoliti tudi, da morda kdaj kaj zgrešiš. Na srečo sva 
doslej vedno naredila dobre izkušnje,« se nasmeji Didi.

»Pri nas stvari 
enostavno naredimo!« 

»Wir gehen 
die Dinge einfach an!«

Družina/Familie Klančnik
kmetija pri Arličarju/Arlitscherhof 

Lobnik, Železna Kapla/Lobnig, Bad Eisenkappel



Doniševa kmetija družine Rutter stoji v Orlači vasi pri Velikovcu. 
Danes vodita kmetijo Johannes in Katrin, ki sta se osredoto-
čila na prašičerejo in govedorejo. Glavni dohodek prihaja iz 

zaključene prašičereje, ki obsega 45 dojilnih svinj in 600 do 800 pi-
tancev na leto. Dodatno imajo na leto deset telic za pitanje, služijo pa 
predvsem ohranjanju sadovnjaka in travnikov okoli domačije. »Ko 
vidimo mlado govedo, ki se sproščeno pase v sadovnjaku pred našimi 
okni, si spočijemo možgane. Včasih je treba uživati v takih trenutkih!« 
se smeje Johannes. 

Rutterjevi so dolga leta sloveli po svojih mesnih izdelkih, saj je 
kmetija bila do leta 2003 usmerjena v direktno prodajo mesa. »To je 
bil čas, ko smo vsaka dva tedna zaklali šest prašičev. Vsi smo bili vpre-
ženi v delo doma. Višek dela je bil vedno za božič in za veliko noč. In 
to me je vedno motilo, saj nismo več prišli do miru!« pripoveduje 
Johannes iz preteklosti. Nadaljevati z direktno prodajo torej ni bila 
opcija za mladega prevzemnika, ki je z najemom kmetije takoj pre-
nehal s predelavo mesa. Čeprav imajo doma klavnico in vse prostore 
za predelavo, Johannesu nikoli ni bilo žal za ta korak. »Kot otrok sem 
že vedel, da hočem postati inštalater. Najprej sem obiskoval kmetijsko 
šolo Goldbrunnhof in se nato izučil v poklicu, ki sem si ga tako želel. 
Danes delam 25 ur na teden v službi in ostali čas na naši kmetiji,« 
pravi Johannes. Kombinacija poklica in kmetovanja mu zelo ugaja in 
spretnosti iz obeh poklicev mu pridejo zelo prav. Vse skupaj obdelujejo 
Rutterjevi 40 hektarjev obdelovalne površine, od tega je šest hektar-

In Arlsdorf in der unmittelbaren Nähe von Völkermarkt befindet 
sich der Donischhof von Familie Rutter. Katrin und Johannes be-
wirtschaften den Hof im Nebenerwerb und können immer auf die 

Hilfe von Johannes’ Eltern Antonia und Johannes sen. zählen. »Wir 
haben einen geschlossenen Kreislauf in der Schweineproduktion mit 
45 Muttersauen und 600 bis 800 fertig gemästeten Mastschweinen pro 
Jahr. Verkauft werden diese bei Erreichen des Schlachtgewichtes in 
ganzen Partien«, erzählt Johannes aus dem Alltag. Der Donischhof ist 
ein AMA-Gütesiegel Betrieb und zählt zu den wenigen noch aktiven 
Bauernhöfen in der Ortschaft. Neben den Schweinen gibt es auch eine 
kleine Zuchtkalbinnenmast mit 10 Kalbinnen pro Jahr. »Wir haben 
einen Obstgarten, der optimal von den Kalbinnen als Weide genutzt 
wird und auch wir haben eine schöne und ruhige Landschaftskulisse, 
wenn die Tiere direkt vor unseren Augen weiden können,« meint Jo-
hannes schmunzelnd. 

Katrin stammt selber von keinem Bauernhof ab und hat sich viel 
Wissen erst angeeignet und selbstverständlich die landwirtschaftliche 
Facharbeiterprüfung abgelegt. »Ich bin sehr gerne hier am Bauernhof 
und unserer Arbeit und den Alltag hier genieße ich sehr. Viele Arbeiten 
übernehmen meine Schwiegereltern, die mich von Anfang an sehr 
herzlich aufgenommen haben«, erzählt Katrin. Für die Zukunft wün-
schen sie sich, dass sich der Schweinemarkt etwas entspannt und sich 
die Preise wieder besser entwickeln.

Das Besondere am Donischhof ist der gute Familienzusammenhalt. 
Alle Generationen sind sehr miteinander verbunden. Katrin arbeitet in 
Teilzeit als mobile Altenpflegerin und Johannes in Teilzeit als Installa-
teur. Den Hof führen sie im Nebenerwerb und da ist die Hilfe von Oma 
und Opa besonders gefragt. Und auch die jüngsten Kinder Johannes 
und Leonhard helfen gerne am Hof. Johannes versorgt am liebsten den 
Esel Theo und Leonhard hilft sehr gerne dem Opa oder Papa im Stall. 
So schnell kann man gar nicht schauen, ist der Arbeitsoverall des Vier-
jährigen bereits angezogen. Fabian, der Älteste, macht eine Lehre zum 
Dachdecker und ist in Völkermarkt beschäftigt. »Wir erleben das ge-
meinsame Leben von Generationen als eine Bereicherung! So soll es 
auch bleiben«, sind sich Johannes und Katrin einig.

jev travnikov, ostalo so polja. Pridelke večinoma porabijo za prašiče, 
kadar pa je dobra letina, pa nekaj žita ali koruze tudi proda. Za Doni-
ševo kmetijo je bližina mesta Velikovec poseben izziv. »Kar nekaj 
površin, ki jih imamo v najemu, je sredi mesta in seveda stanovalcem 
v bližini ni vedno po volji, kadar razvažamo gnojevko ali trosimo gnoj. 
Tudi škropljenje vedno kritično opazujejo. Vsa dela skušamo opraviti 
ob pravem času in tudi s čim manjšimi negativnimi učinki za sosede, 
toda delo moramo opraviti in nimamo druge izbire. Kmetovati v 
mestu ni enostavno,« pripoveduje Johannes.

Delo na kmetiji si družina razdeli. Zelo veliko dela opravljata še 
Johannesova starša Antonija in Johannes st. »Starša nas povsod pod-
pirata in radi delamo skupaj. Zelo dobro se razumemo in se ujemamo 
pri delu. Starejša generacija ima na kmetijah izredno veliko izkušenj 
in znanja, ki si ga pridobiš le z leti. Zakaj bi se tega ne poslužili? Oče 
še danes skrbi za krmljenje in delo s svinjami dojiljami in prašički. Da 
lahko hodiva oba v službo, je zasluga staršev!« pripovedujeta Katrin 
in Johannes. Katrin je po poklicu negovalka za stare ljudi in dela pri 
Rdečem križu kot mobilna oskrbovalka. »Poklic mi je zelo všeč in rada 
hodim v službo. Zelo sem povezana s starejšo generacijo in tudi tukaj 
pri nas na domu to živo vez med generacijami živimo!« pravi Katrin. 
Kmetovanje je za vse Rutterjeve nekaj lepega in posebnega. Opazo-
vati, kako žival uspeva v hlevu in kako na poljih rastejo posejana žita 
in koruza, to je za Johannesa pravi užitek in posebnost v kmetijstvu. 
»V kmetijstvu smo stalno priče tega, kaj narava zmore, in to mi je v 
največje veselje pri vsem delu!«

Tudi otroci Fabian, Johannes in Leonhard so v življenje na kmetiji 
aktivno vključeni. Fabian je najstarejši in se uči kot vajenec za klepar 
in krovec, mlajša brata, Johannes, star 10 let, in Leonhard, 4 leta, pa 
sta še bolj deležna vsakdanjika na kmetiji in prevzemata že manjše 
odgovornosti. Najmlajšemu Johannesu – saj so trije pri hiši – je naj-
bolj pri srcu triletni osel Theo. Leonhard je najraje v hlevu pri živalih 
skupaj s starim očetom ali atijem Johannesom. Ko je čas za v hlev, je 
že oblečen v delovno obleko in čaka, da gredo k prašičem in telicam. 

Katrin in Johannes uživata, ko vidita, kako je otrokom na kmetiji 
lepo. Zavedata se, da to ni povsod tako in sta staršema zelo hvaležna.  
Na kmetijskem področju si želita, da bi cene v prašičereji bile stabil-
nejše in bi omogočale kmetom spet načrtovanje investicij in dobro 
gospodarjenje. Že nekaj let je vse drugače in to izvaja na prašičerejo 
velik pritisk. Za prihodnost si želita, da bi kmetija še malo rasla in bi 
kmetovanje pri Rutterjevih bilo tudi za naslednje generacije zago-
tovljeno.

»Pri Donišu držimo 
vse generacije skupaj!«

»Beim Donischbauer 
halten alle Generationen 
zusammen!«

Družina/Familie Rutter
kmetija pri Donišu/Donischbauer 

Orlača vas, Velikovec/Arlsdorf, Völkermarkt



Irena in Hanzej Vauti sta doma na Kajžnikovi kmetiji v Repljah pri 
Pliberku. Kajžnikovi so se osredotočili na prašičerejo in poljedel-
stvo. Skozi leta so kmetijo povečali in prašičerejo izgradili. 

Kot edini fant med šestimi otroki je Hanzej že od mladih nog bil 
predviden za kmeta. Kmetijo je od svojih staršev prevzel leta 1998 in 
že tedaj je bila prašičerja glavna panoga. Ko je doraščal, so pri Kajžniku 
imeli tudi govedo, toda pri kmetiji ni bilo kontingenta za mleko in s 
tem je bila donosnost govedoreje prenizka, da bi jo izgradili. Po pok-
licu je Hanzej izučen tesar. Petnajst let je hodil na delo in zelo dobro 
pozna vsakdanjik delavcev. »Ker sem hodil na delo, zelo dobro vem, 
kakšno svobodo mi daje kmetija. Ne bi pa si mogel predstavljati obo-
jega, da hodim na delo in doma kmetujem. Mislim, da bo teh kmetij 
vedno manj, saj se moraš danes stoodstotno odločiti za kmetijstvo. 
Biti na dveh deloviščih gotovo ni enostavno in pomeni velik pritisk,« 
je Hanzej prepričan. 

Kajžnikovi kmetujejo danes v zaprtem prašičerejskem krogu, kar 
pomeni, da so prašički od skotitve do konca pitanja na isti kmetiji. To 
je postalo mogoče, ko so leta 1997 od soseda lahko odkupili hlev, ker 
je ta svojo kmetijo preusmeril v drugo kmetijsko panogo. S tem so se 
lahko razširili in razvili dve produkcijski panogi. V enem hlevu imajo 
dojilne svinje z malimi prašički, v drugem pa prašiče, ki jih pitajo, dok-
ler jih ne prodajo preko skupnega kmečkega združenja BVG ali pa 
mesarjem v podjunski regiji. »V prašičereji se je v zadnjih štiridesetih 
letih veliko spremenilo. Cene za prašiče so vedno bile liberalne in 
navajeni smo bili nihanja cen, ki so bile vedno podvržene raznim ci-
klusom. Žal je cenovni pritisk v zadnjih letih močno narasel in naša 

In Replach bei Bleiburg befindet sich der Bauernhof von Familie 
Vauti. Hanzej und Irene Vauti haben sich hier ganz der Schweine-
zucht und Mast im geschlossenen Betrieb verschrieben. So zählt 

der Betrieb 50 Muttersauen und über das Jahr werden rund 900 
Schweine gemästet und über die BVG verkauft. Einige Masttiere werden 
auch an lokale Fleischhauer verkauft, da diese die Fleischqualität vom 
Kajžnikhof sehr schätzen.

