
KANDIDATKE ZA KMETICO LETA 2012 
Rozi Gaberšek je rojena 29. 8. 1955 na Goropečah pri Ihanu. Leta 1979 pa  se je poročila na kmetijo 
pri Antonovc v Češenik pri Dobu. Kmetija, na kateri živi in pridno dela, je v tem delu ena izmed redkih 
tovrstnih pravih kmetij, kjer dajejo poudarek kmetovanju prijaznemu do okolja. Kandidatka je 
ljubezen do kmetovanja in slovenske zemlje privzgojila vsem svojim štirim otrokom, ki radi pomagajo 
na kmetiji, hkrati pa je ob res pridnem delu na kmetiji vselej našla čas za delo v Društvu podeželskih 
žena, kjer že vrsto let, ne da bi zato dobila kakšno finančno nadomestilo, opravlja funkcijo 
blagajničarke in je tudi sicer prizadevna članica. Vselej in povsod poudarja pomen slovenskega 
kmeta, predvsem pa pomembnost združevanja kmečkih žena. Sodeluje pri ohranjanju slovenskih 
običajev ter kulturne dediščine. Z možem sta več• kot dvajset let lepo skrbela za njegovo mamo, 
svojo ljubezen pa razdaja tudi drugim otrokom, ki radi preživljajo prosti čas na njihovi kmetiji. 

Odlikuje jo tudi ljubezen do kuhanja in peke, kjer upošteva staro izročilo. Za svoje dobrote je prejela že več priznanj na 
tradicionalni razstavi DOBROTE SLOVENSKI HKMETIJ za potico, salamo, žganje in kruh .  
                                                                                                              Predlagatelj: Društvo podeželskih žena Domžale 

Stanka Golež se je rodila 8.3.1962 na majhni kmetiji, poročila se je leta 1981. Je ponosna mati  
štirih otrok in babica šestim vnukom, ki jo dnevno razveseljujejo in z babico radi sodelujejo  pri 
kmečkih delih: vožnja na traktorju, opravljanje živine, peka domačega kruha, trganje grozdja, 
bližina različnih živali…. Na kmetiji živijo štiri generacije skupaj: Stanka in mož,  hči, ki je študentka 
predšolske vzgoje, sin z ženo, ki imata dve hčeri, ter moževa mama. To skupno življenje, ki je 
nemalokrat milo rečeno pestro in ponosna je, da so lahko skupaj. Za to je potrebno veliko 
usklajevanj, sodelovanja, reševanja manjših nesoglasij, medsebojne pomoči med družinskimi člani, da 
lahko vsi skupaj složno vozijo skupaj. Poleg vsakodnevnih obveznosti, kot so jutranja in večerna 
molža krav, delo v kuhinji in hiši, na polju in vrtu, skrbi za vnuke in prababici, peka kruha je 

dolgoletna članica kmečkih  žena  Ajda.                                                                       Predlagatelj: Društvo kmetic Ajda 
Jožica Gorinšek se je rodila 27.10.1952 kot šesti otrok pri Vivodovih v Spodnjem Grušovju pri 
Slovenskih Konjicah. Po končani osnovni šoli je ostala na domači kmetiji, nato pa kaj kmalu spoznala 
Franca in se pred 37-imi leti poročila na Magerlovo kmetijo. V zakonu so se jima rodili 4 otroci. Na 
svoji rojstni kmetiji z njimi živi še moževa sestra Minka. Kmetija je nižinska in je usmerjena v rejo 
krav molznic in letno pridelajo okrog 200.000 litrov mleka. Pred dvema letoma so zgradili nov 
sodoben hlev za krave molznice z molziščem, kar jim je močno olajšalo delo. Imajo tudi vinograd, 
1.200 trsov vinske trte. Poleg vloge gospodinje, žene in matere je Jožica pred leti sprejela še vlogo 
članice odbora Kmečke zveze, kjer je vztrajala 2 mandata (8 let), 2 mandata je bila tudi članica NO 
Hranilno kreditne službe Slovenske Konjice. V Društvo kmetic Zarja je vključena že od vsega 

začetka delovanja društva, skoraj 20 let in v tem času je bila članica upravnega odbora že štiri mandate. Ni zavarovana 
kot kmetica, a to vsekakor je, že dobrih 40 let!                                                          Predlagatelj: Društvo kmetic Zarja 

Silva Gregorc Rodila se je kot druga hči na strmi visokogorski kmetiji pri Maželnu v Podljubelju. Tam 
so bile poleg ata same ženske, zato so vse opravljale poleg ženskih še večino moških del. Delo v gozdu, 
vleka lesa iz gozda, košnja, skrb za živino in upravljanje tovorne žičnice ji ni delalo nobenih težav. Po 
poroki se je preselila k možu Andreju, kjer sta na majhni kmetiji pod Kriško goro sprva oddajala 
mleko, kasneje pa redila krave dojilje. Njena ljubezen so konji. Bila je predsednica aktiva podeželske 
mladine Tržič, ter članica UO Konjeniškega društva Naklo. Sedaj je članica upravnega odbora Društva 
podeželskih žena SVIT in predsednica KD Naklo. Leta 2002 je dobila priznanje za delo v konjereji pri 
KD Naklo, 2004 pa prvo mesto s svojo kobilo Votivko na državni rejski razstavi haflingerjev v 
Komendi. Leta 2008 je opravila tečaj za lokalnega vodnika v občini Tržič in izdala knjigo o konjskih 

vpregah. Sedaj režira serijo filmov za TurTV „Od zrna do kruha“. V prostem času varuje svoja vnuka, izdeluje dobre 
klobase, jaha, nabira gobe in skrbi za rože.                         Predlagatelj: Društvo podeželskih žena  SVIT Tržič 
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