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Krajša predstavitev kandidatk za kmetico leta 2010 
 
Baloh Fani 

 

Rojena na majhni hribovski kmetiji. Želela je postati trgovka, a v številni družini ni bilo zadosti 
denarja. Še kot osnovnošolka je nabirala borovnice in tako pomagala družini. Pletla je mreže iz 
laksa, preizkusila se je z obiranjem hmelja. Po poroki so se rodili trije otroci, z možem sta zgradila 
hišo in vzorno skrbela za kmetijo. Kmetija sodi v območje z omejenimi dejavniki, torej jim še danes 
ročna dela niso tuja. Dolgo časa so se na kmetiji ukvarjali s prirejo mleka, sedaj pa so se 
preusmerili v krave dojilje. Fani je aktivna članica društva, bila je članica UO, sedaj pa DK. Rada 
dse izobražuje in sodeluje pri aktivnostih. Je članica TD Tuhinske doline, kulturnega društva, rada 
pa tudi zapoje. Je prejemnica priznanj za slivovo žganje 
Predlagatelj: Društvo podeželskih žena Tuhinjske doline 
 

Baša Ana Marija 

 

Izučena frizerka se je omožila na nižinsko sadjarsko- vinogradniško integrirano kmetijo. Skrbno je 
ves ta čas skrbela skupaj z možem za kmetijo. Začutila je potrebo po izobraževanju, zato se je 
vključila v aktiv in postala tudi predsednica. Organizirala je dvoletno izobraževanje za pridobitev 
poklica kmetovalec, ter tako omogočila številnim za vodenje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. 
Organizirala je izobraževanja, strokovne ekskurzije, prireditve. Prisluhnila je potrebam 
oskrbovancev doma upokojencev, za učence OŠ in vrtca je  izvajala delavnice peke kruha. V času 
njenega delovanja je društvo prejelo precej priznanj, pohval in zahval. V zbirki imajo pri Baševih 
tudi številna priznanja za vina. 
Predlagatelj: Društvo kmečkih žena Dornberk 
 

 Čuček Darinka 

 

Rojena je  na se je na nižinski kmetiji, kjer še vedno nadaljuje družinsko  tradicijo. Prihaja s 
kmetije, kjer se ukvarjajo s pridelavo poljščin, prašičerejo,  predvsem pa zelenjave. Pridobila je 
certifikat za predelavo mesa in peko kruha , peciva in potic. Ima dopolnilno dejavnost v peki peciva 
in potic., ki jih prodaja na tržnici, ter redno sodeluje na dobrotah Slovenskih kmetij v Ptuju, kjer je 
prejela 3 zlate, 5 srebrnih in 6 bronastih priznanj. Deluje tudi v  TD. 
 
Predlagatelj: Društvo kmečkih žena Lenart 
 

 
Erjavec Marija 

 

Mari prihaja iz nižinske, poljedeljsko – sadjarske kmetije z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji. 
Kmetijo sta z možem prevzela po ostarelemu stricu in jo tudi povečala. Sprva je hodila v službo, a 
leta 77 je ostala doma. Je zelo ponosna, da je kmetica. Trdi, da mora kmetica biti vsestranska, 
skrbeti tako za strokovno delo, kot se ukvarjati s podjetništvom. Ker je kmetija manjša, se je 
odločila za sadjarstvo, ki jim je omogočilo obstoj in zaslužek na kmetiji. Je dolgo zelo aktivna 
članica DPŽ. Za svoje izdelke je prejela je veliko zlatih, srebrnih in bronastih  priznanj, prav tako 
mednarodno priznanje za kis.  Vzpodbujala je trženje kmetij na stojnicah. Aktivna je v društvu 
malih pridelovalcev sadja, je članica Grmčan, Društva za promocijo kakovostne hrane in aktivna v 
svetu KS. Poleg vsega skrbi še za bolno mamo. 
Predlagatelj: Društvo podeželskih žena Ivanjščice, Ivančna Gorica 
 

 
Haule Jožica 

 

Rojena je v številčni družini. Hrane ni bilo za vse zadosti, zato je z desetimi leti morala iti služit k 
teti. Kmalu je spoznala, kaj se pravi trdo delati za vsakdanji kruh. Kasneje jo je sestra vzela k sebi, 
na Koroško. Tu se je zaljubila v zemljo in ta ljubezen je še vedno živa po 50 letih dela na njej. Pri 
rosnih 16 letih se je omožila, hitro je odrasla v gospodarico na kmetiji in  skrbno mamo trem 
hčeram. Z možem sta zgradila nov dom in obnovila hlev. Skrbela sta za majhno hribovsko kmetijo, 
ki je zahtevala veliko ročnega dela. Mirno življenje je prekinila nesreča in Jožica je pri 37 ovdovela. 
Postavila se je na lastne noge in kmetovala naprej. Danes kmetuje po načelu sonaravne reje in 
ima krave dojilje. Rada hodi v planine in potuje. Ves čas se izobražuje. Je ena izmed ustanovnih 
članic društva kmetic in v odborih deluje že 18. let. Zelo je poznana po potici in dobrotah. Znanje 
ne hrani zase, ampak ga rada posreduje drugim članicam. V odborih Zveze kmetic je sodelovala 6 
let in za svoje dolgoletno delo prejela priznanje. 
Predlagatelj: Društvo kmetic Mežiške doline 