Irene und Hanzej sind seit über 25 Jahren glücklich verheiratet und 
haben in dieser Zeit einiges am Hof in Angriff genommen. So wurde 
vor Jahren das Stallgebäude des Nachbars dazugekauft, als dieser ei-
nen anderen landwirtschaftlichen Produktionszweig einschlug. Die 
Vautis verfolgen eine nachhaltige und dauerhafte Landwirtschaft die 
das Familieneinkommen sichern soll. »Ich kann mir unseren Hof im 
Nebenerwerb geführt nicht vorstellen. Viele Jahre habe ich als Zimme-
rer gearbeitet und weiß, was es bedeutet für andere beschäftigt zu sein 
und abends geschafft von der Arbeit nachhause zu kommen. Eine be-
rufliche Doppelbelastung geht oft zulasten eines der beiden Berufe und 
man sieht es immer wieder, dass auf solchen Betrieben die Landwirt-
schaft den Kürzeren zieht«, meint Hanzej. Die Arbeit am Hof und die 
Freiheit sich seinen Tagesablauf selbst einteilen zu können schätzen 
Irene und Hanzej demnach sehr, denn auch Irene war früher als Büro-
kauffrau beschäftigt. »Man lebt sein Leben nur einmal und deshalb 
sollte man sich in diesem Leben auch wohlfühlen. Wir genießen es, 
gemeinsam unserer Kinder zu erziehen und sie aufwachsen zu sehen. 
Auch für unsere Partnerschaft ist es sehr schön gemeinsam die Zeit zu 
verbringen und die Arbeit zu erledigen«, erzählen Irene und Hanzej. Es 
ist am Hof selbstverständlich, dass auch die Kinder Magdalena, Kata-
rina und Matjaž in den landwirtschaftlichen Alltag eingebunden sind. 
Und auch Hanzejs Mutter Amalia hilft soweit es ihr das hohe Alter er-
laubt, am Hof mit.

In der Bewirtschaftung der Flächen versucht Hanzej Vauti so nach-
haltig wie möglich zu arbeiten und verfolgt die Diskussionen über di-
verse schädliche Spritzmittel und Beizungen des Saatgutes sehr genau. 
»Oft gibt es gar kein Saatgut mehr, welches von selbst ohne Zusatzstoffe 
keimen würde. Das ist für mich nicht dir richtige Richtung in der Land-
wirtschaft«, mein Hanzej und sucht für seinen Hof auch immer einen 
naturverträglichen Weg.

prednost je v tem, da imamo od dojilnih svinj do pitanega prašiča 
vse,« pravi Hanzej. Pri Kajžniku imajo 50 dojilnih svinj in skozi leto 
spitajo okrog 950 prašičev. 

Aktualne razvoje v kmetijstvu Irena in Hanzej spremljata tudi kri-
tično. »Ravno v prašičereji je pritisk zelo močan, ker uvažajo zelo veliko 
živih prašičev, ki jih zakoljejo v Avstriji. Za konzumenta in tudi za nas 
proizvajalce s tem nastane velika ne-transparenca in vse to vpliva na 
cene in seveda tudi na razvoj naših kmetij. Uvažati bi morali meso in 
ne živih živali,« v tem vidi Hanzej veliko zlorabo domače proizvodnje. 
Podobno velja za poljedelstvo. Kajžnikovi skušajo kmetovati čimbolj 
sonaravno in današanji razvoj z vedno višjo koncentracijo škropil in 
dodatkov pri setvi žit in beljakovinskih rastlin spremljajo zelo kritično. 
»Kdo od potrošnikov pa ve, da je danes h konvencionalni soji treba 
dodajati posebno sredstvo pri setvi, da seme sploh vzkali. Kje je tukaj 
sonaravno in trajnostno kmetijstvo? Kje je tukaj transparenca za nas 
kmete in seveda za potrošnike?« se sprašuje Hanzej. 

Življenje na podeželju in na vasi Vautijevi zelo visoko cenijo. Pove-
zanost z domačimi ljudimi je velika in tudi kmečko življenje se je v 
Repljah skozi leta ohranilo, saj je v vasi zelo veliko aktivnih kmetov, ki 
so se osredotočili na različne panoge. Tudi za otroke je to nekaj lepega, 
ko lahko doraščajo na vasi. »Naši otroci lahko obiskujejo ljudsko šolo 
v Vogrčah in tudi vse nadaljevalne šole so v bližnji okolici. Za ohranje-
vanje našega podeželja pa je po našem ljudska šola v Vogrčah izredno 
pomembna, saj bistveno oblikuje lokalno vaško in farno življenje. Z 
otroki je prisotno življenje in z njimi se kraji razvijajo. Zaradi tega se 
za obstoj naše šole tudi borimo in ne uvidimo, zakaj naj bi jo nam 
zaprli,« sta si Irena in Hanzej edina. Prepričana sta, da z velikimi šol-
skimi centri podeželje zgublja bistven faktor razvoja in zakoreninje-
nost z domačimi kraji s tem deloma izginja. 

Prednost življenja in dela na kmetiji je za Ireno in Hanzeja v glavnem 
v preživljanju skupnega življenjskega časa s partnerjem oziroma z 
družino. »Midva z veseljem opravljava delo skupaj. Pri delu in tudi v 
prostem času imava čas za pogovor, za skupno razmišljanje in za 
skupno vzgojo najinih otrok,« pravi Irena. Otroci Magdalena, Katarina 
in Matjaž so v kmetijsko življenje vključeni in družina je navajena 
skupaj poprijeti za delo. Tudi Hanzejeva mama Amalija še pomaga, 
čeprav ima že več kot 80 let.  »Otroci imajo pri nas tudi svoje odgovor-
nosti in skušava jim biti vzor v tem, kako lepo je življenje na kmetijah. 
Veselje posredujemo starši otrokom. Zavedati se moramo, da imamo 
samo eno življenje in sami se odločamo za svoje cilje, za svoje priori-
tete in svoje meje zmogljivosti!« z nasmehom zaključi Hanzej.

»Sami si postavljamo 
prioritete za življenje!«

 »Wir setzten die Prioritäten
 in unserem Leben!«

Družina/Familie Vauti
kmetija pri Kajžniku

Replje, Pliberk/Replach, Bleiburg



Marian Tomažej und Daniela Pečnik haben vor wenigen Jah-
ren den Bauernhof von Marians Eltern Franz und Maria 
übernommen. Sie sind dabei dem Betrieb eine neue Aus-

richtung zu geben und einige neue Wege zu beschreiten. In den letzten 
Jahren ist die Direktvermarktung von Sonnenblumenöl in den Vorder-
grund gerückt und es sollen noch Bereiche wie der Verkauf von eigenem 
Bauernbrot, verschiedenen Kräuterprodukten, Marmeladen, Chutneys, 
verschiedener Getreidesorten, Gemüse und grüner Kosmetik folgen. So 
sieht der Plan aus und wer Daniela und Marian kennt, ist sich gewiss, 
dass diese Ziele auch erreicht werden.

Traditionell ist der Tomažejhof der Schweinemast verschrieben und 
auch derzeit werden noch einige Tiere gemästet. »Solange dies so gut 
funktioniert wird das auch so bleiben. Allerdings sehen wir die Zukunft 
für uns in der Gemüseproduktion, der Direktvermarktung und in der 
Wissensvermittlung«, erzählt Marian. Daniela ist ausgebildete Semi-
narbäuerin und besucht derzeit einen Zertifikatslehrgang über grüne 
Kosmetik. »Wir versorgen uns fast zur Gänze mit unseren eigenen Le-
bensmitteln, lediglich Milch und Salz kaufen wir zu«, ist Daniela be-
geistert. Am Tomažejhof wurden schone einige Projekte verwirklicht. 
So wurde das Wohnhaus saniert und renoviert, damit alle im gemein-
samen Haus mit zwei Haushalten Platz finden. Neben dem Wohnhaus 
erneuert Familie Tomažej auch das alte Bauernhaus mit einer Jahrund-
erte alten Bausubstanz. Schon bald werden hier Kurse und Wokrshops 
von Daniela angeboten werden, welche zB die gesunde Ernährung, 
grüne Kosmetik, das Backen mit Buchweizen oder das Einlegen von 
Gemüse umfassen werden. Kurz, dass Wissen von Daniela soll praktisch 
am Hof weitergegeben werden.

»Wir probieren die Dinge einfach aus und was funktioniert wird vo-
rangetrieben«, erklären Marian und Daniela ihr Erfolgsrezept. Lang-
weilig ist ihnen nicht, denn das Leben am Hof wird von den Kindern 
Julijan, Valerian, Lara-Marija und Lea auf Trab gehalten. »Wir genießen 
es zu sehen, wie unsere Kinder frei auf dem Hof aufwachsen und sich 
jeden Tag aufs Neue einen neuen Spielbereich schaffen. Wer hat das? 
Für uns hat dies einen hohen unbezahlbaren Wert!«

»Kmetija nam omogoča
neodvisnost in skoraj vsa 

živila pridelamo sami!«

»Der Bauernhof
macht uns unabhängig!«

Marian Tomažej in Daniela Pečnik
kmetija pri Tomažeju

Strpna vas, Šmihel nad Pliberkom/Traundorf, St. Michael ob Bleiburg

Sredi Strpne vasi sta si uredila svoj dom Marian Tomažej in Da-
niela Pečnik. Skupaj z Marianovimi starši Marijo in Francem 
skrbita za Tomažejevo kmetijo, ki ima na tem mestu že večsto-

letno tradicijo.
Leta 2011 sta prevzela kmetijo in začela s pregradnjo stanovanjske 

hiše. Po končanem delu zdaj živijo pod skupno streho tri generacije 
in življenje na kmetiji poživijo otroci Julian, Valerian, Lara Maria in 
Lea.

Kmetija je bila tradicionalno usmerjena v poljedelstvo in prašiče-
rejo. »Z Danielo počasi hodiva po novih kmetijskih poteh. Prašičerejo 
bomo tudi še v prihodnje ohranili. Na poljih pa se že opazijo spre-
membe, saj sva se pred nekaj leti odločila, da bova tržila sončnično 
olje in se osredotočila na prodajo raznih izdelkov, kot so to različne 
žitarice, domači kruh, testenine, zelenjava, izdelki iz zelišč in po-
dobno,« pravi Marian. Sončnično olje ima v Podjuni dolgo tradicijo. 
Tudi pri Tomažeju so že od nekdaj pridelovali sončnice. »Prej je vsak 
prodal semena stiskalnicam in tam imel pravico do določene količine 
sončničnega olja na leto. S profesionalizacijo neposredne prodaje pa 
so kmetje deloma začeli sami stiskati olje in ga prodajati. Sedaj sti-
skamo sončnično olje sproti po potrebi in tako je olje vedno sveže 
stisnjeno in kakovost zelo visoka,« pripoveduje Marian. Kdor ve, kako 
skrbno pridelujejo Tomažejevi svoje izdelke, se tudi ne čudi, da s svo-
jim sončničnim oljem pri ocenjevanju jedilnih olj na Koroškem in na 
Ptuju (SLO) dosegajo najvišje rezultate.

Ob prevzemu kmetije je bilo za Danielo in Mariana jasno, da jo bo 

treba preurediti. »Sicer sta kmetijo tudi tašča in tast vodila kot do-
datno dejavnost, toda danes je še bolj potrebno, da najdeš nišo, v 
kateri vidiš prihodnost. Na ta način je možno ohraniti tudi manjše 
kmetije,« pripoveduje Daniela, ki je edina slovensko govoreča semi-
narska kmetica na Koroškem in se trenutno izobražuje na področju 
zelene kozmetike. Poleg kmetije je Daniela zaposlena kot učiteljica 
za prehrano in slovenščino na Višji šoli za gospodarske poklice v Št. 
Petru, Marian pa je diplomirani inženir gozdarstva in zaposlen na 
kmetijski zbornici v Celovcu na oddelku za gozdarstvo. Za oba je sa-
moumevno, da Tomažejevo kmetijo ohranita. »Uživamo v tem, da si 
živila lahko pridelamo sami. Pravzaprav nam kmetija razen nekaj iz-
jem daruje vse, kar potrebujemo za preživetje. S kmetijo oz. pridela-
nimi izdelki si ohranimo določeno neodvisnost in hkrati otrokom 
omogočamo doraščanje v domači in naravni okolici. Vse to so vred-
note, ki jih z denarjem ne moreš izmeriti, so pa bistvene za zdrav 
razvoj in osebno svobodo,« sta si Marian in Daniela edina.

