
Hoch über Ebriach/Obirska liegt der Bergbauernhof 
Varh. Er wird nach biologischen Richtlinien geführt. 
Den Hof bewirtschaften Peter und Elisabeth 

Karničar, wenn es nötig ist, helfen auch der Hoferbe  Fabian 
und seine Schwestern Janja und Simona und deren Gatte 
Adrijan Kelih sowie das Nesthäkchen Mila.

Den größten Flächenanteil macht der Wald aus, der Rest 
sind Wiesen und Weideflächen sowie unproduktive Ab-
schnitte. Am Hof werden etwa vierzig Rinder der Rasse 
Blondvieh gehalten, weiters etwa dreißig Schafe der auto-
chtonen Sanntaler-Seetaler Rasse (Jezersko-solčavska 
ovca), auch Brillenschaf benannt und einige Schweine 
zum Eigenverbrauch. Sie werden alljährlich dazugekauft. 

Der Stall ist so hergerichtet, daß die Muttertiere und ihre 
Kälber einen ganzjährigen Auslauf haben, das gleiche gilt 
auch für die Schafe. Kuhkälber werden zur Zucht behalten, 
Stierkälber aber werden kastriert und gemästet. Bei ei-
nem Gewicht von 500-600 Kg werden sie geschlachtet. 
Das meiste Fleisch wird verkauft. Die Tiere werden mit 
Grünfutter und balliertem Heu gefüttert, Getreidegaben 
sind rar. Schweinen werden auf eigenen Weiden gehalten. 
Durch diese naturnahe Haltung braucht man beim Varh 
selten einen Tierarzt.

Der Ertrag aus der Waldwirtschaft ist wegen des niedri-
gen Holzpreises eher gering, der Käferbefall und die Kli-
maumwälzung tragen ihres dazu bei. Den Wald will man 
in einen Mischwald mit Tannen, Buchen, Lärchen, Fichten, 
Ahornen und vielem mehr umgestalten.

Beim Varh versteht man mit Schicksalschlägen umzu-
gehen. Im Jahre 1993 brannte der Hof nieder und im Jahre 
2008 hat ein Sturm das Haus abgedeckt und etwa 500 m³ 
Wald verwüstet. Mit vereinten Kräften wurde wiederauf-
gebaut. Als Mitglieder in den örtlichen Kulturvereinen 
und bei der Jägerschaft ist man sehr stark in der Dorfge-
meinschaft verankert.

»Wir bewirtschaften den Hof 
im Einklang mit der Natur 
und widmen uns liebevoll 

den Tieren.«

Varhova kmetija na Obirskem je srednje velika gor-
ska kmetija, na njej pa gospodarijo po ekoloških 
načelih. Večino kmetije pokriva gozd, približno 

tretjina pa so travniki in pašniki ter nekaj nedonosnih 
površin, kot so to skalovje in plazovi. Gopodar Peter 
 Karničar in žena Elzi imata tri otroke: Fabiana, ki bo 
prevzel kmetijo in je zaposlen  v gozdarstvu, Janjo, ki je 
v Gradcu opravila študij zdravstenih ved in dela kot bol-
niška sestra, ter Simono, ki je zaposlena kot medicinska 
asistentka. Poročena je z Adrijanom Kelihom in skupaj 
imata hčerkico Milo. Samo od kmetije prihodnji rodo-
vine ne bodo več mogli živeti.

Na kmetiji redijo do štirideset repov bele govedi, okoli 
trideset ovac izvirno domače jezersko-solčavske pasme 
in nekaj prašičev za dom. Vse do sodobne mehanizacije 
kmetije so imeli po dva konja, zdaj njuno delo opravljata 
traktorja.

Pri Varhu imajo krave dojilje. Večino telic obdržijo 
doma za pleme, teličke oz. bikce pa namenijo za pitanje. 
Vse bikce ali bučije, kot jim pravijo, »stisnejo«,  se pravi 
kastrirajo. Po dobrem letu, ko tehtajo med 500 in 600 
kilogrami, jih dajo v zakol. Nekaj mesa obdržijo zase, os-
talo pa prodajo.

Živino krmijo izključno s travo, s suho baliranim senom 
in le občasno z žitom, ki ga dokupujejo. Kot pravi gospo-
dinja Elzi, živalim namenjajo veliko ljubezni.

Živina ni privezana, temveč lahko vselej, naj bo sonce 
ali dež in sneg, gre na prosto, »na zrak«. Tudi ovce so celo 
leto zunaj. Pred nalivi jih ščitijo posebej za to postavljene 
staje. Kar ni za pleme, gre v zakol oziroma v prodajo.

Prašičev pri Varhu ne redijo, ampak jih vigredi kupijo. 
Tu imajo zares najlepše življenje, kajti »naši prašiči so 
ves čas na paši in tudi ne poznajo umetne hrane,« pravi 
Adrijan. Pred zimo jih nekaj zakoljejo za dom, ostale pa 
prodajo.

Naravna hrana in odprt hlev sta nedvomno tudi vzrok, 
da živali skorajda ne poznajo  bolezni ali obolenj. Stro-
škov za živinozdravnika takorekoč ni, pravi Peter.

Zato pa so vse večje težave in skrbi z gozdom. Les danes 
nič ni vreden in se ga zato tudi ne splača sekati, ugota-

vljata Peter in Elzi, kajti cena je čisto na tleh. Vzrok za to 
je tudi prenasičenost tržišča, kar je posledica viharjev 
preteklih let, ko je širom po deželi bilo podrtih na tisoče 
hektarjev gozda. Dodatno delata gozdu težave lubadar, 
ki se vse bolj širi, in pa vesoljna vremenska kriza z viharji 
in sušnimi obdobji. Tem izzivom kljubujejo pri Varhu s 
preobrazbo gozda. Proč od monokulturnih smrekovih 
sestojev, ki so dolga leta bili splošni standard gozdarstva 
in danes  padajo pod navalom lubadarja, in vrnitev k 
pestrosti mešanega gozda, pisanih sestojev, kjer rastejo 
smreka, bukev, jelka (jedva), macesen, javor in drugo.

Pri Varhu so že dramatično doživeli razdejalsko moč 
vetra, kajti leta 2008 je vihar raz hišo odnesel polovico 
strehe in v gozdu podrl okoli 500 m³ lesa.

Še huje pa jih je doletelo leta 1993, ko sta do tal pogorela 
stara hiša in gospodarsko poslopje, ki so ga z združenimi 
močmi in pridnimi rokami obnovili. 

Varhovi nikoli niso sedeli za zapečkom, ampak že od 
nekdaj dejavno sooblikujejo življenje na vasi, najsi kot 
pevci ali kot lovci ali pa kot raziskovalci domačega na-
rečja (dr. Ludvik Karničar). Peter je bil član kapelškega 
lovskega in obirskega cerkvenega zbora, je mežnar pri 
cerkvi sv. Janeza Krstnika in prodružnici pri sv. Lenartu 
ter član lovske družine Obirsko. Na tej domačiji so že od 
nekdaj doma lovci. Tudi sin Fabian in zet Adrijan sta 
člana zelene bratovščine in vaške lovske družine. Divjadi 
ne primanjkuje, saj se na senožetih pasejo jeleni in srne, 
v skalovju živijo gamsi, še vedno se oglašata divji petelin 
in ruševec, občasno pa svoje sledove zapustijo medved, 
volk in ris. Slednji je uplenil že kar nekaj Varhovih ovac.

»Pri nas gospodarimo po načelih 
sonaravnosti, biološko, in živalim 
namenjamo veliko ljubezni.«

Družina Karničar
p. d. Varh; Obirska/Ebriach 



Alljährlich im Februar findet in Slovenj Gradec 
 Europas größte Wertholzsubmission statt. Die Zah-
len sind beeindruckend: Im Jahre 2019 wurden auf 

etwa 10 ha Fläche 6.620 Stämme bzw. 6.614 m³ Werthölzer 
verschiedenster Baumarten angeboten. Die Palette um-
fasste fast alle heimischen Baumarten. Die meisten 
Stämme kommen aus slowenischen Wäldern, viele wur-
den aber auch aus Österreich bzw. Kärnten und Kroatien 
angeliefert. Ebenso international ist auch die Käufer-
schicht, sie reicht von Deutschland bis Japan.

Initiator der Submission ist Jože Jeromelj, organisiert 
wird sie aber vom Waldbesitzerverband des Mislinja-Ta-
les, vom Slowenischen Waldbesitzerverband und den 
Slowenischen Staatsforsten. Der Staat Slowenien hat seine 
Hilfe bei der Suche und langfristigen Absicherung einer 
entsprechend großen Submissionsfläche zugesagt. 

Die Submission zeigt aber auch, dass gerade die nach-
haltige Forstwirtschaft die Basis des Waldreichtums und 
der Artenvielfalt Sloweniens ist. Der Anteil der sloweni-
schen Stämme an der Submission macht nur ein Tau-
sendstel des jährlichen Einschlages aus, und die im Jahr 
2019 am höchsten bewerteten Stämme, zwei Riegelahorne, 
kamen aus slowenischen Wäldern.

Kärntner Waldbesitzer nehmen schon lange und sehr 
erfolgreich an der Submission teil, im Jahre 2018 etwa mit 
über 100 m³, und die 2019 am höchsten bewerteten Lär-
chen kamen aus Kärnten. Experten der Kärntner Land- 
und Forstwirtschaftskammer und der KIS/Kmečka 
izobraževalna skupnost/Bäuerliche Fortbildungsge-
meinschaft – z. B. DI Marjan Tomažej – stehen sowohl bei 
der Stammauswahl als auch beim Submissionsablauf 
beratend zur Seite.

Die bewerteten Stämme werden zu Musikinstrumen-
ten, Spitzenfurnieren im  Schiffs- und Hotelbau sowie 
zu Möbeln verarbeitet. Vom Hafen Koper aus werden 
sie in Containern in die weite Welt verschickt.

»Denken sie an die 
Submission, wenn in 

ihrem Garten oder Wald ein 
interessanter Baum steht.«

Štirinajst let že je Slovenj Gradec kraj dražbe kako-
vostnega lesa. Medtem je to največja dražba kako-
vostnega lesa v Evropi z mednarodno udeležbo.

Na pičlih desetih hektarjih je leta 2020 bilo na dražbi 
»lepo po vrsti, kot so hiše v Trsti« razporejenih 6.620 hlo-
dov ali 6.614 m³ vrednostnega lesa, od smreke do tise, od 
gorskega javorja in macesna do oreha in doba. Večina 
lesa na dražbi je prišla iz Slovenije, pripeljali pa so ga 
tudi iz Avstrije in Hrvaške. 

Pobudnik dražbe je Jože Jeromelj, prireditelji pa so Dru-
štvo lastnikov gozdov Mislinjske doline, Zavod za goz-
dove Slovenije in Zveza lastnikov gozdov Slovenije. V 
prihodnje se jim bo pridružila tudi država in prireditelje 
podprla pri tem, da bo velikanski prostor dolgoročno 
zagotovljen za dražbo in da ne bo več iz leta v leto treba 
iskati ustreznih površin, ki jih v tej velikost ni veliko. V 
zadnjih letih je licitacija zaradi lastnih potreb zemljiških 
lastnikov vsaj dvakrat morala menjati razstavni prostor.