 
Hribar Silva 

 

Rodila se je na nižinski kmetiji, na kateri še vedno živi in dela ves čas. Je mati treh otrok. Zgradili 
so nov hlev in hišo, ter dokupili nekaj zemlje. Mož ji je pred petimi leti umrl. Ostala je sama s tremi 
otroki in ostarelimi starši. Kmetija je usmerjena v živinorejo- pridelavo mleka. Vzredi tudi prašiče 
zase, nekaj pa jih proda. Prejela je priznanje TD za lepo urejeno domačijo. Bila je pobudnica za 
ustanovitev DPŽ Kamnik – Komenda. Vseh pet let je  tudi članica UO, sodeluje pri delu društva in 
podpore nikoli ne odreče. Silva je poznana tudi po tem, da vsakomur rada priskoči na pomoč. 
  Predlagatelj: Društvo podeželskih žena Kamnik – Komenda 
 

Kavar Marija 

 

Že v svoji mladosti se je naučila dela na kmetiji. Po osnovni šoli je šolanje nadaljevala v kmetijsko 
gospodinjski šoli na Avstrijskem koroškem. Bila je zaposlena v LTH Škofja Loka. Poročila se je na 
moževo  gorsko višinsko kmetijo, ki je usmerjena v živinorejo. Imajo krave dojilje, ovce in konje. 
Ukvarjajo se tudi z gozdarstvom, prodajo lesa in drv. Marija na  kmetiji dela že 33let. Je mati štirih 
otrok. V prostem času se izobražuje, dela v društvih, skrbi za rože in vrt, hodi v hribe, ali pa spleta 
nogavice. Pet let je oskrbnica na planini Korošica v Podljubelju in je prejela priznanje Naj planina z 
planšarijo po izboru gorenjskih planin.   
Predlagatelj: Društvo podeželskih žena Svit iz Tržič 
 

Kavčič Milena 

 

Milena se je po osnovni šoli odločila, da ostane na kmetiji. Kmetija je višinska,  ,ki je usmerjena v 
mlečno proizvodnjo. Je mati trem hčeram. Zakonca sta obnovila hlev in zgradila novo hišo. 
Skrbela je za bolne starše. Je zelo aktivna, prejela je priznanje Zadružne zveze, priznanja na 
Dobrotah slovenskih kmetij, priznanje na etnografski  prireditvi, postala naj grabljica leta. Bila je 
med ustanoviteljicami društva, je članica UO, vodi pa tudi blagajniške posle in bila dolga leta 
podpredsednica. Kultura ji ni tuja in skrbi za ohranjanje tradicije. Aktivna je tudi na lokalnem nivoju, 
predsednica vaškega gradbenega odbora, članica TD in GD. 
Predlagatelj: Društvo kmečkih žena Žiri 
 

Konc Marija 

 

Rojena je na kmetiji in z 22 leti se je poročila na nižinsko kmetijo, ki se ukvarja s pitanjem govedi. 
Skupaj z možem sta zgradila nov hlev in dokončala gradnjo hiše. Kmetija je vzorno urejena in je 
zgled v vasi. Marija ima tri otroke, za njo je že tudi zlata poroka. Pred petimi leti je zgubila moža in 
od takrat skupaj s sinom skrbita za kmetijo. Zelo dobro kuha in peče. V veliko veselje ji je 
zelenjavni vrt, kjer pridela svežo zelenjavo za vse domače. Včasih je zelo rada pletla in vezla. Že 
od nekdaj zelo rada poseže po knjigah, predvsem po domačih pisateljih.  
Predlagatelj: Društvo kmečkih žena Kranj 
 

Kotnik Kristina 

 