Kmetovanje pomeni za Tomažejeve tudi, da preizkusijo različne 
stvari. Tako krasi hišo tudi velik kmečki vrt, ki si ga delita Marija in 
Daniela. V vrtu raste veliko običajnih in morda še več neobičajnih vrst 
zelenjave. V sadovnjaku se pasejo različne vrste perutnine, ki je prav 
za otroke, seveda pa tudi za odrasle vedno zabavna in privlačna. Poleg 
stanovanjske hiše so Tomažejevi ohranili tudi več sto let staro kmečko 
hišo, ki so jo z ljubeznijo in velikim trudom obnovili. Že kmalu bo v 
teh obnovljenih prostorih Daniela lahko ponujala tečaje o spoznava-
nja in uporabi divjih zelišč ter predelavi in vlaganju zelenjave, o peki 
kruha, tort in drobnega peciva, o spoznavanju izbranih živil kot je to 
na primer ajda, o izdelkih zelene kozmetike, o izdelovanju mil in še 
kaj več. Domača hiša bo tako imela odprta vrata za vse, ki se zanimajo 
za tovrstne teme.

Marian in Daniela vidita prihodnost v zelenjavi. »V pridelavi zele-
njave vidiva velik potencial in tako smo poskusno začeli s pridelavo 
in neposredno prodajo zelenjave. Poskus je dobesedno obrodil sadove 
in povpraševanje je bilo večje od ponudbe. Hočeva uresničiti idejo, da 
bi po eni strani ponujala zelenjavo kar na polju, po drugi strani pa bi 
jo dostavljala v večja mesta, kjer je povpraševanje še večje,« pravi 
Marian. V kombinaciji pridelovanja zelenjave, različnih žitaric in pro-
daji domačih izdelkov bo Tomažejeva kmetija ostala donosna tudi v 
času strukturnih sprememb.



Thurnerjeva domačija je v Veliki vasi pri Šmohorju, kjer sta si 
svoj dom uredila Michael in Isolde in skozi desetletja razvila 
zelo priznano plemensko rejo norikov. Delo s konji je že vedno 

bil Michaelov konjiček, saj je doraščal na Leščevi kmetiji nedaleč stran 
od sedanjega doma. »Midva sva oba iz Velike vasi in lepo je, ko si v 
domači vasi lahko urediš svoj dom. Hišo sva zgradila konec 1980-ih 
let in prostore, ki so bili namenjeni za garaže, je Michael takoj preu-
redil v  konjski hlev. Tako spontano se je pri nas začelo kmetovanje. 
Morda na neobičajen način, ampak z največjim navdušenjem in ve-
seljem, ki si ga lahko predstavljamo!« prijazno pripoveduje Isolde. V 
teku let so zgradili dodatne hleve za norike in skladišča za seno in 
slamo. Danes obdelujejo 15 hektarjev travnikov in pet hektarjev 
gozda.

V delo s konji so bili vedno vključeni tudi otroci Marc, Christopher 
in Christina. Marc je kot otrok najraje preživljal čas na kmetiji pri babici 
Hannelore. Že kot štiriletni fant ji je pomagal v hlevu in pri molži. 
»Medtem ko so drugi oboževali konje, je meni bilo bolj pri srcu govedo. 
Ta žival me je navduševala in to mi je ostalo do danes,« pravi Marc, ki 
je pred nekaj leti kupil krave in ima sedaj svojo majhno čredo. »Naša 
kmetija je namenjena samooskrbi. S svojim delom želim pridelati čim 
več živil sam. Silno rad kuham, rad vlagam zelenjavo in tudi peka 
kruha mi zelo leži,« pripoveduje Marc, ki se je najprej izučil za slašči-

In Micheldorf bei Hermagor hat sich Familie Thurner traditionell 
ganz der Norikerzucht verschrieben. Michael Thurner stammt von 
einem Bauernhof ab widmet sich seit Jungen Jahren den typischen 

Pferden des Gailtales. Gemeinsam mit seiner Frau Isolde hat er den 
Kindern Marc, Christopher und Christina das Gefühl und ein gutes 
Händchen für Tiere weitergebeben. Doch bei Pferden ist es nicht geblie-
ben. Christopher folgt den Fussstapfen seines Vaters und Marc hat die 
Rinderzucht für sich entdeckt. »Ich bin als Kind immer zu meiner Oma 
Hannelore auf den Bauernhof gegangen und habe ihr bereits mit vier 
Jahren bei der Melkarbeit geholfen. Von da an hat sich meine Liebe zur 
Landwirtschaft immer weiter vertieft«, erzählt Marc. Nach dem Tod 
seines Großvaters, hat er dessen Wohnhaus samt landwirtschaftli-
chem Besitz geerbt, wo er seither mit seiner Oma Ida wohnt. Auf den 
Wiesen weiden nun auch schon die ersten Rinder und Marc will die 
anwachsende Herde ganz auf Pinzgauer umstellen. »Die Landwirt-
schaft betreibe ich aus Sicht der Selbstversorgung. Für mich ist es etwas 
Unbezahlbares, dass wir unsere eigene Milch und Milchprodukte haben, 
wir haben unser Fleisch und auch der Garten gibt viel her. Ich koche 
und backe sehr gerne und lagere gerne ein. Das reicht von Marmeladen, 
Likören, saurem Gemüse bis hin zum typischen Gailtaler Reindling«, 
erzählt Marc zufrieden aus dem Alltag. Samt der Pachtflächen bewirt-
schaften die Thurners 15 Hektar Grünland und 5 Hektar Wald.  Im 
Sommer ist das gesamte Vieh auf den umlegenden Almen, teilweise 
direkt unter Michaels Obhut. In den Sommermonaten betreut er das 
gesamte Galtvieh auf der Eggeralm, wo über 130 Rinder und 45 Pferde 
almen.

Von besonderer Bedeutung ist für Familie Thurner die Gailtaler Kul-
tur- und Traditionspflege. Vor allem Marc hat dazu einen besonderen 
Bezug und schätzt das slowenische Kulturerbe sehr. »Jedes Jahr beim 
Kufenstechen werden unsere Jahrhunderte alten Traditionen sichtbar. 
Die erhaltenen alten Trachten, das Kufenstechen und Reiten ohne Sat-
tel, der Tanz unter der Linde – all das ist einzigartig und verbindet uns 
mit der alten slawischen Kultur«, erzählt Marc begeistert.

Für die Zukunft wünscht sich Marc, dass er sich der Landwirtschaft 
noch mehr widmen und neben dem Wohnhaus auch einen Stall für die 
Rinder errichten kann. Beim Unternehmergeist der Familie kommt kein 
Zweifel auf, dass dieser Stall nicht in nächster Zeit auch gebaut wird.

čarja in nato še za diplomiranega zdravstvenega tehnika in kot tak 
danes glavnopoklicno dela v sanatoriju v Beljaku.  

Od svojega deda, ki je leta 2014 nenadoma umrl, je podedoval 
majhno domačijo, kjer živi sedaj z babico Ido skupaj v hiši. Marcova 
dolgoročna želja je, da bi zraven hiše zgradil še hlev za govedo. Do 
domače zemlje in površin ga vežejo še posebne vezi, saj nosi v sebi 
visoko spoštovanje do vseh prednikov, ki so ohranjevali površine za 
naslednje generacije. Ravno v gozdu se tega še posebej zaveda. »V 
kmetijstvu delam sedaj prve izkušnje in pri govedu sem spoznal pa-
smo pinzgauer kot primerno pasmo za naš kraj. To želim še izpopolniti. 
Skozi leto krave tudi molzem, da imamo sami svoje mleko in mlečne 
izdelke. Molzem na roke, sicer pa so krave dojilje in so teleta ves čas 
pri njih. Poleti se naše govedo in konji pasejo na bližnjih planinah, kot 
sta na primer Brška planina in planina na Poludniku,« pripoveduje 
Marc. Z Brško planino so Thurnerjevi posebej povezani, saj je Michael 
pred dvema letoma prevzel nalogo pastirja. »Na Brški planini je bilo 
poleti leta 2015 več kot 130 glav goveda in več kot 45 konj. Moja 
naloga je, da živali nadzorujem in gledam, da je vse v redu, saj naj se 
jeseni zdrave spet vrnejo na kmetije,« pripoveduje Michael, ki je od 
junija do septembra na planini in se samo vsak drugi dan pripelje 
domov. Sicer pa je na Brški planini tudi sirarna, kjer predelujejo mleko 
krav z Brške planine.

Posebno pri srcu je vsem Thurnerjevim in predvsem Marcu sloven-
ska ziljska kultura s posebnimi ziljskimi šegami in navadami. Štehva-
nje gotovo šteje med viške kulturnega dogajanja v letu. »Naša hiša 
leži neposredno ob progi, kjer jezdijo jezdeci do škafa, ki ga skušajo 
zbiti s težkim jeklenim tolkačem. Tudi naša vaška lipa je kar blizu hiše 
in pri štehvanju smo vedno sredi dogajanja. Doma imamo stare ziljske 
noše iz sredine 19. stoletja in jih z velikim spoštovanjem in ljubeznijo 
hranimo, saj jih še vedno nosimo. S sestro in bratom redno sodelujemo 
pri štehvanju in seveda tudi pri pripravah zanj. To se dogaja vedno 
konec junija in vsa vas se zbere ob lipi. Po zaključenem štehvanju pa 
se začne raj pod lipo, kjer pojemo stoletja stare slovenske pesmi v 
našem narečju,« navdušeno pripoveduje Marc. Ob štehvanju pa je tudi 
»žegen« in to je pravi kulinarični praznik. Tedaj pripravijo Thurnerjevi 
ziljsko čisavo župo s »kriahlči«, polnjeno pečenko ter pogačo in vsa 
družina se z velikim tekom zbere okoli mize.

Svojo ljubezen do kmečkega stanu in do ohranjevanja starih šeg in 
navad je Marc enostavno dobil posredovano od svojih prednikov. Zelo 
se zaveda, kako enkratna je ta ziljska kultura in kako lepo je, da je 
Thurnerjeva družina tako povezana. Za prihodnje si želi, da bi tako 
ostalo in se bi vse te navade tudi ohranile za naslednje generacije.

»Naši predniki so nam 
zapustili enkratno kulturo
 in povezavo do domačega 

kraja!«

»Das Gailtaler Kulturerbe ist 
einzigartig und verbindet uns 
mit unserem Zuhause!«

Družina/Familie Thurner
kmetijska skupnost/Betriebsgemeinschaft Thurner

Velika vas, Šmohor/Micheldorf, Hermagor



Alojz, Gerti in Mirijam Gallob
kmetija pri Mušetu

Žužalče, Bekštanj/Susalitsch, Finkenstein

Der Bauernhof von Familie Gallob befindet sich mitten in Sus-
alitsch bei Finkenstein. Eigentlich stammt die Familie Gallob 
vom Trupihof auf über 1.000 m Seehöhe. Dieser landwrit-

schaftliche Besitz reicht bis in das Jahr 1607 zurück und gehört nach-
wievor zur Familie Gallob. In den 1950-er Jahren übersiedelte die Fa-
milie vom Trupihof herunter auf den jetzigen Hof der Familie, vulgo 
Mušet. Alojz sen. kann sich daran noch gut erinnern und ist sehr froh, 
dass auch beim Trupi das alte Bauernhaus samt Alm nocht erhalten ist.  
Beide Höfe zusammen haben eine Waldfläche von 64 Hektar Wald und 
28 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche. Heute bewirtschaften den 
Hof Alojz jun. und seine Frau Gerti. Gemeinsam mit den Eltern Alojz und 
Terezija sowie der Tochter Mirjam wohnen drei Generationen gemein-
sam unter einem Dach. Tochter Tatjana hat bereits ihre eigene junge 
Familie und seit dem Frühjahr 2015 können sich Alojz und Gerti stolze 
Großeltern von Elias nennen.

