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Spoštovane bralke, spoštovani bralci Kmečkega koledarja 2019!

Liebe Leserinnen und Leser!

Ž

e od leta 1988 naprej si Kmečka izobraževalna skupnost prizadeva za raznoliko
izobraževalno dejavnost in s tem podpira domače kmetice in kmete pri njihovih
strokovnih izzivih.
Organizacija izobraževalnih prireditev in seminarjev ter strokovnih svetovanj, izvedbo ekskurzij na kmetijskem in gozdarskem področju, s posredovanjem praks za
študente in dijake iz slovenskih kmetijskih šol na koroških kmetijah, z izvajanjem
čezmejnih projektov, mednarodnim povezovanjem kmečkih ustanov – vse to so
naloge Kmečke izobraževalne skupnosti, ki s svojim delovanjem redno nagovarja
pretežno slovenske kmetice in kmete na južnokoroških tleh.
Od leta 2008 izdajamo tudi »Kmečke koledarje«. Vsak mesec na dveh straneh v
slikah in besedilih predstavljamo kmetije v obeh deželnih jezikih. Te kmečke družine
so našle svojo ustvarjalno pot, so samozavestne in ponosne na svoje delo, svoje
sposobnosti in svojo kulturo ter se identificirajo s svojim krajem.
Ob letošnjem okroglem jubileju obstoja je Kmečka izobraževalna skupnost zasnovala poseben projekt: izdajo knjige z naslovom »Naše kmetije na južnem Koroškem«.
Pomemben sestavni del knjige so besedila, ki so bila objavljena na kmečkih stenskih
koledarjih od leta 2008 do 2018. Zbornik je namenjen tako domačim kmeticam in
kmetom, kakor tudi kupcem, da lahko spoznajo raznolikost kmetijstva in zdravo
kmečko prehrano. Podrobno predstavljamo vsakdanjik na naših kmetijah z
najrazličnejšimi načini kmetovanja. Pregled kmetij vodi skozi vse doline, kjer živijo
koroški Slovenci in Slovenke in daje vpogled v globoko zakoreninjeno kmetijstvo in
njegovo tradicijo na našem naselitvenem območju. Skupno bo knjiga torej predstavila nad 115 različnih kmetij, ki so se – vsaka na svoj način – prilagodile gospodarskim in naravnim danostim.
Naša projektna sodelavka Olga Voglauer, ki je duša našega knjižnega projekta,
skrbi že vsa leta za izdajo »Kmečkega koledarja KIS«: navezuje stike z vsemi kmetijami, jih obiskuje ter jih tudi popisuje.
V sodelovanju z Mohorjevo založbo je letos uspelo vsebino koledarjev strniti v
knjigo, ki hkrati predstavlja tudi zbornik vzorčnih primerov slovenskega kmetijstva
na Koroškem.
Miha Zablatnik, Predsednik KIS
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letošnjem koledarju izpostavljamo ženski vidik na kmetijstvo. Okvirni pogoji
v kmetijstvu se spreminjajo in s tem se spreminja tudi pristop kmetic do svoje
okolice. Predstavljene osebnosti letošnjega koledarja ponujajo bralcu zelo diferencirani pogled na trenutne razvoje v družbi. Predstavljajo nam široki horizont kmetijske raznolikosti na Koroškem in izpostavljajo široko paleto odgovornosti, ki jih
prevzemajo ženske na kmetijah.
Kmetice so leta 2008 bile prve, ki so bile pripravljene sodelovati pri »Kmečkem
koledarju« KIS. Takoj so bile za projekt in samozavestno so predstavile njihove
kmetije in njihov osebni pogled na kmetijstvo. Letos smo kmetice iz leta 2008
ponovno poslikali in se ob izdaji knjige »Naše kmetije • Unsere Bauernhöfe«
odločili, da letošnji koledar ponovno namenimo njim, kajti brez njihove korajže
leta 2008 »Kmečki koledar« ne bi tako zaživel.
Moja zahvala velja vsem sodelujočim za pripravljenost k sodelovanju. Hvala tudi
za zaupanje in podporo!
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elo sem vesel, da sem lahko že sedmič sodeloval pri nastajanju kmečkega
koledarja. Tudi letos me je zopet 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. Koledarski del je tudi letos oblikovan razkošno in skuša
nuditi čim več informacij ter bo upam dober spremljevalec skozi leto 2019.

eit dem Jahr 1988 setzt sich die »Kmečka izobraževalna skupnost/Bäuerliche
Bildungsgemeinschaft« für ein vielseitiges slowenisches und zweisprachiges
Bildungsangebot in Südkärnten ein.
Die Veranstaltungen der KIS reichen von Seminaren, Fachsymposien, Exkursionen,
fachlicher Beratung bis hin zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und Vermittlung von Praktika für Studierende und Schüler aus Slowenien. Ziel ist es vor allem die
slowenisch sprechenden Bäuerinnen und Bauern anzusprechen und die Möglichkeit
eines gegenseitigen Austausches zu ermöglichen.
Seit dem Jahr 2008 erscheint jährlich unser »Südkärntner Bauernkalender«. Darin
widmen wir monatlich zwei Seiten einem bäuerlichen Betrieb und stellen diesen in
beiden Landessprachen vor. Jeder Bauernhof, jede Familie hat ihren Weg gefunden und
es ist immer wieder spannend, welche unterschiedlichen Strategien – wirtschaftlich,
ökologisch oder sozial – auf den Betrieben entwickelt werden.
Das 30-jährige Jubiläum der KIS hat uns dazu bewogen aus allen bisher vorgestellten
Bäuerinnen und Bauern ein Buch zu gestalten, welches gesammelt die Bauernhöfe
Südkärntens vorstellt. Es ist eine Zusammenschau der Ladwirtschaft in den drei Tälern,
in welchen slowenisch gesprochen wird: dem Rosental, Jauntal und Gailtal. Das Buch
stellt 115 verschiedene Betriebe vor und gibt Einblick in die vielseitige Landwirtschaft
Südkärntens. Mit dem Hermagoras Verlag ist es uns gelungen einen guten und erfahrenen Partner für das Buchprojekt zu finden
Hinter unserem Buchprojekt steht unsere Mitarbeiterin Olga Voglauer. Über all die
Jahre hat sie für unseren »Bauernkalender« bäuerliche Betriebe besucht und beschrieben. Entstanden ist nun ein Sammelband verschiedener vorbildlicher Betriebe, auf
denen auch die slowenische Kultur und Sprache einen eigenen Stellenwert hat.
Miha Zablatnik, Obmann KIS

er heurige Kalender ist den Bäuerinnen gewidmet. Die Rahmenbedingungen in
der Landwirtschaft ändern sich ständig und somit auch der persönliche Zugang
von Bäuerinnen gegenüber ihrem Umfeld. Als Frauen präsentieren sie uns den breiten
Horizont der landwirtschaftlichen Vielfalt Kärntens und heben die breite Palette an
Verantwortungen von Frauen im bäuerlichen Beruf hervor.
Die Bäuerinnen waren im Jahr 2008 die Ersten, welche dazu bereit waren im
»Bauernkalender« der KIS mitzuwirken, ohne zu wissen, wie dieses Projekt ankommen wird. Heuer haben wir viele dieser Bäuerinnen wieder fotografiert und uns im
Rahmen des Erscheinens unseres Buches »Naše kmetije • Unsere Bauernhöfe« dazu
entschieden, den heurigen Kalender wieder diesen Frauen zu widmen.
Ich bedanke mich bei allen, die beim Erscheinen der jährlichen Kalender und des
Buches mitgewirkt haben und mich unterstützt haben – vor allem bei allen bäuerlichen
Betrieben!

euer hatte ich schon zum siebenten Mal die Möglichkeit diesen Kalender zu gestalten. Es ist immer wieder ein Erlebnis, diese Bauernhöfe zu besuchen und zu
sehen, welche verschiedenartigen Betätigungsfelder es in der Landwirtschaft gibt. Es
ist eine gewisse Spezialisierung zu beobachten, da wahrscheinlich nur so ein wirtschaftliches Überleben möglich ist. All diese Eindrücke habe ich versucht, mit der Kamera zu erfassen. Der Kalenderteil ist auch heuer großzügig, übersichtlich und mit
vielen Informationen ausgestattet. Ich hoffe, dass der Kalender ein guter Begleiter
durch das neue Jahr 2019 sein wird.

Tomo Weiss
Fotografije & oblikovanje
Fotos & Gestaltung
Medijski partnerji/Medienpartner:
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»Naše kmetije • Unsere Bauernhöfe«

knjiga o kmetijah na južnem Koroškem; das Buch über die Südkärntner Bauernhöfe

Januar
PONEDELJEK • MONTAG

31

TOREK • DIENSTAG

SREDA • MITTWOCH

01

novo leto

02

Bazilij

b
Rajmund

07

08

Severin

e
Oton, Feliks

14
h

Neža (Janja)

21
28

09

Julijan

16

Marcel

22

Vincenc

23

k

29

Valerij

b

Viljem

Anton pušč.

c

30

17

Frančišek Sal.

Janez Bosko

c

24

Milena

d
Pavlin Ogl.

11

Marjeta Ogr.

18

Tatjana

25

06

trije kralji

12

d
2. ned. m. let.
Hilarij

g
Makarij

i
Spr. ap. Pavla

05

NEDELJA • SONNTAG

d

f

i

l
Martina, Hijacinta

10

SOBOTA • SAMSTAG

04

Angela

f

h
Henrik

03

PETEK • FREITAG

c

f

h

k
Tomaž Akv.

15

Genoveva

c

e
Pavel Pušč.

ČETRTEK • DONNERSTAG

19

g
3. ned. m. let.
Fabijan, Boštjan

j
Timotej, Tit

26

13
20
j

4. ned. m. let.
Angela Merici

27

l

a

a

b

31

01

02

03

c

dkozorog/Steinbock evodnar/Wassermann fribi/Fische goven/Widder hbik/Stier idvojčka/Zwilling jrak/Krebs klev/Löwe ldevica/Jungfrau atehtnica/Waage bškorpijon/Skorpion cstrelec/Schütze
sekanje lesa
Holzschlagen

presajevanje rastlin
Umtopfen und Umsetzen

prilivanje rožam
Blumengießen

gnojiti
Düngen

rez sadnega drevja
Obstbaumschnitt

sajenje dreves in grmov
Bäume und Sträucher pflanzen

striženje las
Haare schneiden

trebljenje plevela
Jäten und und Unkrautbekämpfung

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

mlaj
Neumond

polna luna
Vollmond

Naše kmetije, naše podeželje
V okviru vsakoletnega kmečkega koledarja, ki ga izdaja Kmečka izobraževalna skupnost, je bilo v enajstih
letih predstavljenih nad sto različnih kmetij iz južne Koroške. S tem smo hoteli v ospredje postaviti ljudi in družine našega podeželja, ki jih sicer redko opazimo. Njihov
način življenja in gospodarjenja ter njihove vizije želimo
širiti in predstaviti tudi ljudem, ki s kmetijstvom nimajo
opraviti vsak dan. V knjigi »Naše kmetije I Unsere Bauernhöfe« smo zbrali vse prispevke iz kmečkih koledarjev,
ki so nastali med letoma 2008 in 2018, da tako v strnjeni
obliki predstavimo pisanost kmetijstva na južnem Koroškem.

na pitanje prašičev. Delež kmetij, ki se ukvarjajo s plemenskimi svinjami, se je v zadnjem desetletju znižal.
Zelo zanimivo je, da imamo med kmetijami velik delež
ekoloških kmetij, ki jih je stalno več. Tako se s sonaravnim kmetijstvom ukvarja 29 % odstotkov vseh kmetij,
kar je znatno nad avstrijskim povprečjem.

