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60 LET
ZADRUŽNIŠTVA NA
KOROŠKEM

60 let zadružništva na Koroškem

Spoštovani koroški zadružniki!
Po desetih letih ponovno in upravičeno praznujete!
Z veseljem ugotavljam, da so vas številni pretresi
znotraj tega obdobja naredili močnejše, večje,
uspešnejše in vplivnejše. Z veliko odgovornostjo
do svojih naslednikov, z veliko odgovornostjo do
zadružnega premoženja in zaposlenih, ste opravili
proces sanacije in združitve, ki mu v slovenskem
prostoru ni primere.
Tudi slovensko kmetijstvo in zadružništvo je v
tem obdobju naredilo velike korake. Uspeli smo v
večletnih prizadevanjih za sprejem novele zakona
o zadrugah, ki je kot matični zakon pomemben
za prihodnji razvoj slovenskega zadružništva,
kmetijstva in podeželja. Uspeli smo v prizadevanjih po vrnitvi večine
nacionaliziranega zadružnega premoženja. Imamo močan zadružni bančni
steber, v veliki meri smo uspeli ohraniti ali celo okrepiti lastništvo v strateških
živilsko-predelovalnih podjetjih, čeprav bo nujno še resneje nadaljevati procese
poslovnih in kapitalskih povezav.
Slovenija je postala tudi del Evrope in skupne kmetijske politike. Z našo aktivno
vlogo v evropskih zadružnih organizacijah moramo odgovorno sooblikovati
slovensko in skupno evropsko prihodnost. Zadruge v Evropi so pomembni
subjekti kmetijskega in poslovnega okolja. V uspešnih evropskih zadrugah
bomo iskali vzore dobrih praks in nove priložnosti z zavedanjem, da lahko na
nekaterih področjih organiziranost slovenskega kmeta z mirno vestjo dajemo
celo za vzor.
Osnovno poslanstvo zadruge je delovanje v korist članov. To lahko zadruga
izpolnjuje le, če je poslovno dovolj uspešna. Zadruga pa je poslovno uspešna,
ko člani v veliki meri koristijo njene storitve nabavnih in prodajnih mrež, ko se
poleg pravic in koristi jasno zavedajo tudi odgovornosti in pripadnosti. Ravno
ta zadružna miselnost o vzajemni soodvisnosti drug- za-druge nam daje
dolgoročno zaupanje in varnost.
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Verjemite, vredno je graditi in vztrajati na medsebojnem zaupanju in
sodelovanju. To zagotovo velja za koroškega kmeta in koroško zadružništvo.
S skupnimi močmi vam je uspelo zgraditi uspešno zadrugo, zaupanje in
sodelovanje pa je za vas vrednota, ki je pravi temelj tudi za vašo uspešno
prihodnost.
Ob vašem praznovanju vam iskreno čestitam!
Peter Vrisk, predsednik
Zadružne zveze Slovenije

Koroška krajina je zaradi svoje goratosti in klimatskih pogojev kmetom omogočala doseganje dobrih
proizvodnih rezultatov predvsem v živinoreji
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Misli predsednika zadruge ob jubileju
Zadružništvo na Koroškem ima, tako kot
drugod na Slovenskem, več kot stoletno
zgodovino. Skozi dolga desetletja razvoja
se je prilagajalo družbenim in ekonomskim
pogojem in dosegalo svoje vrhunce in
padce.
Čeprav so vse družbene in državne ureditve
skušale uveljaviti svoje interese na področju
kmetijstva, se je zadružništvo vseskozi
ohranjalo, predvsem zaradi doslednega
uveljavljanja svojih temeljnih načel in
vrednot. Ta načela so: enakost, pravičnost in solidarnost. Zapisana so v prvih
členih zadružnih pravil.
Ravno na teh temeljih je nastala tudi današnja Koroška kmetijsko- gozdarska
zadruga. V letu 2001 se je pet Koroških zadrug: Ledina Slovenj Gradec, KGZ
Dravograd, Prevalje, Vuzenica in GZ Ožbalt odločilo za skupno razvojno pot.
Na osnovi programa razvoja zadružništva na Koroškem so uspešno sanirali
Koroško hranilno kreditno službo in z enotno, kapitalsko povezano zadrugo,
odgovorili na nove izzive globalnega in tržnega gospodarstva, ki jim male,
razdrobljene zadruge niso mogle več slediti.
Po sprejetju odločitve o združitvi na občnih zborih zadrug so bili vloženi veliki
napori pri postavljanju temeljev nove zadruge. Da to delo ni bilo zaman, kažejo
nadvse dobri rezultati poslovanja in v zadovoljstvo članov primerna notranja
organiziranost zadruge.
Podobnih prelomnih trenutkov je bilo v dolgi zgodovini zadruge še veliko. Prav
je, da se v trenutkih proslavljanja spoštljivo spomnimo vseh, ki so kakorkoli
sooblikovali zgodovino koroškega zadružništva. Za opravljeno delo se jim
iskreno zahvaljujem.
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Želim si, da bi tudi mi, ki sedaj vodimo to zadrugo, znali odgovoriti na najbolj
pereča vprašanja današnjega in jutrišnjega dne. Upamo, da bo naše delo v
korist in v ponos našim naslednikom.
Vsem članom zadruge, delavcem in poslovnim partnerjem želim prijetno
praznovanje in veliko skupnih uspehov.
Predsednik KKGZ
Matjaž Krevh

Z ene izmed sej upravnega odbora zadruge



60 let zadružništva na Koroškem

ZGODOVINA KMETIJSKEGA ZADRUŽNIŠTVA NA KOROŠKEM
Čeprav štejemo leto 1948 kot leto pričetka organiziranega kmetijskega
zadružništva na Koroškem, segajo korenine povezovanja kmetov v organizirane
oblike medsebojne pomoči kmetov daleč nazaj v 19. stoletje. Tako obstojajo
dokumenti, ki dokazujejo, da je bila v Dravogradu ustanovljena prva hranilnica
in posojilnica že leta 1888, v Šentilju pri Mislinji leta 1900, dve leti kasneje pa v