Das Haupteinkommen des Hofes stammt aus der Forstwirtschaft, 
das Herz von Alojz schlägt allerdings für die Rinder, denn diese folgen 
ihm fast aufs Wort. »Ich genieße es Bauer zu sein. Die Natur zu beob-
achten, wie sich unserer Arbeit mit den Jahreszeiten verändert und was 
wir mit unserer Arbeit an Vielfalt schaffen – all das fasziniert mich und 
macht mich zufrieden«, erzählt Alojz voller Freude. Auch seine Frau 
Gerti genießt das Leben am Hof und hat sich als geborene Steirerin 
sofort in Kärnten wohlgefühlt. Soweit es die Gesundheit erlaubt wer-
den Gerti und Alojz auch von den Eltern unterstütz. Tochter Mirjam hilft 
immer Tatkräftig mit wo es geht. Vor allem wenn es an die Heuarbeit 
auf der Alm beim Trupi geht, hilft die gesamte Familie. Da kommen 
auch die Geschwister von Alojz und helfen das Heu unters Dach zu 
bringen.

Für die Zukunft wünscht sich Familie Gallob vor allem Gesundheit, 
um noch viele schöne gemeinsame Tage erleben zu können. »Bei uns 
gilt es nach wie vor, dass wir am Sonntag nicht arbeiten. Das erhält uns 
gesund und glücklich. Zumindest ein Tag in der Woche ohne Arbeit, Zeit 
für sich zu haben, Zeit für die Familie, das ist auf vielen Betrieben bereits 
eine Seltenheit!« Alojz hat sich über all die Jahre die Zufriedenheit und 
das Wohlbefinden erhalten und ist mit Leib und Seele Landwirt. Wer 
ihn kennt weiss, dass dies auch so bleiben wird!

»Wir genießen es, 
wenn die gesamte Familie 
zusammenkommt!«

Sredi Žužalč v občini Bekštanj je Mušetova kmetija družine Gal-
lob. Kmetijsko posestvo Gallobove družine sestavljata dve 
kmetiji, Mušetova in Trupijeva. V začetku 1950-ih let je Gallo-

bova družina živela pri Trupiju, 1000 metrov nad morjem. Še danes 
je tam ohranjena stara kmečka hiša, ki priča o minulih časih. »Naša 
družina se je morala leta 1951 preseliti k Mušetu, ker zgoraj pri Trupiju 
našim staršem ni več bilo mogoče preživljati družine. Po naših trav-
nikih in poljih ter na vrtu so se razpasli jeleni in škoda je bila tako 
velika, da smo se morali umakniti. Moj oče je tedaj kupil tukaj Muše-
tovo kmetijo in vsi skupaj smo se preselili,« pripoveduje Alojz st. o 
zgodovini Gallobove družine. Pri Mušetu kmetuje danes Alojz ml. z 
ženo Gerti. Pri delu jima pomaga predvsem mlajša hčerka Mirijam, ki 
bo spomladi leta 2016 maturirala na Višji šoli za gospodarske poklice 
v Št. Petru, starejša hčerka Tatjana pa se je že poročila in skupaj z 
možem Markusom trenutno uživa srečo mladih staršev, saj se jima je 
spomladi leta 2015 rodil sin Elias-Julian.

Sledovi Gallobove rodbine segajo nazaj v leto 1607 in tako ima 
družina dolgo tradcijo. Glavni dohodek kmetije prihaja iz gozda, saj 
ga imajo skupaj 64 hektarjev, kmetijske površine pa sedem hektarjev 
pri Mušetu in enajst hektarjev planine pri Trupiju. Pri Mušetu živijo 
vse generacije pod skupno streho. »Pri nas je običaj, da sedimo tudi 
vsi za isto mizo v skupni kuhinji. Tako so generacije povezane,« pravi 
Alojz st. 

Alojz ml. je kot najstarejši sin od šestih otrok že vedno bil predviden 
za naslednika na kmetiji. »Že kot petleten fantič sem vedel, da hočem 

postati kmet. Vedno sem užival na kmetiji in samoumevno je bilo, da 
sem šel v Stiegerhof na kmetijsko šolo, ki je samo skok oddaljena od 
nas. Med šolanjem v Stiegerhofu sem se odločil, da se izučim za goz-
darja in sem svoje vajeništvo začel pri zveznem gozdarstvu (Bundes-
forste), kjer sem vsega skupaj delal 21 let,« pripoveduje Alojz. Skozi 
leta je doživljal, kako naporno je povezati službo z delom na kmetiji. 
Sčasoma, ko so tudi moči staršev Alojza in Terezije popustile, je prišlo 
prav, da so pri zveznem gozdarstvu število gozdarjev začeli reducirati. 
Najprej so zgubili službe tisti, ki so imeli doma možnost zaposlitve. 
Tako tudi Alojz. »V resnici mi je to tudi prišlo prav. Doma ne bi več 
mogli delati tako naprej, saj sem dostikrat moral delo na kmetiji pus-
titi, ker sem bil v službi. Ravno pri košnji in spravljanju sena smo tako 
veliko zamudili oz. težko ujeli pravi čas,« pravi Alojz. V službo je hodil 
do leta 2002 in imel kmetijo v najemu od svojega očeta, dokler je leta 
2009 ni prevzel. Slej ko prej imajo pri Mušetu tudi govedo, vsega sku-
paj vedno okoli šest glav živine. »Imamo tri krave, ki jih molzem na 
roke in mleko oddajam v mlekarno. Delo z govedom je zame nekaj 
zelo pomirjujočega. Vedno me to sprosti,« se nasmeji Alojz.

Žena Gerti ga pri vsakem delu z veseljem podpira. Sama je doraščala 
na kmetiji na Štajerskem in je v mladih letih delala v turizmu in go-
stinstvu. Tako je tudi prišla na Koroško, kjer se ni zaljubila le v gore in 
hribe, temveč je našla tudi svoj novi dom in družino. »Na Štajerskem 
sem bila doma blizu Lipnice (Leibnitz), kjer je vse ravno in je veliko 
megle. Območje zaznamuje intenzivna prašičereja in vedno sem ve-
dela, da nočem tja nazaj. Sama sem zrasla na majhni kmetiji, kjer nas 
je mama vedno vključila v kmečki vsakdanjik. Otroci smo bili vajeni 
dela in smo morali prijeti za vsako stvar,« pripoveduje Gerti. 

Alojz in Gerti zelo cenita delo na kmetiji in v naravi. »Naš vsakdanjik 
je vedno malo drugačen. Spreminja se z letnimi časi in vedno smo v 
kontaktu z naravnimi procesi. Prav lepo mi je, kadar skupaj zavihamo 
rokave in zvečer pogledamo na urejeno in končano delo. To mi je pravi 
užitek in me vedno znova razveseli,« pravi Alojz. Posebno veselje je 
tudi vsako leto, ko se Gallobova družina sreča, da pokosijo travnike 
pri Trupijevi domačiji. Tedaj priskočijo na pomoč tudi Alojzovi bratje 
in sestre in se ves dan spravlja seno. »To je dejansko nekaj posebnega, 
ker pomagamo vsi skupaj in po opravljenem delu je vedno tudi čas, 
da sedemo skupaj ob ›mavžni‹ in se veselimo opravljenega dela!«

Za prihodnje si vsi Gallobovi želijo predvsem zdravja in še mnogih 
veselih, skupnih dni. »Pri nas velja, da se ob nedeljah ne dela in prepri-
čan sem, da nas to tudi ohranja zdrave in vesele. Vsaj en dan na teden 
brez dela, ko si vzameš čas zase, za družino – to na marsikateri kme-
tiji ni več samoumevno,« pravi Alojz, ki si je do danes ohranil veselje 
do kmečkega življenja.

»Lepo nam je, ko pride 
vsa družina skupaj!«



Pepi Malle
 kmetija pri Urhu

Brodi, Borovlje/Loibltal, Ferlach

Visoko v Brodeh pod Grlovcem je kmetija Pepija Malleta, po 
domače Urha. Kmetija leži na samem sredi gozda, 1000 me-
trov nad morsko gladino. Površine Urhove kemtije so sicer 

arondirane, a tako strme, da delo s traktorjem skoraj ni mogoče. »To 
je bil zame tudi razlog, da sem že v 1980-ih letih začel z ovcami. Tedaj 
sem imel mlečne pasme in predeloval sem ovčje mleko v sir. Vse to je 
bilo zelo naporno in vse delo sem opravljal poleg službe. Sčasoma je 
vsega postalo preveč, prenehal sem z ovčjerejo in vse ovce sredi 1980-
ih let prodal,« pripoveduje Pepi. Že kmalu je Pepi opazil, da travniki 
brez paše zaraščajo. Košnja sama ne bi zadostovala, da bi zatiral gozd, 
ki je iz vseh smeri silil na pašnike in travnike. »Nekaj let po tem, ko 
nisem več imel mlečnih ovc, sem slišal za posebne ovce pasme 
heidschnucke z Lüneburške resave v Nemčiji. To je ovca, ki je po zna-
čaju primerna za zatiranje gozda. Takoj sem sedel v avto in se peljal 
več kot 1000 kilometrov v Nemčijo. Kupil sem tri ovce in enega ovna.« 
Danes je pri Urhu nad 50 ovac pasme »Heidschnucke«. Poleg njih pa 
se na najbolj strmih pašnikih pasejo soay-ovce. »To pasmo sem dobil 
iz Gradiščanske. Gre za najstarejšo ovčjo pasmo v Evropi in njena ge-
netika sega nazaj do časa Vikingov. Obe pasmi sta prilagojeni strmi-
nam in območjem, kamor sili gozd. Gre za lahke ovce, ki jim strmine 
ne delajo težav, saj so prilagojene naravnemu območju tudi po genih. 
V teh naših hribovitih krajih sta bili domači vedno ovca in koza. Govedo 
je prišlo v te kraje šele pred sto leti. In to je bila tudi veliko lažja žival, 
kot je danes.« Pepi je prepričan, da bi morali po vsej deželi še bolj 
podpirati ovčjerejce v smer koriščenja ekstenzivnih pasem, ki nam 
ohranjujejo naravno krajino. S primernimi višjimi podporami za 
gorske kmetije bi ohranjevali donosno kmetijstvo tudi v višinah in 

Hoch über dem Loibltal unter dem Ferlacher Horn befindet sich 
der Bauernhof von Pepi Malle. Der Hof ist abgelegen und 
stellt viele Herausforderungen an den leidenschaftlichen 

Bauer Pepi. »Die natürlichen Gegebenheiten muss man annehmen und 
überlegen, was man daraus macht. Ich habe meinen Weg in der Schaf-
haltung gefunden. Mit den Heidschnucken- und Soay Schafen weidet 
meiner Meinung nach das perfekte Tier auf meinen Flächen und ich 
kann nebenbei auch einiges an Freizeit genießen, « erzählt Pepi.  Die 
Schafe sind an die steilen Flächen angepasst und kommen damit sehr 
gut zurecht. Vor allem sind die Tiere aber Landschaftspfleger und hal-
ten die Wiesen frei von Büschen und Bäumen.