Kmečke dobrote iz južne Koroške

S čim se ukvarjajo naše kmetije

Zanimivo je opazovati, koliko različnih pristopov in
poti vodi do uspeha. To se zrcali tudi v rezultatu, koliko
kmetij se ukvarja z dopolnilnimi dejavnostmi – skupno
namreč 41 % vseh kmetij, vključenih v KIS. Slej ko prej
pa se največ kmetij pri neposredni prodaji doma osredotoča na predelavo mesa, in velik delež teh kmetij ima
svojo klavnico s primernimi prostori za predelavo. V
zadnjih letih je v ospredju vedno več kmetij, ki se ukvarjajo z zelenjadarstvom in specialnimi kulturami. Južna
Koroška je zanimiva tudi s turističnega vidika, saj jezera
in neokrnjena narava vsako leto privabijo veliko turistov.
Turizem je za 11 % kmetij, ki se ukvarjajo s počitnicami
na kmetiji, tudi dodatna dohodkovna baza. Ravno
ekstenzivne kmetije iščejo nove možnosti, kako ohraniti
domačijo poleg službe. V zadnjih letih se je število rejcev
drobnice znatno povišalo in je naraslo na 27 %. To so
kmetije, ki prodajajo ovčje ali kozje meso, nekatere izmed njih pa so se osredotočile na prirejo mleka in predelavo le-tega v različne mlečne izdelke iz kozjega ali
ovčjega mleka.
Pomemben dodatni dohodkovni vir za kmetije je gozdarstvo. Skoraj vsaka kmetija na južnem Koroškem ima
tudi nekaj hektarjev gozdarskih površin. Predvsem na
pobočjih Karavank pa je za 21 % kmetij gozdarstvo glavni
vir dohodka in glavna gospodarska panoga.

Geografija južne Koroške je zelo razgibana in vpliva,
da najdemo najbolj intenzivno kmetijstvo v Podjuni, kjer
se kmetije večinoma ukvarjajo s prašičerejo in poljedelstvom. Rož in Ziljo zaznamuje veliko ekstenzivnih kmetij z govedorejo in travništvom. Pobočje Karavank pa je
zanimivo za rejce drobnice in za gozdarstvo.
Največji delež slovenskih kmetij na Koroškem se
ukvarja z govedorejo, in to v glavnem na ekstenzivni
način v obliki reje krav dojilj. Z leti se vse bolj opaža
opuščanje prireje mleka, s katero se ukvarja le še 26 %
vseh govedorejcev, v primerjavi z rejo krav dojilj, na katero se je specializiralo 67 %. S prašičerejo se ukvarja 19
% vseh živinorejcev, večina od teh pa se je osredotočila

S knjigo »Naše kmetije I Unsere Bauernhöfe« želi KIS
posredovati sliko o življenju na kmetijah južne Koroške.
Predvsem pa predstaviti raznolikost in lepoto našega
podeželja. Kmetijstvo ohranja našemu dvojezičnemu
ozemlju lepo in prepoznavno krajino, ki nam jo marsikdo zavida. S predstavitvijo kmetij z južne Koroške
krepimo zavest, kako potrebno je obdelovanje naših površin ter pridelovanje domačih dobrot in lokalnih živil.
Bolj ko so potrošniki in ljudje zunaj kmetijstva povezani
s kmetijstvom in bolj ko se zavedajo potrebe aktivnega
kmetovanja, bolj se kmetijstvo lahko ohranja in razvija
– v velikem in malem obsegu.

Struktura kmetij na južnem Koroškem
KIS spremlja strukturo kmetij na južnem Koroškem z
rednim anketiranjem svojih članov in podpornikov.
Tako je zajetih nad 600 kmetij in lastnikov površin. KIS
sprašuje lastnike kmetij vsakih pet do sedem let o njihovih kmetijskih dejavnostih, zadnjih spremembah na
kmetiji ter njihovih željah za prihodnost. Iz rezultatov
teh anket – zadnja je bila izvedena leta 2017 – je razvidno, da tudi kmetijstvo na dvojezičnem ozemlju Koroške
zelo zaznamujejo strukturne spremembe, ki zajemajo
vse avstrijske regije. Tretjina vseh kmetij je že povsem
oddanih v najem, malo več kot tretjina ljudi se s kmetijstvom ukvarja kot s stransko dejavnostjo in skoraj tretjina se čedalje bolj specializira, profesionalizira in glavnopoklicno vodi kmetijsko dejavnost. Glavnopoklicne
kmetije se večajo, pri čemer ostaja velikost stranskih
kmetij enaka.

Unsere Bauernhöfe
Im Rahmen des alljährlichen »Südkärntner Bauernkalenders«, herausgegeben von der Bäuerlichen Bildungsgemeinschaft, wurden im Laufe von elf Jahren mehr als
hundert verschieden Bauernhöfe aus Südkärnten präsentiert. Darin werden Menschen und Familien aus dem
ländlichen Raum vorgestellt, die viel zu selten von einer
breiteren Öffentlichkeit wahrgenommen und entsprechend gewürdigt werden. Ihre Art zu leben und zu wirtschaften soll einem breiten Publikum zugänglich gemacht
werden, um die Sensibilität für die bäuerlichen Belange
auch bei Menschen zu stärken, die an sich nicht aus der
Landwirtschaft stammen.
Die vorgestellten Bäuerinnen und Bauern geben einen
guten Überblick über ihre Motivationsfaktoren, warum
sie weiterhin ihrem Beruf – oder ihrer Berufung, wie es
viele nennen – nachgehen. Sie sprechen davon, was es
heißt, die Verantwortung einer Mehrfachbeschäftigung
zu tragen oder mit dem vielseitigen Aufgabenbereich einer Landwirtschaft zurecht zu kommen.
Das neu erschienene Buch »Naše kmetije I Unsere Bauernhöfe“ soll in die Buntheit des zweisprachigen Südkärntens Einblick gewähren. Maßgeblich dazu tragen die Bäuerinnen und Bauern mit ihrer Arbeit bei. Oft in großer
Bescheidenheit und Ehrfurcht vor der Schöpfung kümmern sie sich generationenübergreifend um die Familie,
verwalten den ihnen anvertrauten Grund und Boden für
ihre Nachkommen und prägen so unsere Kulturlandschaft. Sie geben uns eine regionale Identität, die uns mit
lokalen Köstlichkeiten beschenkt. Die enge und direkte Kooperation zwischen Bäuerinnen und Bauern sowie Konsumentinnen und Konsumenten ist unabdingbar für den
Erhalt der Landwirtschaft. Sie sichert die bäuerliche Struktur und den Erhalt der bäuerlichen Landwirtschaft, wie
wir sie tagtäglich im großen und kleinen Umfang in Südkärnten erleben.

Štefka in Franc Hirm

Kmetija pri Šolarju; Gornja vas, Suha/Oberdorf, Neuhaus

Februar
PONEDELJEK • MONTAG

TOREK • DIENSTAG

28

SREDA • MITTWOCH

29

ČETRTEK • DONNERSTAG

30

31

PETEK • FREITAG
Brigita Irska

SOBOTA • SAMSTAG

01

svečnica

d
Veronika

04

05

Agata

e
Lurška. M. B.

11

e

18
25

Sadot, Leon

l
Matilda, Aleksander

c

Rihard

13
20

Valentin, pepelnica

27

Gabriel

c

Hieronim

14

Peter, Irena

Roman

c

21

08

Gregorija

15

Apolonija

22

09

Julijana

16

6. ned. m. let.
Sholastika

23

10
g

7. ned. m. let.
Silvij, Aleš

j
Polikarp

03
e

g

j
Sed. sv. Petra

5. ned. m. let.
Blaž

d

g

i

l

26

07
f

i

19

k
Konstancij

Katarina, pust

h
Konrad

06
f

12

Reginald

h
Simeon

Doroteja

02

NEDELJA • SONNTAG

17
k

8. ned. m. let.
Matija

24

a

a

b

b

28

01

02

03

d

dkozorog/Steinbock evodnar/Wassermann fribi/Fische goven/Widder hbik/Stier idvojčka/Zwilling jrak/Krebs klev/Löwe ldevica/Jungfrau atehtnica/Waage bškorpijon/Skorpion cstrelec/Schütze
sekanje lesa
Holzschlagen

presajevanje rastlin
Umtopfen und Umsetzen

prilivanje rožam
Blumengießen

gnojiti
Düngen

rez sadnega drevja
Obstbaumschnitt

sajenje dreves in grmov
Bäume und Sträucher pflanzen

striženje las
Haare schneiden

trebljenje plevela
Jäten und und Unkrautbekämpfung

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

mlaj
Neumond

polna luna
Vollmond

Štefka in Franc Hirm

Kmetija pri Šolarju; Gornja vas, Suha/Oberdorf, Neuhaus

Š

tefka se je primožila na Hirmovo kmetijo v Gornjo
vas. Ker sama prihaja iz kmečke družine, je delo na
kmetih že poznala in zanjo vsakdanjik na kmetiji ni
bil nič novega.
Hirmovi so se na kmetiji popolnoma posvetili prašičereji in predelavi mesa. Leta 2000 sta se Franc in Štefka
odločila, da ustanovita lastno mesnico s prodajalnico na
Rudi. Franc se je izučil za mesarja, in to je olajšalo odločitev. Klavnico imajo Šolarjevi kar doma na kmetiji, kjer
vse zakoljejo sami. Svinjsko meso skoraj izključno prihaja iz lastne proizvodnje. Skupno imajo 15 plemenskih
svinj in vse pujske pitajo za mesnico.
Vsak dan v tednu je pri Hirmovih določen za posebno
delo. Ob ponedeljkih koljejo, ob torkih razrežejo meso,
ob sredah pripravijo stvari za klobase, ob četrtkih delajo
klobase in salame in ob petkih postorijo vsa dela, ki so
preostala, oziroma uredijo stvari, ki so prišle vmes.
Goveje meso dokupujejo od bližnjih kmetov in ga nato
predelajo v lastni klavnici. Ker je Franc tudi lovec, so
Hirmovi znani po tem, da je pri njih občasno na voljo
tudi divjačina.
Odkar imata prodajalnico na Rudi, je Štefka tam
večkrat na teden ob dopoldnevih ter poskrbi za gladek
potek dela in prodaje, saj se je izučila za prodajalko, preden se je poročila. Sicer pa imajo slej ko prej organizirano
tudi prodajo mesa na domu. Na kmetiji stranke meso
lahko kupijo naravnost iz klavnice. Stranke zelo cenijo,
da prihaja meso iz domače proizvodnje in da gre vedno
za regionalne proizvode, pravi Štefka.
Zaupanje strank v proizvod je zelo pomembno. Iz tega
razloga sta tudi Štefka in Franc že večkrat sodelovala na
sejmu »Dobrote slovenskih kmetij« na Ptuju v Sloveniji,
kjer sta prejela že več znakov kakovosti in zlatih priznanj.
Hirmova sta na Ptuju zastopana tudi z lastno stojnico, na
kateri prodajata svoje proizvode. Zelo sta navdušena
nad sejmom in ga drugim kmetom lahko samo priporočita. Štefka je prepričana, da je sodelovanje na Ptuju zelo
dobra reklama zanju in prav poročanje v slovenskih
medijih zelo učinkuje.