Tako so včasih na Prevaljah čakali v vrsti na mleko
Slovenj Gradcu. Kot odgovor naprednih kmetov na splošno gospodarsko krizo
v obdobju pred drugo svetovno vojno, ki se je še posebej odražala v slabem
ekonomskem položaju kmetov, so se kmetje pričeli interesno povezovati
v različne oblike zadrug. Tako je na območju Mežiške doline že pred drugo
svetovno vojno nastala lesno-prodajna zadruga s sedežem v Prevaljah.
Ohranjeni dokumenti pričajo o tem, da so ob ustanovitvi zadruge kmetje zbrali
dva vagona tesanega lesa in ga odpeljali v Vojvodino, kjer so ga zamenjali za
koruzo. Tako je nastala prva kmetijska zadruga v Mežiški dolini, ki je kmalu
razširila svojo dejavnost na prodajo gradbenega materiala, kmetijskih strojev,
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orodja in drugega reprodukcijskega materiala za potrebe kmetov. V Mislinjski
dolini je med obema svetovnima vojnama prav tako delovala živinorejska
zadruga s sedežem v Slovenj Gradcu, ki je upravljala s pašnikom Graška gora. Še
danes je ohranjen izvirni dokument – dnevnik paše in opravljenih prostovoljnih
del na tem pašniku, ki ga hranijo na sedežu sedanje zadruge v Slovenj Gradcu.
Leta 1934 so napredni živinorejci Mislinjske doline v Slovenj Gradcu ustanovili
lastno mlekarno na prostoru sedanje tržnice. Leta 1937 je bila kot nadaljevanje
dela te mlekarne ustanovljena nabavno prodajna zadruga po vseh zadružnih
pravilih z obveznim članstvom, z vplačanimi deleži in jamstvom ter možnostjo
delitve dobička. Zadrugo je vodil upravni odbor, predsednik zadruge pa je
bil znani povojni zadružnik Pavel Gams iz Starega trga. Ta zadruga je bila za
tiste čase zelo odmevna in je bila močna konkurenca takratnim trgovcem,