Dražba potrjuje tudi, da je prav trajnostno gozdno go-
spodarstvo temelj naravnega bogastva Slovenije, ki jo 
usposablja, da na njenih tleh poteka največja dražba lesa 
v Evropi. To potrjuje tudi dejstvo, da sta oba najdražja 
hloda, in sicer gorska javorja rebraša, prišla iz Slovenije 
in je delež slovenskega lesa na dražbi bil le tisočinka 
celotnega letnega poseka v Sloveniji. 

Na dražbi že leta zelo uspešno sodelujejo tudi koroški 
lastniki gozdov in obisk s Koroške, predvsem kmetic in 
kmetov ter lesnih trgovcev, je precejšen. Pri tem jim s 
strokovnim svetovanjem pomagata Kmečko izobraže-
valna skupnost (KIS) in koroška Kmetijska in gozdarska 
zbornica. Mentor in svetovalec pri udeležbi dražbe je DI 
Marjan Tomažej, ki kmetom svetuje: »Če imate v svojem 
gozdu ali na vrtu zanimivo drevo, ki bi na dražbi uteg-
nilo doseči lepo ceno, potem razmišljajte o možni ude-
ležbi. Mi od kmetijske zbornice vam bomo seveda rade 
volje in brezplačno svetovali.« Brezplačno svetovanje pri 

izbiri dreves je del uslug kmetijske zbornice. S Koroškega 
je bilo na lanski dražbi nad 100 m³ lesa, predvsem ma-
cesen in gorski javor, pa tudi tisa in brest. Najdražja ma-
cesna, ki sta bila na dražbi razstavljena in ocenjena, sta 
na primer bila s Koroškega.

Udeležba in raven dražbe je  rasla iz leta v leto. Če je 
leta 2019 bilo razstavljenih dobrih 3.500 hlodov, jih je 
leta 2020 bilo nad 6.000 ali 6,614 m³. Z 29.161 evri za 2,02 
m³ evra pa je bila dosežena rekordna cena za gorski 
javor rebraš, ki ga je kupil kupec iz Nemčije. S furnirjem 
iz tega rebraša, ki je zrasel na obronkih Snežnika na 
Notranjskem, bodo opremili sprejemnico vrhunskega 
hotela v Arabskih emiratih. Drugi rebraš, prav tako iz 
Slovenije, zrasel je na Pohorju na Štajerskem, je bil le za 
las cenejši.

Gorski javor, ki mu zato, ker so njegove grčice izobliko-
vane v obliki ptičjih oči, ribjih iker ali reber, rečejo tudi 
ptičji javor, ikraš ali rebraš, ni posebna vrsta javorja, 
temveč le genetska igra narave. Samo en odstotek do 
dveh gorskih javorjev ima to anomalijo, razliko v struk-
turi lesa. Ta razlika ni dedna, je pojasnil Marjan Tomažej. 

Dražba lesa privablja kupce iz vsega sveta, Avstrijce, 
Nemce, Italijane, Nizozemce, Kitajce, Japonce, Portu-
galce, da ne govorimo o domačih kupcih. Veliko lesa 
pokupijo izdelovalci kakovostnih glasbil, tovarne fur-
nirja in kakovostnega pohištva. Iz Luke Koper les v kon-
tejnerjih, zabojnikih, transportirajo v prekomorske de-
žele.

Kupci oz.interesenti imajo dovolj časa in priložnosti za 
ocenjevanja lesa ter polaganje pisnih ponudb za posa-
mezne hlode. Za boljši pregled prireditelji  pripravijo 
katalog sortimentov z vsemi potrebnimi podatki n. pr. s 
številko hloda, njegovo dolžino, kubaturo in premerjem, 
vrsto drevesa in najvišjo ponudba za m³ in kos. Katalog 
obsega več kot 300 strani.

»Če imate zanimivo drevo v gozdu ali na vrtu, 
pomislite na udeležbo na dražbi.«

Licitacija
Slovenj Gradec, Slovenija/Slowenien 



Der pensonierte AHS-Lehrer Mag. Urban Popotnig, 
vlg. Butrna in Feistritz an der Gail, besitzt als Land-
wirt verbriefte Weiderechte auf der Feistritzer Alm. 

Dort steht auch seine Fača, wie die Gailtaler ihre Alm- bzw. 
Sennhütten bezeichnen. Sie diente als Wohn- und Wirt-
schaftraum. Die Almwirtschaft und die Fače dürften eine 
Folge des Dobratschbergsturzes im 14. Jhdt sein, der die 
Gail aufstaute. Große Feuchtwiesen entstanden, was die 
Pferderzucht begünstigte.

Die Weiderechte auf der Alm waren im Ort auf insgesamt 
360 Anteile verteilt.  Bauern besaßen je 5 Anteile, Keusch-
ler je 2 in je 1 Anteil verschiedene Enzelpersonen. Butrna 
hatte 5 Anteile. Die Anteile bestimmten auch die Zahl der 
Weidetiere. Aufgetrieben wurden Pferde, Kühe, Schweine, 
Ziegen und Schafe. Bei Butrna zwei Pferde, fünf Kühe und 
anderes mehr. 

Seinerzeit besaß jede Familie auf der Pvanja, wo die Ka-
pelle der Hl. Magdalena steht, einen Heuschober, in dem 
dort gewonnenes Heu zwischengelagert und im Winter 
mit Schlitten ins Tal gebracht wurde. 

Die Alm wurde von Mitte Juni bis Mitte September besto-
ßen. Die Pferde wurden schon um den 23. August in die 
Gailauen getrieben. Die restlichen Weidetiere wurden 
Mitte September zunächst auf die Pvanja, und dann ins 
Tal getrieben. 

Durch den Staatsvertrag von St. Germain verläuft die 
Staatsgrenze zwischen Österreich und Italien inmitten 
durch das Almdorf. Fünf Fače, auch die von Butrna, liegen 
auf italienischer Seite. Zweigeteilt sind auch die Besitzver-
hältnisse. Mit einem Vertrag zwischen den Ländern Kärn-
ten und Friaul sind die Weiderechte und Almbewirtschaf-
tung geregelt. Während der beiden Weltkriege wurde auf 
österreichischer Seite eine Käserei erbaut, heute eine Rast-
station. Auf italienischer Seite aber errichtete man militä-
rische Sperrriegel, die heute verfallen.

»Das Recht zur Fača ging 
mit Anteilen am Weiderecht 

einher. Jeder Bauer hatte 
fünf Anteile.«

Urban Popotnig, Butrna na Ziljski Bistrici, je bil vse 
do upokojitve učitelj na Slovenski gimnaziji v 
 Celovcu. S tem pomembnim izobraževalnim za-

vodom koroških Slovencev je seveda še danes najtesneje 
povezan. Butrna je tudi predsednik SPD »Zilja« in v do-
mači občini Bistrica na Zilji je bil slovenski občinski od-
bornik. 

Urban Popotnig kmetuje na svoji kmetiji, ki zaobjema 
tudi pašne pravice na Bistriški planini. Tam stoji tudi 
njegova fača, kakor Ziljani pravijo planinskim stanom 
ali kočam. Fače so nekdaj služile kot bivanjsko in gospo-
darsko poslopje v mesecih, ko je živina bila na planini. 
Urban Popotnig in njegova brata Franc in Lojz so kot 
otroci preživeli čudovite počitnice na planini. Za gospo-
dinjenje in molžo krav je bila pristojna planinka, pastir 
pa je bil odgovoren za pašno živino in fačo. Planšarstvo 
in fače, pa tudi konjereja na Zilji naj bi bili posledica po-
dora Dobrača leta 1348, ki je zajezil dolino Zilje in za sabo 
pustil obširna mokrišča. 

Fača je povezana z deleži pri pašni pravici. Na Bistriški 
planini je  razpoložljivih vsega skupaj 360 deležev. Bi-
striški kmetje, tudi Butrna, so imeli po pet deležev, dva 
deleža kajžarji in posamezniki enega. Od števila deležev 
je bilo odvisno tudi število živali na planini, kamor so 
gonili govedo, konje, svinje in koze. Butrna na primer 
najmanj dva konja, pet krav in drobnico.

Svojčas je vsak bistriški kmet imel hlev tudi na Pvanjah 
»pri kapali«, kjer so kosili in sušili seno. Na Pvanjah stoji 
kapela sv. Magdalene. Urban se spominja, da so Butrnovi 
seno na bukovih vejah, tako imenovanih »vakah« (vlake) 
spravljali v skedenj. Seno so pozimi s sanmi ali pa na 
»žlejfah« vlekli v dolino. Pvanje danes bolj in bolj zaraš-
čajo. 

Pašna doba na planini je trajala od junija do srede sep-
tembra. Konje so v dolino odgnali okoli 23. avgusta in jih 
nagnali v »og« (log). Do tega dne je seno, ki so ga kmetje 
pridelovali na »ogu«, moralo biti spravljeno, da so lahko 
tam pasli konje. Od tega dne je v logu spet veljal pašni 
servitut. Na »ogu« so živino pasli vigredi in jeseni. Po 

vigredni paši na »ogu« so vso živino gnali na pašo na 
Pvanje in sredi junija na planino. Govedo so 15. sep-
tembra sprva odgnali na Pvanje in šele potem v dolino. 
Po svinsvatih (vseh svetih) pa so pasli povsod, se pravi 
»pa čriez«.

Pot na Bistrško planino, ki je z naseljem fač v monarhiji 
slovela celo kot zdravilišče, vodi skozi pestro naravo pod 
Ojstrnikom in je obenem neposredna rajža skozi polpre-
teklo zgodovino in v svet nekdanjega kmetovanja.

Do razpada avstroogrske monarhije, malo več kot sto 
let od tega, je cela Bistriška planina s Kanalsko dolino 
vred bila del kronovine Koroške. S planino je razpolagala 
bistriška vaška skupnost. Senžermenska pogodba je za-
črtala nove meje in odtlej državna meja med Italijo in 
Avstrijo deli Bistriško planino na dve državi in dve 
upravni enoti. Na Bistriški planini je meja speljana skozi 
naselje fač, med drugim tik ob Butrnovi fači, ki je skupaj 
s Ahačevo, Rosinovo, Špinjavo in Žliharjevo na italijanski 
strani, ostale pa na avstrijski. Današnjo zidano Butrnovo 
fačo, ki je prej bila lesena, je leta 1899 postavil Urbanov 
ded Matija Zwitter. Spodaj je bil hlev, zgoraj pa bivanjski 
prostori. Urban je poslopje obnovil in posodobil. 

Med vojnama se je podoba Bistriške planine krepko 
spremenila. Na avstrijski strani so zgradili velik hlev z 
mlekarno in sirarno, na italijanski strani pa so tik  ob 
meji, podobno Maginojevi liniji, zgradili obmejne voja-
ške utrdbe z bunkerji in kasarnami. V bivši sirarni je 
danes okrepčevalnica, italijanski vojaški objekti pa raz-
padajo in nudijo zavetje svizcem.

Italijanski del Bistriške planine je danes last dežela Fur-
lanije Julijske krajine, po dogovoru med njo in deželo 
Koroško pa z njim dolgoročno upravlja planinska skup-
nost. Živina pa se pase vsevprek, saj ji je meja deveta 
briga.