Š

Hirmovim koristi tudi slovenščina. Vse njihove tiskotef ka ist auf einem Bauernhof aufgewachsen
vine in znaki so dosledno dvojezični. Pri njih nakupuje
und hat auf den Šolar-Hof in Oberdorf bei Neutudi veliko strank iz Slovenije. Štefka pravi, da se stranke
haus eingeheiratet. Štef ka und ihr Mann Franz
ravno na dvojezičnost dobro odzivajo.
haben sich ganz der Schweinezucht und FleischverPoklic kmetice je za Štefko zelo raznolik. Predvsem ji
marktung
gewidmet. Am Hof ist ein eigener Schlachtugaja, da je na kmetiji vedno dovolj časa za pogovor z
hof
mit
entsprechenden
Verarbeitungsräumen eindomačimi in možem. Čas si sama odmeri in odloča o
gerichtet.
Franz
ist
von
Beruf
gelernter Fleischer und
njem. Predvsem zvečer, ko je vse delo narejeno, in ob
Štef ka gelernte Einzelhandelskauffrau. Beide Berufe
nedeljah najdejo mir za družinsko življenje.
Hirmova kmetija je bila tudi že cilj marsikatere stro- kommen ihnen am Hof sehr recht. Ihr Alltag ist vielkovne ekskurzije, v okviru katere so si ogledali klavnico fältig, da am Hof geschlachtet wird und im Geschäft
in mesnico. Kmetijo so si prišli ogledat iz različnih krajev in Ruden die Produkte vormittags von Dienstag bis
Slovenije in Avstrije. Štefko veseli, da se na njihovi domačiji vedno znova najdejo ljudje, ki se zanimajo za to, Samstag verkauft werden. Štef ka sorgt für einen gekako sta z možem uredila in preusmerila kmetijo. Pravi, regelten Ablauf dieser Tätigkeit. Für ihre Fleisch- und
Wurstprodukte werden die am Hof gehaltenen
da se bo tudi v prihodnje razveselila vsakega obiska!

»Na kmetijah je tako: če hočeš, potem vse gre!«

Schweine verwendet. Das Rindfleisch wird von Bauern aus der Region bezogen. Franz ist auch leidenschaftlicher Jäger und erweitert so die Angebotspalette mit Wild. Auf Bestellung richtet Štef ka auch
Buffets mit ihren Hofprodukten aus. Für ihre Produkte hat Familie Hirm bereits unzählige goldene
Auszeichnungen erhalten.

»Der Wille zählt!«

Nadja Mochar-Marko

Kmetija pri Pušniku; Nagelče, Škocjan/Nageltschach, St. Kanzian

Marec März
PONEDELJEK • MONTAG

TOREK • DIENSTAG

25

SREDA • MITTWOCH

26

ČETRTEK • DONNERSTAG

27

28

PETEK • FREITAG

SOBOTA • SAMSTAG

01

Albin

Neža Pr.

d
Kazimir

04

Hadrian
pustni torek

e
Sofronij

11
18

Gregor. Vel.

25

12
19

Jožef

13

Kristina

26

c

Felicita, Perpetua

20

Klavdij
pomlad

Matilda

27

c

dan žena , Janez od. B.

14

Nikolaj iz Fl.

21

Klemen

d

28
d

Frančiška R.

15

Lea

22

Hilarij

29
d

1. postna nedelja
Makarij, Emil

16

Viktorijan

23

2. postna nedelja
Patrik

30

17
k

3. postna nedelja
Gabrijel

b
Amadej

10
h

j

a
Bertold

09

03
e

h

j

a
Bojan

08

9. ned. m. let.
Kunigunda

e

g

j

l
Lidija

07
g

i

l
Evgenija

06
f

i

k
Lucija

Miroslav
pepelnica

f

h
Ciril. Jer.

05

02

NEDELJA • SONNTAG

24
b

4. postna nedelja
Kornelija, Modest
poletni čas

e

31
e
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Kmetija pri Pušniku; Nagelče, Škocjan/Nageltschach, St. Kanzian

N

a Pušnikovi kmetiji v Nagelčah pri Šentprimožu
se težiščno ukvarjajo s kmečkim turizmom. Imajo
pa tudi celo vrsto različnih živali: krave, prašiče,
kure, race, koze, mačke, zajce, konja in psa.
Nadja prihaja iz kmečke družine in se je na Pušnikovo
domačijo primožila. Pušnikovi so zgodaj začeli oddajati
sobe turistom, saj je okolica Klopinjskega in Zablaškega
jezera že od zgodnjih 50. let 20. stoletja znana kot turistični kraj.
Za Nadjo ni bilo vprašanje, ali bo kmetica, to je bilo
jasno, ker je hotela živeti z Milanom.
»Na kmetiji cenim, da nimam takega stresa kakor
morda zaposleni v kaki pisarni. Ker smo kmetje samostojni, si lahko sami uredimo delo in delovni čas. Nismo
tako hudo pod pritiskom, in to je veliko vredno!«
Nadja uživa, da se v družini razumejo in živijo harmonično življenje. Nadja in Milan se zavedata, da so temelje
za današnji pozitivni položaj kmetije položili starši s trdim delom. Delo na kmetiji so si v družini razdelili; vsako
jutro sedejo za mizo in se dogovorijo, kaj je treba urediti
čez dan. Dela na kmetiji v glavnem opravlja Nadjin mož
Milan. V poletnih mesecih pa seveda gostje pritegnejo
največjo pozornost Pušnikove družine. Tedaj delo na
kmetiji stopi malo v ozadje, ker bi sicer zmanjkalo časa.
Na kmetiji se ukvarjajo z raznolikimi dejavnostmi in se
niso omejili na eno samo produkcijsko smer. Imajo tri
hektarje gozda, sedem hektarjev lastne obdelovalne površine, sedem hektarjev pa so najeli od kmetov, ki ne
kmetujejo več. Nadja je prepričana, da samo z dohodki
s kmetije ne bi shajali: »Denar prinašajo turisti, to je vsem
jasno. In če je le mogoče, ta dohodek iz turizma poskušamo ohraniti.«
V teku let so Pušnikovi sobe nekoliko spremenili in jih
opremili po pričakovanjih turistov.
Pri Pušniku so na počitnicah v glavnem družine z otroki, ki so seveda dobrodošli tudi tedaj, ko so otroci že

N

odrasli. Zato imajo precej stalnih gostov, ki prihajajo že
adja ist auf einem Bauernhof aufgewachsen
več kot deset let ali že kar desetletja. So pa tudi gostje, ki
und hat mit 23 Jahren ihren 24-jährigen Mann
pridejo enkrat in drugič želijo videti spet kaj novega.
Milan geheiratet. Ihm zuliebe ist sie Bäuerin
»V tej regiji gostje cenijo predvsem naša mala topla je- am Puschnikhof in Nageltschach bei St. Primus gezera. Počitnice na kmetiji pa so posebno zanimive za
take goste, ki želijo doživeti domačnost, vzpostaviti stik worden. Die unmittelbare Nähe zum Turner- und
s kmečko družino, z naravo in živalmi. To so posebnosti, Klopeiner See hat schon die Schwiegereltern vor mehr
als 60 Jahren dazu bewogen, sich mit dem Tourismus
ki jih doživiš le na kmetiji.«
Gostje vedno znova pravijo, da je počitniško življenje zu befassen.
na kmetijah bolj sproščeno kot v hotelih.
Nadja und Milan haben diesen Weg weiterverfolgt
Pušnikovi ponudijo gostom za zajtrk večinoma lastne und ihren Hof zu einem beliebten Urlaubsort gepridelke: sveže mleko, maslo, jajca, med, marmelado, sa- macht. Als Bäuerin gefällt Nadja vor allem die freie
lame, šunko, skuto – vse, kar pač pridelajo doma.
Zeiteinteilung, die in der Hochsaison aber doch etwas
Gostje pridejo na Pušnikovi kmetiji tudi v stik s slovenščino. Za Nadjo je samoumevno, da slovenščine ni treba eingeschränkt ist. Die Arbeit im Stall, am Feld und im
skrivati. Gostje slovenščino tudi pozitivno sprejemajo. Wald verrichtet zum größten Teil Milan, Nadja überInformaciji o svoji turistični ponudbi in hiši so priložili nimmt die Aufgaben in der Frühstückspension und
tudi majhen glosar s preprostimi slovenskimi stavki. Po im Haushalt. Der Hof umfasst 3 Hektar Wald, 7 Hektar
svojem dopustu je že marsikateri gost zapustil Pušni- eigene und 7 Hektar gepachtete Nutzfläche. Auf den
kovo kmetijo z znanjem vsaj enega kratkega slovenskega Zusatzerwerb aus dem Tourismus könnte die Familie
stavka.
nicht verzichten.

»Na kmetijah teče čas drugače.«

Auf dem Puschnikhof verbringen vor allem Familien mit Kindern ihren Sommerurlaub, manche seit
Jahrzehnten. Das Frühstück stammt aus eigener Produktion, und die Urlaubskinder freuen sich, dass sie
viele Tiere aus der Nähe kennenlernen können. Am
Hof gibt es Kühe, Kälber, Schweine, Hühner, Enten, Ziegen, Katzen, Hasen, ein Pferd und einen Hund. Und
auch die Sprachkenntnisse der Gäste werden erweitert, denn die Zweisprachigkeit wird am Puschnikhof
gelebt. So hat schon mancher Gast ein paar Worte
oder kurze slowenische Sätze vom Urlaub mitnehmen können.

