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Potrebi prikrojeno svetovanje
Tinje – 7800 udeležencev so zabeležili pri KIS v zadnjih štirih letih. Ker novi časi zahtevajo 
nove strategije, je Štefan Domej na občnem zboru predlagal tudi nove strategije pri 
svetovanju.

Na občnem zboru KIS je bil 16. junija bolj ali manj potrjeno doslejšnje vodstvo. Društvu 
predseduje še naprej Miha Zablatnik, ki je v svojem obsežnem delovnem poročilu nanizal 
dejavnost KIS zadnjih štiri let. Posebej je Zablatnik poudaril pomen izobraževanja v slovenščini, 
kar je tudi slovenskemu kmetijskemu ministrstvu povod, da merodajno podpira dejavnost KIS. 



 Iskanje - vtipkajte pojem in potrdite

Zablatnik: »Uspelo nam je prepričati ministre, da gre pri slovenskih kmetijah v zamejstvu za 
ohranjevanje slovenske zemlje, za lasten teritorij, ki je predpogoj za obstajanje narodnih 
skupnosti. Na obiskih kmetijskih ministrov Slovenije pri nas na Koroškem nam je v zadnjih letih 
uspelo, da smo se izkazali kot strokovno kompetentni partnerji.«
Začetki KIS leta 1988 
Kmečko izobraževalno skupnost sta leta 1988 ustanovila Štefan Domej in današnji direktor 
Kmetijske zbornice Hanzi Mikl. S tem sta želela razširiti dejavnost slovenskih kmetov na 
izobraževalnem področju, ker je po zaprtju slovenskih kmetijskih šol popolnoma manjkala 
ponudba v slovenskem jeziku. Ustanovitelja KIS seveda tudi danes podpirata delovanje te 
slovenske izobraževalne ustanove.
Domej je na občnem zboru dejal, da si v prihodnje želi v ponudbi KIS še več individualnega 
svetovanja za posamezne kmetije in da naj bi KIS pri tem pritegnila tudi strokovnjake, če je 
potrebno iz vse Evrope. Domej: »Mislim, da lahko z individualnimi rešitvami in svetovanjem 
najbolj pomagamo našim članom.«
KIS ima dve delno zaposleni sodelavki, po odhodu Marinke Mader- Tschertou zdaj vodi pisarno v 
Tinjah Jasmine Gutovnik. Druga zaposlena sodelavka KIS je Olga Voglauer.
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