»Fača je bila povezana z deleži pri pašni pravici. 
Vsak kmet je imel pet deležev.«

Urban Popotnig
 p. d. Butrna; Ziljska Bistrica/Feistritz an der Gail



In Enzelsdorf vas in der Gemeinde Gallizien und in un-
mittelbarer Nachbarschaft zum Altenberg und dem 
Obir liegt das Gehöft Kavh der Familie Urank. Der Orts-

name leitet sich vom slowenischen Vincelna vas ab und 
besagt, dass hier einst Wein angebaut wurde. Anstatt des 
Weines gedeiht mancherorts die Edelkastanie.

Die Familie Urank ist hier alteingesessen. Doch im April 
1942 wurde sie  vom NS-Regime nur wegen ihres slowe-
nischen Vokstums nach Deutschland vertrieben und sollte 
fortan wie viele andere Kärntner slowenische Familien 
Sklavendienste für den deutschen Übermenschen ver-
richten. Im Sommer 1945 kehrte die Familie heim auf ihren 
ausgeplünderten Hof und begann mit dem Wiederauf-
bau. Eine Gedenkinschrift an der Außenwand des alten 
Gemäuers erinnert an diese dunkelsten Zeiten der Familie. 

Auf dem Hof leben heute drei Generationen. Altbauer Jo-
zej mit Gattin Uši, Sohn Danijel mit Frau Veronika, einer 
diplomierten Slawistin und die Söhne Jakob und Nikolaj. 
Der Hof ist ein Nebenerwerbsbetrieb, alle Erwachsenen 
gehen ihrem Beruf nach. Denn Waldbewirtschaftung und 
Viehzucht allein sichern nicht mehr das Überleben als 
Bauer. Der Holzpreis ist im Keller, Stürme und die Käfer-
plage verschärfen noch zusätzlich die Situation. Der ma-
schinell gut ausgerüstete Hof arbeitet mit dem Maschinen-
ring zusammen und bietet seine Dienste an.

Schon lange züchtet man beim Kavh Simmentaler Rin-
der und betreibt Mutterkuhhaltung. Für die Herde mit 
dem Stier gibt es einen Freilaufstall. Die Stierkälber wer-
den etwa mit neun Monaten als Einsteller verkauft, die 
Kuhkälber werden für die Zucht behalten oder aber für 
den Eigengebrauch im Schlachthof der Interessensge-
meinschaft der Zeller Bauern in Zell/Sele geschlachtet.

Über eins ist man sich beim Kavh einig: den Hof und die 
Landwirtschaft aufgeben: Niemals!

»Ein Auflassen der 
Landwirtschaft oder gar 

Verkauf kommen nicht in 
Frage. Hier sind wir zuhause.«

Pod očakom Obirjem z izrazitim vrhom Ojstrcem in 
grebenasto Staro goro se razprostira znana Kav-
hova domačija na začetku Encelne vasi pri Galiciji, 

ali Vincelna vas, kakor rečejo domačini. Kajti na južnih 
in sončnih obronkih Zásede, hriba na severni strani vasi, 
je nekdaj rasla trta  Tam trte že dolgo ni več, ime vasi pa 
je ostalo. Tam raste tudi pravi kostanj, maroniji.

Prav tako sta obstali Kavhova družina in kmetija. Na 
južni steni stare hiše napis in križ spominjata na najbolj 
temno in usodno zarezo v zgodovini Kavhovega rodu: 
Zato, ker so Slovenci, jih je nacistični režim 14. aprila 1942 
pregnal z doma v delovna taborišča v Nemčiji. Kot za-
vedni in trdni koroški slovenski kmetje naj bi odslej bili 
sužnji samozvanemu nemškemu nadčloveku. Ko so, ob-
koljeni od gestapa in do zob oboroženih policistov, 
zapuščali dom, jim je eden od sosedov, zagrižen nacist, 
zasmehujoče v slabi nemščini zaklical v slovo: »Sie wa-
ren einmal und werden nie wieder sein« (Bili so in nikdar 
ne bodo več). Njegova ohola in srhljiva želja se ni izpol-
nila. Poleti 1945 se je družina iz pregnanstva vrnila na 
svoj dom, ki je bil kot vsi domovi pregnanih koroških 
Slovencev docela izropan in opustošen. Z marljivostjo so 
Kavhovi obnovili domačijo, na kateri vse do danes živijo 
in jo obdelujejo.

Danes tu živijo trije rodovi: Jozej z ženo Ušijo, sodelavko 
Mohorjeve tiskarne, sin Danijel z ženo Veroniko, ki je 
mladost preživela na Kališu v Selah in njuna sinova Ja-
kob in Nikolaj. Jozej skrbi za gozd, kmetijo pa je dal v 
najem svoji snahi Veroniki, magistri slavistike in sode-
lavki celovške univerze. Danijel je programer in tehnični 
strokovnjak za avtomatizacijo pri podjetju v Brežah. Če 
mu službene obveznosti in poklicno delo dopuščajo in 
omogočajo, pomaga doma in podpira ženo na kmetiji in 
se posveča družini.

Svojčas je Kavhova kmetija brez nadaljnjega preživljala 
družino. Dandanes pa gozd ter živinoreja ne zagotavl-
jata več preživetja. Cena lesa je že dalj časa na tleh. To 
dejstvo še zaostrujejo vse pogostejši viharji, žled, predv-
sem pa lubadar in podnebne spremembe. Tudi prodaja 
kurilnega lesa ni donosna, pa tudi  logistično nesmiselna, 

nenazadnje so parcele majhne in raztrošene na Zásedi, 
Stari gori ter Malem Obirju. Večino posekanega lesa Kav-
hovi prodajo v hlodih. Nekaj ga porabijo tudi sami zase 
za drva ali po potrebi za gradbeni les, ki ga Jozej z žago 

- ki jo je kupil pred več kot tridesetimi leti, a še zmeraj 
poje kot prvega dne - doma sam razreže.

Poglavitni dohodkovni vir sta zaposlitev oz. služba. Po-
leg tega pa Kavhovi preko strojnega krožka nudijo razne 
storitve, na primer cepljenje drv ali pa pomoč pri košnji, 
kar je možno tudi zato, ker imajo dobro opremljen strojni 
park. Zato ne čudi, da se naraščaj najraje igra z igračami 
kot so traktorčki ali pa prikolice in tako igrivo vrašča v 
življenje na kmetiji. Zgledi staršev in starih staršev pač 
najbolj mikajo. 

Pri govedoreji so se pri Kavhu osredotočili na krave 
dojilje simentalske pasme ter prodajo pitancev. V čredi, 
ki ne pozna priveza, ampak le prosto rejo, imajo tudi 
občinskega bika. Bikce po devetih mesecih prodajo za 
pitance, junice pa ali obdržijo za pleme ali pa jih redijo 
za zakol doma, se pravi za lastne potrebe. Koljejo jih v 
Selah v klavnici v Gospodarskem centru Interesne skup-
nosti selskih kmetov. Klavnica odgovarja strogim pred-
pisom Evropske skupnosti. Ugodno je, da pot v klavnico 
ni dolga in za živino manj obremenjujoča.

Pri Kavhu nikoli niso razmišljali o opuščanju kmetije. 
Spoštovanje do dediščine in izročila ter zgodovine pred-
nikov, ljubezen do domače grude, slovenskega jezika in 
naroda in skrb za ohranitev in vzdrževanje okolja in 
pokrajine so temelji, na katerih trdno stoji in dela Kav-
hova družina.

»Nikdar nismo razmišljali o tem, da bi 
kmetijo opustili ali celo prodali. Tu smo doma.«

Družina Urank-Olip
p. d. Kavh; Encelna vas/Enzelsdorf 



Hoch über dem Talboden, etwa 7 Kilometer von 
 Uggowitz – Ukve entfernt und in unmittelbarer 
Nachbarschaft zur Feistritzer Alm, liegt auf der 

Uggowitzer Alm im Kanaltal der Bio – Bergbauernhof 
Alpenrose. Hier züchtet der begeisterte Landwirt Christian 
Kanduth seine Herde von Limousine-Kühen.

Christian entstammt der Uggowitzer Bauernfamilie 
Adam.

Auf dem gleichnamigen Hof im Ort lebt er mit seiner 
Frau Katia und den Kindern Martina, Alexandra und Phi-
lipp. Nebenan wohnen seine Eltern Hanzi und Mariella. 
Die Familie und der Hof bedeuten Christian alles. Zur Zeit 
wird das Wohnhaus auf der Alm renoviert.

Der Alpenrose-Hof liegt auf 1200 Meter Seehöhe inmitten 
von Wiesen und Almen auf der Unteren Ugovizzer Alm 
und umgeben von markanten Gipfeln, genannt »Špik«, 
die alle nach Uggowitzer Höfen benannt sind. Der Bach 
Uqua entwässert die Alm, während eines Unwetters im 
Jahre 2003 wurde er zum tödlichen Wildbach und ver-
heerte die Ortschaft Uggowitz.

Beim Alpenrose hält Christian etwa 50 Stück Limousine 
Rinder und Kälber, eine ausgesprochene Fleischrasse. Die 
meisten Kuhkalbinen beläßt er zur Zucht, Stierkälber wer-
den als Einsteller gehalten und geschlachtet, jährlich etwa 
20 Kälber und Jungrinder. Geschlachtet werden sie im 
Bioschlachthof in Triest, aufgearbeitet und verkauft aber 
zuhause. Cristian hat seine eigene Qualitätsmarke entwi-
ckelt und investiert viel Geld in die Werbung.

Den Kühen werden Grünfutter und Heu vorgelegt oder 
sie weiden auf der Alm. Das Heu für die langen Winter 
wird auf der Alm und auf zugepachteten Flächen im Tal 
gewonnen; auf der Alm werden alle verfügbaren Flächen 
gemäht. 

Bis in die 1960-Jahre zogen Familien noch mit ihren Rin-
dern auf die Alm und bewirtschafteten sie. Sie wohnten 
in den Almhütten, genannt »Bajta«. Der große Bruch mit 
der uralten Sennereiwirtschaft geschah im Jahre 1940, als 
die Kanaltaler mehrheitlich für eine Umsiedlung ins Deut-
sche Reich optierten. 

»Ich bin von Herzen gerne 
Bauer, meine Familie 

bedeutet mir alles und 
Tiere gehören dazu.«

Visoko nad Ukvami na Ukovški planini v Kanalski 
dolini in v neposredni soseščini z Bistriško pla-
nino leži Alpenrosevega kmetija, na kateri svojo 

čredo krav-limuzink redi Cristian Kanduth. Alpenrose-
vega kmetija, ki ji pravijo tudi pri Pavličo, še prej pri 
Pulinčo, je biološka in gorska. Kajti cela Kanalska dolina 
je gorsko kmetijsko območje.

Cristian Kanduth je potomec stare ukovške kmečke 
družine pri Adamu, kjer živi s svojo ženo Katia, hčer-
kama Martino in Alexandro ter sinom Philippom. Nje-
govo življenjsko geslo je »živinca pa družinca«, se pravi, 
da je z navdušenjem kmet. Dnevno se vozi na 7 kilome-
trov oddaljeno Ukovško planino visoko nad Ukvami, da 
oskrbuje živino. Upa pa, da bo kmalu končana obnova 
stanovanjske hiše pri Kmetji, kamor se bo potem dru-
žina vselila. Oče Hanzi in mati Mariela živita v Ukvah.  