»Auf den Bauernhöfen
läuft die Zeit anders.«

Leni Isopp

Kmetija pri Lebnu; Gorinčiče, Šentjakob v Rožu/Gorintschach, St. Jakob i. R.

April
PONEDELJEK • MONTAG

01

Hugo

TOREK • DIENSTAG

02

Franč. P.

f

08

Albert

15

09

Valtruda

Bernardka L.

22
29

Apolonija

Jurij, Voiteh

Pij V.

f

23

Izidor

10
17

Rudolf

Stanislav

24

11

veliki četrtrk
Elevetrij

18
25

Irenej Sirn.

g

12

Lazar

veliki petek
Ema

19

Martin

26

5. postna nedelja
Janez Sal.

13

velika sobota
Hilda

20

cvetna nedelja
Valerjan

27

14
k

21

velika noč
Anzelm

b
Hozana K.

07
h

k

b
Mati d. sveta

06

NEDELJA • SONNTAG

h

j

a
Marko

SOBOTA • SAMSTAG

05

Vicenc

j

a
Fidelis

04

PETEK • FREITAG

g

i

l

c
Katarina S.

16

ČETRTEK • DONNERSTAG

f

i

l
vekikonočni ponedeljek
Leonid

03

Irena

f

i
Helena

SREDA • MITTWOCH

c
bela nedelja
Vital

28

d

d

d

e

e

f

30

31

01

02

03

04

f
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Leni Isopp

Kmetija pri Lebnu; Gorinčiče, Šentjakob v Rožu/Gorintschach, St. Jakob i. R.

L

eni živi skupaj z najmlajšim sinom Markom in njegovo družino na Lebnovi kmetiji v Gorinčičah pri
Šentjakobu v Rožu.
Vsega skupaj imajo sedemnajst hektarjev zemlje – gozdove, travnike in polja. Lebnovi se ukvarjajo z več
stvarmi: imajo krave dojilje, nekaj prašičev in kur ter
konje.
Danes se s kmetijstvom ukvarja predvsem sin Marko.
Prej pa je kmetijo v glavnem vodila Leni, saj je bil njen
medtem že rajni mož Toni zaposlen pri avstrijskih železnicah. Ker pa je imel tam izmensko delo, je lahko delo
na kmetiji povezal s službo.
Ko se pogovarjamo o razvoju kmetije, Leni pomisli na
stare čase in omeni, da so se stvari precej spremenile,
odkar se je primožila na Lebnovo kmetijo. S taščo je
molzla krave na roko in tudi zunaj na travnikih in poljih
je bilo še veliko dela, ki ga tedaj še niso opravljali stroji.
»Tega si dandanes človek ne more več predstavljati, če
tega ni sam doživel!« je prepričana in se hkrati sprašuje,
kako je bilo mogoče, da so vendarle vse postorili in
zmogli. S štirimi otroki ni bilo vedno lahko.
»Pravzaprav je bilo tedaj delo na prvem mestu, otroci
pa so morali počakati,« omeni Leni, ki se ji to zdi danes
škoda, čeprav takrat ni vedela, kako bi lahko ravnala
drugače.
Življenje pri Lebnovih je bilo vedno razgibano, saj se je
na kmetiji stalno kaj spreminjalo. V teku časa je bilo treba
obnoviti in dvigniti stanovanjsko hišo – stara je že nad
štiristo let –, ker se je družina večala. Poleg hiše pa sta z
možem v tistem času še marsikaj preuredila v hlevu in
okoli hiše, tako da gre danes delo veliko lažje od rok.
Dolgo tradicijo ima pri Lebnu tudi peka kruha. Leni ga
speče enkrat na teden, in na to so se ljudje navadili in

redno prihajajo ponj. Sicer pa Leni nima določenega dne
za peko – peče tedaj, kadar se ji da, saj ne želi biti pod
pritiskom drugih.
Na vprašanje, kako gleda na današnjo družbo, pravi,
da marsičesa ne razume. Hudo se ji zdi, da družba premalo ceni kmečke pridelke. Poleg tega zelo obžaluje, da
danes mali kmetje ne morejo preživeti brez stranskega
dohodka. Dejstvo, da se na kmetiji lahko posvetiš stvarem, ki te zanimajo, in si lahko včasih med delom vzameš
tudi čas zase, pa je zanjo največja ugodnost v tem poklicu. Ne more si predstavljati, da bi živela na kmetiji, kjer
bi bilo samo delo in časovni pritisk in ne bi bilo časa za
nobeno drugo stvar. Obžaluje, da pa na velikih kmetijah
gre razvoj prav v to smer. Meni, da bi morala biti povezanost z naravo bolj v ospredju.

»Vedno mi je kdo pomagal, nikoli nisem bila sama!«

L

eni lebt mit der Familie ihres jüngsten Sohnes
Marko auf dem Lebn-Hof in Gorintschach bei St.
Jakob im Rosental. Jahrzehnte hat sie gemeinsam mit ihrem bereits verstorbenen Mann Toni die
Geschicke am Hof geleitet und den Strukturwandel
in der Landwirtschaft erlebt. Seit ihrer Heirat hat sich
auf dem Hof viel geändert. Früher wurden die Kühe
von Leni und ihrer Schwiegermutter händisch gemolken, und auf den Äckern und Feldern musste
kräftig zugepackt werden. Die Familie wurde größer,
die Kinder wuchsen heran, und auch das Bauernhaus wurde erweitert und renoviert. Da Toni bei den
ÖBB beschäftigt war, hatte Leni den Hof in Pacht. Nach
Tonis Tod übernahm Marko den Betrieb und führt
ihn heute im Nebenerwerb mit Mutterkuh- und
Pferdehaltung.
Die gesellschaftliche Bedeutung der Landwirtschaft
sei vielen nicht bewusst, ist Leni überzeugt. »Unsere
bäuerlichen Produkte werden nicht genug geschätzt.
Kleine Betriebe können von der Landwirtschaft
kaum oder gar nicht leben, ohne etwas dazuzuverdienen!« meint Leni. Über all die Jahre hat sie es immer sehr geschätzt, dass man sich als Bäuerin die Zeit
selbst einteilen kann. Heute, auf den immer größer
werdenden Betrieben, sieht sie diesen Vorteil nicht
mehr als selbstverständlich an.

»Ich wurde immer
unterstützt und
war nie allein!«

Inge Olip

Kmetija pri Kališniku; Sele/Zell

Maj Mai
PONEDELJEK • MONTAG

TOREK • DIENSTAG

29

SREDA • MITTWOCH

30

praznik dela
Jožef

01

ČETRTEK • DONNERSTAG
Boris

g
Dominik, Marija

06

07

Gizela

i
Servacij, Fatima M.

13

i

14

Bonifacij

l
Bernadin Sien.

20

21

Valens

27

15

Zofija

28

f

Pahomir

22

Julija

Janez Nepomuk

29

g

Antonin

16

Renata

23

g

30
g

10
17

Jošt

Florijan

24

Vincenc

obiskanje s. M.

04

NEDELJA • SONNTAG
3. velikon. ned.
Angel

h
Olga

11

Janez I.

18

4. velikon. ned.
Pankracij

25

12
l

6. velikon. ned.
Peter

b
Breda

05
h

k

b

e
Gosp. vnebohod
Ferdinand

03

k

b

d
Maksim

09

SOBOTA • SAMSTAG

h

j

a

d
Viljem

08

Filip, Jakob

g

j

a

c
Avguštin, Ai.

Viktor, Milan

02

PETEK • FREITAG

19
c

6. velikon. ned.
Filip Neri

26

e

e

f

31

01

02

h
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Inge Olip

Kmetija pri Kališniku; Sele/Zell

I

nge je dokončala Višjo šolo za gospodarske poklice v
Šentpetru pri Šentjakobu v Rožu in se je potem najprej
zaposlila pri podjetju Billa. Ko pa se je zanjo začel
zanimati Toni, je postalo jasno, da bo postala kmetica.
Ker prihaja tudi sama iz kmečke hiše blizu Kališnikove
kmetije v Selah in je dela na kmetiji vajena od otroških
nog, se je dobro zavedela, kaj jo čaka. Biti kmetica pomeni zanjo, da ima veliko osebno svobodo in možnost,
da samostojno odloča in ureja delovni in prosti čas.
Pri Kališniku so v kmečko življenje vključeni tudi otroci.
Inge meni, da se otroci že zelo zgodaj privadijo na to, da
je treba prijeti za delo. To se jim zdi tudi samoumevno.
Prepričana je, da številni otroci nimajo te možnosti in
zapravijo veliko časa z računalniškimi igrami in pred
televizijo. Kot kmetica ima otroke okoli sebe. Zaposlene
ženske so prisiljene, da svoje otroke že navsezgodaj vozijo v vrtec in upajo, da bo otrokom kdo drug posredoval
vrednote, ki jih po Inginem mnenju najbolje posreduje
družina sama. S tega vidika so zanjo kmetice v zavidljivem položaju. Kadar pa pomisli, da druge ženske prihajajo domov štirinajstkrat na leto s plačo in si privoščijo
to in ono, se ji včasih zahoče, da bi bila na njihovem
mestu.
Inge, Toni in otroci so si naloge razdelili. Med letom so
obdobja, ko se nabere res veliko dela – predvsem tedaj,
ko se križajo šola, hlev, gospodinjstvo, delo v gozdu in še
kaj drugega. Veliko časa zavzame pripravljanje gozdnih
cest in poti. Odkar se je Inge primožila na kmetijo, so
zgradili že nekaj kilometrov novih gozdnih poti, ki so
nujno potrebne za brezhibno delo v gozdu. V teh napornih časih vsakdo ve, da mora zagrabiti za delo, in ne
čaka, da ga bo opravil kdo drug namesto njega. So pa

tudi obdobja, zlasti v počitnicah, ko so otroci doma, živina je na paši, delo v gozdu miruje in se čisto mirno
lotijo kakega dela.
Kališnikova kmetija je gorska kmetija in je velika 126
hektarjev. Od tega je 110 hektarjev gozda in približno 16
hektarjev obdelovalne površine.
»Res je, da je na gorskih kmetijah več ročnega dela, ker
neuglajenih in strmih pobočij s stroji ne moremo obdelati,« pravi Inge. Tako pokosi Inge majhne površine s koso
sama, kadar pa so površine večje, jim pomagajo kosci.
Gozdarstvo ureja v glavnem Toni. Inge je sicer opravila
nekaj tečajev za gozdarjenje, a z gozdom se ukvarja bolj
ob robu. Z njim jo povezuje predvsem lov, ki je zanjo prav
posebno razvedrilo. Kališnikovi imajo lastno lovišče in
ko je čas za lov, hodi Inge rada na prežo.