Na občnih zborih kmetov je vedno živahno
saj je dobavljala svojim članom trgovsko blago in reprodukcijski material po
znatno nižjih cenah, kot ga je bilo možno dobiti pri zasebnih trgovcih. Tudi
v Dravogradu beležimo različne oblike povezovanja kmetov že pred drugo
svetovno vojno. Tako je delovalo več specializiranih zadrug: živinorejska,
pašniška, bikorejska in lesna.
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Po drugi svetovni vojni je v začetku
leta 1948 takratna oblast z veliko
politično motiviranostjo pričela
ustanavljati na celotnem področju
Slovenije
splošne
kmetijske
zadruge. Namen teh je bil, da bi
se kasneje izvedla kolektivizacija
celotnega kmetijstva po vzoru
vzhodne Evrope, kjer je bil po
2. svetovni vojni vzpostavljen
komunistični režim. Pričele so se
politične aktivnosti za ustanavljanje
teh zadrug. Prvotne oblike
obdelovalnih zadrug (t.i. KOZ-e),
nabavno-prodajne zadruge (t.i.
NAPROZ-e) in lesno-predelovalne
zadruge (LEPROZE-e) med kmeti
niso našle zadostne podpore, saj
kmetje niso zaupali takim oblikam
povezovanja in kolektivizacije
kmetijskih posestev. V Mežiški
Tudi svetovalna služba je odigrala pomembno vlogo pri dolini v tem obdobju nastanejo
razvoju kmetijstva na Koroškem
nekatere KDZ (Kmetijsko delovne
zadruge) in sicer: KDZ-Lubas Kotlje,
KDZ Holmec in KDZ Stražišče (Meležnik). Kasneje, ko je prišlo do organiziranja
splošnih zadrug, so kmetje te sprejeli za svoje in so male, razdrobljene
zadruge, ki so bile ustanovljene domala v sleherni vasi, postale gonilo razvoja
kmetijstva na slovenskem prostoru. V tem obdobju so bili zgrajeni številni
zadružni domovi, ki niso služili samo za potrebe zadružnikov, pač pa so se
v njih odvijale tudi številne družabne in kulturne prireditve. Zadruge so
bile takrat organizirane po načelih zadružništva, torej medsebojne pomoči
združenih kmetov. Imele so upravnika, upravni odbor, občni zbor in članstvo na
prostovoljni osnovi z vplačanim članskim deležem. Zadrugam je bilo zaupano
celotno poslovanje z zasebnimi kmeti in so se tako ukvarjale z odkupom
kmetijskih pridelkov, lesa, s prodajo reprodukcijskega materiala v kmetijstvu in
sklepanjem pogodb o proizvodnem sodelovanju (t.i. »kontrahaža«). Prav tako
so skrbele za modernizacijo in napredek kmetijske proizvodnje. V ta namen
so poleg upravnega odbora delovali še pospeševalni odbori kot npr. odbor za
živinorejo , odbor za poljedelstvo, za sadjarstvo in drugi. Kljub temu, da je bila
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Dobitniki priznanj Ledine ob 50-letnici zadružništva na Koroškem
ustanovitev teh zadrug predvsem politično motivirana, pa so se kmetje nanje
navezali. Radi in aktivno so sodelovali v njenih organih. Tudi finančno so si te
zadruge hitro opomogle, saj so že v prvem desetletju svojega obstoja skoraj
vse zgradile tudi svoje zadružne domove. Nekatere zadruge so organizirale
tudi druge oblike delovanja in gospodarjenja. Tako je znan primer Kmetijske
zadruge Dolič, ki je poleg kmetijskega zadružništva pričela tudi z izkoriščanjem
surovine – apnenca v hribu nad Doličem in pričela z žganjem apna, imela je
svojo cementarno za proizvodnjo betonskih cevi, imela je svojo transportno
skupino itd. Zadružni dom v Doliču, ki je bil zgrajen v tem obdobju, je bil za
tiste čase vzor gradnje skupnih družbenih prostorov, saj je bila v tem objektu
poleg trgovine in gostinskega lokala tudi kinodvorana, prva zobozdravstvena
ambulanta itd. Takoj po vojni je kmet Tovšak Franc iz Šentilja ustanovil tudi
oskrbno zadrugo »Konzum«, ki pa se zaradi političnega nasprotovanja ni
obdržala in je bila nacionalizirana.
Na območju Mislinjske doline so takrat nastale vaške zadruge v Doliču,
Šentflorjanu, Mislinji, Šentilju, Dovžah, Turiški vasi, Šmartnu, Pamečah, Starem
trgu, na Selah, v Podgorju in v Šmiklavžu. V Mežiški dolini so v tem času nastale
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zadruge v Črni, Prevaljah, Šentanelu, Mežici, Kotljah in Ravnah (KZ Tolsti
vrh). Na območju Dravograda so takrat delovale: KZ Dravograd, KZ Šentjanž,
KZ Libeliče in KZ Trbonje. V tem času je bila formirana tudi »Okrajna zveza
kmetijskih zadrug – OZKZ«, ki je povezovala vse zadruge s področja Mislinjske,
Mežiške doline in Dravograda, imela pa je sedež v Dravogradu.
Leta 1960 je takratna oblast pričela veliko politično akcijo združitve vseh
kmetijskih zadrug v skupne zadruge, ki bi imele sedeže v večjih mestih
Mislinjske, Mežiške in Dravske doline. Večina kmetov se je temu upirala, vendar
je kljub temu prišlo v letu 1961 do združevanja malih, vaških zadrug. Tako so
bile v Mislinjski dolini združene vse zadruge v skupno KZ Slovenj Gradec, razen
zadruge Podgorje, ki pa je kasneje zaradi slabega gospodarjenja zašla v težave
in jo je preko stečajnega postopka nato prevzela takrat že enotna zadruga
Slovenj Gradec. V Mežiški dolini je takrat nastala skupna zadruga s sedežem v
Prevaljah, na dravograjskem območju pa prav tako skupna zadruga s sedežem
v Dravogradu. Res je, da so z združitvijo malih, vaških zadrug postale združene
zadruge gospodarsko in finančno močnejše, vendar je nova organiziranost
njeno delovanje oddaljila od zadružnikov. Na nek način je takrat prenehala
že utečena domačnost zbiranja kmetov v krogu svoje zadruge. Prej je veliko
kmetov v manjših zadrugah sodelovalo v organih upravljanja, po združitvi pa
le eden ali dva s posameznega področja.
Leta 1963 je bil zadrugam odvzet tudi promet z lesom, kar je finančno močno
prizadelo tako zadruge kot kmete, člane pa razdvojilo na dve različni organizaciji.
Promet z lesom je bil takrat prenesen v celoti na gozdna gospodarstva,
kmetijskim zadrugam pa je bila priključena kmetijska proizvodnja v družbeni
lasti. Ta je v večini primerov, z izjemo hmeljarstva, prinašala zadrugam zgolj
izgubo v poslovanju, kar je bilo potrebno pokrivati iz dobička, ustvarjenega
s poslovanjem s kmeti. Zaradi tega so se kmetje takšni obliki dopolnilne
dejavnosti zadrug v večini primerov močno upirali.
Leta 1970 se je odnos države do kmetijstva bistveno izboljšal. Dobro
organizirana Hranilno kreditna služba, zakon o nadomestilu dela obresti za
investicije v kmetijstvu, kakor tudi oprostitev plačila prometnega davka za
gradbeni material za kmetijske namene, so omogočali kmetom neomejeno
najemanje kreditov za investicije in nakup kmetijske opreme. Do takrat oblast
kmetom ni dopuščala nakup traktorjev, saj je bil tak nakup celo z zakonom
prepovedan. S to spremembo pa se je začel hiter razvoj kmetijstva in vzporedno
s tem kmetijske proizvodnje. Večina kmetov se je vključila v organizirane
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oblike odkupa kmetijskih proizvodov preko zadrug, sklenjene so bile številne
nove pogodbe o pogodbenem sodelovanju med zadrugo in kmeti. V obdobju
od leta 1971 do 1981 pa je bilo samo na območju kmetijske zadruge Slovenj
Gradec v celoti preusmerjenih in moderniziranih 560 kmetij. Redke so bile
kmetije, kjer niso razpolagali z motorno kosilnico ali traktorjem. Vzporedno s
to modernizacijo pa so rasli tudi tržni viški. Močno se je povečal odkup mleka,
zgrajene so bile številne nove zbiralnice mleka, povečal pa se je tudi odkup
goveje živine. V tem obdobju se je razširila tudi trgovska dejavnost v zadrugah,
obnovljene in na novo so bile zgrajene številne nove prodajalne na podeželju,
zadruge pa so se pričele tudi intenzivneje vključevati v oskrbo gradbenega
materiala za kmete in druge potrošnike, saj je bila to obdobje značilno po
intenzivni gradnji privatnih stanovanjskih hiš. Takrat je bila ustanovljena
tudi specializirana zadruga Domačija, ki je imela sedež v Dravogradu in je
omogočala nabavo gradbenega materiala za kmete z oprostitvijo plačevanja
prometnega davka.
Leta 1975 je oblast ponovno posegla v organiziranost zadružništva in za
območje celotne koroške regije, z izjemo vuzeniškega in radeljskega območja,
formirala Koroško kmetijsko zadrugo. Vanjo so bile vključene kmetijske
zadruge »Ledina« iz Slovenj Gradca, KZ »Odor« Dravograd in KZ »Trata«
Prevalje. Področne zadruge so sicer zadržale svojo samostojnost, bile so
samostojne pravne osebe, dobile pa so status temeljnih zadružnih organizacij
po takratnem zakonu o združenem delu. Na skupne službe Koroške kmetijske
zadruge so bile prenesene nekatere skupne funkcije (del komercialnih poslov,
pravna služba, plan in analize in varstvo pri delu). Takrat je bila iz zadrug
izločena mesarska dejavnost vključno s klavnicami in ustanovljena Temeljna
organizacija združenega dela Mesnina Otiški vrh kot samostojna pravna
oseba s svojim žiro računom in svojimi samoupravnimi organi. S tem je bila
ustvarjena velika razdvojenost med živinorejci in mesarji. Še posebej pa je bil
problematičen način financiranja izgradnje skupne klavnice v Otiškem vrhu,
saj za njeno delovanje ni bilo zagotovljenih nikakršnih obratnih sredstev in se
je tako ta TOZD vseskozi ukvarjal s problemi likvidnosti. Klavnica je prav tako
delovala komaj s 50 % izkoriščenostjo svojih kapacitet (investicijski elaborat
je predvideval nabavo manjkajoče živine za zakol iz drugih območij, kar pa
se zaradi klavniških kapacitet na teh območjih ni dalo zagotavljati). Če temu
dodamo še kadrovsko predimenzioniranost, slabo vodenje in neprilagajanje
novim tržnim razmeram, potem ni nič čudnega, da je klavnica koncem
devetdesetih let končala s stečajem.
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V tem obdobju so v okviru področnih zadrug TZO-jev še vedno delovali tudi
močni obrati lastne kmetijske proizvodnje. V Mislinjski dolini se je pod okriljem
Ledine ohranjala živinoreja v hlevih na Dobrovskem gradu in v Starem trgu,
poleg tega pa je bila tudi močna lastna proizvodnja hmelja na kmetijskih
površinah, ki so bile kasneje prenesene na Republiški sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov Slovenije. Ledina je gospodarila tudi s pašnimi površinami pod
Plešivcem. V Dravogradu so prav tako v okviru lastne kmetijske proizvodnje
pridelovali hmelj in semenski krompir, gospodarili pa so tudi s precejšnjimi