Alpenrosevega kmetija leži 1200 metrov visoko na spo-
dnji Ukovški planini, ki jo kot stražarji obkrožajo vrhovi 
Majerčev Špik, Parteljčev Špik, Krošov Špik, Bancov Špik 
in Sajderju Špik, ki stoji na meji s tistim delom Bistriške 
planine, ki je od konca prve svetovne vojne pod Italijo. 
Vsi Špiki so poimenovani po ukovških kmetijah. Planino 
odvodnjava potok Ukva, ki izvira v Dolincah pri Blaški 
planini. Leta 2003 je Ukva prestopila bregove in kot hu-
dournik upustošila vas Ukve. Pevka znanega Višarskega 
kvinteta, pri katerem je pela tudi Cristianova mama Ma-
riela, je bila žrtev neurja. 

Na Alpenrose redi Cristian 50 krav in telet francoske 
pasme limuzine. Ta pasma je izrecno mesna pasma. Te-
lice obdrži za rejo, teličke oz. bikce pa redi kot pitance 
za zakol. Letno zakolje okoli 20 telet in mlade govedi. 
Meso oz. mesne izdelke prodaja. V Furlaniji Julijski kra-
jini sta samo dve biološki-klavnici, ki odgovarjata eu-
jevskim predpisom. Ena je v Trstu, kamor Cristian vozi 
govedo za zakol, druga pa je v Pordenone. Precejšnja 
sredstva vlaga Cristian v reklamo in ima tudi lastno ka-
kovostno znamko.

Za seno oz. krmo Cristian kosi vse senožeti na planini, 
pozneje pa tam pase živino. Dodatno ima v dolini najetih 
več 30 hektarjev travnikov, ki zagotavljajo potrebno 

krmo za živino. »Ljudje so gmajtni, da je čedno,« da so 
travniki pokošeni, pravi podjetni kmet. 

Seveda tudi stara starša Hanzi in Mariela pomagata na 
kmetiji. Ukovška planina je razdeljena na spodnjo in »go-
rednjo« (gornjo) planino. Oče Hanzi ve povedati, da je do 
opcije leta 1940, ko je veliko Kanalcev, med njimi vsi ve-
liki kmetje, optiralo, se pravi glasovala za odselitev v 
nemški rajh, veljalo splošno pravilo, da so kmetje za ve-
liko noč govedo odgnali na spodnjo planino, kjer je os-
tala do kresa. Potem so jo prestavili na »gorednjo« (gor-
njo) planino, kjer se je  pasla do male gospojnice (08.9). 
Nato so jo gnali spet na spodnjo planino. Tu je ostala do 
vseh svetih, ko se je vrnila v dolino. Od vseh svetih dalje 
se je živina lahko pasla povsod ali »puǝljie cjez«, kot so 
rekli. Ta prastari način planšarstva je docela ugasnil v 
šestdesetih letih prejšnjega veka. Z živino so tudi dru-
žine šle na planino. Da otrokom ni bilo treba dnevno 
jemati pod noge dolge poti raz planino v dolino, je do 
leta 1927 Pod ravnami stala tudi osnovna šola. 

Na gorednji planini so krave tudi »ščakalǝ« (molzli), 
mleko pa so hladili v »kamrci«, najbolj hladnem prostoru 
bajte. Kar so v Kanalski dolini bajte, so na Zilji fače. Bajte 
so stale na spodnji in gorednji planini, zato so včasih tudi 
rekli, da se živina pase na spodnji ali gorednji bajti.Ob-
nova stanovanska hiša pri kmetji »bajta« je stala na spo-
dnji planini, Na planinskih senožetih so kmetje nakosili  
in spravili toliko sena, da ga je bilo dovolj za celo zimo. 
Po potrebi so ga pozimi s sanmi privlekli v dolino.

»Ker sem rad kmet in mi družina pomeni vse,  
je ›živinca pa družinca‹ moje življenjsko geslo.«

Družina Kanduth
p. d. Adam; Ukve/Ugovizza, Italija/Italien 



Paul Buch lebt in Penk/Klopče bei Völkermarkt/ 
Velikovec. Nach dem Besuch der Landwirtschaftli-
chen Fachschule Goldbrunn übernahm er den elter-

lichen Hof beim Pušnik, wo er gemeinsam mit zwei und 
Schwestern drei Brüdern aufwuchs.

Die unterschiedlichen Bienenstöcke unter dem Kastani-
enbaum zeigen, daß man am Hof eines Imkers ist. Betritt 
man die  geräumige Küche, glaubt man, sich in einer Bü-
cherei wiederzufinden. Denn Paul Buch ist ein Bücher-
wurm. 

Bis zu 45 Stück Rind und bis zu drei Pferde standen vor-
mals in den Stallungen des angesehenen Bauern, Vaters 
von zwei Töchtern und begeisterten Bergfreundes und 
Sängers beim Chor des Kulturvereines »Lipa«. Sofort nach 
der Pensionierung verkaufte er die Tiere und verpachte 
den Grundt. Denn er wußte, daß am Horizont neue Er-
fahrungen, neue Themen warteten, die es zu erkunden 
und zu erleben galt.

Eines davon war die Imkerei. Schon sein verstorbener 
Bruder Hanzej war Imker und um den Preis vieler Bie-
nenstiche half er ihm oft beim Einsetzen der Schwärme. 
Das waren Pauls erste Schritte in die Welt der Bienen. Nach 
Hanzejs Tod im Jahre 2007 bekam er drei seiner Stöcke 
und mittlerweile erweiterte er ihre Anzahl beträchtlich. 
Über das Internet, durch die Erfahrungen mit seinem Bru-
der und in Gesprächen mit Imkerkollegen eignete sich 
Paul  das notwendige Wissen an.

Paul Buch ist ein Verfechter der autochtonen Krainer 
bzw. Kärntner Biene, der vom Gesetz einzigen in Kärnten 
zur Imkerei zugelassenen Bienen. Er züchtet Königinnen. 
Da mittlerweile die Mischbiene die Carnica-Biene ver-
drängt, lässt er seine neuen Königinnen auf der Belegstelle 
Kotschna/Kočna begatten. Die benötigten Bienenweiden 
liegen in der näheren Umgebung des Hofes.

Den gewonnenen Honig verkauft er, einiges davon wird 
auch verschenkt. Denn Imkern ist »Leidenschaft und Liebe 
zugleich«.

»Die Imkerschule kostete 
mich viele Stiche, aber die 
Imkerei ist Leidenschaft«

Med Črnim gradom in Velikovcem in nad zajezeno 
Dravo leži vasica Klopče s Pušnikovo kmetijo. 
Pogled na venec Karavank s Peco, Ojstro, Topico 

in Obirjem in ravninsko Podjuno je zares lep. Tam je 
doma Paul Buch, navdušen čebelar, upokojeni kmet in 
strasten bralec knjig odnosno vsega, kar količkaj diši po 
tiskarski črnini. 

Pod košatim kostanjem, ki se že zlati v jesenskih barvah, 
in na velikem dvorišču stojijo, razporejeni na podstavkih, 
različno veliki čebeljni sodi ali panji in oznanjajo gostu, 
da je vstopil v svet čebelarja. Nasmejanega obraza po-
pelje Paul svoje goste v kuhinjo, kjer so vsepovsod na-
ravnane knjige in časopisi. »Sem pravi knjižnji molj in če 
me knjiga prevzame, je ne dam prej iz rok, dokler je 
nisem prebral. Kar marsikatera noč mine ob knjigi.« Brat 
Jurij, župnik v Šentjakobu v Rožu, mu je prinesel knjigo 
»Sive čebele« Andreje Kurhove. Spet ena noč ob branju.

Odkar je upokojen, ima Paul Buch dovolj časa za branje 
in predvsem za čebele. Prej je bil kmet. Zaključil je kme-
tijsko šolo v bližnjem Goldbrunnhofu in prevzel kmetijo, 
kjer je redil do 45 repov. Pri Pušniku so svojčas imeli tudi 
konje, skratka, to je bila trdna in ugledna ter narodno 
zavedna kmetija. Paul je doraščal s sestrami Mici, Angelo 
in Malči ter z brati Hanzejem, Jurijem in Vinkom. Je oče 
hčerk Marice in Lucije. V mlajših letih je tudi veliko pla-
ninaril, prepeva pa v zboru PD »Lipa«. Ko je šel v penzijo, 
je naredil oster rez in tako rekoč od danes na jutri nehal 
kmetovati. Živino je prodal, kmetijske površine pa dal v 
najem.Vedel je, da so na obzorju ali za njim še stvari, ki 
bi jih rad videl, spoznal ali opravljal. Nekateri temu pra-
vijo iskanje življenjskega smisla. 

Eno od področij, ki ga je zanimalo, je bilo čebelarstvo. 
Njegov že pokojni brat  Hanzej je bil čebelar in Paul mu 
je za ceno pikov dostikrat pomagal pri usajanju rojev. 

To so bili prvi koraki v svet čebel, o katerih je svoječasni 
skočidolski župnik Janez Sumper v svoji knjižici Sloven-
ski Bučelarček, priročniku za »bučelorejo« (leta 1871 za-
ložila družba sv. Mohora v Celovcu) zapisal, da tudi »se-

danjim prebivalcem slovenske domovine verže reja teh 
marljivih živalic marsikaj dobička in jim napravlja dokaj 
nedolžnega veselja«. 

Po bratovi smrti leta 2007 je Paul dobil tri njegove pa-
nje. Paul je čebelarski samouk. V glavnem se je izobra-
ževal po spletu in pridobljeno znanje dopolnjeval z izku-
šnjami, nabranimi pri rajnem bratu in tudi pri nekaterih 
čebelarskih kolegih. »Kot vsak začetnik sem tudi jaz 
plačal šolo,« pravi, a kaže, da jo je zaključil z odliko. Šte-
vilo sodov in rodov se je namnožilo in danes ima okoli 
tri ducate nakladalnih panjev ali sodov, ki jim pravijo 
tudi magacinarji.

Pavel Buch je borec za kranjsko sivko (Apis mellifera 
carnica), našo izvirno, se pravi domorodno vrsto. Da bi 
jo ohranil, vzreja tudi njene matice ali kraljice. Po želji 
pa jih tudi oddaja drugim čebelarjem.

Po koroškem deželnem zakonu je samo Apis mellifera 
carnica priznana in dopuščena za čebelarjenje. Nekateri 
glavnopoklicni čebelarji v Labotski dolini pa se na to 
požvižgajo in redijo hibridno čebelo buckfast, ki je me-
šanica raznih čebeljih vrst in ogroža čistokrvno avtoh-
tono kranjsko sivko. Območje buckfastovke sega v oko-
lico Velikovca, zaradi tega vozi Paul Buch svoje matice 
na plemenilno postajo v Kočno pod Jezerskim vrhom. 
Paša za čebele je na Dračju, Djekšah, na območje mesta 
Velikovec v bližnji Ricinji, dosti paše pa najdejo tudi okoli 
Pušnikove kmetije. Nego in skrb mu čebele, »te marljive 
živalce«, vračajo s strdjo, ki  jo rad podarja prijateljem 
in znancem, nekaj pa jo proda. Čebelarstvo, tako Paul 
Buch, »je strast, da ne rečem ljubezen«.