»Ženske z drugimi poklici dobijo plačo
štirinajstkrat na leto. Kmetice tega nimamo.«

I

nge stammt von einem Bauernhof in Zell Pfarre
und absolvierte die Höhere Schule für wirtschaftliche Berufe in St. Peter bei St. Jakob im Rosental.
Eine Zeitlang war sie bei »Billa« beschäftigt. Als sie
mit dem Kališnikbauer Toni eine Beziehung einging,
war klar, dass sie Bäuerin wird. Der Kališnik-Hof umfasst 126 ha, davon 110 ha Wald und 16 ha Nutzfläche.
Inge gefällt an ihrem Beruf, dass sie über ihre Zeit
frei verfügen kann und die Kinder nicht am frühen
Morgen in den Kindergarten zu bringen sind. Sie erzieht sie daheim, vermittelt ihnen ihre Werte, und so
lernen sie schon früh anzupacken und vergeuden
ihre Zeit nicht mit Computerspielen und Fernsehen.
Weil sie überall mithelfen, sind sie auch bei technisch
anspruchsvollen Arbeiten sehr geschickt. So gesehen
hat ihr Beruf viele Vorteile, wenn sie aber an die ›Bezahlung‹ denkt, würde sie manchmal gern mit einer
Erwerbstätigen tauschen.
Wenn die Kinder zur Schule gehen, fängt der Tag
früh an, sie müssen schon vor sechs Uhr morgens an
der Bushaltestelle stehen. Wenn sie nach Hause kommen, gehen sie noch zur Musikschule oder zum Training, was Organisationstalent erfordert, weil sie oft
gefahren werden müssen. Neben der Arbeit im Haus
und Stall nimmt auch der Ausbau der Waldwege viel
Zeit in Anspruch, was aber notwendig ist, um die Bewirtschaftung des Waldes zu gewährleisten. Aus Slowenien und Tschechien kommen zu den Olips auch
Praktikanten aus den Forstschulen, die frischen Wind
in die Familie bringen.
Als Jägerin geht Inge auch gern in den Wald auf die
Pirsch. Entspannung holt sie sich noch beim Fotografieren, Malen und bei ihren Blumen.

»14 Gehälter im Jahr –
das haben wir
Bäuerinnen nicht.«

Melitta Reichmann

Kmetija pri Linčiju; Moščenica, Bilčovs/Moschenitzen, Ludmannsdorf
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Melitta Reichmann

Kmetija pri Linčiju; Moščenica, Bilčovs/Moschenitzen, Ludmannsdorf

M

elitta je marsikateri in marsikateremu znana
zaradi svoje politične dejavnosti v Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov, za katero se je v
preteklosti vedno znova zavzemala – včasih bolj, potem
spet malo tišje. Angažirana kmetica z Moščenice ima tri
odrasle hčere – Danico, Mileno in Nadjo –, ki so se vse
že izučile ali doštudirale in zdaj hodijo po svojih poteh.
Skupaj z možem Rupijem sta kmetijo že predala v roke
mlajše hčere Nadje in njenega prijatelja Andrejasa Škofa,
ki zdaj uspešno nadaljujeta kmečko dejavnost pri Linčiju.
Melitta se je iz nekmečke družine zelo mlada primožila
na Linčijevo domačijo. Tedaj sta se z Rupijem odločila,
da bosta živela od kmetije. Kmetica je postala iz ljubezni
do svojega moža. Pravi, da je bila tedaj mlada in ni vedela,
kaj jo čaka. Rekla si je, da bo že šlo in da se lahko človek
vsega nauči. Seveda se je bilo treba v začetku tudi potruditi in se uveljaviti kot ženska, ki ne prihaja iz kmečke
družine. Tedaj so pod eno streho živele štiri generacije,
vse se je dogajalo v skupni kuhinji in včasih je Melitta
pogrešala kak kotiček, kamor bi se lahko mlada družina
umaknila. S časom pa se je vse tako uredilo, da so skupaj
vse prestali.
Kakor je običajno v drugih kmečkih družinah, so tudi
pri Linčiju vedno vsi držali skupaj in pomagali drug drugemu. Melitta pravi, da prav to daje energijo – seveda
pa tudi to, da se med delom tudi lahko spočije, saj na
kmetiji ni vedno enako veliko dela. Vmes igrajo kakšno
igro, malo pokvartajo, včasih gre zvečer malo ven ali pa
nekaj dni na oddih. Melitta zelo rada rešuje uganke in
tako vedno znova sodeluje pri raznih kvizih na radiu. Pri
tem je že dobila razne nagrade, kakor na primer slike
ali pa potovanja.
Melitta ugotavlja, da danes veliko kmetijskih obratov
vodijo ženske – bodisi zato, ker hodi mož na delo, ali pa
zato, ker je že upokojen. Obžaluje, da se javnost in tudi

M

kmetje sami ne zavedajo dela, ki ga na kmetijah opravelitta hat sehr jung auf den Linči-Hof in Moljajo ženske. Pravi, da razume dejstvo, da so žene v javschenitzen bei Ludmannsdorf eingeheiratet.
nosti tako malo prisotne: »Marsikatera si misli: Saj imam
Da sie nicht aus einer Bauernfamilie stammt,
že doma dosti dela, in zdaj naj bi se angažirala še v po- war alles neu, sie musste auch lernen, sich in einem
litiki? Potem nobeno delo ne bo prav narejeno; boljše je,
Haushalt mit vier Generationen als Frau durchzusetda je vsaj doma vse urejeno.«
Prepričana je, da bi ugled ženskega dela na kmetijah zen. Manchmal vermisste sie einen Platz, wohin sie
narasel, ko bi bile kmetice tudi solastnice kmetij. Mladim sich zurückziehen hätte können. Aus Liebe zu ihrem
kmeticam svetuje, naj si upajo hoditi po svoji poti, saj ni Mann Rupi ist sie Bäuerin geworden. Heute haben
treba vedno streči drugim. Pravi, da se dela na kmetiji Melitta und Rupi ihren Hof bereits an ihre jüngste
ni treba nikomur bati. Ravno možnost, da si kot kmetica Tochter Nadja und deren Freund Andrej verpachtet.
lahko sama razporedi čas, je Melitti ena najbolj simpa- Der Hof umfasst inklusive Pachtflächen etwa 20 ha
tičnih strani tega poklica. Sicer pa v družbi opaža, da se
Wiesen und Felder und 17 ha Wald. Melitta stellt fest,
ugled kmetov in kmetic izboljšuje. Kmetice in kmetje se
morajo dandanes vedno bolj izobraževati, če želijo sle- dass viele landwirtschaftlichen Betriebe in der Praxis
diti razvoju. Zdi se ji, da postaja družbi in nekmečkemu von Bäuerinnen geleitet werden, und es tut ihr leid,
prebivalstvu ohranjanje naše narave in regionalne iden- dass diese Arbeit nicht wirklich anerkannt wird. Juntitete pomembna vrednota, in prepričana je, da lahko gen Bäuerinnen rät sie, ihren eigenen Weg zu gehen,
ravno na tem področju prispeva kmetijstvo svoje in si man muss nicht immer alles den anderen zuliebe
tako še naprej izboljšuje svoj glas.
tun. Und auch vor der vielen Arbeit müssen sie sich

»Narava nam je bila podarjena. Imamo nalogo,
da jo ohranimo za naše otroke in vnuke!«

nicht fürchten, denn es gibt auch sehr angenehme
Seiten des Berufs, wie die Möglichkeit der freien
Zeiteinteilung. So ist sie ihre eigene `Chefin´. Ihr
scheint, das Image der Bauern habe sich etwas verbessert. Ganz wichtig ist ihr auch die Weiterbildung,
um mit der Entwicklung in der Landwirtschaft
Schritt halten zu können. Der Umgang mit der Natur
ist für viele Menschen ein wichtiger Faktor geworden,
zu deren Gesunderhaltung die Landwirtschaft beitragen kann.

»Die Natur ist ein
Geschenk. Wir müssen
sie für unsere Kinder
und Enkel erhalten.«

Kati Kert

Kmetija pri Kertu; Konovece, Bistrica nad Pliberkom/Gonowetz, Feistritz ob Bleiburg
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Kati Kert

Kmetija pri Kertu; Konovece, Bistrica nad Pliberkom/Gonowetz, Feistritz ob Bleiburg

K

ati Kert živi s svojo družino v Konovecah pri Pliberku. Skupaj z možem Petrom imata hčerki in
sina. Kmetijo obdelujeta z možem in poleg tega
oba hodita na delo. Kertovi se ukvarjajo s prašičerejo in
poljedelstvom.
Kati je po poklicu negovalka ostarelih in je hodila na delo,
še preden so se rodili otroci. Vedno si je želela, da bi ostala
doma pri otrocih, dokler bi le šlo, ko pa bi bili večji, bi spet
hodila v službo. Kati zdaj spet rada dela v svojem poklicu
in pravi, da sta s poklicem in kmetijo doma povezani dve
srčni želji.
Kmetovanje jo je vedno veselilo. V začetku, ko se je primožila na kmetijo, ji je bilo težko, saj se na kmetovanje
ni spoznala. Ampak njen mož Peter ji je s svojim pozitivnim načinom vse razložil in jo spodbujal. Tako se je vsega
naučila. Za Kati je poklic kmetice nekaj lepega, pravi
zaklad. Veliko prednost kmetij vidi v tem, da je še možno
živeti intenzivno družinsko življenje. Ko je bila doma pri
otrocih in je bila predvsem kmetica, je najbolj uživala.
Prepričana je, da je tudi družinsko življenje na kmetiji
bolj kakovostno, ker je vsaj eden od staršev vedno doma.
Na ramenih kmetic sloni veliko dela: od nalog v gospodinjstvu, vzgoje otrok, dela v hlevu pa tja do oskrbovanja
in negovanja staršev, starih staršev ali drugih oseb, ki
živijo na kmetiji. Na žalost precejšen delež teh opravil
navzven ni opazen. Kmetice pogosto mislijo, da so manj
vredne od tistih, ki hodijo v službo. Prav iz tega razloga
se Kati zdi zelo pomembno, da so kmetice ponosne nase
in na vse, kar delajo in opravljajo.
Potem ko se je Kati primožila na Kertovo kmetijo, so v
hiši živele tri generacije. To je doživljala kot nekaj zelo
lepega – predvsem za svoje otroke. Uživala je, ko je videla, kako se dedek uči z njenimi otroki in jim bere iz
knjig. Kadar so bili otroci z dedkom in babico, ji je bilo
posebno lepo.
Kertovi so zelo verna družina. Skupaj molijo in skupaj
hodijo v cerkev. Kati pravi, da je zanjo Bog tisti, ki jih

vodi. Vera ji daje moč za vse. Podoben odnos ima tudi
do narave: »Narava nam vse to da in mi smo dolžni iz
tega nekaj narediti, ne pa opuščati naša polja!«
S tem prepričanjem se je vedno zavzemala tudi za generacijo starejših, ki mlajšim predajajo svoje kmetije.
Kadar se v njenem prijateljskem krogu pogovarjajo o
starejših na kmetijah in se kdo pritožuje nad delom na
kmetiji, je njen odgovor: »Kdo ti pa podari od danes na
jutri svoje premoženje kar tako? Tako trdo so delali z
lastnimi rokami, vse so vam izročili, in ti nameravaš
kmetovanje kar opustiti? To je tako, kot da si vsadil rožo,
a je ne zalivaš!«
V tem smislu Kati upa, da bo tudi v prihodnje zadosti
zagnanih kmetic in kmetov, ki bodo vzdrževali kmetije
in skrbeli za našo zdravo naravo.