Der Urchhof ist vom Frühjahr bis zum Herbst »bewohnt«, denn in den 
Wintermonaten sind die Tiere in einem Stall in Dulach untergebracht. 
»Vor mehreren Jahren habe ich auf diese Art der Viehhaltung umge-
stellt. Um den Josefitag im März kommen wir wieder hier herauf und 
die Weidesaison dauert dann bis zum Martinitag im November. Dann 
wird es Zeit wieder in den Stall hinunter zu ziehen. Das gesamte Win-
terfutter kaufe ich zu, denn es wäre viel zu aufwendig hier oben auch 
noch Heu zu produzieren, das geht im Tal viel leichter,« lacht Pepi.

Am Urchhof hat Pepi auch einen kleinen Fischteich mit Saiblingen. 
Der viele hundert Jahre alte Stall dient auch als Unterschlupf für die 
vielen Hünhner- und Geflügelrassen, darunter auch Perlhühner. »Das 
alles erfreut mein Gemüt und ich fühle mich hier sehr wohl. Zuzusehen, 
wie die Schafe genüsslich weiden und die Ruhe mitten in der Natur, das 
ist für mich Landwirtschaft wie sie sein soll!

podpirali bi različne zvrsti živinoreje. »V zadnjih leti so močno podpi-
rali govedorejo s kravami dojiljami, ovčjereja je šla močno v smer 
mesnih pasem in razvil se je tudi trg. Toda za višine te pasme niso 
primerne in spet je kmetijstvo v teh območjih nazadovalo,« pravi Pepi. 

Ko je preuredil kmetijo na rejo heidschnucke in soay-ovac, se je tudi 
odločil, da si delo kolikor mogoče olajša. Pri Urhu med letom ne kosijo. 
Vse pašne površine, skupaj devet hektarjev, so ograjene in ovce se od 
marca do novembra tukaj pasejo. »Pri meni velja sledeče pravilo: s 
svetim Jožefom se odpravimo k Urhu in s svetim Martinom pa spet v 
hlev,« se nasmeji Pepi. Ko je pred leti razmišljal, kako bi si udobno 
uredil kmetovanje na odročni in strmi kmetiji, se je odločil, da sena 
sam ne bo več prideloval in da bo v zimskih mesecih čredo preselil v 
hlev v nižinah. Zdaj so ovce v zimskih mesecih v hlevu v Dulah pri 
Šmarjeti in seno  dokupi. »Seno, ki bi ga jaz pridelal tukaj na višini, je 
v resnici tako drago, da stroškovno sploh ni smiselno tako delati. Moj 
način kmetovanja je izredno enostaven. Ovce opravijo najvažnejše 
delo in ohranjajo moje površine. Vse, kar pa bi bilo treba intenzivno 
pridelati oz. bi zahtevalo primerne in  zelo drage stroje, pa dokupujem 
v nižinah. Zame je to zelo udobna situacija!« 

Čeprav je z Urhovo kmetijo povezanih tudi veliko neudobnosti, ki 
jih mora kmet sprejeti, se Pepi nikoli ni predal razmišljanju o prene-
hanju s kmetovanjem. »Seveda je gorski kmet zapostavljen v primeru 
s kmetijsko proizvodnjo na ravnih površinah. Toda to zame ni razlog, 
da bi kmetovanje opustil, saj imamo tudi mi v hribih različne možnosti. 
Težavo vidim bolj v načinu finančnega podpiranja kmetij, tukaj nam-
reč nismo enakopravni. Samo primer: ovce se pri meni pasejo tudi na 
tako strmih površinah, kjer niti z roko ne bi kosil. Vse to so pašniki, 
tam ni gozda ali grmičevja. Če bi te površine kosil sam na roko, bi za 
to dobil najmanj desetkrat višjo podporo na hektar, kot jo dobim sedaj, 
ko pasem. Povejte mi, kje je logika v tem,« se sprašuje Pepi z nasme-
hom. 

Pri Urhu ima Pepi veliko možnosti, da si odpočije dušo. Poleg hleva 
si je uredil majhen ribnik, kjer goji vso leto zlatovščice. Stari hlev pa 
daje danes zavetišče mnogim različnim vrstam perutnine. Med njimi 
so tudi pegatke. »Tukaj pri Urhu se vsedem na klop in uživam naravo. 
Z daljnogledom opazujem ovce in se sprostim, ko vidim, kako dobro 
se imajo. Perutnina in ribe pa so tudi majhen konjiček, ki me vedno 
znova razveseli!« zaključi Pepi.

»Vsaka kmetija ima 
možnost obstoja!«

»Es gibt für jeden 
Bauernhof eine Möglichkeit!«



Družina/Familie Sticker
kmetija pri Stickru

Šentpeter pri Šentjakobu v Rožu/St. Peter bei St. Jakob i. R.

Stickrova domačija leži sredi Št. Petra pri Šentjakobu v Rožu. V 
veliki, stari kmečki hiši so do smrti prababice živele štiri gene-
racije pod skupno streho. Vsega skupaj obdelujejo Stickrovi 

dvanajst hektarjev polja in 16 hektarjev gozda. Prej je bila kmetija 
mešana kmetija, toda s prevzemom leta 1991 je gospodar Hanzi kaj 
kmalu ugotovil, da bo treba kmetijo preusmeriti. Sam se je po četrtem 
razredu gimnazije šolal na kmetijski šoli Stiegerhof in bil nato pol leta 
v Švici. Ko se je vrnil, se je zaposlil pri Katoliški mladini v Celovcu in se 
potem s prevzemom kmetije osredotočil na projekte doma. 

Glavni temelj kmetije je prodaja tople vode, saj obratuje pri Stickru 
ena prvih koroških toplarn na biomaso.  Leta 1992 so začeli z daljno-
vodnim ogrevanjem na sekance in od tedaj oskrbujejo s toploto kon-
vent šolskih sester, Višjo šolo za gospodarske poklice, vrtec, dijaški 
dom in bljižne sosede. Prednost toplarne je, da je glavni odjemalec 
toplote dijaški dom, ki leži zelo blizu in ni bilo potrebno polagati dol-
gih cevi. »Že konec 1980-ih let sem se zavedal, da bomo morali na 
kmetiji stvari spremeniti. Strukturne spremembe so se že kazale in 
začel sem razmišljati in se zanimati za sisteme ogrevanja z biomaso. 
Sekanci so se tedaj začeli šele tu in tam pojavljati  in večje enote sem 
si tedaj ogledal na Štajerskem. Starša sta me ob tem zelo podpirala, 
leta 1991 smo začeli graditi toplarno in leto kasneje zaključili projekt, 
ki je še danes glavni dohodek kmetije!« pripoveduje Hanzi. Za tisti čas 
je bila gradnja toplarne na biomaso nekaj inovativnega in na Koro-
škem podeželju velika novost. Mnogi so se tedaj spraševali, če se bo 
ta stvar obrestovala. Hanzi pa je bil dobro pripravljen in starši Jozej in 
Lojzka sta ga podpirala. Nova usmerjenost se je izkazala za zelo kon-
stantno, saj je človek vedno potreben toplote in s tem je tudi »prodaja 
tople vode« - kakor pravi Hanzi – nekaj stabilno donosnega. Z začet-
kom obratovanja toplarne se je tudi kmetijski vsakdanjik pri Stickru 
spremenil. Ni bilo treba več krmiti goveda in za vse je pomenila nova 
dohodkovna panoga veliko delovno olajšavo. Z govedorejo so Stick-
rovji prenehali, poleg toplarne pa so ohranili prašičerejo z deset do 
petnajst dojilnih svinj. 

Der Bauernhof von Familie Sticker liegt mitten in St. Peter in 
der Gemeinde St. Jakob im Rosental. Unter dem Dach des 
alten Bauernhauses wohnen drei Generationen zusammen: 

Hanzej und Judith Sticker mit ihren Kindern Elija, Mirijam, Luka und 
Daniel sowie den Großeltern Jozi und Lojzka. Der Hof hat sich in den 
letzten Jahrzehnten doch sehr verändert und immer wieder werden 
neue Schwerpunkte gesetzt. 

Hanzej hat die landwirtschaftliche Fachschule Stiegerhof absolviert 
und war danach ein halbes Jahr auf Praxis in der Schweiz. Er hat sich 
bereits früh mit der Tatsache auseinandergesetzt, dass der Struktur-
wandel auch vor dem Stickerhof nicht Halt machen würde und es einer 
zukunftsfähigen Strategie bedurfte. 1991 übernahm der den Hof seiner 
Eltern und begann mit dem Bau eines Fernheizkraftwerkes, welches im 
Jahr 1992 in Betrieb ging.»Ich hatte das Glück, dass in unserer unmit-
telbaren Nachbarschaft das Schülerheim der HLW St. Peter gebaut 
wurde und wir dieses, wie auch das Konvent der Schulschwestern, den 
Kindergarten und die HLW sowie einige Nachbarn mit Warmwasser 
und Wärme versorgen konnten«, erzählt Hanzej. Obwohl es auch Skep-
tiker gab, hat sich die Versorgung mit Fernwärme als gute wirtschaft-
liche Nische für den Betrieb herausgestellt. Hackschnitzelheizungen 
waren damals im Kommen und die ländlichen Fernheizwerke sehr 
selten und eher in der Steiermark anzutreffen als in Kärnten. Mit der 
Fernwärme war auch die Rinderhaltung am Stickerhof beendet. Die 
Eltern von Hanzej standen immer hinter dem Projekt und vor allem die 
wesentliche Arbeitserleichterung war allen eine große Freude. In der 
Schweineproduktion behielt sich Hanzej zunächst 10 bis 15 Mutter-
sauen und vermarktete die Ferkel. Mitte der 2000-er Jahr stellte er den 
Hof auf biologische Wirtschaftsweise um und seither hat sich die Mut-
tersauenanzahl auf zwei Zuchtsauen beschränkt.

Neben dem Bauernhof haben Judith und Hanzej 1997 auch die Blu-
menhandlung Wedenig in Feldkirchen von Judiths Eltern übernommen. 
»Dadurch ergibt sich immer die Frage, welchem Bereich widme ich mich 
an erster Stelle. Mittlerweile haben wir einen guten Weg gefunden das 
Geschäft in Feldkirchen, den Hof, unserer privaten Interessen und die 
Familie unter einen Hut zu bringen«, erzählt Hanzej. Derzeit beschäftigt 
er sich genauer mit der Bodenfruchtbarkeit und der Chemie sowie Mi-
krobiologie des Bodens. Er ist überzeugt, dass darin das wesentliche 
Zukunftsthema in der Landwirtschaft steckt und will sich dieser The-
matik noch verstärkt widmen.

Leta 1995 se je Hanzi poročil z Judith in v ospredje življenja je stopila 
družina. »Ko sva si ustvarila družino, so se prioritete seveda spreme-
nile. S toplarno smo imeli že rutino, kmetijstvo pa sem v svojih prio-
ritetah postavili malo nazaj, saj sva z letom 1997 prevzela cvetličarno 
Judithinih staršev v Trgu,« pripoveduje Hanzi. Pristojnosti pri delu 
imata Judith in Hanzi točno razdeljene po področjih – Judith je v 
glavnem zaposlena in pristojna za prodajo in floristiko v Trgu, Hanzi 
pa za pisarniške, gospodarske in administrativne naloge. Posebnost 
cvetličarne je, da so se osredočili na sonaravno floristiko in pri svojem 
delu uporabljajo veliko naravnega materiala iz aktualnega letnega 
časa.

Danes so otroci Elija, Mirijam, Luka in Daniel že večji in Stickrova 
kmetija se je medtem preusmerila v ekološko kmetovanje. Z dojilnimi 
svinjami se slej ko prej ukvarjajo, vendar so delo nekoliko reducirali. 
»V zadnjih letih sem se lahko spet podrobneje posvetil kmetijstvu in 
se zelo podrobno ukvarjam z rodovitnostjo tal in njihovo zmogljivostjo. 
Vsa kemija in mikrobiologija tal je svoja znanost, ki jo želim čim bolje 
spoznati. Vsa ta tematika stopa zame vedno bolj v ospredje in prepri-
čan sem, da je prihodnost v tem, kako bodo naša tla ostala rodovitna 
in zmogljiva. Zame je ekološko kmetovanje danes edina perspektiva 
za red v naših ekosistemih in globalno gledano je skrajni čas, da kaj 
spremenimo«, pripoveduje Hanzi. Na svojih kmetijskih površinah 
redno preizkuša tudi različne načine pridelave in si to svobodo eno-
stavno dovoli. V glavnem pa vse pridelke porabijo na kmetiji sami, 
kadar imajo presežke, pa jih tudi prodajo.