Rodila se je na večji kmetiji. Po osnovni šoli je ostala doma, a ne dolgo, saj se je kmalu poročila na 
Krošlovo kmetijo. V zakonu je rodila šest otrok. Na kmetiji imajo izletniški turizem, ki omogoča, da 
vino, ki ga pridelajo doma, doma tudi prodajo. Kmetija je znana po dobri hrani in pijači, kar je 
gotovo velika zasluga tudi Kristine. Je dobitnica priznanj na razstavah Dobrote slovenskih kmetij 
na Ptuju, kjer je sodelovala s kifeljčki, pletenico in drugimi dobrotami. Ukvarjajo se z rejo krav dojilj 
in rejo prašičev za potrebe turizma. Članica društva kmetic Zarja je od začetka, torej 17 let. Bila je 
tudi članica TD. Rada se udeležuje tečajev, delavnic in ekskurzij, saj vedno dobi kakšna nova 
znanja in ideje. 
Predlagatelj: Društvo kmetic Zarja 
 

 
Meglič Dragica 

 

Dragica je od svoje mladosti predana kmetovanju. S svojo družino nadaljuje kmetijsko proizvodnjo 
in dopolnilno dejavnost s proizvodnjo jajc na nižinski kmetiji. Bila je tudi zaposlena kot prodajalka. 
Dolga leta je skrbela za bolne starše. Rože krasijo domačijo. Z velikim spoštovanjem do preteklosti 
ohranjajo spomin na kmečko življenje nekoč. V zadnjih letih so prenovili domačijo moževih staršev 
in na njej sprejemata mnoge, ki se oglasijo pri njih. Bila je ustanovna članica društva, v vseh 
mandatih pa je bila tudi članica UO.  Je lastnica bronaste Gallusove značke za prepevanje v 
skupini ljudskih pevk. Je tudi zelo aktivna v vasi, na kmetiji organizirajo kožuhanje koruze. Domači 
kruh in sirova gibanica sta njeni specialiteti.  
Predlagatelj: Društvo žena in deklet občine Hajdina 
 
 
 



Novljan Tatjana 

 

Tatjana je rojena v Ljubljani. Končala je šolo za negovalko. Spoznala je svojega moža in se 
poročila na veliko kmetijo, ki je v višinskem in nižinskem območju. Rodili so se štirje otroci. Leta 
1999 ji je mož umrl in ostala je sama na kmetiji z mladoletnimi otroki in ostarelo moževo mamo. 
Postala je lastnica kmetije, ki je usmerjena v pridelavo mleka in mesa. Ves čas je aktivno 
sodelovala s kmetijsko svetovalno službo, bila zelo aktivna pri delu v društvu podeželskih žena. 
Pridobila je certifikat peke kruha, peciva in testenin na tradicionalni način, aktivno sodeluje v GD in 
si pridobila čin nižjega častnika. Je članica odbora SLS, in je bila članica UO Zveze kmetic 
Slovenije in članica sveta staršev trgovske šole več let.  
Predlagatelj: Društvo podeželskih žena Sončnica Grosuplje 
 

Osterc Anica 

 

Rodila se je kot deseti otrok in pri 14 mesecih ostala brez očeta. Kmalu je občutila težko kmečko 
življenje. Pri 19 letih se je zaposlila v Avstriji. Leta 1975 se je poročila na kmetijo. Je mati treh 
otrok. Ponosna je na svoje otroke in štiri vnukinje, ki babico rade obiščejo. Rada se pogovarja z 
njimi in se dobro razumejo. Anica prihaja iz nižinske kmetije. Kmetija je govedorejska s prirejo 
mleka in govejih pitancev. Prav tako pa vzrejajo tudi bekone. Kmetijo sta z možem v celoti 
obnovila. V društvu je Anica ves čas zelo aktivna, en mandat je bila podpredsednica, od 1994 do 
2008 pa predsednica društva. Je prejemnica občinskega priznanja, priznanja Naj kot, osebno 
občinsko priznanje za doprinos v vasi. Prejela je več priznanj za svoje kulinarične izdelke. 
Sodelovala je pri zaščiti prleške tünke, Sodelovala je z dr. Renčljem, Suhomesnati izdelki, Meso iz 
tünke, Mlečni izdelki, Krušni zakladi Slovenije…Je članica TD, GD. Je krvodajalka in tudi drugače 
aktivna.               Predlagatelj: Društvo kmetic Križevci – Veržej 
 

 
Starič Leopoldina 

 
 

Kot mlado dekle je prišla na nižinsko kmetijo, ki se je preživljala z govedorejo in poljedelstvom. 
Kmetija je pogorela. Ovdovela je in ostala sama z dvema majhnima otrokoma. Da jima je 
omogočila dostojno življenje, se je za nekaj časa zaposlila. Ponovno se je poročila in bila še trikrat 
mati. Z možem sta se posvetila konjereji in imela žrebca in prašičereji, kjer sta imela merjasca za 
pripust. Kmetija je še v drugo pogorela. S pomočjo prijateljev in sorodnikov so kmetijo postavili na 
noge. Otroci so odšli v šole. Pridružila se društvom in tako poskrbela za  svojo dušo. Poldi je 
postala aktivna članica DPŽ, kjer je trenutno blagajničarka in sodeluje pri delu. Ovdovela je še 
drugič. Bila je članica GD, članica RK. Njene dobrote vedno dišijo na prireditvah. Rada ima 
druženja, ki ji dajejo oporo. Rada se pogovarja, saj to pogreša ob večerih, ko je sama. 
Predlagatelj: Društvo podeželskih žena, deklet Šentrupertske Šmarnice 
 