Nova upravna stavba Ledine je bila velika pridobitev, ki je omogočila tudi kasnejšo preselitev vseh služb
zadružne zadruge
površinami gozdov. Podobno je bilo v prevaljski zadrugi, kjer je bila enota za
gospodarjenje z gozdovi še posebej pomembna. Organiziranost zadružništva
v Dravski dolini je bila nekoliko drugačna, saj je tam deloval do konca meseca
februarja 1992 TZO Kmetovalec, od 1. 3. 1992 pa Kmetijska zadruga Vuzenica.
Lastno kmetijsko proizvodnjo, skupaj s kmetijskimi zemljišči so že pred tem v
celoti prenesli na Hmezadovo enoto s sedežem v Radljah. Večina dejavnosti
iz tako imenovane lastne kmetijske proizvodnje je bila po letu 1992, ko je bil
sprejet novi zakon o zadrugah, ukinjena, saj so zadruge v tem obdobju morale

13

60 let zadružništva na Koroškem
prenesti v republiški sklad kmetijskih zemljišč in gozdov večino kmetijskih in
gozdnih površin.

Sindikalni izleti zaposlenih na zadrugi so bili vedno nekaj posebnega
Leta 1992 je bil tako sprejet zakon o zadrugah, ki je temeljil na principih
zadružništva iz Krekovih časov. Tudi zadružniki na Koroškem so morali slediti
določbam tega zakona, zato je takrat prišlo tudi do temeljite spremembe
organiziranja kmetijskega zadružništva na tem območju. Zaradi racionalnosti in
prilagajanja novim tržnim razmeram je bila ukinjena Koroška kmetijska zadruga
kot krovna organizacija zadružništva na Koroškem. Ta je pred tem dejansko
opravljala le funkcijo delovne skupnosti za opravljanje nekaterih skupnih zadev,
ki pa so se v večini primerov podvajale tudi v področnih zadrugah, kapitalske
povezanosti in s tem učinkovitega gospodarjenja s finančnimi sredstvi pa
itak ni bilo. Po novem zakonu o zadružništvu so bile tako ustanovljene nove
samostojne kmetijsko-gozdarske zadruge, ki so v večini primerov prevzele tudi
odkup lesa od takratnih TOK-ov gozdarstva. V Slovenj Gradcu do prenosa te
dejavnosti ni prišlo, tako da se je TOK gozdarstva preoblikoval v specializirano
gozdarsko zadrugo. Enako je bilo na območju Ožbalta in Vuzenice, kjer je še
naprej ostala specializirana gozdarska zadruga.
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V na novo organiziranih področnih zadrugah se je kmalu pokazalo, da tudi
lastna kmetijska proizvodnja zadrugam ne prinaša dobičkov, zato je kaj kmalu
prišlo tudi do ukinjanja lastnih farm in drugih obratov kmetijske proizvodnje.
Ta proces je pospešila ustanovitev republiškega sklada kmetijskih zemljišč in
gozdov, na katerega so bile prenesene vse kmetijske in gozdne površine, s
katerimi so poprej gospodarile zadruge, pa jih niso pridobile na odplačen način.
Proces ukinjanja lastnih obratov za kmetijsko proizvodnjo pa je imel tudi velike
finančne učinke na gospodarjenje zadrug. Te so se namreč naenkrat soočile
z velikimi kadrovskimi presežki delovne sile, za kar so morale zagotavljati
tudi primerne odpravnine in druge stroške ukinjanja delovnih mest. Finančni
učinek teh procesov je bil najbolj občuten na KZ Prevalje, kjer so imeli največji
obrat za gospodarjenje z gozdovi in je bilo potrebno zagotoviti veliko denarja
za ukinitev vseh teh delovnih mest.
KZ Ledina Slovenj Gradec je kljub ukinitvi lastne kmetijske proizvodnje (hlevi
v Starem trgu, na Dobrovskem gradu, hmeljarska proizvodnja) zadržala večino
zemljišč, ki so bile prenesene na republiški zemljiški sklad v najemu in skupaj
z ostalimi lastnimi zemljišči pričela pridelovati na teh zemljiščih krmne rastline
in travinje za potrebe svojih kmetov – zadružnikov. Tako je bila oblikovana
hčerinska firma Poljana, ki še danes gospodari skupaj s pašniki na Plešivcu na
cca 100 ha kmetijskih površin.
Velik pretres so zadruge na Koroškem doživele leta 1999. Že v letu 1998 je
bila namreč opravljena revizija poslovanja Koroške hranilno-kreditne službe,
ki je pokazala velik finančni primanjkljaj v tej finančni instituciji. KHKS je
namreč v zadnjih devetdesetih letih prejšnjega stoletja nekontrolirano,
brez ustreznega zavarovanja, dodeljevala velike denarne kredite nekaterim
posameznikom, ki pa jih kasneje niso vračali. Ta primanjkljaj je skupaj znašal
skoraj 500 milijonov takratnih tolarjev, zato je Zveza hranilno kreditnih služb
Ljubljana kot krovna organizacija hranilništva v Sloveniji zahtevala vračilo
tega primanjkljaja od zadrug na Koroškem, ki so bile ustanoviteljice koroške
hranilnice in so neomejeno jamčile za njene obveznosti. Dolgotrajni proces
reševanja tega problema je zahteval usklajeno delovanje in aktivnosti vseh
zadrug na Koroškem, zato se je takrat rodila tudi ideja o kapitalski povezanosti
do tedaj samostojnih zadrug v enotno kmetijsko-gozdarsko zadrugo, ki bi
nato s pomočjo države in s prodajo nekaterega nepotrebnega premoženja
rešila težaven položaj hranilnice in s tem tudi rešila zadružništvo na našem
območju. Skupaj z Zadružno zvezo Slovenije, Zvezo hranilno-kreditnih služb
in Ministrstvom za kmetijstvo je bil dogovorjen projekt finančne konsolidacije
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zadružništva in hranilništva na Koroškem. Izdelan je bil elaborat o povezovanju
kmetijskih organizacij na Koroškem v enotno, kapitalsko povezano zadrugo, ki
je poleg finančne sanacije Koroške hranilno-kreditne služba predvideval tudi
veliko sinergijskih učinkov, ki bi jih lahko takšna močna zadruga tudi izkoristila.
Na občnih zborih so kmetje z veliko večino podprli proces povezovanja zadrug
na Koroškem, tako da je koncem leta 2001 prišlo do dokončnega organiziranja in
oblikovanja skupne Koroške kmetijsko-gozdarske zadruge s sedežem v Slovenj
Gradcu. V skupno zadrugo se ni povezala samo Gozdarska zadruga Slovenj
Gradec, ki je obdržala svoj samostojni status, sicer pa so se v novo zadrugo
vključile vse obstoječe kmetijske zadruge z območja Mislinjske, Mežiške in
Dravske doline. Poslovni rezultati v zadnjih letih dokazujejo upravičenost tega
povezovanja.

