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Pred ozadjem, da Kmečka izobraževalna skupnost 

(KIS) letos obeležuje svojo 30-letnico obstoja, smo 

izvedli poseben projekt: Izdali smo zbornik z naslovom 
 

»Naše kmetije I Unsere Bauernhöfe«. 

Zbornik, ki je izšel meseca novembra v Mohorjevi 

založbi, opisuje kmečke strukture na južnem 

Koroškem in stavlja v ospredje vse kmetije, ki so bile 

predstavljene v kmečkih koledarjih od leta 2008 do 2018. Poleg tega knjiga 

vsebuje opis aktualnega stanja in strukturnih sprememb kmetijstva v 

dvojezičnem območju južne Koroške. Podatki opisa izvirajo iz ankete, ki jo KIS 

izvaja vsakih pet let in jo je zadnjič izvedla leta 2017.    

»Knjiga naj bi nas pospremila na potovanju skozi tri čudovite doline in nam 

približala vsakdan in raznolikost dvojezičnih kmetij. V okviru knjige predstavljamo 

več kot 100 kmetijskih obratov ter njihove različne pristope in tradicije«, avtorica 

Olga Voglauer opiše vsebino knjige. 

Pod naslovom »Iz starih časov« je celo poglavje posvečeno preteklim časom: 

Starejše kmetice in starejši kmeti pripovedujejo o svojih izkušnjah, nekdaj težkimi 

pogoji na kmetijah in dajejo mlajši generaciji dragocene nasvete. Zbornik s tem 

omogoča dober vpogled v mišljenje starejše generacije in njihove zaznave 

današnjega kmetijskega razvoja. 

»S knjigo nismo hoteli samo orisati življenje na kmetijah južne Koroške, temveč 

ljudem posredovati tudi raznolikost in lepoto podeželske regije. Obenem želimo s 

predstavitvijo kmetij krepiti tudi zavest, da je obdelovanje naše zemlje in 

proizvodnja domačih izdelkov neprecenljivega pomena«, je prepričana Olga 

Voglauer. 

263 strani obsežna knjiga bo odslej naprodaj pri knjigarnah »Mohorjeva«, 

»Haček« in pri Kmečki izobraževalni skupnosti. 
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