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Jožica Haule se je rodila pred 62 leti na Gaju nad Mariborom. V družini s 
petimi otroki je bilo hrane vedno premalo, zato so jo pri desetih letih poslali 
služit k stari teti na Tezno pri Mariboru. Tu, na obrobju velikega mesta, je 

drobna deklica hitro spoznala, kaj se pravi trdo delati za vsakdanji kruh. Pri njenih 12 letih jo je 
sestra vzela k sebi. Tako jo je pot pripeljala na Koroško, na pobočje pod Brinjevo goro. Jožica 
pravi, da se je v ta kraj zaljubila, ko ga je prvič zagledala in ta njena ljubezen je enako živa še po 
50 letih dela in življenja na kmetiji »Smolak«.  
Ob zaključku osnovne šole je spoznala svojega bodočega moža, s katerim se je omožila pri rosnih 16 
letih. Okoliščine so jo prisilile, da je hitro odrasla v gospodarico in skrbno mamo svojim trem 
hčeram. V letih, ki so sledila, sta z možem zgradila novo hišo in obnovila hlev. Skupaj sta skrbela za 
hribovsko kmetijo, ki obsega le slabih 5 hektarov z gozdom vred, zahteva pa precej več ročnega 
dela kot večje kmetije na ravnem terenu. Ker  majhna kmetija ni dajala kruha za celo družino, je 
hodil mož v službo, Jožica pa je delala na kmetiji in skrbela za družino.  
Urejeno, mirno in srečno življenje je prekinila delovna nesreča s traktorjem, v kateri je mož 
izgubil življenje. Ovdovela je pri 37 letih in tako ostala sama na kmetiji. Kljub tragediji sen 
prepustila žalosti  in malodušju, ampak se je postavila na lastne noge in gospodarila naprej. Danes 
kmetuje po načelu sonaravne reje. V hlevu pa redi krave dojilje. Čeprav trdo dela, se zna tudi 
sprostiti in uživati. Rada gre v planine, prepotovala pa je tudi dobršen del Evrope ter obiskala kar 
nekaj evropskih prestolnic.  
Vedno najde čas tudi za razne oblike izobraževanja in usposabljanja, saj ceni znanje, ki je po 
njenem mnenju gonilo napredka. Še posebej je vesela osvojenega znanja iz računalništva, ki ji 
omogoča, da uporablja svoj računalnik kot pripomoček za delo, pa tudi za zabavo.  
Je družabna in ustvarjalna ženska, polna energije. V začetku devetdesetih let je sodelovala pri 
ustanavljanju Društva kmetic Mežiške doline. Kot ena izmed ustanovnih članic deluje v organih 
društva že 18 let. Je ena izmed aktivnih članic društva, saj sodeluje skoraj pri vseh društvenih 
aktivnostih. Tako je vedno pripravljena sodelovati pri raznih predstavitvah, razstavah in 
pogostitvah.  
Posebnost, s katero navduši obiskovalce prireditev, je njena potica. Orehov šarkelj, ki ga speče, je 
edinstven in dobro poznan na Koroškem, pa tudi drugod po Sloveniji. Svojega znanja ne hrani zase, 
ampak ga z veseljem posreduje tudi drugim članicam društva. Z orehovim šarkljem je tri leta 
sodelovala na prireditvi Dobrote slovenskih kmetij in vsakokrat prejela priznanje za svoj izdelek. V 
letu 2002 je postala članica Upravnega odbora Zveze kmetic Slovenije. V odborih Zveze je nato 
delovala šest let. V letu 2008  se je odločila, da bo delovanje v organih Zveze kmetic prepustila 
drugim. Ob 10. letnici  delovanja Zveze kmetic Slovenije je za večletno in aktivno delo v organih 
prejela priznanje. 
Kljub temu, da je že upokojena, še vedno aktivno kmetuje. Ima tri poročene hčerke, osem vnukov in 
dve pravnukinji. Najbolj je vesela vnukov, ki ji pomagajo pri delu, radi pa tudi poklepetajo z njo.  Na 
kmetiji z njo živi najmlajša hčerka z družino, ki bo prevzela kmetijo.  
JOŽICI HAULE čestitamo za prejeti naziv in si želimo, da bi nas lepo zastopala.  
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