Hanzi je prepričan, da je pred prevzemom odgovornosti lastnega 
podjetja ali kmetije dobro vedeti, če je človeku bližja osebna svoboda 
ali varnost. Samostojnim kmetom ali gospodarstvenikom naj bi bila 
na prvem mestu svoboda, ker je tveganje vedno delo samostojnega 
dela!

Mladim želi, da bi že zgodaj čutili, kje so njihove vrline in kje se 
skriva njihov notranji mojster. »Čim odkriješ svoje zmogljivosti in 
svoje kreposti, je to že temelj osebnega uspeha. Ravno na gospodar-
skem področju naj bi delali to, kar nam leži. Najvažneje je pri vsem, 
da se zavedamo, kaj nam leži in da to krepimo. Tako pride uspeh sam 
od sebe, neodvisno od časa in trendov!« Zelo pomembno se mu zdi, 
da si vsak dovoli in ohranja svobodo v razmišljanju, saj ravno področje 
kmetijstva dobro prikazuje, na kako različnih področjih so kmetije 
lahko aktivne. Kmetijsko delo je za Hanzija nekaj nadvse raznolikega 
in lahko sega od pridelave živil, prodaje toplote do socialne oskrbe 
ljudi. Prihodnost bo pokazala, kam se bo Stickrova domačija še razvila, 
saj je vizij pri Stickru še na pretek.

»Odkrimo 
mojstra 
v sebi!«

»Spüren wir unseren
 innneren Meister!«



Odrijeva kmetija stoji na Mali gori v občini Bilčovs in šteje 
med najviše ležeče kmetije v tej občini. Kmetija je v celoti 
arondirana in obsega 53 hektarjev gozda in obdelovalne 

površine. Gospodar na kmetiji je Günter Ogris, ki skupaj z ženo Anni 
in otrokoma Florianom in Francescom z velikim veseljem skrbi za 
Odrijevo domačijo. »Imamo srečo, da smo tukaj zgoraj na Mali gori 
na samem in da so vse naše površine arondirane. To nam daje občutek 
svobode in skozi leta smo se lahko razvijali na različnih področjih,« 
pripoveduje Günter. Kmetijo je od svojega očeta prevzel leta 1990. 
Kmalu nato je začel obnavljati staro kmečko hišo, ki je danes dom 
družini. Ohranil je stari hram in vse zunanje zidove, v zgornjem nad-
stropju hiše pa zgradil dva apartmana, ki jih Ogrisovi oddajajo turis-
tom. 

Že kot otrok je Günter bil predviden za kmeta in zanj je bilo samo-
umevno, da kmetijo prevzame in kmetuje naprej. Kmetija je prej bila 
mešana kmetija in od goveda, prašičev do zelenjave je bilo vse pri hiši. 
Od sredine 1990-ih let do leta 2000 so pri Odriju imeli tudi osmico, za 
katero je v glavnem skrbela Anni. »Osmica je tedaj bila moja glavna 
delovna zaposlitev in sprva smo jo imeli odprto dvanajst tednov na 
leto. Za osmico sem vlagala zelenjavo in vso zimo smo pripravljali 
mesne izdelke, da bi imeli poleti dovolj malice. Osmica je bila na zelo 
dobrem glasu in ljudje so radi prihajali. Polagoma pa nam je začelo 
primanjkovati osnovnega blaga in smo morali osmico zapreti že po 
šestih tednih, ker ni bilo več pridelkov za malice. Ker nisva hotela 
dokupovati mesa in ker so postajali predpisi vedno ostrejši, sva osmico 
zaprla,« pripoveduje Anni. 

 »V kmetijstvu imamo različne možnosti. Mi smo v zadnjih letih 
kmetijski del naše kmetije ekstenzivirali. Od našega posestva je 16 

In Ludmannsdorf am Großkleinberg befindet sich der Bauernhof 
von Günter und Anni Ogris. Gemeinsam mit den Kindern Florian 
und Francesco genießen sie das Leben am Odri-Hof, der sich mitt-

lerweile hauptsächlich der Forstwirtschaft verschrieben hat. Insge-
samt bewirtschaftet Familie Ogris 53 Hektar, davon sind 16 Hektar 
Grünland und der Rest Wald. Der gesamte Besitz ist arrondiert und der 
Hof liegt auf über 700 Meter Seehöhe. »Von uns hat man einen herrli-
chen Blick auf das Rosental und da der Hof in Einzellage liegt, genießen 
wir diese räumliche Freiheit sehr. Das schätzen auch die Gäste die bei 
uns Ferien machen. Wir bieten das gesamte Jahr über unserer zwei 
Ferienwohnungen an und können uns über eine gute Auslastung 
freuen«, erzählt Anni, die zukünftig auch die Wintersaison noch besser 
bewerben möchte. 

Vor allem Florian und Francesco fühlen sich beim Odri sehr wohl. 
Florian ist von den unterschiedlichen Maschinen fasziniert und 
Francesco haben es die Tiere angetan. So hat jeder seinen Bereich in 
dem er sich vertiefen kann!

Die landwirtschaftlichen Flächen sind allesamt Wiesen und dienen 
im Sommer als Pferdeweide. Die meiste Zeit verbringt Günter im Wald. 
Im Rahmen der landwirtschaftlichen Nebentätigkeiten ist er mit For-
warder und Harvester viel in den Rosentaler Wäldern unterwegs. Im 
Winter übernimmt er für die Gemeinde auch einen Teil des Schneepflü-
gens und dies seit nunmehr 37 Jahren! 

 Als Obmann-Stellvertreter in der Waldwirtschaftsgemeinschaft 
(WWG) »Carnica« ist er den meisten Forstbesitzern bekannt und als 
Dienstleister sehr beliebt. Zusätzlich organisiert er regelmäßig Forstsi-
cherheitskurse, welche bisher schon mehr als 100 LudmannsdorferIn-
nen besucht haben. »Wir haben Ende der 1990-er Jahre die WWG 
gegründet und seither hat sich viel getan. Die Nutzung des Waldes hat 
sich professionalisiert und der Forstmaschineneinsatz ist heute etwas 
Alltägliches. Ich arbeite immer nach dem Motto der Nachhaltigkeit. 
Wenn du gute Arbeit leistest, kommt man auf dich immer wieder gerne 
zurück. Bisher hat das sehr gut funktioniert und ich bin das ganze Jahr 
über in der Region beschäftigt«, erzählt Günter zufrieden.

hektarjev travnikov in pašnikov, kjer se poleti tudi v največji strmini 
pasejo konji. Ostale travnike pokosimo in seno prodamo svojim stal-
nim odjemalcem. Glavni dohodek pa prihaja iz gozdarstva, saj imamo 
37 hektarjev gozda in skrb za gozd zahteva kar precej časa,« pravi 
Günter. Posestniki gozdov poznajo Günterja po celem Rožu, saj je 
podpredsednik gozdno-gospodarske-skupnosti (GGS) Carnica in po-
leg lastne kmetije opravlja gozdarske storitve. »V letu 1998 smo us-
tanovili GGS in od tedaj naprej se je tudi naš pristop do gospodarjenja 
v gozdu spremenil. Prej je kmet hodil v gozd, da si je naredil polena 
za zimo, zdaj hodimo v gozd za načrtovani posek, ki krepi gozd in 
zagotavlja redne dohodke lastnikom gozdnih parcel. Sicer hodijo 
kmetje v glavnem še vedno tedaj v gozd, ko so cene visoke, na splošno 
pa se je gospodarjenje v gozdu profesionaliziralo,« pripoveduje Gün-
ter. Dokler se Günter ni osredotočil na opravljanje gozdarskih storitev, 
je poklicno vozil bager. Z novimi stroji za gozdarstvo pa se je konec 
1990-ih let odločil, da kupi primerne stroje za sekanje lesa in zadnjih 
petnajst let že opravlja to delo. Leta 2000 je kupil prvi forwarder, leta 
2004 prvi harvester, ki ga je zmenjal leta 2008, leta 2012 pa še en 
harvester. Ker je Günter izučen strojni ključavničar, vse stroje popra-
vlja sam in to je ključno za gospodarski uspeh pri delu s tako dragimi 
stroji.

»Dandanes je posek lesa s harversterjem že vsakdanjost in kot kmet 
te storitve lahko opravljam v okviru dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. 
Delo v gozdu si lahko sam organiziram in se prilagajam željam pose-
stnikov. Pozimi, ko zapade sneg, pa za našo občino opravljam tudi 
pluženje snega, kar je zame dopolnilna dejavnost. Kombinacija mojih 
storitev, kmetijske dejavnosti in oddajanje apartmajev je zelo dobra 
in nam zagotavlja redni dohodek,« pravi Günter. Posestniki gozdnih 
parcel se zelo radi poslužujejo Günterjevih storitev, saj ga cenijo zaradi 
njegove natančnosti in zanesljivosti pri delu. Poleg svojega dela je za 
bilčovško občino organiziral veliko seminarjev o varnem delu v gozdu. 
»Iz naše občine se je šolalo že nad 100 ljudi. To se mi zdi zelo po-
membno, ker dobijo kmetje poseben odnos do varnega dela v gozdu. 
Predvsem pa je pomembno, da pridemo skupaj in si med seboj izme-
njavamo svoje izkušnje!«

Življenje pri Odriju uživata tudi Florian in Francesco. Vsak ima svoja 
področja, ki ju zanimajo. Florian se zanima za stroje in zelo rad po-
maga Günterju, Francesco pa najbolj uživa z živalmi, predvsem konji 
so mu pri srcu in zelo rad jih krmi, jih ljubkuje in razvaja. Oba fanta 
sta zelo rada na kmetiji. Za prihodnost si želita Anni in Günter, da bi 
se na kmetiji in v družini imeli še naprej lepo in da bi se vse razvijalo 
tako naprej, kakor se sedaj.

»Zadovoljni smo 
in uživamo ob tem, 

kar delamo!«

»Wir sind zufrieden 
und genießen, 
was wir tun!«

Družina/Familie Ogris
kmetija pri Odriju

Mala Gora, Bilčovs/Großkleinberg, Ludmannsdorf



V italijanski dvojezični občini Števerjan tik ob meji s Slovenijo 
je kmetija in vinogradništvo Ivana Vogriča. Kmetija leži sredi 
vinogradnega okoliša Collio (ital. grič, brdo) ki meji na slo-

venski vinogradniški okoliš Goriška Brda. Meja med njima je le potok, 
ki zaznamuje tudi mejo Vogričeve kmetije. Kmetija obsega 15 hek-
tarjev, od katerih je enajst hektarjev vinogradov, kjer rastejo trte v 
glavnem za bela vina, nekaj pa tudi za rdeče vino carbernet sauvignon. 
Vinogradi so položeni kot terase. »Delo v vinogradih si lahko olajšamo. 
Mi smo našli svoj sistem v terasah, ki nam olajšajo delo med letom. 
Ko obnovimo vinograd, naj bi ta bil donosen najmanj 50 let. Imamo 
pa srečo, da imamo težka tla in je to območje, kjer je dovolj padavin 
oziroma vode,« pripoveduje Ivan.