»S kmetijstvom in živalmi sva od nekdaj povezana.«

K

ati lebt mit ihrer Familie in Gonowetz in der
Gemeinde Feistritz ob Bleiburg. Sie stammt
nicht aus einer Bauernfamilie und ist aus
Liebe zu ihrem Mann Bäuerin geworden. Ihr Besitz
umfasst 20 ha, davon sind 6 ha Wald und 14 ha Wiesen und Äcker.
Kati ist ausgebildete Altenpflegerin und ist im Pflegeheim in Bleiburg beschäftigt. Mit ihrem Mann Peter
hat sie zwei Töchter und einen Sohn. Als die Kinder
klein waren, blieb sie Zuhause und gab ihre Beschäftigung auf. Diese Zeit hat sie in sehr schöner Erinnerung. Auch ihr Mann Peter ist erwerbstätig, da die
Einnahmen aus der Landwirtschaft nicht ausreichen.
Hätten sie einen größeren Hof, wäre Kati gern Vollerwerbsbäuerin. Sie sieht viele Vorteile bei der Arbeit
am Hof, so die freie Zeiteinteilung, über die ein Beschäftigter in einer Firma nicht verfügen kann.
»Die Arbeit und das Engagement der Bäuerinnen
in vielen Bereichen ist nach außen oft nicht sichtbar.
Sie erledigen den Haushalt, erziehen die Kinder, verrichten die Stallarbeit, pflegen alte und kranke Angehörige. All diesen Bereichen müsste eine viel größere
Wertschätzung entgegengebracht werden!« meint
Kati.
Das Zusammenleben mehrerer Generationen hat
Kati stets als eine Bereicherung empfunden. Wichtig
dabei ist, dass der Mann seine Frau unterstützt. Kati
schöpft ihre Energie und Kraft aus ihrem Glauben.

»Wir müssen wissen,
dass auch wir wer sind!«

Družina/Familie Lipnik Kmetija pri Toncerju; Škocjan/St. Kanzian
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Družina/Familie

Lipnik

Kmetija pri Toncerju; Škocjan/St. Kanzian

M

P

ri Toncerju se Miha in Gitte Lipnik v glavnem
ukvarjata z govedorejo in poljedelstvom. Na kmetiji živita skupaj s svojimi otroki ter s starimi starši
čisto na samem ob robu Škocjana. Skupno življenje treh
generacij pod eno streho Lipnikovi lahko samo priporočajo. Medsebojno spoštovanje in pozornost drug do drugega sta glavna stebra za dobro skupno življenje generacij.
»Za naju prevladujejo prednosti, ki se začnejo pri oskrbi
otrok in segajo do enostavnejšega dela na kmetiji –
vedno nama gre kdo na roko. Poleg tega sva prepričana,
da je tudi za stare starše lepo, da doživljajo svoje vnuke,«
menita Gitte in Miha.
Toncerjevi obdelujejo skoraj 30 hektarjev, šest hektarjev gozda in poleg tega ob Klopinjskem jezeru oddajajo
apartmaje za turiste, doma na kmetiji pa sobe za goste.
Kmetija je urejena tako, da prihaja polovica dohodkov
iz turizma, drugo polovico pa pridelajo na kmetiji sami.
Ukvarjajo se s prirejo mleka, pitajo tudi bike za prodajo
in nekaj svinj za lastno porabo. Velik del površin so polja,
tako da je tudi poljedelstvo pomembna produkcijska
smer.
Delo na kmetiji so si Lipnikovi dobro razdelili: za goste
in turizem je v glavnem pristojna Gitte, za delo z govedom in na polju pa Miha. Pri vsem tem pa pomagata tudi
stari oče in stara mama. Oddaja sob in apartmajev tujcem ima pri Lipnikovih že pravo tradicijo, saj prihajajo
nekateri stalni gostje že več ko 30, nekateri celo 40 let.
Na vprašanje, zakaj sta se Miha in Gitte odločila za kmetovanje, se oba nasmehneta. Bilo je pravzaprav naključje,
da sta postala kmet in kmetica. Miho je njegov oče posvojil in ga vprašal, ali bi prevzel kmetijo. Ker se je Miha
izučil na kmetijskih šolah, se mu je zdelo primerno prevzeti domačo kmetijo, saj ga kmetovanje srčno veseli in
si danes ne bi mogel predstavljati dela v kaki pisarni.
Gitte pa ne prihaja s kmetije in je dokončala turistično
srednjo šolo. Življenje na kmetiji je spoznala v Avstraliji,

iha und Gitte haben sich auf ihrem Hof in St.
Kanzian vor allem der Rinderhaltung und
dem Ackerbau verschrieben. Neben der
landwirtschaftlichen Tätigkeit bildet der Tourismus
das zweite Einkommensstandbein der Familie. Gekjer je bila nekaj časa pomočnica na veliki kmetiji. Tako meinsam haben sie sich dazu entschieden, den Hof
je vedela, kaj jo čaka, in si je lahko predstavljala obseg
von Mihas Eltern weiterzuführen. Gitte, die selbst
dela na kmetiji.
nicht
von einem Bauernhof stammt, hat sich bewusst
»Preden sem rodila otroka, sem hodila na delo in vsak
dan sem se veselila, da bom lahko po službi sedla na für das Leben am Hof entschlossen und teilt sich die
Aufgaben mit Miha. Er hat seine landwirtschaftliche
traktor. To je bila moja rekreacija,« pravi Gitte.
Za Miho in Gitte je kmetovanje poklic, konjiček in prosti Ausbildung im steirischen Raumberg und in Ober St.
čas – vse v enem. Kar se tiče kmetijstva in družbe, se Veit bei Wien abgeschlossen. Gitte hingegen hat die
jima zdi, da se družba ne zaveda, koliko dela opravlja Hotelfachschule absolviert und im Ausland beruflikmet in kakšne so razmere na kmetijah v primerjavi z che Erfahrungen gesammelt. Auf diese Weise bringen
uslužbenci in delavci. Za kmete in kmetice ni štirinajstih
mesečnih plač, in kdor se ukvarja z živinorejo, lahko gre beide einen sehr guten »Ausbildungsmix« für den Hof
le redko na dopust. Mišljenje, da kmetje dobivajo pod- mit. Am Toncer-Hof werden 30 Hektar landwirtpore in naj se zato ne razburjajo, se Lipnikovima zdi na- schaftliche Nutzfläche und 6 Hektar Wald bewirtschaftet. Im Rahmen der Rinderhaltung beschäftigt
pačno.
»Družbi manjka informacija, zakaj so ta plačila pot- sich Miha neben der Milchwirtschaft auch mit der
rebna,« pravi Miha in si želi boljšo informiranost družbe Stiermast. Auf die Frage, was sich Miha von der Milchnasploh.
wirtschaft erwartet, antwortet er: »Sollte sich der
Milchmarkt in eine Richtung verändern, die für uns
nicht mehr wirtschaftlich wäre, können wir jederzeit
die Stiermast und den Ackerbau ausweiten.« Neben
der landwirtschaftlichen Produktion ist den Lipniks
auch die Qualitätssicherung im touristischen Bereich
ein wichtiges Anliegen. So sollen die Appartements
am Klopeiner See mit der Zeit mithalten, damit die
Gäste auch weiterhin gerne ihren Urlaub dort verbringen. Natürlich helfen auch die Großeltern am Hof
noch tatkräftig mit. Miha und Gitte sind überzeugt,
dass es für ihre Kinder, Andrea und Benjamin, nichts
Schöneres geben kann, als auf einem Bauernhof im
Rahmen der Großfamilie aufzuwachsen. Was die
Landwirtschaft anbelangt, wünschen sich Gitte und
Miha, dass sich die Bevölkerung der Bedeutung der
Bauern und ihrer Arbeit bewusst wird und diese
auch genügend zu schätzen weiß.

»Medsebojno spoštovanje pri nas živimo!«

»Weniger ist mehr!«

Marija Haschej

Kmetija pri Zundru; Kokje, Dobrla vas/Köcking, Eberndorf
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M

arija je postala kmetica iz ljubezni do svojega
moža in se je primožila na Zundrovo kmetijo v
Kokje pri Dobrli vasi. Sama ne prihaja iz kmečke
družine in se je morala vsega šele naučiti in privaditi.
Vse skupaj pa ni bilo tako hudo, ker je imela zelo dobrega
učitelja – moža Jozo, ki ji je vse pokazal, razložil in je
veliko naučil.
Življenja na kmetiji se ni bala – nasprotno, prepričana
je bila, da bodo tako njuni otroci lahko zrasli v naravni
okolici. Oskrba z lastnimi živili in možnost, da bo kot
kmetica vedno lahko pri svojih otrocih, je bila zanjo zelo
pomembna.
Marija je srečna, da so otroci odraščali doma na kmetiji
in jih je lahko ona vzgajala. Ni želela, da bi bili otroci
zaradi zaposlitve staršev prisiljeni hoditi že zgodaj v
vrtec. V kmečki družini jim je krepila njihovo identiteto
in se veselila, ko so se začeli razvijati njihovi značaji.
Na kmetijah je poleg telesnega dela potrebno tudi duševno! Da vse skupaj dobro funkcionira, mora imeti
človek dober občutek za odnose z drugimi. Živeti skupaj
z več generacijami je po Marijinem mnenju ravno za otroke zelo poučno. Otroci od najmlajšega do najstarejšega
doživljajo, kako poteka življenje. Včasih pa je potrebno,
da se malo umakneš ali postaviš svoje interese malo v
ozadje – to je šola za življenje.
Po pristopu Avstrije k EU so pri Zundru mlečno produkcijo opustili in imajo zdaj krave dojilje. Cene mleka
so tedaj padle, računi so se komajda izšli, zato je bilo
treba krave skrajno izkoriščati, tako da se s tem načinom
kmetovanja nista več mogla identificirati. Zato sta se z
možem odločila za preusmeritev. Ta preobrat ni bil lahek,
saj so imeli na kmetiji vse znanje o mlečni proizvodnji
in kravah molznicah, zdaj pa se je naenkrat vse obrnilo.
Poleg krav dojilj pa se na Zundrovi kmetiji ukvarjajo
še z drugimi panogami, saj imajo tudi ovce, svinje ter
piščance in kure. Poleg živine pa na poljih pridelujejo
predvsem piro, buče in sončnice. Na domu prodajajo
pirino moko ter bučno in sončnično olje.
Čeprav neposredna prodaja na domu zelo dobro deluje

in so Zundrovi zelo zadovoljni z razvojem svoje kmetije,
hodi Joza dodatno še na delo. Njegov redni dohodek
marksikaj olajša, saj si z dohodki zgolj iz kmetovanja
precej stvari ne bi mogli privoščiti.
Marija zelo obžaluje, da so kmetje in kmetice za svoje
delo zelo slabo plačani. Tako trdo si služijo denar, a jim
na koncu le malo ostane! Iz izkušenj ve, da so na malih
in srednjih kmetijah velike finančne investicije le redko
izvedljive brez stranskih dohodkov. Cene za kmečke
proizvode so kratko malo prenizke! Mariji se zdi pomembno, da se na kmetiji sami osrkrbujejo. Imajo meso,
moko, olje, sadje, krompir pa tudi zelenjavo z lastnega
vrta.
Marija in Joza imata štiri otroke, ki jim posredujeta znanje o tem, kaj pravzaprav je kmetija: naravno pridobivanje hrane in vestno ravnanje z naravo. Za vse delo in
ves trud na kmetiji dobiva Marija energijo predvsem iz
svoje vere v Boga. Pravi, da je Bog njen najboljši prijatelj
in da si brez vere ne bi mogla predstavljati življenja. Včasih, kadar ni imela energije in je bila duševno prazna, ji
je ravno vera dajala veliko moči.
Poleg vere pa je tudi ljubezen gonilna sila – ljubezen
do moža, otrok pa tudi do kmetije.