»Z marsikaterim pikom sem plačal čebelarsko šolo, 
a čebelarjenje je strast, da ne rečem ljubezen.«

Paul Buch
p. d. Pušnik; Klopče/Penk 



Im Weiler Kossiach/Kozje am Südhang des Sattnitz-
zuges/Gure und zur Pfarre Radsberg/Radiše gehörend 
steht der Bauernhof Oblak. Hier lebt mit seiner Familie 

Fabian Ogris, vlg. Oblak, Bauer, Schafzüchter und selb-
ständiger Arborist, also ein Baumdoktor. 

Über verschiedenste Ausbildungstränge (BG f. Slowenen, 
HTL Althofen, Tischlerlehre) fand Fabian zurück zur Land-
wirtschaft. Vater Martin hat sie aus beruflichen Gründen 
aufgegeben, Fabian belebte sie neu und führt mit seiner 
Frau Cornelia und den Kindern Colin, Amely und Finn 
den elterlichen Hof fort. Er züchtet Jura-Schafe und Seeta-
ler-Sanntaler Schafe, landläufig als Brillenschafe bekannt. 
Das wichtigste wirtschaftliche Standbein aber ist die 
Baumpflege. Das notwendige arboristische Fachwissen 
hat er am Nürnberger Baumpflegeinstitut erworben 
unnd danach sein eigenes Unternehmen begründet. Alles 
dazu unter der Adresse info@baumogris.at. Vom Obst-
baum über den uralten solitären Riesen bis zur Allee 
reicht die oft akrobatische Pflege. »Das ist ein sehr verant-
wortungsvoller Beruf, denn Bäume prägen das Antlitz 
unserer Umgebung und geben uns viel« sagt er.

Zurzeit wechselt Fabian die Rassen. Angetan haben es 
ihm die niederländische Rasse Texel und die irischen 
Lleyn-Schafe (ausgesprochen »kiln«), gekreuzt mit der 
autochtonen und widerstandsfähigen schottischen Meat-
linc Rasse. Von Letzteren hat er schon zwei Widder ange-
schafft .

Fabian Ogris züchtet die Schafe zur Fleischgewinnug. 
Lämmer verwertet er in der eigenen Schlachterei zu hoch-
wertigen Produkten wie Fillets, Würste und anderem und 
vermarktet sie. Die Bälge werden biologisch gegerbt, we-
niger wertvolles Fleisch wird zu Hundefutter verarbeitet. 
Der eigene Wald spielt wegen des niedrigen Holzpreises, 
der Sturmschäden und des Käferbefalls wirtschaftlich 
eine untergeordnete Rolle.

»Wir Arboristen beschneiden 
und formen nicht nur 

Bäume oder fällen sie, wir 
sind auch ihre Ärzte.«

Oblakova domačija stoji v Kozjah, v zaselku, ki leži 
na južnem obronku Gur in sodi pod radiški zvon. 
Tu s svojo družino živi Fabijan Ogris, kmet, samos-

tojni arborist, po domače bi rekli »drevesni dohtar«, ter 
rejec ovac. 

Fabjanova pot do kmetovanja je malce neobičajna. Po 
ljudski šoli v Podkrnosu in štirih letih Slovenske gimna-
zije je presedlal na Višjo agrarno-tehnično šolo v Starem 
Dvoru/Althofen, se izučil za mizarja in naposled ubral 
pot kmeta ter priznanega arborista. Poživil je domačo 
kmetijo, na kateri živi z ženo Cornelijo in otroki Colinom, 
Amely in Finnom. Najel jo je od očeta Martina, ki je zaradi 
poklicnih obveznosti kmetovanje že opustil, in začel re-
diti ovce pasme jura in jezersko-solčavske pasme, ki jim 
na Koroškem zaradi črne lise okoli očes pravijo tudi ov-
ce-očalarke. 

Znanje arborista, to je strokovnega obrezovalca dre-
ves, si je pridobil na strokovnem zavodu v Nürnbergu v 
Nemčiji. Po uspešno opravljenih izpitih je ustanovil 
lastno arboristično podjetje, ki ga najdete pod naslovom 
info@baumogris.at.

Ta posel je postal tudi njegov poklic in glavni vir do-
hodkov. »Predvsem v mestih, kjer dreves ne moreš ali 
pa ne smeš kar tako podreti ali pa če grozi nevarnost 
lomov, pokličejo nas arboriste, da strokovno odstranimo 
nevarne veje ali pa drevesa. Dela je skoraj preveč, kajti 
mi obrezujemo, oblikujemo in če treba tudi zdravimo 
vse, od sadnega drevesa na zasebnem vrtu do dreves v 
parkih in drevoredih,« pravi Fabjan. Oprema, ki jo upo-
rablja pri svojem odgovornem in dostikrat nevarnem 
delu in na katero se mora popolnoma zanesti, je zelo 
podobna tisti, ki jo uporabljajo hribolazci ali pa čistilci 
velikih steklenih ploskev na primer pri nebotičnikih in 
zasteklenih površinah. Preudarnost, pravilna ocena sta-
nja drevesa, brezhibno vzdrževana oprema in pa seveda 
dobra telesna konstitucija so pri delu neobhodno pot-
rebne.

Ovčereja pa je dodaten pomemben poklicni steber 
Oblakove kmetije. Trenutno Fabjan menjava pasme. Pos-
lovil se bo od ovac pasme jura in jezersko-solčavske pa-

sme in presedlal na pasmi texel iz Nizozemske in na irsko 
pasmo lleyn (izgovarjaj kiln). S pomočjo dveh mrkačev 
prastare avtohtone škotske pasme meatlinc, ki ju je kupil, 
upa, da bo preusmeritev v teku enega leta uspela. Škot-
ska pasma je namreč zelo odporna proti zajedalcem. 

Za menjavo se je odločil zato, ker je reja teh ovac de-
lovno in časovno manj zahtevna, ker so zelo odporne 
proti zajedalcem in vremenskim neprilikam, na primer 
bi jih lahko brez nadaljnjega pustil pozimi na prostem, 
ker rojevajo na primer na paši in imajo več mesa. Fabjan 
Ogris upa, da bo v doglednem času priredil večjo čredo. 
Pašne površine se razprostirajo okoli domačije in vasi. 

Ovce redi za zakol. Doma si je uredil klavnico po eu-
jevskih predpisih. Doslej letno zakolje že okoli 100 jagnjet. 
Tako pravi: »Mi koristimo vse, kar nam ovce nudijo in 
razpečavamo sami, ker nam je uspelo zgraditi svojo 
mrežo odjemalcev. Izdelke iz ovčetine, na primer filete, 
klobase in drugo, po naročilu dostavljamo priznanim 
gostinskim podjetjem in zasebnikom. Pri tem se strogo 
držimo načela, da ni pomembna masa oz. količina, am-
pak kakovost.« Oblakovi prodajajo tudi kožuhe, strojene 
seveda po sonaravnem postopku, želodce na primer po-
sušijo in jih ponujajo kot poslastico za pse, po drobovju 
je zelo veliko povpraševanja v gostinstvu, izdelujejo pa 
tudi pasjo hrano. Ker imajo tudi sadje, ga predelujejo v 
sadne sokove za prodajo.

Včasih je, kot na kmetiji običajno, tudi pri Oblaku bil 
gozd zanesljiv gospodarski dejavnik. Trenutno o tem ne 
more biti govora, kajti viharji zadnjih let so podrli skoraj 
tri četrtine Oblakovega gozda. Vrhu tega les trenutno nič 
ni vreden in lubadar mu dela hude težave.

»Dreves arboristi ne le obrezujemo in oblikujemo 
ali celo podiramo, temveč jih tudi zdravimo.«

Družina Ogris
p. d. Oblak; Kozje/Kossiach 



Wie eine Burg steht das Haus des Pečnikhofes in 
Petschnitzen in der Landschaft. Das Wirtschafts-
gebäude vervollständigt diesen Eindruck. Der 

Wohnsitz der Familie Ressmann war einst ein Hospiz, wo-
von noch mächtige Mauern und Wandbemalungen zeu-
gen.

Hier lebt und wirkt als Nebenerwerbsbauer Marko Ress-
mann mit seiner Familie. Er ist Schuldirektor an der VS 
Damtschach, seine Frau Antonia ist Religionslehrerin, die 
Söhne Tobias und Simon besuchen das BG für Slowenen, 
Jakob die örtliche Volksschule.

Markos Mutter stammt vom Pečnik. Sie ehelichte Martin 
Ressman, den Besitzer des Tratnikhofes in Ledenitzen. Ihr 
Bruder Pepi übergab den Hof und die Landwirtschaft sei-
nem Neffen Marko. Pepi lebt mit seiner Schwester im Erd-
geschoss des vorbildlich renovierten Hauses, Marko mit 
seiner Familie im ausgebauten Obergeschoß mit Ausblick 
auf den Mittagskogel - slow. Jepa. Der Mittagskogel beglei-
tete in Gedanken die Familie Ressmann in die Verbannung 
nach Deutschland, wohin sie im April 1942 wegen ihres 
slowenischen Volkstums von den Nazis vertrieben wurde. 
Marko ist auch Mitglied im Männerchor Jepa-Baško jezero, 
weiters im örtlichen Kirchenchor, bei der skupina Akzent 
und Gemeinderat in der Gemeinde Finkenstein.

Neben der Land- und Forstwirtschaft, Onkel Pepi spezi-
alisierte sich auf Milchkühe der Rasse Fleckvieh, war seit 
den 1950er Jahren der Tourismus ein starker Wirtschafts-
zweig des Hofes. Man bot Fremdenzimmer mit Frühstück 
für Gäste an. Gemeinsam mit den Nachbarn wird ein 
Naturstrand direkt am Faaker See angeboten, der wesent-
lich zur Beliebtheit des Hofes beiträgt.

Marko hat die Landwirtschaft auf Schafe umgestellt, sie 
sorgen auch für einen gepflegten Rasen rund ums Haus 
und im Obstgarten. Der Wald bei den Knapovske jame 
und am Bleiberg wird verstärkt zur Nutz- und Brenn-
holzgewinnung bewirtschaftet.

»Beim Pečnik kann 
man abschalten und Kräfte 

tanken, es ist kurzum ein Ort 
von hoher Lebensqualität.«

Prva misel, ko prideš k Pečniku na Pečnici in zagle-
daš veliko in urejeno hišo je, da stojiš pred gradom. 
Dejansko je pri Pečniku svojčas bil hospic. Nekateri 

deli hiše so stari par stolet, na kar spominjajo debeli zi-
dovi in ostanki starih stenskih poslikav. V prostorni hiši 
stanujejo tri generacije v dobrem sožitju. Tudi staro-
davno gospodarsko poslopje, hlev in skedenj, priča o 
trdnosti in ugledu Pečnikove domačije.