Da bo doma prevzel kmetijo, je za Ivana vedno bilo jasno in oče ga 
je za strokovno izobrazbo poslal na enološko gimnazijo v Čedad. »To 
je bilo zelo pomembno za moj nadaljnji razvoj. Z opravljeno maturo 
sem po poklicu enolog in po vsej izobrazbi si stalno ogledujem razne 
vinarske kmetije. Z ogledi se največ naučiš in izveš novosti. Ko prideš 
domov, si spet poln navdušenja, da kaj preizkušiš in spet stopiš korak 
naprej,« zavzeto pripoveduje Ivan. Vinogradniki imajo zelo raznolika 
dela, ki jih opravljajo deloma skozi vse leto, deloma pa samo ob do-
ločenih časih v letu. »Vinogradniško leto se pravzaprav začne z no-
vembrom. Tedaj začnemo z rezanjem trt in jih pripravimo na novo 
sezono. Ker je pri nas nad 50.000 trt, je to delo treba začeti dovolj 
zgodaj, da do konca marca končamo in so vse trte ponovno vezane 
tako, da bodo v novem letu obrodile čimbolj kakovostno grozdje. Ko 
je rezanje trt končano, je treba gnojiti, kar delamo s predelanim go-

In der zweisprachigen italienischen Gemeinde Števerjan/San Flori-
ano del Collio im geschützten Weinbaugebiet »Collio« befindet sich 
das Weingut von Ivan Vogrič und Katja Roblek. Direkt an der Grenze 

zu Slowenien und dem Weinbaugebiet »Goriška Brda« bewirtschaften 
sie 15 Hektar, davon 11 Hektar Weingärten. Es werden hauptsächlich 
Weinreben für die Weissweinproduktion kultiviert, ein Teil aber auch 
für den Rotwein Carbernet Savignon. Die Weingärten sind in Terrassen 
angelegt, womit die Arbeit erleichtert und die Erosion erschwert wird. 

Bereits in jungen Jahren war für Ivan klar, dass er die Weinbautra-
dition der Familie Vogrič weiterführen wird. Er besuchte das Weinbau-
gymnasium in Udine und ist von Beruf Önologe. Ivan ist immer daran 
interessiert sich fortzubilden und am neuesten Stand der Technik zu 
sein. »Wir haben in unseren Weingärten ca. 50.000 Weinreben, die es 
über das ganze Jahr zu pflegen gilt. Parallel zur Arbeit im Weingarten 
ist auch die Kelterei ein ständiger Begleiter, bis der Wein im April oder 
Mai in Flaschen abgefüllt wird«, erzählt Ivan aus seinem Arbeitsalltag. 
Insgesamt werden 85.000 Kilogramm Weintrauben pro Jahr produziert. 
Davon wird ein Drittel am eigenen Hof zu Wein weiterverarbeitet, der 
Rest wird an größere Weingüter verkauft. »Wir produzieren nur so viel 
Wein, wie wir ihn auch verkaufen können. Vor zehn Jahren haben wir 
gerade mal 2.000 Flaschen pro Jahr verkauft, jetzt sind wir bei 10.000. 
Unser Ziel ist es die  gesamte Traubenmenge zu Wein zu verarbeiten.«

Katja ist aus Zell Pfarre nach Italien gezogen. Auf die Frage, ob sie 
sich in Števerjan schon eingelebt hat, lacht sie und sagt: »Natürlich, 
sonst wäre ich nicht hierhergekommen. Wir fahren regelmäßig an den 
Wochenende nach Kärnten. Auf diese Weise hat sich auch Ivan in Zell 
gut eingelebt und Freunde gefunden, wie ich eben hier in Števerja«, 
erzählt Katja.

In den letzten Jahren haben die Beiden direkt am Weingarten ein 
neues Gebäude für den Empfang ihrer Gäste und Kunden gebaut. Hier 
werden die Weine verkostet und der Weinbaubetrieb mit samt dem 
Weinkeller vorgestellt. Sollte jemand mehrere Tage im Collio-Gebiet 
verbringen wollen, organisieren Ivan und Katja auch gerne eine Unter-
kunft in den nahegelegenen Tourismusbetrieben.

vejim gnojem, ki ga dokupujemo. Skozi poletje smo neprestano v 
vinogradu, da opazujemo razvoj trt, da pravočasno škropimo proti 
boleznim in tudi odtrgamo, kar je odveč. Trgatev se pri nas začne 
pozno poleti v avgustu in traja do konca septembra, odvisno od sorte 
grozdja in od vina, ki ga pridelamo. Po trgatvi se začne delo v kleti, ki 
nas potem spremlja vse leto vzporedno z delom zunaj. Preden vino 
vstekleničimo v mesecu aprilu ali maju, ga je treba stalno mešati, mu 
dodajati snovi, da se bistri, in ga ob koncu filtrirati,« pripoveduje Ivan 
iz vinogradniškega vsakdanjika. Vsega skupaj pridelajo pri Vogriču 
85000 kilogramov grozdja na leto. Od tega predelajo sami eno tretjino 
v vino, ostalo pa kot grozdje prodajo večjemu vinogradništvu. »Sku-
šava pridelati samo toliko vina, kolikor ga dejansko lahko tudi prodava. 
Umetnost je v tem, da jeseni veš, koliko ga potrebuješ sam in koliko 
grozdja lahko prodaš. Pred desetimi leti smo prodali 2000 steklenic, 
zdaj jih prodamo 10000 na leto. Počasi rastemo in si pridobivamo nove 
stalne stranke. Želimo si, da bi dolgoročno vse vino prodali v stekle-
nicah,« pravi Ivan. Delo v vinogradništvu sta si Ivan in Katja razdelila 
po talentih. Katja je pristojna za prodajo in trženje, Ivan pa za pride-
lavo grozdja in vina, čeprav je ta razdelitev zelo nenatančna, saj si oba 
vedno pomagata in sledita skupnemu cilju. Pri delu v vinogradih pa 
po svojih močeh pomagata tudi Ivanova starša Lucijan in Veneranda.

Katja se je v Števerjan primožila iz koroških Sel. Na vprašanje, če 
življenje v Števerjanu za Selanko ne pomeni prave klimatske spre-
membe, Katja z nasmehom odgovori: »Zelo hitro sem se navadila na 
nov dom. V zadnjih letih sva z Ivanom veliko pregradila in se močno 
osredotočila na trženje naših vin. Z domom v Selah pa sva tudi tesno 
povezana in se ob koncih tednov redno voziva na Koroško. Jaz sem se 
udomačila v Števerjanu in Ivan se je v Selah. Lahko rečemo, da je to 
dobra simbioza. Za delo tukaj je tudi dobro, da se večkrat odpeljeva 
na Koroško in si s tem tudi ostriva pogled na vinogradništvo in želje 
o nadaljnjem razvoju. Na ta način dobiš malo distance, ki ti je lahko 
zelo koristna pri raznih odločitvah, ki zadevajo kmetijo.«

V zadnjih letih so pri Vogriču zgradili novo poslopje za degustacijo 
vin, kjer z veseljem sprejemajo tudi skupine, katerim pokažejo vino-
gradništvo in vinsko klet. Gostom, ki želijo ostati nekaj dni v štever-
janski okolici, pa z veseljem poiščejo prenočišče na kmečkih turizmih 
v okolici. Projetkov za prihodnost imata Katja in Ivan kar nekaj. V 
glavnem si želita, da bi se kmetija razvijala naprej po Ivanovem ži-
vljenjskem motu: delaj pošteno in slej ko prej boš dosegel zastavljene 
cilje!

»Delaj pošteno in prišel 
boš do zaželjenega cilja!«

»Sei tüchtig und ehrlich,
dann erreichst du deine 
gewünschten Ziele!«

Ivan Vogrič in Katja Roblek
vinogradništvo Vogrič

Števerjan/San Floriano dell Collio (IT)



Tomi, Eva in Florian Ogris
kmetija pri Pibru

Kotmara vas/Köttmannsdorf

Sredi starega vaškega centra v Kotmari vasi stoji Pibrova kme-
tija, ki jo vodita Eva in Tomi Ogris. Kmetija je klasična govedo-
rejska in se je v zadnjih letih precej razvila. Tomi je kmetijo 

prevzel od svojega strica leta 1995 in se leta 2000 z ženo Evo vselil v 
novo stanovanjsko hišo, ki sta jo zgradila izven centra vasi. »Tudi staro 
kmečko hišo smo pred leti podrli, da povečamo prostore za kmetijo. 
Žal stanovati in kmetovati na istem mestu pri nas ni mogoče, ima pa 
to tudi svoje prednosti, saj lahko pustimo delo za seboj in se v miru 
odpeljemo na dom,« pripoveduje Tomi. Strukturne spremembe v 
kmetijstvu pa so tudi v Kotmari vasi pustile svojo sled. Pred 30 leti je 
v vasi bilo dvanajst kmetij, danes je poleg Pibrove le še ena aktivna.  
V celotni občini je podobno. »Škoda je, ko vidiš, da mnogi ne vidijo 
več perspektive v kmetijstvu in obupajo. Mi smo izzive sprejeli in šli 
svojo pot, čeprav pogoji tudi za nas niso optimalni,« pripoveduje Tomi.

V teku let sta Eva in Tomi kmetijo od sedemih glav živine povečala 
na 21. Danes se krave v hlevu prosto gibljejo in delo v hlevu je veliko 
lažje kot nekoč. »Danes gremo v hlev, da kravam predložimo krmo in 
nasteljemo. Telesno delo je zelo enostavno in s tem je veselje pri delu 
še večje,« se nasmeji Tomi. Vsega skupaj obdelujejo Pibrovi 14 hek-
tarjev obdelovalnih površin, od tega je sedem hektarjev lastnih. Pri 
Pibru skušajo kmetovati čimbolj naravi primerno in imajo tudi nekaj 
površin, ki so naravovarstveno posebno dragocene. 

V govedoreji so se osredotočili na krave dojilje simentalske pasme. 
Mlado govedo prodajo preko kmečkega združenja BVG. »Hlev smo 
pregradili leta 2008 in adaptirali vse prostore in garaže. Kjer je prej 
stala stara kmečka hiša, imamo danes halo, kjer lahko skladiščimo 
slamo in kamor postavimo stroje. Širitev na tej lokaciji za nas ni več 

Mitten in Köttmannsdorf führen Eva und Tomi Ogris einen 
typischen Rinderzuchtbetrieb mit Schwerpunkt Mutter-
kuhhaltung im Nebenerwerb. Bereits vor 20 Jahren über-

nahm Tomi den Hof von seinem Onkel. Aufgrund der beengten Dorflage 
entschieden sich die beiden sehr bald für den Bau ihres Wohnhauses 
außerhalb des Dorfes. »Leider können wir aufgrund der Gegebenheiten 
nicht am gleichen Ort leben und arbeiten, der Vorteil allerdings ist, dass 
wir nach getaner Arbeit die Mühen beruhigt hinter uns lassen können«, 
erzählt Tomi. Gemeinsam mit seiner Frau Eva und Sohn Florian entwi-
ckelte er die Landwirtschaft von 7 auf 21 Mutterkühe. 

Am Piberhof werden insgesamt 14 Hektar bewirtschaftet, davon 
sind 7 Hektar Eigengrund. 2008 wurde der Stall umgebaut und ein 
Nebengebäude für Stroh und Maschinen errichtet. Heute leben ihre 
Fleckvieh-Kühe in einem Laufstall. Mit viel Hirn wurde der Stall so um-
gebaut, dass die Arbeitsabläufe wesentlich vereinfacht werden konn-
ten. »Wir brauchen heute bei der Stallarbeit nur Futter vorlegen und 
einstreuen. Das ist keine schwere körperliche Arbeit und da hast du 
gleich mehr Freude bei der Arbeit«, bestätigt Tomi.