Po uspešno izpeljani aktivnosti združitve zadruge smo se skupaj poveselili na flosu

Mirko Tovšak
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KOROŠKA ZADRUGA PO ZDRUŽITVI
V začetku devet desetih je zadružništvo v
Sloveniji zajela miselnost, da je vse staro
potrebno porušiti in tudi zadružništvo
postaviti povsem na novo. Podobna evforija
se je širila tudi na drugih delih gospodarstva.
Prišlo je do razbitja nekaterih večjih zadrug, ki
sicer niso bile kapitalsko povezane. Tako so
tudi na Koroškem obstajale majhne zadruge, ki
so težko sledile konkurenčnim pritiskom trga
in so se pogosto znašle v težavah. Kmetijska
politika in zadružna zveza je pričela opozarjati
na nujnost povezovanja, pričele so se
pojavljati prve ideje o združitvi. Nujno je bilo potrebno kapitalsko povezovanje,
saj to omogoča bolj suveren nastop na trgu, večja kapitalska koncentracija pa
možnost za nadaljnjo racionalizacijo poslovanja. Ob tem je potrebno omeniti
še druge sinergijske učinke, ki jih prinaša takšno povezovanje.
Ideje o kapitalskem povezovanju je pospešilo finančno stanje Koroškohranilno kreditne službe Slovenj Gradec. Revizija poslovanja KHKS Slovenj
Gradec je pokazala velik finančni primanjkljaj. Zveza hranilno kreditnih služb
Ljubljana, kot krovna organizacija hranilništva v Sloveniji, je zahtevala od
zadrug ustanoviteljic, ki so neomejeno jamčile za njene obveznosti, vračilo
tega primanjkljaja. Posamezne zadruge tega velikega zalogaja niso bile same
kos, zato je v letu 2001 prišlo do prestrukturiranja zadružništva na Koroškem.
V tem prestrukturiranju se je kapitalsko povezalo pet, do tedaj samostojnih
zadrug v enotno kmetijsko-gozdarsko zadrugo s sedežem v Slovenj Gradcu.
V novo pravno osebo so se povezale: Kmetijsko-gozdarske zadruge Prevalje,
Kmetijsko-gozdarska zadruga Dravograd, Kmetijska zadruga Vuzenica,
Kmetijsko-gozdarska zadruga Ožbalt in Kmetijsko- gozdarska zadruga Ledina
Slovenj Gradec. V proces povezovanja kljub začetnemu sodelovanju v tem
projektu pa se ni vključila Gozdarska zadruga Slovenj Gradec.
V letu 2000 smo ustanovili Konzorcij Koroških zadrug, v katerega so bile
vključene vse zadruge. Ta je pripravljal material za združitev, skoraj vsak teden
smo imeli sestanke, na katerih smo usklajevali interese in pripravljali ustrezno
dokumentacijo. Konec leta, natančneje 24. 12. 2001, je bila nova zadruga
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Tudi župan z nekaterimi svetniki Mestne občine Slovenj Gradec si je ogledal pašnik Jelenovo
vpisana v sodni register. Leto 2002 je bilo prvo poslovno leto nove zadruge,
čeprav je bilo potrebno narediti zaključni račun tudi za 7 dni leta 2001.
Seveda je bilo v letu 2002 veliko poporodnih problemov. Potrebno je bilo
vzpostaviti začrtano organizacijsko shemo. Naloge in obveznosti direktorja
je prevzel Mirko Tovšak, ki je bil prej direktor na Kmetijsko gozdarski zadrugi
Ledina. Kot je bilo v pravilih zadruge zapisano, je prihajal predsednik v prvem
mandatu iz Kmetijsko gozdarske zadruge Prevalje. Tako je naloge predsednika
upravnega odbora prevzel Štefan Štrekelj, dotedanji predsednik prevaljske
zadruge . Sedež nove zadruge se je registriral v Slovenj Gradcu, kjer je bilo tudi
dovolj prostorskih kapacitet za namestitev kadrov združene zadruge.
Po posameznih krajih, kjer so bili prej sedeži dotedanjih zadrug, so še vedno
ostale področne zadruge. Tako so si želeli tudi naši člani, saj je pomembno,
da lahko v domačem kraju uredijo stvari v zvezi s prodajo svojih tržnih viškov,
pregledajo stanje na svojih osebnih karticah, opravijo kompenzacije itd.
Vsi smo si želeli, da se zadruga ne bi odtujila kmetom, zato smo izvolili na
posameznih področnih zadrugah tudi področne upravne odbore, ki svetujejo
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in dajejo priporočila upravnemu odboru Koroške kmetijsko gozdarske
zadruge.
V prvem mandatu nove zadruge je bilo potrebno še veliko postoriti na področju
organizacije dela, vzpostaviti enotni sistem računalniške obdelave podatkov,
povezati vse informacijske enote, tako da so bili vsi podatki dosegljivi našim
članom tudi na področnih zadrugah itd. Nova zadruga je tako upravljala s
tridesetimi trgovinami, ki so razpršene po celi Koroški oz. vseh treh dolinah.
Nekatere so bile potrebne manjše obnove . Največji investiciji, ki smo jih izvedli
v prvih štirih letih, sta bili izgradnja novega trgovskega centra v Mislinji in na
Skladišču v Prevaljah.