»Brez žensk na kmetijah ni življenja«

M

arija wurde aus Liebe zu ihrem Mann Joza
Bäuerin. Sie hat auf den Zunderhof in Köcking bei Eberndorf eingeheiratet und
kommt selbst nicht aus einer Bauernfamilie. Ihr
Mann war ein guter Lehrer, sodass sie sich bald heimisch fühlte. Vor allem hatte sie sich immer gewünscht, ihre Kinder selbst zu erziehen und sie bei
ihrer Entwicklung zu begleiten.
Das Leben in einer Familie mit mehreren Generationen ist für die Kinder sehr interessant, sie lernen
den natürlichen Lauf des Lebens kennen. Manchmal
ist es notwendig, sich ein wenig zurückzunehmen
oder die eigenen Interessen in den Hintergrund zu
stellen. Das ist eine gute Schule fürs Leben, und außerdem helfen die Kinder überall mit und erleben
hautnah, wie das duftende Brot auf den Tisch kommt.
Nach dem Beitritt Österreichs zur EU haben Marija
und Joza auf Mutterkühe umgestellt. Außerdem halten sie noch Schafe, Schweine und Hühner. Auf den
Feldern wachsen u. a. Dinkel, Kürbisse und Sonnenblumen, um später ab Hof als Dinkelmehl, Kürbiskernund Sonnenblumenöl verkauft zu werden. Obwohl
der Ab-Hof-Verkauf gut läuft, geht Joza einer zusätzlichen Erwerbsarbeit nach. Marija bedauert, dass die
Bäuerinnen und Bauern für ihre Arbeit so wenig
bekommen. Die Kraft und Energie schöpft Marija
aus ihrem Glauben und aus ihrer Liebe zu Mann,
Kindern und Hof.

»Ohne Frauen
gibt es kein Leben
am Bauernhof.«

Dipl. inž.

Marinka Mader-Tschertou

Kmetija pri Najeku; Slovenji Plajberk, Borovlje/Windisch Bleiberg, Ferlach
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Dipl. inž.

Marinka Mader-Tschertou

Kmetija pri Najeku; Slovenji Plajberk, Borovlje/Windisch Bleiberg, Ferlach

M

arinka živi s svojo družino na majhni gorski
kmetiji v Slovenjem Plajberku. Po nepričakovani
smrti njenega očeta sta se Marinka in njen mož
Jürgen odločila, da se z družino preselita na Koroško in
skupaj z Marinkino mamo obdelujeta domačo kmetijo,
ki je posvečena govedoreji.
Marinka obdeluje značilno gorsko kmetijo. Površine so
precej strme in delo v hribih je zelo naporno. Travnike
popasejo krave dojilje ali pa jih pokosijo s tako imenovanim ›Mähtrackom‹ in motorno kosilnico. Ko pri Marinki
sušijo seno, pomagajo vsi. Tedaj pokličejo sestre in brate
in vsak grabi ter pomaga pri spravljanju sena.
Nekaj površin lahko pokosijo le s koso. Pri tem pomagajo sosedje, ki za dober zajtrk pokosijo najbolj strme
površine. To je Marinki zelo všeč. Pravi, da je pri njih
doma še možno poklicati sosede oziroma vaščane na
pomoč, in vsak pomaga drugemu.
Ko se je Marinka vrnila na kmetijo, je najprej spremenila konvencionalni način kmetovanja v ekološkega. Marinka meni, da je za gorsko kmetijo to edino smiselno,
saj so od nekdaj kmetovali na naravni način, zakaj pa se
ne bi tudi imenovali ekološka kmetija.
Marsikdo pozna Marinko kot zbornično svetnico Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov (SJK) v Koroški
kmetijski zbornici. Pri SJK je postala aktivna, ker se ji zdi
zastopstvo žensk na področju kmetijstva zelo pomembno, še bolj pa zastopstvo žensk v slovenskih strukturah. Meni, da je tudi dandanes veliko kmetic slej ko
prej zapostavljenih na kmetijah in da bi bilo treba kmeticam nujno zagotoviti lasten dohodek. Pri srcu ji je, da
bi bilo delo kmetic v javnosti priznano in da bi se v kmetijskih krogih vsi zavedali tega, kaj vse delajo in prispevajo ženske.
Za SJK si želi, da bi v njej v bodočnosti nastal tim žensk,
ki bi bile v skupnosti spet aktivne. Tako je bilo že nekaj
let poprej in upa, da bo to mogoče spet poživiti. Žene naj

bi same predstavile svoje ideje in misli, saj jih je le tako
mogoče dobro zastopati.
Samoumevno mora biti, da so kmetice na kmetijah
samostojno pokojninsko zavarovane. Poleg teh zadev
pa je treba po Marinkinem mnenju rešiti tudi vprašanje
solastništva na kmetijah.
Tam, kjer oba – mož in žena – delata na kmetiji, bi bilo
pravično, da sta oba tudi lastnika kmetije. Marinka meni,
da sta s tem dejstvom povezana tudi sožitje na kmetijah
in seveda tudi identifikacija s kmetijstvom.
Vse te teme želi še podrobneje predstaviti v okviru SJK
in se veseli, če se bo več žensk pripravljenih vključiti v
to delo.
V prihodnosti si želi uresničiti še marsikaj na kmetiji v
Slovenjem Plajberku in se veseli, da bo s svojimi idejami
lahko izkoristila njene potenciale.

»Zavedajmo se dela, ki ga opravljajo kmetice!«

M

arinka lebt mit ihrer Familie auf einem Bergbauernhof in Windisch Bleiberg und hat sich
ganz der Mutterkuhhaltung verschrieben.
Nach dem plötzlichen Tod des Vaters entschied sie sich
gemeinsam mit ihrem Mann Jürgen nach Kärnten
auf den Hof zur Mutter zu ziehen. Marinka absolvierte das Studium der Landwirtschaft auf der BOKU
in Wien. Mit der Übernahme des Najek-Hofes wurde
auf biologische Wirtschaftsweise umgestellt, was
ihrer Meinung nach in dieser Lage das einzig Sinnvolle sei. Die zu bearbeitenden Flächen liegen oft sehr
steil, sodass sie mit dem Mähtrack gemäht werden
müssen, manche sogar nur mit der Sense. Marinka
gefällt es sehr, dass die Nachbarschaftshilfe bei Bedarf
noch gut funktioniert und auch die Verwandten
kommen, wenn die Heuernte eingebracht werden
muss.
Viele kennen Marinka als langjährige Kammerrätin
der Südkärntner Bäuerinnen und Bauern in der
Landwirtschaftskammer Kärnten. Hier setzt sie sich
sehr für die Stärkung der Anliegen von Bäuerinnen
ein. Ihrer Meinung nach sind die Bäuerinnen am Hof
noch nicht gleichberechtigt. Oft leiten die Bäuerinnen
den Betrieb und sind nicht Mitbesitzerinnen. Das
müsste geregelt werden, dann hätten auch die Bäuerinnen eine eigene Pension. In diesem Sinne möchte
sie sich auch weiterhin bei den Südkärntner Bäuerinnen und Bauern engagieren und auf ihrem
Bauernhof in Windisch Bleiberg einige neue Ideen
umsetzen.

»Die Leistung der
Bäuerinnen muss
uns bewusst sein!«

Brigita Sima

Kmetija pri Lebnu; Pulpače, Vrba/Pulpitsch, Velden a. W.
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Brigita Sima

Kmetija pri Lebnu; Pulpače, Vrba/Pulpitsch, Velden a. W.

B

rigita je postala kmetica iz ljubezni do svojega
moža in otrok. Na Lebnovo kmetijo se je primožila
iz Pliberka. Sama prihaja iz kmečke družine, tako
da zanjo življenje na kmetiji ni bilo nič novega. Brigita
in Georg sta v začetku še oba hodila na delo. Za kmetijo
sta tedaj še skrbela tast in tašča. Po drugem otroku se je
odločila, da ostane doma in se posveti otrokom in gospodinjstvu. Danes imata z Georgom tri odrasle otroke:
Katjo, Tomija in Dominika.
Kmetijstvo je za Brigito tesno povezano z naravnim
načinom življenja. Lebnovo kmetijo obdelujejo že več kot
dvajset let na ekološki način. S tem so začeli, ker Georg
umetnih škropiv zdravstveno ni prenašal. Skupaj sta se
nato odločila, da preusmerita kmetijo. Brigita je prepričana, da je bila ta odločitev pravilna, saj želi živeti v
zdravi naravi in se prehranjevati z zdravimi in naravnimi živili.
Lebnovi se ukvarjajo z rejo krav dojilj in prodajajo
mlado govedo. Skupno obdelujejo okoli 40 hektarjev površin, od katerih jih je več kot polovica gozd, drugo pa
so travniki in polja.
Na poljih sejejo piro, ki jo vso porabijo doma. Brigita
namreč za peko in kuhanje uporablja pretežno pirino
moko. Tudi govedu jo dajejo, saj je Brigita prepričana, da
je pira za govedo prav tako zdrava kot za človeka. Predvsem jo veseli, da prihaja večina njihovih živil iz lastne
proizvodnje, naj so to meso, kruh ali zelenjava. Poleti
uživajo ob pridelkih s svojega vrta in Brigita skrbi za to,
da ima družina vedno kaj zdravega na krožnikih.
Delo na vrtu je zanjo hkrati tudi rekreacija. Poleti kar
uživa, ko jo čaka delo na vrtu. Lebnova kmetija je zelo
lepo urejena in vse leto kaj cveti, saj so rože Brigitin konjiček.
Poleg goveda gojijo pri Lebnu tudi konje norike. V občini imajo kar nekaj konjskih rejcev, sicer pa jih je v so-

