pokrivici
Mladim
premalo
zaupamo
" M i s l i m ,d a m l a d i mp o k r i v i c ip r e m a l oz a u p a m oS
. t e m j i m j e m l j e m os a m o z a v e si nt m o Z n o s td, a s e
razvijejo
v ljudi, ki so zadovoljnis sebojin z veseljemopravljajosvojeobveznosti,"praviMilan Brence,
gospodarna Pustnikovikmetiji,kjerZe ved kot dve desetletjimleko predelujejo
v mledneizdelke.
Cvrro ZeprotNrr<
Gorenja vas - "Na krnetiji si
rarimo od leta 1987, takrat
mi je ode tudi prepustil
upravljanje kmetije. To je
bila takrat odlodilna spodbuda, da smo se odlodili za samostojno pot, neodvisno od
ustaljenih nadinov prodaje
mleka. Zadetki so bili teZavni, predvsem zaradi tega,ker
smo pri predelavi mleka na
kmetifah orali ledino: Tega
obdobja se zelo Zivo spomi
niamo, predvsem pa se iz
pridobljenih izkuienj 5e
zmeraj udimo oz. iz nj*t trpamo'Zivljenjske modrosti"," pravi gospodar Milan
Brence in dodaja: "Zdaj sem
jaz v poloZaju,ko bom mogel
prepustiti kmetijo svojemu
nasledniku. Zelo sem vesel,
da so mladi pripravljeni prevzeti odgovornost za vodenje
h"tij";
ie pa res, da se to ni
zgo&lo brez nadrtne in spodbudne vzgoje otrok. Pred-

Kavdit
Gospodar Milan v zorilnici sira I rito,corazd

opravila. Mislim, da mladim
po krivici premalo zalJpamo
in jim s tem jemljemo samozavestin moZnost, da se razvijejo v ljudi, ki so zadovoljni
s seboj in z veseljem opravljajo svoje obveznosti.Vseka-

tiistva. emogledost in vedno
jamranje krnetov zagotovoni
spodbuda za mladega dloveka, za katerega bi radi, da se
odlodi za krnetovanje."

dostno zagnanostpri gradnji
smo hvaleZni otrokom, ki se
vsak po svoje navdu3ujejoza
kak5no izmed podrotij dela,
ki bo potekalov novi sirarni,"
pravi Milan in dodaja: "V
vseh teh letih smo ponudili
na5im strankam veliko razlidnih mlednih izdelkov. Za
to so zaslutni predvsemkupci, ki so bili na3i uditelji in
vodniki. Zaupali so nam svoje Zelje in nas spodbujali, da
smo se lotevali novih izdelkov. Zato smo jim hvaleZni,
saj brez njih ne bi imeli ved
kot Sestdesetrazlidnih izdelkov. Povezavas potroiniki bi
morala voditi in usmerjati
razvoj dejavnosti na vsaki
kmetiji."

Zal so kmetje5ezmeraj
velikisamotarji
Kot pravi Milan Brence, je
vedina Slovenije eno samo
podeZelje in vsak prebivalec
Sloveniie ima tako rekod na

vsem smo jim poskuiali s
svojim vzorom vcepiti ljubezen do dela in zavest, da je
dobro opravljeno delo vir
pravega Zivljenjskegazadovoljstva. Ob najinih otrocih
so na kmetiji odraldali tudi
drugi mladostniki, ki jih je
veselilo delo na kmetiji in
d*g" niso imeli moZnost in
si'nabrati izku3enj s tega podrodja. Na na5i lonetiji vsako
leto opravi prakso kar nekaj
dijakov in Studentov kmetijstva. To je za nas velikokrat
napomo, marsikdaj se naredi tudi kaksna skoda, toda
mladim ljudem je treba
omogoditi, da si nabirajo izku3nie. Predvsem iim moramo zaupati in verjeti, da so
sposobni sami odgovorno
opraviti tudi zahtevnejSa

kor na krnetijah manjka znanja in izkulenj o tem, kako
vzgojiti uspelnega in trdnega naslednika.Tega Zalnihde
nikjer ne udi, fe pa to kljudnega pomena za rantoj l<ne-

"Polianskadolina ie Ze
sama po sebi znana po
pridnih, aktivnih liudeh,
po dobrih obrtnikih.
Taka okolia so bila zmerai vir napredka,zatoveriamem,da sebomov prihodniih letih sposobni
povezatiin postatiprepoznavni tudi na podroiiu
kulinarike in turizma.
Vse ie na liudeh, praviio,
in tako mislim fudi iaz."

Kavtit
corazd
Beno, Mario in Lovrenc pri delu z Zivino / Foto:

in vodniki
Na Pustotnikovi krnetiji so
predlani razvoj zateli nadgrajevati z gradnio poslovne
stavbe, v kateri bodo strankam ponudili celovit vpogled
v njihovo sirarsko tradicijo,
pogled v sirarno in v zorilnico sira, poku5njo mlednih izdelkov... Veselijose delavnic
za razlitne interesne skupine, v okviru katerih bodo sirili za Solske otroke, turiste,
pripravljali izdelke za gospodinje in gostince. Na razlidnih tematskih delavnicah
bodo posku5ali povezati kuli
nariko z zgodovino, tehniko
z rokodelswom, naravoslovie
z zabavo. Novi prostori jim
bodo omogodili tudi izdelavo
novih izdelkov. "Za vso mla-

dosegu rok lrnetijo, na kateri bi se lahko oskrboval vsaj z
nekaterimi izdelki. "Zal to
liudje premalo izkori5dajo,
deprav vemo, da je slovensko
kmetijstvo 3e zmeraj ekstenzivno, da se porabi vedno
manj umebrih pripravkov in
da ie 5e precej blizu tradicionalnim postopkom pridelave. V iskanju zdravehrane bi
se morali najprej ozreti po
svojem kraju ali stopiti v bliZnjo vas in tam poiskati pravo
hrano. Z nakupom na poli
cah z altemativno hrano v veletrgovinah ne morejo nadomestiti prishega stika s kravo, katere mleko bodo pili, ali
stika z njivo, na kateri bo zrasel njihov krompir. Ali ni dober obdutek, te lahko od
zgodnje spomladi pa do jeseni vsak dan, ko se vozi5
mimo, opazuje5, kako raste
ozimnica za tvojo shrambol
Tufi lcnetje bi se morali zavedati, da s pristnim odnosom do pridelave in seveda
do kupca lahko zagotovijo
kvaliteto tako sebi kot potro!nikom. Veliko je tudi 5eneizkoriSdenih moZnosti povezave med kmeti. ee bi stopili
skupaj vsak s svojim izdelkom ali pridelkom in ga
sami na enem meshr stalno
ponujali kupcem, bi se tudi
stranke navadile. da lahko ob
vsakem dasu na krnetiji kupijo vsa pokebna Zivtla. Zal pa
so krnetje 5e zmeraj veliki samotarji, ki se vsak po svoje
prebijajo skozi teZave sodobnega krnetijstva."

