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Marija Peternelj se je rodila v Rovtah pri Podnartu, kjer živi še danes. Družina se je vedno 
ukvarjala s kmetijstvom. Poleg Marije je bila v družini še ena starejša hčer. Pri rosnih 16. 
letih ji je za levkemijo umrl oče in tako sta na kmetiji ostali sami z mamo. Trudili sta se, da 
je bila kmetija obdelana. Poročila se je pri 24. letih. Sreča mladih zakoncev ni trajala dolgo, 
saj se je aprila 1970 mož ponesrečil pri spravilu drv v gozdu in je od nesreče na invalidskem 
vozičku. Marija je bila takrat v prvem mesecu nosečnosti in je morala po nesreči vsa opravila 
na kmetiji postoriti sama. Zakoncema se je rodil si, ki je kasneje ves čas mami pomagal pri 
delu.. Leta 1972 sta se z možem odločila, da zgradita novo hišo in hlev. Ga. Marija je znala 
opraviti vsa dela na kmetiji, tudi poseg dreves v gozdu, priprava drv, obkladanje kozolca,… S 

časoma so konja zamenjali za traktor. Kljub temu, da je upokojena, še vedno aktivno kmetuje, v hlevu opravi vsa dela 
in če je potrebno vozi tudi traktor in pomaga sinu pri košnji, obračanju krme,… V hlevu imajo trenutno 6 govedi, od 
tega 2 kravi dojilji in 4 mlada goveda, 2 prašiča in 6 kokoši. Kmetija ima 16 ha kmetijskih zemljišč, od tega je 4,83 ha 
obdelovalnih zemljišč, ostalo pa je gozd. Je aktivna članica upravnega obora Društva žensk z dežele občine 
Radovljica. Redno se udeležuje raznih tečajev, izletov, predavanj in strokovnih ekskurzij. Ga. Marija je zmeraj dobre 
volje, vztrajna in vesela, tudi ko je utrujena. 
 

Predlagatelj: Društvo žensk z dežele občine Radovljica 
 

Urška Pugelj je bila rojena v številčni družini. Očeta ni poznala, saj ga je izgubila pri 18. 
mesecih. Bratje in sestre so zapuščali dom. Tudi Urška si je poiskala delo. Zaljubila se je v 
fanta iz sosednje vasi in kmalu se je rodila hčerka. Potem se je poročila. Družina je živela pri 
mami, z možem pa sta hodila v službo. Družina se je povečala še za  štiri sinove. Družina si je  
zgradila hišo.  Zaradi stečaja je Urška ostala nekaj časa doma, potem pa si poiskala novo 
službo kot kuharica. Morala si je pridobiti znanja, ki pa ji sedaj pomagajo, da je uspešna pri 
svoji dopolnilni dejavnosti. Peče kruh in pecivo, ki ga trži na trgu, sejmih ali po naročilu. Svoje 
izdelke razstavlja in nabralo se je preko 20 priznanj. Kmetijo ves čas povečujejo in doma si 

pridelaji pšenico, koruzo, krompir in zelenjavo. Prav tako zase izdeluje skuto, maslo in včasih sir. Poročena je 40 let 
in ima že devet vnukov, deseti pa je na poti. Veseli se ga in pravi, da je to darilo za njuno obletnico. Vem pa sporoča: 
SREČA JE SREČATI PRAVE LJUDI, KI V TEBI PUSTIJO LEPE SLEDI. 

Predlagatelj: DPŽ Dobrepolje – Struge 

 

Zlatka Strmšek je bila rojena v Mariboru. Zaposlena je bila kot ekonomski tehnik v 
računovodstvu MTT. Izhaja iz delavske družine, a ljubezen do podeželja je podedovala od 
staršev. Po poroki se je preselila v Skorbo, kjer si je družina najprej zgradila dom, kjer sta 
odraščala dva sinova. Danes je babica trem vnukom in Zlatka upa, da bo eden od njih naslednik 
na kmetiji. Poleg hiše sta si z možem zgradila tudi hlev za vzrejo piščancev. V vasi, kjer živi si 
je pridobila zaupanje, aktivno deluje v vaškem odboru. Ima kopico idej in smisel za skupno 
delo, pomoč ljudem v stiski in dobro razumevanje. Zlatka uživa pri delu tudi v vinogradu, kjer 
poprime za vsako delo, moškim pa tudi priskoči na pomoč, ko jo rabijo. Članica društva žena in 
deklet je že od vsega začetka. Med prvimi je spoznala potrebo po druženju, izobraževanju, ne 

le kmečkih ampak vseh žensk.  Bila je članica UO.   

Predlagatelj: Društvo žena in deklet občine Hajdina 
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