
KIS predstavila koledar za leto 2018
Kmečka izobraževalna skupnost (KIS) je v nedeljo, 17. decembra, v Domu 
prosvete v Tinjah predstavila Kmečki koledar 2018. Tudi 11. izdaja 
koledarja vsebuje mnogo zanimivih in izrednih vpogledov v domačo 
kmečko življenje na južnem Koroškem. Tematsko težišče v letu 2018 je 
pridelava lokalne prehrane.

Zapis raznolikega življenja na kmetijah

Kmečki koledar KIS združuje izvrstne slike in opise, ki pripovedujejo o raznolikem 

življenju na domačih dvojezičnih kmetijah – in to na zelo spoštljiv in rahločuten način, 

piše v izjavi za medije. Z izredno ljubeznijo do detajla je letošnji, medtem že 11. koledar, 

vsebinsko oblikovala projektna sodelavka Olga Voglauer.
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Kmetijstvo v nišah

„Letošnji koledar je namenjen lokalni prehrani in domačim proizvajalcem kmečkih dobrot. 

Spoznali boste ljudi, o katerih ne bi mislili, da kmetujejo. Prebrali boste zgodbo o kmetih 

in kmeticah, ki so preusmerili svojo kmetijsko dejavnost in našli v tem uresničitev svojih 

vizij. Skratka, vsaka družina vam bo ponudila drugo strategijo, kako vztrajati v kmetijstvu 

in biti srečen. Seznanjeni boste z dejstvom, da je kmetijstvo pogosto mogoče ohraniti 

prav v nišah in v neposredni prodaji od doma. In prav tam je povezanost z domačo 

zemljo še bolj močna, še bolj živa“, tako avtorica Olga Voglauer.

Predsednik KIS Miha Zablatnik je v svojem uvodu poudaril predvsem, kako je za 

potrošnike pomembno, da iščejo po zdravih alternativah prehrane v lastni regiji.

Zablatnik: „Poslužujmo se ponudb teh kmetij“



Start / Pause 

0:00
|
3:22
LIVE 

Lautstärke 

Foto/Grafik: kisnet.at

Predstavitev kmetij v stalnici „Dober dan, Koroška“

Na koledarskem potovanju skozi naravne lepote Podjune, Roža in Zilje je KIS letos 

predstavila že 132. kmetijo. Kot posebnost je vsako leto zajeta tudi kmečki obrat iz 

sosednjih evropskih držav – letos je to kmetija družine Pintar iz Čabra na Hrvaškem. To 

naj bi bil izraz prekomejne povezanosti, ki jo KIS živi tudi sicer v obliki svojih projektov in 

prireditev, piše KIS v svoji izjavi.

Zunanjo podobo koledarja je letos že šestič oblikoval fotograf Tomo Weiss, ki svojim 

motivom s pomočjo tehnike vdihne posebno življenje. „Tudi letos me je spet očarala 

raznolikost kmetij, njihovih posestnikov in pokrajine, v katerih živijo. Kot nekak zunanji 

opazovalec sem opazil, koliko je truda in dela. Površno misliš: kmetija je kmetija. Če pa 

malo pogledaš na podrobno, vidiš mnogo razlik in posebnosti. Družbene in ekonomske 



spremembe tudi na kmetijah prinašajo nove situacije. Vse te doživljaje sem skušal ujeti s 

kamero in jih posredovati“, tako Weiss.

Slikovna dokumentacija kmetij bo spet na ogled tudi v Slovenskem sporedu ORF, kjer 

bomo mesečno predstavljali kmetije iz Kmečkega koledarja v televizijski oddaji „Dober 

dan, Koroška“.
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Poleg domačih kmetic in kmetov je predstavitvi koledarja sledila cela vrsta častnih 

gostov, med njimi generalni konzul Republike Slovenije v Celovcu Milan Predan, 

predsednik kmetijsko izobraževalne skupnosti (KIS) Gorski kotar iz Hrvaške Zoran 

Ožbolt, predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule, kmetica Slovenije leta 2016 Jelka 

Krivec, predsednik deželne Enotne liste (EL) Gabriel Hribar, zbornični svetniki Skupnosti 

južnokoroških kmetic in kmetov (SJK) Marinka Mader-Tschertou, Štefan Domej in 

Marjan Čik ter seveda gostitelj - rektor izobraževalnega doma v Tinjah Jože Kopeinig. Po 

predstavitvi, ki jo je glasbeno popestril Moški pevski zbor Vinko Poljanec pod vodstvom 

Franca Starza, je bilo družabno srečanje ob domačih kmečkih dobrotah Franca Hirma.

Glej vest z dne 22.11.2017

<http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2879738/> 
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