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Štefka Pavlin živi na Poličarjevi nižinski kmetiji, na 
Polici pri Naklem. Kmetijo, katero sta skupaj z možem obdelovala 41 
let, sta že predala svoji hčerki Andreji. 
Kmetija obsega 26 ha kmetijskih površin in 22 gozda. Ukvarjajo se s 
pridelavo mleka, prašičerejo, perutninarstvom in zelenjadarstvom. V 
hlevu imajo 25 krav molznic, 25 glav mlade živine ter 400 – 500 
kokoši nesnic. Letno vzredijo 120 prašičev pitancev. Letna 
proizvodnja mleka je okrog 150.000 l, katerega več kot polovico 

predelajo doma na kmetiji, ostalega prodajo v Ljubljanske mlekarne. Na njivah 
pridelujejo : zgodnji krompir pridelujejo (1 ha), pozni krompir (3 ha), žita (6 ha), ter 
zelenjavo (zelje, peso, solato, korenček …). Vključeni so v integrirano zelenjadarstvo 
in pridelano zelenjavo prodajo na domu. Kmetija je vzorno urejena in z veseljem jo 
predstavijo številnim izletnikom, ki si lahko kmetijo ogledajo in poskusijo domače 
dobrote. 
Štefka je aktivna članica Društva kmečkih žena Kranj, kjer se združuje 550 članic. 
Bila je ustanovna članica društva in tudi prva predsednica . Predsednica je bila 10 let. 
Trenutno pa je članica UO društva kmečkih žena Kranj in odbora kmečkih žena 
Naklo. Pred 31 leti je bila pobudnica za ustanovitev Aktiva kmečkih žena Naklo, ki ga 
je vodila 18 let. Njeno aktivno delo je nadaljevala pri Zvezi kmetic Slovenije. Bila je 
prepričana, da je povezovanje kmetic nujno in je bila s svojimi kolegicami med 
ustanoviteljicami Zveze ter je v njenem upravnem odboru aktivno prvih 10. let. Doma 
je sodelovala s KZ Naklo, kjer je bila 30 let v organih zadruge (UO in NO). Sodeluje s 
TD Naklo, kjer je v UO že 18. let. V Občini Naklo je  članica odbora za turizem. Leta 
2005 je bila Štefka pobudnica za postavitev muzeja mlinskih kamnov v naravi. Uspelo 
ji je in sedaj rada muzej pokaže in predstavi obiskovalcem, ki obiščejo kmetijo. 
Štefka dobro ve, da je potrebno dobrote ponuditi kupcem in obiskovalcem čim bliže. 
Kmalu pa je začutila, da je do tega cilja lažje priti skupaj in ob vsem trdem delu 
vzpodbujala, da najdemo čas tudi za veselje in druženje. 
Ob že vsem naštetem je Štefka našla čas in se leta 2005 udeležila Evropskega 
kongresa na Dunaju, sodelovala je pri izdelavi slovenskega projekta »Uživajmo brez 
meja«, objavljala je stare recepte kmečkih jedi v časopisih, na kmetiji je organizirala 
predstavitve starih kmečkih del, kot so ličkanje, spravljanje in obrezovanje repe, 
tekmovanje v izdelovanju butar, zbiranju fižola. Bila je pobudnik, organizator in 



aranžer razstave Kmetije se predstavijo v Naklem leta 1996 ter razstave v Cerkljah, 
leta 1998. Sedaj je članica Društva upokojencev Naklo in  Društva za osteoporozo. 
Štefka je prava mojstrica pri peki kruha, potic, peciva, izdelavi jabolčnega soka, 
zeliščnih napitkov in mlečnih izdelkov. Loti se tudi aranžiranja. Vse našteto je Štefka 
združila na številnih prireditvah in pogostitvah, ki jih je pripravljala. Ob 1. maju je 
poskrbela za pogostitev, sodelovala na pogostitvah skupaj z društvenimi kolegicami, 
predstavitve je pripravila tudi za Zvezo kmetic, ob prireditvah turističnega društva 
in še bi lahko naštevali. Ne smemo pa pozabiti odmevnega dogodka v mestnem jedru 
Mestne občine Kranj, kjer je ob svetovnem dnevu kmetic na izviren način predstavila 
poklic kmetice. 
Kadar med vsemi temi dejavnostmi še najde kakšno minutko časa, se posveti sajenju 
in sušenju zelišč, nabiranju zdravilnih rastlin, gojenju in sušenju rož, vlaganju 
zelenjave in sadja. 
Skratka Štefka počne rada vse, kar je povezano z naravo, s kmetijo in kmetico. 
Številna priznanja, ki jih je prejela ob različnih priložnostih potrjujejo, da je Štefka 
del svojega življenja, del svojega plodnega dela poklonila tudi drugim. Za svoje bogato 
delo je prejela številna priznanja: 
 

• 1977 Priznanje za prispevek pri razvoju slovenskega zadružništva 
• 1983 Spominska diploma za sodelovanje na konjeniški prireditvi na Brdu 
• 1979 diploma za priznanje za vzpon na Triglav, 100 žensk na Triglavu 
• 1995 zahvala za sodelovanje na razstavi ročnih del 
• 1995 priznanje za kakovostno razstavljanje in informiranje na slovenskem 

sejmu kmetijstva v Kranju 
• 1996 priznanje za sodelovanje na 35. slovenskem sejmu kmetijstva in 

gozdarstva v Kranju 
• v letih 2003,2004,2005,2006 in 2007  priznanje za lepo urejeno kmetijo  
• v letih 2002, 2003,2004,2005  priznanje za sodelovanje z društvom 

oldtajmerjev 
• 2002, 2003, 2004  priznanje za pomoč pri delu Konjeniškega društva  
• 2000, KG -priznanje za 3. mesto v nagradni akciji S kmetije za vas 
• 2003 priznanje ob 100 letnici KZ Naklo 
• 2003, 2005 priznanje za uspešno delo in prispevek k razvoju turizma 
• 2005 priznanje za idejnega vodjo otvoritve muzeja mlinskih kamnov v naravi 
• 2005 priznanje za desetletno delo v UO Zveze kmetic Slovenije 
 