Šinkovec Pavla 

 

 

Pavla živi na kmetiji na nadmorski višini 726 m. Kmetija je ekološka, gorsko višinska, demografsko 
ogrožena. Certifikat so pridobili leta 2000, šest let kasneje so prejeli Občine in TD za lepo urejeno 
kmetijo, letos pa znak blagovne znamke. Glavna dejavnost je živinoreja. Poleg goveda imajo tudi 
ovce in prašiče. Pridelajo pa tudi zelenjavo, ki jo tržijo doma in na tržnici v BTC-ju. Pavla je aktivna 
članica društva podeželskih žena Blagovica – Trojane od vsega začetka, to je že 34 let. 
 Predlagatelj: Društvo podeželskih žena Blagovica – Trojane 
 

Tič Francka 

 

Francka je rojena na kmetiji. Vendar kmetija za številno družino, zato se je Francka zaposlila. 
Spoznala je moža Jerneja in se primožila na manjšo kmetijo. Ukvarjajo so se z govedorejo, s 
kravami molznicami. Posodobili hleve, hišo in naredili nov svinjak. Zasadila pa sta tudi sadovnjak, 
jabolka prodajata doma, nekaj pa jih predelata v mošt in kis. Kmetija je odprta za vsakogar. 
Prihajajo tudi malčki iz vrtca in osnovnošolci. Francka je aktivna članica DPŽ že 34 let in brez nje 
si takšnih uspehov ne moremo zamisliti. Tako z idejami in delom je pripomogla k delovanju. Vse 
njene »donatorske« vožnje s traktorjem za društvo, potice so velikokrat popestrile prireditve. 
Udeležuje se izobraževanj in se rada poveseli na  ekskurzijah. 
Predlagatelj: Društvo podeželskih žena Moravče  
 



 
Zore Vika 

 
 

Vse svoje življenje Vika živi na kmetiji. Po osnovni šoli je nadaljevala na takratni gimnaziji.  Pri 21 
se je poročila na kmetijo, kjer je mož hodil v službo, sama pa je skrbela za strmo kmetijo. Na 
kmetiji se ukvarjajo z govedorejo in imeli so nekaj prašičev zase in prodajo. Doma so sejali tudi 
pšenico in pridelali zelenjavo za svoje potrebe. Je mati treh hčera, ki so si že ustvarile svoje 
družine. Vikin vsakdan je bil naporen. Skrb za kmetijo, živino  in gospodinjstvo. Veliko dela je bilo 
ročnega, a tudi dela s traktorjem ji niso tuja. Pravi, da sta se kar dobro razumela. Prijela pa je tudi 
za delo v gozdu in skrbno rokovala tudi z žago. Sedaj so se ji nabrale že zdravstvene težave, a še 
vedno po svojih močeh rada pomaga. Aktivna je bila ves čas v Društvu kmetic in njene dobrote so 
dišale na veliko prireditvah.                                                      
Predlagatelj: Društvo kmetic, žena in deklet na podeželju Izlake – Mlinše – Kolovrat 
 

Zupan Valentina 

 

Valentina na kmetiji živi že od malih nog. Po poroki sta z možem obnovila kmetijo in so se začeli 
ukvarjati s turizmom za kar ima kmetija ugodeno lego. Gospa pravi, da zelo rada dela z ljudmi, kar 
dokazuje s tem, da je kmetija dobro obiskana. Na kmetiji ponujajo doma pridelano hrano. Sedaj je 
že upokojena, vendar še vedno poprime za delo na kmetiji in  pri delu z gosti. Veseli se skupaj z 
vnuki. Veliko svojega dela posveti delovanju društva žena in deklet in je že vrsto let aktivna članica 
upravnega odbora. Ves čas je skrbela za izobraževanja in sedaj rada znanja prenaša na mlajše. 
Valentina je skromna in delovna in ji je delo hobi. »Prosti Čas« rada preživi v družbi vnukov, ki jih 
popelje v naravo ter si tako nabere novih moči.  
Predlagatelj: Društvo žena in deklet na vasi občin Bled in Gorje  

ČESTITAMO VSEM KANDIDATKAM ZA NOMINACIJO! VSE STE IZJEMNE! 