Že nekaj let je Marko Ressmann, sicer Tratnikov iz 
 Ledinc, gospodar pri Pečniku. Njegova mama je bila tu 
doma. Mamin brat Pepi in sestra Ani živita v pritličju in 
slej ko prej pomagata na domačiji. Marko, ki je ravnatelj 
na ljudski šoli v Domačalah in žena Antonija, po poklicu 
veroučiteljica, imata tri otroke, Tobiasa, Simona in  Jakoba. 
Prva dva obiskujeta Slovensko gimnazijo, najmlajši pa 
osnovno šolo. Družina si je v zgornjem preurejenem nad-
stropju uredila sodobno stanovanje s čudovitim pogle-
dom na mogočno Jepo, s katero je Tratnikov rod še po-
sebej povezan. Markov stari oče Franc je namreč v knjigi 
o Tratnikovi družini, v kateri opisuje med drugim njen 
pregon 14. aprila 1942 v nacistična delovna taborišča, dal 
pomenljiv naslov »Rod pod Jepo«. Obpoklicno je Marko 
Ressmann dejaven kot kmet, občinski odbornik EL 
 Bekštanj, kot pevec pri MoPZ Jepa Baško jezero in v 
pečniškem cerkvenem zboru in skupaj z ženo v skupini 
Akzent. 

Pečnica leži blizu Baškega jezera, znanega turističnega 
torišča in središča. Na začetku petdesetih let prejšnjega 
stoletja se je pričel razcvet turizma in gostje, ki so prišli 
na dopust in oddih, so bili veseli vsake razpoložljive pos-
telje. Sprva ni bilo nič nenavadnega, da so ponekod do-
mačini spali na skednju, postelje pa so za čas sezone 
prepustili gostom. Tudi pri Pečniku so šli v turizem in 
kmalu je bila poleti hiša polna turistov. Uredili so turi-
stične sobe in nudili prenočišče z zajtrkom. Poleg tega 
imajo Pečnikovi skupno s sosedi ob jezeru lastno plažo, 

kar je seveda za vse bilo zelo ugodno. Turizem je zago-
tavljal pomemben dodaten dohodek. Z nekaterimi dru-
žinami turistov se je razvilo pravo prijateljstvo, ki obstaja 
vse do danes. 

Pri Pečniku zaradi turizma niso opustili kmetije ali pa 
razprodajali zemljo. Še naprej so se ukvarjali z živinorejo 
in gozdarstvom. Redili so krave lisaste pasme in oddajali 
tudi mleko, imeli so nekaj svinj in tudi po dva konja. Po-
zneje je konja zamenjal traktor, govedorejo so prestavili 
na rejo dojilj. Ded in babica pa sta v Beljaku na tržnici 
še prodajala sadje in poljske pridelke.

Ker je kmetovanje dandanes le še dodatna dejavnost, 
ga je bilo treba uskladiti s poklicem. Danes imajo pri 
Pečniku ovce raznih pasem, ki so odlična in živa kosil-
nica, saj skrbijo za urejeno zelenico okoli hiše in v sadov-
njakih. Vrhu tega dajejo meso. Kar ga ne porabijo doma, 
ga prodajo. Ovce koljejo pri bližnjem kmetu, ki ima ure-
jeno klavnico. Pozimi so v hlevu, kjer jih krmijo s senom 
z lastnih travnikov. Previšek sena tudi prodajo. Prav tako 
sadje in mošt. Kmetija je za Pečnikove srčna zadeva, kraj 
z visoko življenjsko kakovostjo in možnostjo telesnega 
udejstvovanja. 

Gozd, ki ga imajo pri Knapovščih jamah in na hribu 
Bleiberg, oboje spominja na rudokop svinca, je v prete-
klih letih zaradi viharjev utrpel škodo. Marko pravi, da 
ga v zadnjih letih lahko bolje koristijo, saj so zgradili 
ceste in uredili poti. Tudi kurjavo so prestavili na se-
kance. 

»Pečnikova domačija je kraj oddiha, navdihov, 
dela in zabave, skratka kraj življenjske kakovosti.«

Družina Ressmann
 p. d. Pečnik; Pečnica/Petschnitzen 



In Gorintschach/Gorinče bei St. Georgen am Sandhof/
Šentjur ob Pesku baut die Familie Kampuš eine kleine, 
aber feine ökologische Landwirtschaft, benannt MIR, 

auf. Ziel der Familie ist der naturnahe Anbau von Lebens-
mitteln ohne Verwendung von künstlichen Dünge- oder 
Spritzmitteln. 

Die Aufgabenbereiche wurden klar aufgeteilt. Mutter 
Mirjam betreut den landwirtschaftlichen Part, Tochter 
Marsija ist für die Werbung zuständig, ihre Zwilling-
schwester Manja schaukelt die Bürokratie und Buchfüh-
rung, für das eher Grobe und Handwerkliche aber sind 
Vater Miha, Bruder Mišo sowie die Partner der Zwillinge 
Rene und Stephan zuständig.

Diese Aufteilung ergibt Sinn, denn die kleine Landwirt-
schaft ist auch ein ständiger Lernprozess und Sammeln 
von Erfahrungen. Man hat aber klare Vorstellungen und 
auch die fachliche Befähigung von Manja, die an der Boku 
in Wien ihr Agrarstudium absolviert, erleichterten den 
Einstieg.

Die Familie entschied sich für den ökologischen Weg und 
die nachhaltige Bewirtschaftung ihrer Flächen. So wur-
den die eigene Handelsmarke MIR.Farm kreiert, auf Face-
book das eigene Vetriebsnetz  MIR.Farm aufgebaut und 
die Ware wird mit dem eigenen MIR.mobil an die Kundin-
nen und Kunden ausgeliefert.

Im Warenkorb der MIR.farm liegen zur Zeit Kartoffeln, 
Fisolen, Obst, Puffmais (für Popcorn), Kräuter wie Ringel-
blumen, Königskerze, Lavendel und verschiedene Getrei-
desorten, kurzum ein buntes und hochqualitatives Ange-
bot, das aber erweitert werden soll. Geplant ist auch ein 
hofeigener Laden.

Auf dem Grundstück stehen alte Obstbäume und ver-
schiedene Beerenstauden, was eine Erweiterung des Obst-
gartens mit alten heimischen Obstsorten sowie den Anbau 
verschiedener Kräuter für die Zubereitung von Tee er-
leichtert. Beste Voraussetzungen, denn Manja hat schon 
die Prüfung zur Baum- und Kellerwartin abgelegt. 

»Im Wort MIR stecken 
viele Hoffnungen und 

Wünsche, deshalb der 
Hofname MIR.Farm. «

Dalj časa že so Kampuševi, znani tudi kot člani MePZ 
»Gallus«, iskali primerno zemljišče za lastno kme-
tijo, na kateri bi mogli uresničiti svoje predstave o 

sonaravnem in trajnostnem kmetovanju in samooskrbi 
z zdravimi pridelki, obenem pa naj bi kmetija bila tudi 
donosna. Za Celovcem, v Gorinčah/Gorintschach pri 
Šentjurju na Pesku/St. Georgen am Sandhof, so našli kraj, 
ki jim odgovarja in kjer zdaj navdušeno in s kopico na-
črtov uresničujejo svoje sanje o majhni, a lični kmetiji. 
Cilj je tudi naravna pridelava brez umetnih škropil. 

»To je za vso družino zares srčna zadeva, kajti če je treba, 
vsi poprimemo za delo,« pravi Mirjam Kampuš, ki se je z 
dušo in telesu predala novi nalogi. Ker je to pač družinski 
projekt in so vsi družinski člani ali zaposleni oz. še v iz-
obrazbi, so tudi delovna področja in pristojnosti poraz-
deljene na več ramen. Mama Mirjam je pristojna za kme-
tijsko plat, hči Marsija je odgovorna za reklamo, njena 
sestra in dvojčica Manja pa se ubada z birokracijo. Oče 
Miha, sin Mišo ter partnerja dvojčic Rene in Stephan, pa 
prevzemajo predvsem opravila in dela, kjer je potrebna 
tudi telesna moč, vrhu tega pa so na voljo usluge strojnih 
krožkov.

Porazdelitev nalog je tudi smiselna, kajti kmetija na-
staja in raste ob nenehnem učenju in pridobivanju izku-
šenj. S kmetovanjem oz. obdelovanjem zemlje, razen z 
vrtičkanjem, Kampuševi poprej niso imeli dosti opravka, 
a prepričani so, da bojo z navdušenjem, odločnostjo, do-
delanim konceptom in predvsem s strokovnim pristo-
pom in znanjem Manje, ki na Dunaju zaključuje študij 
agronomije, kos izzivom. Veliko znanja in izkušenj si je 
Manja pridobila tudi na Hlipovčnikovi kmetiji v Selah, kar 
ji danes pride še kako prav in za kar je zelo hvaležna. 
Pridobljeno strokovno znanje zdaj uspešno prenaša in 
vnaša v novo in dodatno nalogo na domači kmetiji. 

Družina seveda ni šla na slepo srečo v izziv kmetovanja, 
ampak se je na to temeljito pripravila. Izdelala je načrt, 
danes temu pravimo koncept, in ga postopoma udejanja. 
Kampuševi so se odločili za biološki način kmetovanja in 

trajnostno obdelovanje površin, osnovali so lastno tržno 
znamko, vzpostavili so samostojno mrežo trženja in raz-
pečavanja zdravih pridelkov, predvsem zelenjave, sadja, 
zelišč, sirupov in sokov, skratka pestre ponudbe pridel-
kov. 

Njihova tržna znamka nosi ime MIR, poimenovana po 
njihovi še mladi kmetiji odnosno farmi. Ponudba je na-
letela na dober odmev in mreža odjemalk in odjemalcev 
se razveseljivo širi. Predvsem celovško prebivalstvo je 
postalo pozorno na pridelke s kmetije MIR in jih pridno 
odjema. Svoje pridelke trenutno Kampuševi ponujajo še 
preko facebooka in omrežja pod naslovom MIR.Farm 
pridelke dostavljajo z lastnim e-avtom, tako imenovanim 
MIR.mobilom.V doglednem času, ko bojo dograjene pot-
rebne stavbe, pa bojo seveda nudili tudi prodajo od doma. 

Lani so zelo dobro uspevali zelenjava in povrtnina, na 
primer krompir, buče, fižol, koruza pokovka (za popcorn), 
razna zelišča kot ognjič, lučnik in sivka pa tudi žitarice. 

Na zemljišču raste tudi nekaj sadnih in orehovih dreves 
in razna jagodičja, ki dobro nosijo in so dober obet za 
dodatno razširitev ponudbe kot so to sadni sokovi, sirupi 
in čaji. Zato Kampuševi načrtujejo povečati sadovnjak in 
posaditi stare domače sadne vrste, razmišljajo pa tudi o 
lastnem čebelnjaku. Tako bi ohranili ogrožene ali pa ta-
korekoč iz mode izpadle stare sadne vrste, čebelam pa  
nudili naravno in dobro pašo in pridelovali tudi domačo 
strd. Kaj veš, morda se bojo podali tudi v svet specialne 
vrste sadja in zelenjave? Kajti Manja je že opravila stro-
kovni tečaj sadjarstva in kletarstva, kar je seveda dobra 
podlaga za pridelovanje sadja ter različnih sokov. Sončna 
lega kmetije to vsekakor dopušča.