Takole smo nazdravili po podpisu pogodbe o združitvi petih zadrug v Koroško KGZ.
Leta 2006 je potekel mandat prvi ekipi, direktor Mirko Tovšak se je upokojil.
Delovno mesto direktorja je prevzela Danica Ramšak, ki je v prvem mandatu
vodila računovodstvo. Mesto predsednika zadruge je po rotaciji pripadalo
Dravogradu, člani pa so na občnem zboru je bil izvolili Matjaža Krevha.
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Tudi v drugem četrtletju nove zadruge je potrebno skrbeti za obnovo
trgovinskih prostorov, ki so v veliki meri nefunkcionalni in zastareli. Kupca
namreč privabijo le novi, veliki in prostorni trgovski centri. V tem mandatu se
je pričela novogradnja trgovine v Vuzenici, v istem objektu pa bodo dograjeni
tudi novi poslovni prostori za potrebe področne zadruge. V pripravi je tudi
dokumentacija za izgradnjo novega trgovskega centra v Starem trgu, kamor
bi premestili manjše trgovine, ki so sedaj razpršene na celotnem območju
Slovenj Gradca. Veliko skrb je potrebno posvetiti tudi ostalemu premoženju,
ki je v lasti zadruge. Zavedamo se, da moramo največjo pozornost posvečati
poslovanju in nadaljnjemu razvoju zadruge, da bodo naši člani z našim delom
tudi zadovoljni.

Stari prostori trgovine v Vuzenici so bili zastareli in nefunkcionalni
Po obdobju šestih let ugotavljamo, da so rezultati šestletnega obdobja
skupnega poslovanja dobri. Na kratko rečeno, združitev je prinesla veliko
pozitivih sinergijskih učinkov. Ob združitvi leta so vse štiri zadruge dosegale
bruto promet v višini 23.203.000,00 €, po petih letih pa ta znaša 32.708.000,00
€, kar pomeni 40 %-no povečanje. Seštevek bilanc poslovanja je bil konec leta
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2001 negativen, po združitvi pa je bilo poslovanje vsako leto pozitivno. Vsako
leto so bili nominalno večji tudi popusti članom zadruge. Precej se je zadruga
tudi materialno okrepila, saj je kapital leta 2002 znašal 4.738.000,00 €, medtem
ko se je do leta 2007 povečal na 7.386.000,00 €. V programu o prestrukturiranju
zadružništva na Koroškem smo zapisali, da se bo v novi zadrugi zmanjšalo
tudi število zaposlenih. Ta proces smo želeli izvesti na mehkejši način, torej z
naravno fluktuacijo in prerazporejanjem kadrov. To nam je tudi uspelo, saj je
bilo ob združitvi zaposlenih po urah 152 delavcev, konec leta 2007 pa le še
133.
Kot je bilo že omenjeno, se je za 40 % povečal bruto promet, tako iz prihodkov
pri odkupu, kot tudi v trgovski dejavnosti. Na odkupu je bil v letu 2002 dosežen
v višini 11.599.000,00 € , v letu 2007 pa 14.566.000,00 €. Fizično je odkup mleka
porasel iz 27 milijonov litrov na 31 milijonov litrov. Število odkupljenih kosov
živine ob združitvi je bilo 3.500 kom , leta 2007 pa že 4.000 kom. Zelo se je
povečal odkup okroglega lesa, saj smo ga ob združitvi odkupili le 16.600 m3,
v letu 2007 pa že 36.400 m3.
Tudi v trgovski dejavnosti beležimo povečanje prometa za 40 %. Ob združitvi
je znašal neto promet 11.690.000,00 €, v letu 2007 pa že 16.481.000,00 €. V
članstvu zadruge v tem obdobju ne beležimo večjih sprememb, niti bistvenega
povečanja, niti izstopov. Uskladiti pa je bilo potrebno obvezne članske deleže,
ki danes znašajo 153,39 evrov po članu.
Po zgoraj navedenih rezultatih lahko zaključimo, da nam je združitev prav
gotovo prinesla kar nekaj pozitivnih učinkov. Največji so nedvomno v večji
racionalizaciji poslovanja. Upamo, da smo s tem utrdili zaupanje naših
članov, s tem zagotovili večjo zaposlitveno varnost naših delavcev in da tako
dokazujemo, da je bila odločitev o združitvi še kako upravičena. To pa še ne
pomeni, da smo z dosedanjimi koraki pri racionalizaciji poslovanja v celoti
zadovoljni. Proces racionalizacije se bo moral nadaljevati še naprej, saj novi izivi
globalizacijskih procesov zahtevajo nenehno prilagajanje na nove razmere.
Zadružništvo bo moralo najti v teh procesih svojo pot nadaljnjega razvoja, to
pa bo v prihodnje terjalo o vseh nas nove prijeme in iskanja novih poti znotraj
slovenskega kmetijstva.
Danica Ramšak
direktorica KKGZ
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REZULTATI POSLOVANJA PO REVIDIRANEM ZAKLJUČNEM
RAČUNU ZA LETO 2007
Poslovanje Koroške kmetijsko-gozdarske zadruge v letu 2007 lahko ocenimo
kot uspešno. Rast je bila dosežena na vseh področjih našega poslovanja.
Visoki indeksi rasti glede na leto 2006 so bili doseženi tako pri odkupu kot tudi
v trgovski dejavnosti. Močno smo izboljšali dobičkonosnost poslovanja, res pa
je da večji del tega dobička izhaja iz prodaje vrednostnih papirjev.