Repariert wird alles selber und Tomi tüftelt immer wieder an Verbes-
serungen im Arbeitsablauf. Eva’s liebste Arbeit ist die Waldarbeit. Mit 
ihrer Ausrüstung, ihrem Fachwissen und ihrem Tatendrang hat Eva 
schon so manchen männlichen Kollegen überrascht. Eva und Tomi fin-
den gemeinsam in der Natur und im Wald den perfekten Ausgleich zu 
ihren hauptberuflichen Tätigkeiten. Vor allem die Arbeit mit Tieren und 
der Natur ist ein schöner und wichtiger Kontrast zum beruflichen Alltag. 
Beide betonen die persönliche Freiheit, die man als Bauer bzw. Bäuerin 
auf seinem eigenen Hof genießt. Besonders freut sie der gute Zusam-
menhalt unter den Köttmannsdorfer Bauern.

Sohn Florian begleitete seine Eltern bereits im zarten Alter von 10 
Tagen in den Stall. »So haben wir ihm die Freude an der Landwirtschaft 
gleich in die Wiege gelegt«, grinst Tomi. Am liebsten geht Florian mit 
Opa in den Wald. Er hilft auch gerne seinen Eltern bei der Arbeit am Hof, 
allerdings geht es da sehr oft stressig zu - »Opa hat beim Arbeiten im-
mer Zeit!« erzählt Florian begeistert. 

Für die Zukunft wünschen sich beide ausreichend Unterstützung 
auch für die kleinen Bauernhöfe. Immerhin erhalten diese mit viel Fleiß 
und Mühe unsere von allen so geschätzte Kulturlandschaft.

možna. Smo pa iz okoliščin naredili, kar se je najbolje dalo in sedaj z 
lahkoto kmetujemo,« pravita Eva in Tomi. Na kmetiji tudi sami vse 
popravijo in razvijajo možnosti, kako si delo lahko še olajšajo. Delo v 
lastni delavnici je pravi Tomijev konjiček, Eva pa je najraje v gozdu, 
katerega je pri Pibru osem hektarjev. Tudi kot ženska z veseljem pro-
fesionalno prime za motorno žago, saj dela v gozdu nikoli ne zmanjka. 
S svojo gozdarsko opremo in strokovnim delom je Eva presenetila že 
marsikaterega moškega kolega. 

Veselje do kmetijstva nosita Eva in Tomi globoko v sebi. Zunaj v 
naravi in predvsem v gozdu si odpočijeta živce in si načrpata energije, 
saj sta oba glavnopoklicno v drugih službah. Tomi dela kot tehnik in 
Eva kot veroučiteljica za ljudske in nove srednje šole. »Delo na kmetiji 
je lepa protiutež k mojemu delu kot tehnik, ko delam vedno z mrtvim 
materialom. Kmetijstvo pa je nekaj živega in se stalno spreminja. Ta 
dva kontrasta mi olepšata delovni vsakdanjik,« je Tomi prepričan. Eva 
delo na kmetiji tudi lahko poveže z učiteljevanjem in veliko dela opravi 
kar sama, ko je Tomi še v službi. »Bistvena razlika med delom v službi 
in na kmetiji je ta, da si delo kmet lahko sam uredi in določi, kdaj bo 
katero delo opravil. Kadar se mi zahoče, da se kakšno urico uležem in 
se spočijem, to lahko naredim. V službi pa je določeno delo, ki  ga je 
v določenem času treba tudi opraviti. Osebne svobode kot na kmetiji 
tam ni,« pravi Tomi.

Veselje in ljubezen do kmetijstva sta Eva in Tomi posredovala tudi 
sinu Florianu. »Ko je bil star komaj deset dni, sem z njim že šel v hlev. 
Florian je ležal v vozičku, jaz pa sem opravil delo v hlevu. Tako smo 
mu položili kmetijstvo že v zibelko,« se nasmeji Tomi. Floriana kme-
tijstvo zelo zanima in z veseljem pomaga staršema pri vsakdanjih 
opravkih. Tudi v gozdu že pomaga. »Najraje pa grem v gozd z dedom. 
Veliko stvari me je že naučil in tudi delo z njim je zelo prijetno. Mama 
in ata sta stalno pod pritiskom, deda pa ima pri delu vedno čas!« z 
navdušenjem pripoveduje Florian. Zelo rad preživlja svoj prosti čas na 
Moščenici v Bilčovsu, kjer je Žmavcarjeva domačija Evinih staršev. 

Najvažneje se vsem Ogrisovim zdi, da družine na kmetijah delajo z 
veseljem in držijo skupaj. Čeprav je treba dandanes tudi na kmetijah 
vse delovne postopke in usmeritve kmetije natančno preračunati in 
se tudi detajlirano ukvarjati z donosnostjo dela na kmetiji, si Eva in 
Tomi ne bi mogla predstavljati, da bi kmetovanje opustila. Za prihod-
nje si želita, da bi tudi podpiranje manjših kmetij bilo zagotovljeno. 
»Ne smemo spregledati, koliko dela in truda vlagajo ravno majhne 
kmetije v ohranjevanje kulturne krajine in podeželja. Zaradi našega 
truda in dela so naravna območja tudi v tako lepem stanju in je na-
ravna raznolikost velika,« so prepričani Ogrisovi.

»Kmetovanje je 
naše skupno veselje!«

»Die Landwirtschaft ist 
unsere gemeinsame Freude! «
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Multinacionalnim trgovinskim združenjem in mednarodnim agrarnim 
koncernom so pomembni izključno lastni interesi in profit ne glede na 
potrebe lokalnih kmetovalcev in kmetovalk. Zdrava in dobra prehrana 

jim ni cilj, temveč samo profitna usmerjenost in oblast na agrarnem tržišču.
Temu se je treba z vso silo upreti!
Za Kmečko izobraževalna skupnost - KIS pa je vsaka kmetija posebnost, saj kmečka 

družina sama odloča o tem, kaj je najbolje zanjo, kaj najbolje zna, kaj seje in pride-
luje in katere živali ima na kmetiji. Kmetovanje ni samo delo, kmetovanje je tudi 
način življenja. Čim več svobode je pri samoodločanju, tem več možnosti ostane za 
samouveljavljanje in zadovoljno življenje.

Svojo nalogo vidimo pri KIS v tem, da z našim izobraževalnim delom pomagamo 
kmetijam, da obdržijo svojo gospodarsko neodvisnost, da uveljavljajo svoje pred-
stave in živijo po lastni presoji. 

Vsaka kmetica in vsak kmet je mojster na svojem področju in se zaveda, da je del 
stvarstva, od katerega se uči vse življenje.

Tudi v letu 2016 predstavljamo v našem koledarju KIS kmetije, ki so vsaka zase 
poseben vzor, kako je mogoče po lastni presoji zadovoljno kmetovati. Kot pravi 
pregovor, da je vsak človek svoj lasten mojster, tako se od kmetic in kmetov v tem 
koledarju lahko marsičesa naučimo tudi zase.

Für die Bäuerliche Bildungsgemeinschaft der Südkärntner Bäuerinnen und Bau-
ern (KIS) ist jeder landwirtschaftliche Betrieb eine Besonderheit – ein Unikat. 
Die bäuerliche Familie entscheidet selbst, was für sie das Beste ist, was sie am 

besten kann, was sie anbaut und kultiviert und welche Tiere am Hof gehalten werden. 
Bauer/Bäuerin zu sein ist nicht nur eine Arbeit, es ist auch eine besondere Art sein Leben 
zu führen. Umso mehr Freiheit der eigenen Entscheidungsfindung gegeben wird, umso 
mehr Selbstverwirklichung und Zufriedenheit sind auf den Betrieben möglich. 

Als Verein sehen wir unserer Aufgabe darin, mit unserem Bildungs- und Beratungs-
angebot den Betrieben zu helfen, um ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit zu erhalten 
und ihre Ziele realistisch verwirklichen zu können. Vor allem soll jeder nach seinen 
Vorstellungen leben können. Jede Bäuerin und jeder Bauer ist in ihrem/seinem Bereich 
ein Meister und sich dessen bewusst, dass wir alle ein Teil der Schöpfung sind und von 
dieser unser Leben lang lernen – bis zum Tod.

In unserem jährlichen Bauernkalender zeigen wir 2016 wieder Betriebe, von denen 
jeder Einzelne einzigartig ist. Alle Betriebe sind Vorbilder, die zeigen, wie es gehen kann, 
welche unterschiedlichen Wege es zu beschreiten gibt und wie es ihnen dabei geht. Von 
allen Betrieben können wir lernen!

Letošnji koledar je namenjen raznolikosti kmetijstva na južnem Koroškem. 
Tradicija koledarja narekuje, da smo se ustavili v vseh slovenskih dolinah, na 
Zilji, v Rožu in Podjuni.  Vsem predstavljenim je skupno, da imajo zelo pozi-

tiven odnos do kmetovanja in so zelo tesno povezani z domačo zemljo. Odpirajo nam 
široko paleto našega kmetijstva in dokumentirajo visok inovativen potencial. Iz 
Italije predstavljamo slovensko kmetijo iz Števerjana, ki je družinsko povezana s 
Selami. Vse kmetije imajo vsaka zase poseben in enkraten pristop do kmetovanja. 
Mladi in starejši kmetovalci so nam posredovali tudi različne vidike na kmetijstvo in 
njegov razvoj. 

Vsem predstavljenim kmeticam in kmetom se iz srca zahvaljujem za zaupanje in 
pripravljenost k sodelovanju. Ni vselej samoumevno, da si pripravljen sebe in svojo 
domačijo predstaviti javnosti. 

Zahvala velja fotografu in grafiku Tomu Weissu, ki je že četrič spremljal obiske s fo-
taparatom in koledarju dal obliko. Vsako leto znova mu uspe ujeti dušo kmetij! Hvala!

Der heurige Kalender der Bäuerlichen Bildungsgemeinschaft Südkärnten ist 
der Vielfalt der Südkärntner Landwirtschaft gewidmet. Wir betrachten die 
Entwicklungen aus verschiedenen Altersperspektiven und stellen Bauernhöfe 

aus dem Gailtal, Rosental und Jauntal vor. Jeder Betrieb hat seinen einzigartigen Zu-
gang zur Landwirtschaft und ist in seiner Heimat tief verwurzelt. Alle zeigen den brei-
ten Horizont, welcher die Landwirtschaft abdeckt und sind uns in vielen Bereichen ein 
Vorbild. 

Ich bedanke mich bei allen Familien, Bäuerinnen und Bauern für ihre Bereitschaft 
diesem Kalender ihr Gesicht zu leihen! Danke für die Gespräche. Danke für die Zeit und 
euer Vertrauen!

Ein großes Dankeschön gilt Tomo Weiss für seine Bilder und die grafische Gestaltung 
des Kalenders. Jedes Jahr aufs Neue fängt er mit den Fotos die Seele der bäuerlichen 
Betriebe ein! Danke!

To je torej že četrto leto sodelovanja pri koledarju. Mislil bi si lahko, da je že 
navada in nič novega, nobenega izziva. Nasprotjno! Ko mi Olga predstavi 
seznam kmetij, sem vedno znova radoveden, kaj bo prinesel novi koledar. 

Kaj me čaka, kakšno bo okolje, kakšni ljudje, kako živijo? Na kmetijah iščem po-
sebnost, različnost in značilnost. Kakšni so ti ljudje in zakaj tako živijo? 

Delam si po opazovanju se mi vsiljujejo različne misli in iz teh nastanejo slike. Te 
skušam z kamero primerno »ujeti« in potem v tem kolearju spraviti v primerno 
obliko. 

Dies ist nun schon das vierte Jahr der Zusammenarbeit bei der Entstehung 
dieses Kalenders. Man könnte glauben, es ist schon Routine, keine Herausfor-
derung mehr. Aber es ist das genaue Gegenteil! Wenn mir Olga die Liste der 

zu besuchenden Bauernhäuser vorstellt, ist es immer wieder eine Herausforderung. 
Was erwartet mich? Welche Menschen werde ich kennen lernen? 

Es entstehen Bilder in meinem Kopf und diese versuche ich mit der Kamera darzu-
stellen. Bei der Gestaltung des Kalenders fließen diese Bilder dann in das Layout ein.
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