»Kmetijo smo MIR.Farm imenovali zato, ker nosi 
ime v sebi dobre in plemenite misli in želje.«

Družina Kampuš
p. d. MIR.Farm; Gorinče/Gorintschach 



Der Bauernhof Žužu in Höflein liegt am Rauschelesee 
und wird von der Familie Einspieler bewirtschaftet. 
Die Altbauern Anna Maria und Andrej Einspieler 

haben den Hof schon an ihre Erben, Sohn Andreas mit 
Gattin Kathrin und dem Dreimäderlhaus Anika, Antonia 
und Paulina übergeben. 

Die Žužus führen den Hof als Nebenerwerbsbetrieb. Nach 
dem II. Weltkrieg wurde die Keutschacher Gegend mit den 
vielen Seen und dem Pyramienkogel  von Touristen ent-
deckt und ab nun brachte der Fremdenverkehr einen ge-
sicherten Zuverdienst. Die Tourismusanfänge waren zum 
Teil abenteuerlich. Das Wasser am Hof und das Plumsklo 
waren anfangs der allgemeine Standard.

Beim Žužu erkannte man die Chance und bot Zimmer 
mit Frühstück für etwa 15 Gäste an, der Rauschelesee als 
naturbelassene »Badewanne« förderte zusätzlich die tou-
ristische Entwicklung am Hof und im Dorf.

Veränderungen im familiären Bereich, berufliche Her-
ausforderungen und der landwirtschaftlich Alltag muss-
ten unter einen Hut gebracht werden und erforderten 
erneut ein Umdenken, dazu kam noch der touristische 
Abschwung. Den Wohnbereich brauchte die wachsende 
Familie für sich, Vater Andrej stellte den Betrieb auf No-
rikerzucht um, Mutter Anna Maria war als Volksschulleh-
rerin gefordert.

Auch in der Landwirtschaft hat sich einiges geändert. Da 
Sohn Andreas als technischer Angestellter voll ausgelastet 
ist, führt seine Frau Kathrin, ausgebildete Altenpflegerin, 
den Zuchtbetrieb der Pustertaler Sprinzen. Daneben wird 
auf Bestellung fleißig Brot gebacken und zum Verkauf 
angeboten. Der Roggen und Weizen wächst auf den eige-
nen Äckern und wird vom Altbauern in der hofeigenen 
Mühle gemahlen. Die Familie versucht möglichst viele Le-
bensmittel für den Eigengebrauch zu erzeugen. Die ganze 
Familie (jung und alt) ist mit Freude und Herzblut bei der 
Sache.

»Altes Wissen, Tradition und 
der achtsame Umgang mit 

der Natur haben beim Žužu 
einen hohen Stellenwert.«

V Dvorcu, tik ob cesti, ki povezuje Vetrinj in Hodiše, 
leži nad Rjavškim jezerom kmetija pri Žužuju. V 
urbarjih hodiške gosposke je omenjena prvič  leta 

1727 kot polovična huba. 

Kmetijo obpoklicno obdeluje družina Einspieler. Starša 
Andrej in Anna Maria, on kmet, ona upokojena učiteljica, 
imata dva otroka, sina Andreasa in hčer Margarito. Po-
sest sta že predala v mlajše roke, sinu Andreasu in snahi 
Kathrin, ki imata tri hčere, Aniko, Antonio in Paulino. 
Nad vsemi pa skrbno bedi psička Mila. 

Kot povsod so tudi pri Žužuju vselej imeli krave, nekaj 
svinj in konja. Mleko so oddajali mlekarni. Ker pa majhna 
kmetija brez dodatnega dohodka ni zagotavljala preži-
vetja družine, si je že ded Andrej s konjsko vprego in 
prevozom omislil dodaten zaslužek. 

Konec petdesetih let prejšnjega stoletja je turizem zajel 
tudi Hodiše in kraje pod Konjem ali Jedvovco (nemško 
Pyramidenkogel). Dolina z nizom jezer in lepo okolico je 
privabljala predvsem goste iz Nemčije, ki so tu iskali od-
diha in miru. Začetki turizma so bili za današnji čas zelo 
nenavadni. V turistični sezoni,  običajno med binkoštmi 
in koncem avgusta, so domačini spalnice prepustili 
gostom, sami pa so spali na skednjih. Voda je bila le na 
dvorišču, stranišče pa na štrbunk. Kljub temu je naval 
gostov bil precejšen in na videz neusahljiv. Kot drugod 
so tudi pri Žužuju spoznali priložnost dodatnega do-
hodka in šli v korak s časom. V hiši so uredili turistične 
sobe za petnajst gostov, nudili so polpenzion s prenočiš-
čem in zajtrkom, v bližnjem Rjavškem jezeru, ki je kot 
naravni dragulj večalo čar in privlačnost kraja in mno-
žilo dodatno vrednost kmetije, pa so se turisti, pravili so 
jim »gostje«, lahko kopali. 

A doba cvetočega turizma se je počasi, a zanesljivo iz-
tekala, družina je rasla in bivanjski prostor, doslej name-
njen turistom, je potrebovala zase. Hišo so preuredili v 
dve stanovanjski enoti, pritlično za štarše, v prvem nad-
stropju pa za mlajši rod, manjšo stanovanjsko enoto pa 
še zmeraj oddajajo gostom.

Tudi na kmetiji je prišlo do sprememb. Zaradi poklicnih 
obveznosti in preobremenitve z neodložljivimi vsakda-

njimi opravili v hlevu in na kmetiji so opustili rejo krav 
mlekaric in začeli gojiti konje norike. Gonilna sila dolgo-
letne in uspešne konjereje je bil gospodar Andrej. 

Po prevzemu kmetije sta sin Andreas in snaha Kathrin 
razmišljala o novih težiščih kmetovanja in se odločila za 
rejo ogrožene goveje pasme Pustertaler Sprinzen. Ta 
stara in nadvse odporna sorta, ki trenutno v Avstriji šteje 
le okoli tisoč osebkov, je zelo primerna za produkcijo 
mesa in pridelovanje mlečnih izdelkov. Pri Žužuju so se 
osredotočili na mesne izdelke in na vzrejo te govedi. 
Posla so se lotili strokovno in ničesar niso prepustili slu-
čajnostim. Včlanjeni so v državno zvezo za vzrejo te pa-
sme in vse krave so vpisane v avstrijsko rodovno knjigo. 
Kathrin je medtem postala strokovnjakinja za rodov-
niške povezave te pasme in vzrejo. Tri junice so breje in 
bojo kmalu povrgle. Čeprav to govedo brez težav preživi 
celo leto na prostem, je načrtovana razširitev hleva. 

Veliko pozornosti namenjajo pri Žužuju pridelovanju 
zdrave prehrane in raznih žitaric, na primer pšenice, 
ječmena in rži. Peka domačega kruha je postala po-
membna dodatna dejavnost. Število odjemalk in odje-
malcev kruha in drugih dobrot Žužujeve kmetije 
vztrajno narašča.

Kmetijo zaokroža raznovrst sadovnjak s starimi dre-
vesi, na južni steni skednja se vzpenja košata brajda. Iz 
jabolk stiskajo okusen mošt, hruške pa posušijo in jih 
prodajajo kot kvoce. 

Ker je Andreas zaposlen v tehničnem poklicu, žena 
Kathrin, po poklicu negovalka priletnih oseb, vodi obrat. 
Za to je morala obiskovati predpisane tečaje in opraviti 
potrebne izpite.

»Znanje tradicija in skrbeno delo z naravo 
imajo pri Žužuju velik pomen.«

Družina Einspieler
p. d. Žužu; Dvorec/Höflein 



Der Bergbauernhof Faléj in Windisch Bleiberg liegt 
am Südhang des Singerberges. Hier lebt mit seiner 
Frau Katja Korenjak und den Kindern Marco, 

 Thomas und Sophie der Nebenerwerbsbauer Hanzi 
 Laussegger, im Broterwerb kaufmännischer Mitarbeiter 
am Klagenfurter Stadtheater. Vor kurzem bezog die Fa-
milie ihr neues Zuhause.

Auf tausend Metern Seehöhe bestimmen Wälder und 
Wiesen bzw. Almen die Bewirtschaftung: Lange Zeit hielt 
man beim Faléj Milchkühe, heute stehen Mutterkühe im 
offenen Stall. »Kälber, die nicht für die Zucht in Frage kom-
men, werden verkauft oder geschlachtet«, erklärt Hanzi. 
Vom Frühsommer bis in den  Spätherbst weidet die Herde 
auf den weitläufigen Flächen des Singerberges. In der Ge-
gend wurde viele Jahrzehnte Blei abgebaut. Der Bergbau 
hinterlies gefährliche Spuren: oft ungesicherte und unbe-
kannte Stollen und Schächte, in die das Vieh stürzen kann. 
Es ist deshalb unabdingbar wichtig zu wissen, wo sich die 
Herde befindet. Nach der Arbeit noch stundenlang die 
Kühe suchen, war keine Option. Hanzi sann nach einer 
Lösung und wurde fündig: Im Rahmen eines Wettbewer-
bes des Slowenischen Wirtschaftsverbandes erfand und 
stellte er erfolgreich sein Hirtennavi www.hirtennavi.
com vor. Einige Kühe sind mit Sendern aussgetattet. Drei-
mal am Tag bekommt Hanzi den punktgenauen Standort 
der Kühe auf sein Handy.

Ein bedeutender Zuverdienst war bei Faléj der Touris-
mus. Mutter Terezija hat ihren Friseurberuf an den Nagel 
gehängt und über zwei Jahrzehnte Gäste aufgenommen. 
Ihr verstorbener Mann Hanzej hat dem Wald viel Auf-
merksamkeit gewidmet und setzte sich für Mischwald und 
die Einzelstammentnahme ein. Auch deshalb verkraftet 
der Wald Stürme und die Käferplage besser, aber auch 
das Wild weiss es zu schätzen, wie Hanzi, selbst Jäger und 
Obmann der örtlichen Jagdgesellschaft, feststellt.

»Die Leute staunen, dass 
der elektronische Hirte, 

genannt Hirtennavi, 
meine Kuhherde hütet.«

Gorska kmetija pri Faléju v Slovenjem Plajberku je, 
kot bi iskala zavetje, prislonjena na južno pobočje 
Žingarce. Na njej s partnerico Katjo Korenjak in 

otroci Marcom, Thomasem in Sophiejo živi in kmetuje 
Hanzi Laussegger, sodelavec mestnega gledališča v Ce-
lovcu. Pred nedavnim se je družina preselila v novo hišo. 
V neposredni soseščini pa živi mati Terezija.

Faléj je gorski kmet na povprečno tisoč metrih višine. 
Gozd in travniki določajo način kmetovanja, to sta gove-
doreja in gozdarstvo. Prej so redili pitance, zdaj pa krave 
dojilje. »Kar ni za rejo, prodamo ali pa gre v zakol,« pravi 
Hanzi. Živina je poleti na planini, čez zimo pa v odprtem 
hlevu. So pa bili časi, ko so pri Faléju pridelovali tudi žito, 
na primer ječmen in rž in pa krompir, ki ji v Slovenjem 
Plajberku pravijo repa. Repi pa rečejo »bela repa«. Takrat 
so se gorske kmetije še v veliki meri morale preskrbovati 
same. Zelenjavo in krompir za lastno potrebo zdaj pri-
delajo na vrtu.