Tudi poročanje revizorjev o kontroli zaključnih računov krepi zaupanje članov do zadruge
Zadruga je v letu 2007 svoje poslovne prihodke povečala za 13 % v primerjavi
z letom 2006 in znašajo 31.642.395,00 €. Tudi v primerjavi s planom so bili
doseženi višji poslovni prihodki.
52 % prihodkov smo ustvarili v naših 28 poslovalnicah, od teh je 10 živilskih,
ki poslujejo na osnovi franšizinga s trgovsko firmo Mercator, med živilskimi
trgovinami pa je tudi ena mesnica. Neživilskih je 18, kjer je ena trgovina s
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tekstilom in ena cvetličarna. Neto prihodkov, ustvarjenih v teh 28 poslovalnicah,
je za 16.481.398,00 €, kar je 15 % več kot leto poprej.
Pri odkupu je bilo doseženo 47 % poslovnih prihodkov in so se v primerjavi
z letom 2006 povečali za 10 %. V letu 2007 je bilo odkupljenih 31.529.000
litrov mleka. Število kmetov, ki oddajo mleko v organiziranem odkupu je 435.
V Ljubljanske mlekarne smo prodali 5,7 milijonov litrov in v Mlekarno Celeia
25, 8 milijonov litrov mleka. Pri odkupu živine smo odkupili 1816 kom mlado
pitanega goveda, 900 kom starejših goved in 1282 kom telet. Odkup hlodovine
se je v letu 2007 najbolj povečal in to kar za 58 %. Odkupili smo 36.406 m3
hlodovine in 1627 m3 žaganega lesa.
V strukturi poslovnih prihodkov predstavljajo 1 % še prihodki iz najemnin,
opravljenih storitev in od prodaje osnovnih sredstev nad sedanjo vrednostjo.
Tako kot poslovni prihodki, so se tudi odhodki povečali za 13 %, v primerjavi
s planiranimi pa za 14 %. Glavnino odhodkov predstavljajo stroški nabave
trgovskega blaga. Seveda pa so porasli tudi stroški storitev, ki so posledica
večjih vzdrževalnih del v letu 2007. Tudi stroški dela so bili v porastu na račun
usklajevanja plač, porasel pa je tudi strošek amortizacije zaradi aktiviranja novih
osnovnih sredstev in obračuna 100 % amortizacije za vsa na novo nabavljena
osnovna sredstva v letu 2007 do vrednosti 500, 00 €.
Skupaj znašajo poslovni odhodki 31.637.122,00 €. Če ugotovimo razliko med
poslovnimi prihodki in odhodki je rezultat iz rednega poslovanja minimalen, a
pozitiven, saj znaša 5.273,00 €.
V letu 2007 je imela zadruga precej velike finančne prihodke od dividend ter
prodaje delnic Koroške banke, kjer je prišlo do iztisnitve malih delničarjev ob
pripojitvi te banke k Novi Ljubljanski banki. Delnice smo bili prisiljeni prodati,
iz prodaje pa so nastali finančni prihodki v višini 860.911,00 €. Iz tega izhaja
glavnina dobička, ki smo ga izkazali v naših bilancah.
Seveda pa je v letu 2007 zadruga imela tudi nekaj izrednih prihodkov. Ti so
za leto 2007 izkazani višini 6.312,00 € izredni odhodki pa znašajo 9.404,00 €.
Osnova za davek iz dobička z vsemi olajšavami je znašala 782.735,00 €. Davek
iz dobička smo odvedli državi v višini 180.029 evrov.
Čisti poslovni izid poslovanja za leto 2007 je tako znašal 780.318,00 €. Iz tega je
bilo potrebno po Zakonu o zadrugah in naših pravilih oblikovati 5 % obveznih
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rezerv, kar znaša 39.015,92 €. Ostali dobiček v višini 741.302,38 € ostaja v
zadrugi kot proste zadružne rezerve.
V bilanci stanja zadruge so vidni občutni premiki pri krepitvi lastnih virov. Tako
beležimo občutni porast kapitala zaradi prenosa dobička iz leta 2007 med
lastne vire sredstev. V primerjavi z letom 2006 so porasla sredstva za 15 %.
Najvišji dvig je zaznati pri kratkoročnih sredstvih, saj so ta višja kar za 29 % in
znašajo tako 7,2 milj. €. Zaloge so porasle za 13 % , terjatve do kupcev pa za
14 %.
V obveznostih do virov sredstev so kratkoročne obveznosti porasle za 17 % in
tako znašajo že 5,2 milj € Dolgoročne obveznosti se zmanjšujejo, saj zadruga
odplačuje dolgoročne kredite, novih pa ne najema. Zelo pomembno je tudi
to, da se nam kapital povečuje in je v primerjavi z letom 2006 že za 16 % večji
in tako znaša že 7, 4 mil €.
Direktorica KKGZ
Danica Ramšak

V zadnjih letih smo pričeli z gradnjo številnih objektov
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TRGOVSKA DEJAVNOST V ZADRUGI
Med celotno zgodovino zadružništva na Koroškem je imela trgovina
pomembno vlogo in nalogo. Njeno delovanje je prispevalo k uspešnemu
poslovanju zadrug in kmetov na teh območjih. Pri združitvi zadrug v Koroško
kmetijsko – gozdarsko zadrugo Slovenj Gradec so imele tedanje zadruge svoje
lastne komercialne službe in nabavne poti, ki pa jih je bilo potrebno zaradi
racionalizacije poslovanja in doseganja boljših nabavnih pogojev združiti. To
nam je v veliki meri uspelo, saj smo zaradi velikosti postali spoštovani kupci pri
večjih grosistih oziroma veletrgovcih. Trgovine so imele različno ekonomsko

V maju 2006 smo odprli nov sodoben trgovski center v Mislinji
uspešnost. Sedaj poslujemo v osemindvajsetih trgovinah na celotnem
območju Koroške. Trgovska dejavnost ustvari preko 50 % prihodkov zadruge.
Zaradi boljših nabavnih pogojev se je izboljšalo tudi poslovanje trgovin, s
tem pa tudi uspešnost zadruge kot celote. Vse trgovine pri svojem poslovanju
niso enako uspešne. Predvsem imajo težave trgovine na podeželju, ki zaradi
konkurenčnosti velikih trgovin, ki nastajajo v urbanih središčih, izgubljajo
kupce.
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Dobra založenost naših trgovin privablja številne kupce
Promet v trgovinah nam iz leta v letu raste. Prvo leto skupnega poslovanja
smo dosegli za 13,5 mio eurov prometa, leta 2007 pa že 19 mio eurov. Glavnino
prometa, dobrih 76 %, ustvarijo tehnična trgovine, 24 % pa živilske. Trgovine
so različno ekonomsko uspešne. Uspešnejše so tiste, ki imajo boljše prostorske
in druge pogoje poslovanja ter imajo različno in raznovrstno ponudbo blaga.
V takšnih trgovinah se dosega tudi boljša razlika v ceni. Zato je še kako
pomembno, da izpolnjujemo zastavljene cilje, da gradimo sodobne trgovine,
ki s svojo ponudbo privabljajo različne kupce. Veseli nas in smo ponosni, da
nam kupci zaupajo in nas redno obiskujejo. To se odraža v prometu in številu
kupcev, ki jih je bilo v letu 2007 skoraj en milijon, oziroma 965 tisoč. Vse to nas
spodbuja in kaže, da smo na pravi poti.
Zaradi visoke cene nafte, pomanjkanja žit v svetu in dražitvi hrane je pričela
naraščati nezaželena inflacija. Vse to močno vpliva na rušitev razmerja med
cenami repromaterialov, ki jih kmetje potrebujejo za svojo proizvodnjo in
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cenami njihovih proizvodov. Želimo in upamo, da se bo inflacija pričela umirjati.
Sicer lahko pričakujemo, da bo zaradi visokih cen repromaterialov pričela
padati tudi prodaja v naših trgovinah.