B

sednji občini Šentjakob v Rožu še več. Število rejcev je v
rigita hat in den Leben-Hof eingeheiratet, sie
zadnjih letih precej naraslo. Brigita meni, da je povprastammt aus einer Bauernfamilie aus Bleiburg
ševanje naraslo verjetno tudi zaradi turizma.
und wurde aus Liebe zu ihrem Mann und ihBrigita je prepričana, da si je treba na kmetijah tudi ren Kindern Bäuerin. Die Landwirtschaft ist ihrer
vedno znova vzeti prosti čas. Treba se je spočiti, iti kdaj
na dopust ali na izlet. Meni, da so to sami morda celo Meinung nach mit einer natürlichen Lebensweise
premalo upoštevali. Prepričana je, da nobeno delo ni verbunden. Ihr Hof wird schon seit mehr als zwanzig
prehudo, če je človek spočit in uravnovešen. Vsaki kme- Jahren biologisch bewirtschaftet und hat sich der
tici in kmetu priporoča, da naj ne zanemarja svojih Mutterkuhhaltung verschrieben. Der Bauernhof umkonjičkov in naj si privošči čas zase.
fasst 40 ha, etwa die Hälfte davon ist Wald. Auf den
Obstoj kmetijstva pa jo vendarle malo skrbi. Pravi, da Äckern wird u. a. Dinkel angebaut - für die eigene
dohodkovne perspektive na kmetijah niso najboljše in Küche, aber auch für die Rinder. Der Großteil ihrer
da se marsikomu finančno ne splača ostati kmet ali kmeLebensmittel stammt vom eigenen Bauernhof, und
tica. Meni, da je obstoj naših kmetij zagotovljen prav zaradi idealizma kmečkih družin. Prepričana je, da kme- Brigita ist zufrieden, wenn sie ihrer Familie ein getice in kmetje čutijo odgovornost do naše dediščine in sundes und gutes Essen auf den Tisch stellen kann.
Ein weiteres Standbein stellt auch ihre Pferdezucht
da je treba ohranjati površine in kmetije za potomce.
Zelo jo veseli, da je kmetijo prevzel njun sin Dominik. dar.
Kadar vidi, kakšno veselje ima s kmetovanjem, jima to z
Wichtig ist ihr auch, dass sich auch Bauern und
možem daje energijo, da še naprej pomagata in z vese- Bäuerinnen zwischendurch einen Urlaub gönnen.
ljem gledata v prihodnost.
Ausgeruht und entspannt geht die Arbeit leichter von

»Naša družba pozablja,
kakšno odgovornost imamo kmetice in kmetje.«

der Hand. Sorge bereitet ihr die Entwicklung in der
Landwirtschaft an sich, da die Einkommenssituation
nicht gerade rosig erscheint.

»Unsere
Gesellschaft
vergisst
die Verantwortung
der Bäuerinnen und
Bauern!«

Bernardka in Štefka Kordesch

Kmetija pri Kukmanu; Mala vas, Globasnica/Kleindorf, Globasnitz

December Dezember
PONEDELJEK • MONTAG

TOREK • DIENSTAG

25

SREDA • MITTWOCH

26

ČETRTEK • DONNERSTAG

27

PETEK • FREITAG

28

SOBOTA • SAMSTAG

29

30

NEDELJA • SONNTAG
1. adventna nedelja
Božena

01
e

Bibiana

02

Frančišek Ks.

e
Valerija

09
16

10

Melkijad

17

Lazar

23

24

c
Hermina

30

Damaz I.

Silvester

f

11

Ivana Šantalska

Urban

l

12
19

Štefan

26

Ambrož

g

13

Lucija

20

Evgenij

Dušan, Janez

27

2. adventna nedelja
M. Brezmadežna

14

Peter Kanizij

21

3. adventna nedelja
Kristina

28

15
k

4. adventna nedelja
Demetrij
zima

b
nedolžni otroci

08
h

j

a
Janez Ev.

07
g

j

a

25

božič

06

Nikolaj

i

18

Gracijan

05
g

i

l
sveti večer

Saba

f

i

k
Janez Kancij

04

Barbara

f

h
Albina

03

22
b

52. ned. m. let.
Tomaž

29

c

d

d

d

e

e

31

01

02

03

04

05

f

dkozorog/Steinbock evodnar/Wassermann fribi/Fische goven/Widder hbik/Stier idvojčka/Zwilling jrak/Krebs klev/Löwe ldevica/Jungfrau atehtnica/Waage bškorpijon/Skorpion cstrelec/Schütze
sekanje lesa
Holzschlagen

presajevanje rastlin
Umtopfen und Umsetzen

prilivanje rožam
Blumengießen

gnojiti
Düngen

rez sadnega drevja
Obstbaumschnitt

sajenje dreves in grmov
Bäume und Sträucher pflanzen

striženje las
Haare schneiden

trebljenje plevela
Jäten und und Unkrautbekämpfung

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

mlaj
Neumond

polna luna
Vollmond

Bernardka in Štefka Kordesch

Kmetija pri Kukmanu; Mala vas, Globasnica/Kleindorf, Globasnitz

B

ernardka in Štefka Kordesch iz Male vasi pri Globasnici sta marsikomu znani prav zaradi svojih
različnih mok, kruhov in testenin, ki jih prodajata
na kmetiji. Bernardka in njen mož Štefan sta se leta 1993
odločila, da kmetijo preusmerita v proizvodnjo žita in
pridelavo moke ter peko raznih kruhov. Odločitev je bila
nujna, ker je Štefan zbolel in se z govedorejo niso več
mogli ukvarjati. Tedaj so jim svetovali, naj v kuhinji uporabljajo piro. Bernardka se je nato odločila, da jo bodo
sami sejali in bodo tako imeli lastno moko. To zamisel so
razvijali naprej, tako da jim danes daje pira življenjsko
podlago.
Prej so mlekarni prodajali mleko in pitali bike. Zdaj
imajo le še nekaj glav živine za lastno porabo. Živina pa
hkrati prinaša veliko veselje vnukom, ki radi pomagajo
na kmetiji. Poleg goveda imajo še kure, saj Štefka, Bernardkina hči, jajca porabi za pripravo raznih polnovrednih testenin.
Kukmanova kmetija ima 14 hektarjev orne zemlje, od
tega imajo šest hektarjev najetih. Na teh površinah pridelujejo razna žita, predvsem piro, rž, ajdo in pšenico, pa
tudi sončnice za svoje lastno sončnično olje. Žito zmeljejo
in večino moke prodajajo na domu. Znani so po svoji
»alternativni« moki, ki jo imajo poleg navadne pšenične
moke. Zato hodijo k njim stranke, ki pšenične moke iz
zdravstvenih razlogov ne prenesejo. Poleg moke, ki je na
izbiro iz vseh žit, pripravljajo tudi pirin zdrob in pirin
riž.
Bernardka vsak teden ob četrtkih peče kruh – od pirinega, rženega in mešanega pa tja do polnovrednega
kruha. Pravi, da je predvsem pirin kruh dobra alternativa za alergike. V svojem mlinu poleg lastnega žita meljejo tudi za druge kmete, ki prihajajo od blizu in daleč.
Celo iz Roža in z Zilje se vozijo v Podjuno, da jim Kordeschevi nameljejo moko. Mletje nadzoruje Bernardkin

mož Štefan. On se na stroje najbolje spozna, jih vzdržuje
in, če je potrebno, tudi sam popravi. Za mletje žita Kordeschevi niso delali posebne reklame, stranke so to
same izvedele in so začele prihajati. Za druge meljejo
predvsem ajdo in piro.
V zadnjih letih je tudi Bernardkina mlajša hči Štefka
razvila svoj koncept za predelavo domače moke. Ker
imajo pri Kukmanu tudi kure in jajca, se je Štefka začela
ukvarjati s proizvodnjo lastnih polnovrednih testenin.
Najprej je to delala le za doma, s časom pa se je izkazalo,
da vlada za testenine veliko zanimanje, in si je kupila
boljšo pripomočke ter začela prodajati polnovredne testenine. Stranke so to ponudbo z veseljem sprejele, saj
prihajajo vsi dodatki z domače kmetije in so tudi testenine iz pire ali ajde dobra alternativa za zdravo kuhinjo
in alergike. Na voljo so svedrčki, špageti, makaroni, rezanci, jušni rezanci, krpice idr. Na izbiro je nekaj testenin
s posebnim okusom, kot npr. z okusom čilija in testenine
z različnimi zelišči. Specialiteta so tudi ajdove testenine.
Bernardka in Štefka sta si edini, da morajo generacije
na kmetiji sodelovati. »Včasih je seveda napeto, potem
pa spet zelo sproščeno,« pravi Bernardka.
Obe pa sta prepričani, da spada velika družina kratko
malo na kmetijo. Pri svojem kmetovanju cenita, da prihaja večina živil iz lastne proizvodnje. Na ta način se
zdravo prehranjujejo in možno je razviti zdrav odnos do
prehrane ter vsega, kar raste in kar pridelujejo.

»Če vsak malo pomaga, potem vse gre!«

B

ernardka und Štef ka vom Kukman-Hof in
Kleindorf bei Globasnitz sind für ihre diversen
Mehlsorten, Brote und Teigwaren weitbekannt.
Bernardka und ihr Mann Štefan mussten 1993 ihren
Rinderzuchtbetrieb aus gesundheitlichen Gründen
umstellen und entschieden sich für den Getreideanbau. Mittlerweile haben sie eine eigene Mühle und es
kommen Bauern aus ganz Südkärnten, um hier ihr
Korn zu mahlen. Familie Kordesch baut verschiedene
Getreidesorten an, vor allem Dinkel, Roggen, Buchweizen, Weizen und Sonnenblumen für ihr eigenes
Sonnenblumenöl. Das Getreide wird daheim gemahlen und der Großteil wird ab Hof verkauft. Die Dinkelprodukte sind eine gute Alternative für Menschen,
die auf Weizenmehl allergisch reagieren. Im Angebot
gibt es auch Dinkelgrieß und Dinkelreis sowie verschiedene Brotsorten, die Bernardka donnerstags
bäckt.
In den letzten Jahren hat sich die Tochter Štef ka mit
einer neuen Produktpalette eingebracht. Aus den
herrlichen heimischen Mehlsorten produziert sie
eigene Vollwert-Teigwaren. Ursprünglich nur für
daheim hergestellt, haben diese ein großes Interesse
hervorgerufen und sind zum fixen Standbein geworden.

»Helfen alle zusammen,
dann schaffen wir alles!«