Gozd pokriva znaten del Faléjeve površine. Hvala bogu 
viharji zadnjih let v Slovenjem Plajberku niso povzročili 
večje škode. Občutne pa so nizke cene lesa ter posledice 
lubadarja in vremenskih sprememb. Pred leti so drevesa, 
ki jih je napadel lubadar, še bila posamičen pojav, danes 
pa jih je vedno več, ugotavlja Hanzi Laussegger in pravi, 
da je dolgoročno edinole preoblikovanje gozda v me-
šane sestave pravilna pot iz teh težav. Faléjev gozd je že 
mešan, torej nimajo monokulturnih smrekovih sestavov, 
za kar je poskrbel že pokojni oče Hanzi. Pri Faléju niso 
poznali in ne poznajo goloseka, se pravi frat, ampak že 
od nekdaj prakticirajo izbirno sečnjo, to je odvzem po-
samičnih dreves. 

Dvajset let so pri Faléju izvajali tudi turistično dejav-
nost. Za to plat je bila pristojna mama Terezija. »Ko so 
prišli otroci, sem opustila poklic frizerke, poleg gospo-
dinjenja pa sem se poleti posvečala turizmu. Uredili smo 
turistične sobe in do dvanajst tednov gostom, ki so leto 
za letom prihajal k nam, nudili oddih. To je bil zelo do-
brodošel dodatni zaslužek.« 

Hanzi, ki je nekaj let obiskoval Slovensko gimnazijo v 
Celovcu in se potem izučil za orodjarja, pa je tudi izumi-
telj in lovec. Pri Faléju so dolgo imeli molznice, se pa 
preusmerili na krave dojilje, ki so od vigredi do pozne 
jeseni na paši, v glavnem na pobočjih Žingarce. To je 
razpotegnjen gorski hrbet, ki ločuje območje Slovenjega 
Plajberka od ostalega Roža. Žingarca je vsa prevrtana, 
polna rovov, ker so tu stoletja kopali svinčeno rudo. Od-
tod ime Slovenji Plajberk. Nemški Plajberk pa pravijo 
kraju Bleiberg za Dobračem pri Beljaku, kjer so do pred 
leti prav tako kopali svinec. 

Živna se lahko po mili volji  paše po celi Žingarci, kar 
pomeni, da ji je včasih zelo težko slediti ali pa jo najti. 
Dolgo je Hanzi razmišljal, kako ta problem rešiti na naj-
bolj enostaven in racionalen način. Da bi po delu živino 
še dolgo iskal in to na območju, ki je zaradi številnih 
neznanih jaškov in rovov tudi nevarno, enostavno ni 
imel časa in volje. Po dolgem tuhtanju in preizkušanju 
je našel izhod iz zagate. Iznašel je GPS-navi, ki mu trikrat 
na dan na hendi oz. mobitel točno sporoči mesto, na ka-
terem se krave nahajajo. Krave so opremljene z 
ustreznimi oddajniki. Elektronskega kravjega pastirja je 
uspešno predstavil na natečaju Slovenske gospodarske 
zveze in bil nagrajen s tretjim mestom. Kogar ta zelo 
priročen izum zanima, se naj obrne na www.hirtennavi.
com.

Čeprav trenutno predseduje plajberški lovski družini, 
ima Hanzi malo časa za lov. Vzdušje med lovci in lastniki 
zemljišč je zelo dobro, se pohvali. V lovišču imajo poleg 
srnjadi tudi jelene in gamse ter običajne zveri. Pregla-
vice pa občasno pripravljajo prašiči, ki se vse pogosteje 
pojavljajo v gorskih predelih in pa gamsje garje. 

»Veliko ljudi se čudi, da živino na Žingarci 
pase elektronski pastir imenovan pastirski navi.«

Družina Lausegger
p. d. Falej; Slovenji Plajberk/Windisch Bleiberg 



Am Fuße der Petzen liegt Unterort/Podkraj. Hier auf 
dem Bauernhof Obér leben und wirtschaften Maria 
und Stanko Grilc, deren Kinder und Enkelkinder 

sowie die »bica« Jožica.

Der Hof wird im Nebenerwerb als Mutterkuhbetrieb ge-
führt. Beim Obér bevorzugt man die Rinderrassen Fleck-
vieh, die französischen Charolais bzw. Limousinen.

Die gemeinsame Liebe von Mutter Maria und Tochter 
Julia mit ihrem Partner Primož ist aber die Pferdezucht, 
insbesondere die der Haflinger.

Den Grundstein der Pferdezucht beim Obér legte Maria. 
Ihr erstes Pferd, eine Stute, schenkte ihr Vater Stani  Smrtnik 
zum fünfzehnten Geburtstag. Nach der Heirat mit Stanis-
laus Grilc brachte sie ihr Pferd zum Obér mit. Für die Haf-
linger entschied sie sich wegen ihres Aussehens und fami-
lienfreundlichen Charakters.

»Wir hatten jedes Jahr ein Fohlen, die Herde wuchs und 
seit dem Jahre 1990 sind wir Mitglieder beim Pferdezucht-
verband Kärnten und unsere Pferde sind im österreichi-
schen Zuchtbuch registriert. Wir züchten reinrassige Haf-
linger«, sagt Maria.

Seit Jahren schon nimmt die Familie erfolgreich an 
 Landes- und Bundesausstellungen von Fohlen und Stuten 
teil. Stolz ist man auf die Stute La Luna, die im Jahre 2014 
Kärntner Landessiegerin wurde. Ihre Nachkommen plat-
zieren sich stets unter die besten drei. Auch das Fohlen 
Borneo und die  Stute Ariane errangen schon beachtliche 
Erfolge

Die Familie legt bei ihrer Haflingerzucht sehr viel Wert 
auf den Charakter und die Leistungsbereitschaft ihrer 
Pferde. Der Ausbildung ihrer Pferde widmen sich vor al-
lem Julia und Primož. Julia ist eine erfolgreicheReiterin.

Man plant aber schon für die Zukunft: Die Herde soll ver-
größert werden und man will auch therapeutisches Rei-
ten und Reitunterricht anbieten.

»Nun sind wir soweit, daß 
wir auch therapeutisches 

Reiten und Reitunterricht 
anbieten wollen.«

Pod Peco, kjer se kraljestvo bajnega kralja Matjaža 
nagne proti Libuškemu puelu koroške slovenske 
pesnice Milke Hartmanove, se razprostira vasica 

Podkraj. Tu leži Obérova domačija, kjer živita in gospo-
darita Maria in  Stanko Grilc.

Pri Obéru so se odločili za govedorejo in konjerejo. Ven-
dar od kmetije same ne bi mogli dostojno živeti. Kmetija 
je takorekoč dodatni vir dohodka, pa tudi izdatkov, zato 
tako Maria in Stanko kot tudi hčerka Julija, njen partner 
Primož in sin Martin hodijo v službo. Pri delu na kmetiji 
in v kuhinji pa je seveda nepogrešljiva Stankova mama 
Jožefa, ki z veseljem popazi tudi na svojo pravnukinjo 
Anamarijo.

Pri govedoreji so se odločili za krave dojilje lisaste pa-
sme in pasme limuzine, ki so primerne za meso. Bikce 
po približno pol leta prodajo za pitance, juničke pa ob-
držijo za pleme. Kmetija v sosednjih Prevaljahjim omo-
goča še dodatno vzrejo govedi.

Najljubši konjiček Julije in Primoža je  konjereja. Vzre-
jajo konje pasme haflinger. Z načrtno konjerejo je pri 
Obéru začela mama Maria, ki ji je pri petnajstih letih oče 
Stani Smrtnik iz znane Bistričnikove družine kupil ko-
bilo. Od tedaj ima konje. Po poroki s Stanetom Grilcem 
so jo iz rodne Priblje vasi konji seveda spremljali tudi k 
Obéru. Tu se je odločila za novo pasmo, za haflingerje, 
ki so zelo mirni družinski konji, visoki okrog 150 cm in 
tako tudi ne previsoki.

»Vsako leto smo imeli žrebeja, čreda je rasla in od leta 
1990 smo člani Koroškega konjerejskega združenja. Mi 
redimo samo čistokrvne haflingerje,« pravi mama Maria

Navdušenje za konje je že od otroških nog prevzelo tudi 
Julijo in sčasoma preraslo v resno dejavnost na kmetiji. 
Že kar nekaj let Obérovi sodelujejo na deželni razstavi 
žrebet na Osojah, odkoder pa gredo le najboljši na zve-
zno razstavo v Stadl-Pauro. S kobilami se udeležujejo 
rejskih testov in tekmovanj, ki so zadnja leta na deželni 
ravni pri Nagerčniku/Stiegerhof na Brnci. Vsekakor so 
zelo ponosni na svoje rejske dosežke, še posebej ponosn 

na elitno kobilo La Luno, ki je leta 2014 zmagala na de-
želni razstavi, njeni potomci pa se redno uvrščajo med 
najboljše tri na Koroškem. Leta 2017 je žrebček Borneo 
na zvezni razstavi dosegel 3. mesto, dve leti kasneje pa 
je kobila Ariana postala druga spremljevalka Avstrije.

Julija je odlična jahalka, na zveznem tekmovanju leta 
2018 je bila druga, leta pa tretja. Ker je ena njihovih kobil 
vpisana tudi v slovensko rodovniško knjigo, so z njo so-
delovali in zmagali tudi na slovenski državni razstavi.

Obérovi konji so vpisani v rodovniško knjigo. Označe-
vanje konj je po državah različno, vendar ne sme odsto-
pati od direktive EU. V Avstriji konje označujejo z žigom 
in DNK testom ali čipiranjem, v Sloveniji pa s čipom ali 
DNK testom.

Trenutno imajo pri Obéru sedem konj, razmišljajo pa o 
povečanju črede in razširitvi ponudbe. Julija bi rada - 
poleg že pridobljene tekmovalne licence - opravila še 
izpit za jahalno učiteljico. Zdajšnja ponudba sta jahanje 
in ujahavanje konj ter priprava konj na razne konjerejske 
in podobne razstave. Dodatni ponudbi pa naj bi bili te-
rapevtsko jahanje in šola jahanja.

Vse kobile so ujahane, naučene jahanja ter usposo-
bljene za jahalno šolo, pa tudi vozne, kar pomeni, da so 
naučene vožnje z vprego. Tej zahtevni in izzivni panogi 
se posvečata predvsem Primož in Julija, ki poudarjata, 
da je pri vseh teh dejavnostih pomembno, da z »živalmi 
ravnaš strpno in spoštljivo in si zanje vzamemo časa«.

Ko je konj star vsaj tri leta, zanj napoči čas šolanja in 
učenja ter postopnega uvajanja v veščine, ki naj bi jih 
obvladal.

Vsako leto imajo pri Obérju tudi žrebeta. Povpraševanje 
po žrebičkah je večje kakor po žrebčkih. Kateri od njih 
bo izbran za celaka, se pravi plemenskega konja, je od-
visno od izkušenj in strokovnih ocen. Za jahanje in delo 
pa so bolj priljubljeni in primerni skopljenci.

»Zdaj smo pa že tako daleč, da hočemo nuditi 
tudi terapevtsko jahanje in šolo jahanja.«

Družina Grilc
p. d. Ober; Podkraj/Unterort