Otvoritev prenovljene trgovine v Podgorju
S svojo raznovrstno ponudbo in po številu trgovin smo prepoznaven trgovec
na Koroškem. Kupci nam zaupajo in izkazujejo pripadnost. Naloga vseh nas
zaposlenih v trgovski dejavnosti zadruge pa je, da to zaupanje ohranimo in
nadaljujemo z uspešnim poslovanjem.
Vodja komerciale
Viktor Kovač
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ODKUP KMETIJSKIH PROIZVODOV IN LESA
Fizični obseg proizvodnje oziroma
odkupa v zadnjih letih precej niha,
kar je tudi posledica vpliva naravnih
razmer. Deloma opažamo tudi
vpliv skupne kmetijske politike, ki
preko subvencij več ne vzpodbuja
povečevanja prireje, marveč je
bolj usmerjena
v obdelanost
krajine, ekološko pridelavo itd. Vse
to moramo upoštevati pri naših
nadaljnjih planih in ciljih, čeprav
država in družba v zadnjem letu
namenja več pozornosti pridelavi
hrane, samooskrbi pa tudi cenam
kmetijskih proizvodov ter hrane
na sploh.. Spremembe prehranskih
navad, večanje števila prebivalstva,
svetovno
pomanjkanje
zalog
hrane in široko odprte tržne poti
nudijo inovativnim pridelovalcem
in predelovalcem sicer velike
priložnosti, ki pa jih bo potrebno
Prevoz mleka v dolino je posebej v zimskem času
pomenil veliko tveganje in nevarnost za prevoznike znati tudi izkoristiti. Bili bi bolj
optimistični, če se hkrati ne bi
zavedali velikih skrbi, ki jih povzroča rast stroškov zaradi vseh večjih cen energije
in surovin. Vse to dela našo pridelavo nekonkurenčno. Toda na tem mestu
moramo zapisati, da smo z rezultati odkupa zadnjih let izredno zadovoljni in
verjamemo, da so s sodelovanjem zadovoljni tudi naši dobavitelji. Prikazani
rezultati so plod dobrega skupnega dela in sodelovanja, za kar se vsem iskreno
zahvaljujemo.
Odkup mleka
Mleko ima v paleti odkupnih artiklov zagotovo poseben status. Prireja mleka
je gospodarsko ena najpomembnejših panog v kmetijstvu, saj se z rejo krav
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ukvarja več kot polovica vseh kmetij. Zadnjih deset let se je pri prireji mleka
tudi na Koroškem zgodila velika koncentracija. Tržna prireja mleka na področju
Koroške zadruge se je iz 24,3 mio l leta 1998 povečala na 31,5 mio l v letu
2007 ob hkratnem zmanjšanju števila proizvajalcev iz 690 na 435. Povprečna
količina oddanega mleka na kmetijo se je v obdobju teh deset let torej več kot
podvojila.
Poprečna kmetija je oddala v letu 2007 kar 72.481 l mleka, kar je precej nad
slovenskim poprečjem. Poprečna plačana vsebnost mlečne maščobe v letu
2007 je bila 4,05%, beljakovin pa 3,31%.
Število mlečnih krav se v zadnjih letih vztrajno zmanjšuje, povprečna mlečnost
po kravi pa narašča. Vsi ti pomembni podatki o napredku so posebej strokovno
prikazani v prispevku o rejskem napredku v govedoreji. Na tem mestu želimo
omeniti še naše največje dobavitelje mleka v letu 2007:

Prvo srečanje direktorja Tovšaka s kmeti na srečanju mlekarjev leta 1989
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Največji proizvajalci mleka v Koroški KGZ za leto 2007:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Proizvajalec
Konečnik Harald
Verčkovnik Terezija
Hedl Jože
Brezovnik Branko
Gašper Franc
Močilnik Marko
Gams Franc
Popič Peter
Krivec Darko
Zlatar Feliks
Špegel Marija
Kac Robert
Šantl Ivan
Kogelnik Marko
Arbiter Bogomir
Večko Ivo
Rek Marjan
Podmenik Franc
Korošec Franc
Krevh Jože

Naslov
Selovec 9
Podgorje 44
Spodnja Vižinga 14
Št. Janž 42
Mariborska 22
Lokovica 12
Šmartno 10
Raduše 16
Podgorje 86
Zgornja Vižinga
Gortinska c. 9
Šmarska c.22
Cesta ob potoku 20
Podklanc 5
Brda 3
Završe 91
Stražišče 34
Šmiklavž 9
Podgorje 48
Podgorje 87

Pošta
2373 Šentjanž
2381 Podgorje
2360 Radlje
2360 Radlje
2360 Radlje
2391 Prevalje
2383 Šmartno
2381 Podgorje
2381 Podgorje
2360 Radlje
2366 Muta
2380 Slov. Gradec
2366 Muta
2370 Dravograd
2383 Šmartno
2382 Mislinja
2390 Ravne
2381 Podgorje
2381 Podgorje
2381 Podgorje

Proizv. l
679.137
513.460
500.950
493.269
436.564
401.260
394.606
337.976
279.858
277.878
270.641
260.437
253.820
253.495
249.762
247.070
236.030
203.774
201.256
193.407

Obdobje zadnjih let je zaznamovalo tudi uvajanje sistema mlečnih kvot v
Sloveniji. Komaj smo osvojili osnovne zakonitosti delovanja tega sistema, že
se moramo spoprijemati z njenim postopnim ukinjanjem v EU. Na področju
uvajanja novih tehnologij po besedah strokovnjakov sicer zaostajamo,
z uvajanjem robotov za molžo pa prav na Koroškem zagotovo vodimo v
slovenskem prostoru, saj roboti molzejo že na treh naših kmetijah, a žal
človeške sile ne morejo v celoti nadomestiti.
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Odkup živine
Odkup živine je bil v lanskem letu
pod ravnijo odkupa leta 2006, kar je
bila pač specifika zaradi priznavanja
zgodovinskih pravic. V letu 2007 smo
odkupili 1.816 kom MPG, 900 kom
starejšega goveda in 1.282 kom telet.
Žal lahko ugotovimo, da so v prireji
mesa cenovna nesorazmerja še veliko
bolj izrazita in pitanje čedalje manj
ekonomsko upravičeno. Odkupne
cene živine doma in tudi v tujini
namreč niso sledile našim zahtevam
Otvoritev zbirnega centra za živino je
in pričakovanjem, ponudba pa je še
pomembna pridobitev za zadrugo
vedno večja od povpraševanja. V takih
razmerah ni interesa po vhlevljanju in
pitanju telet, zato večina telet žal konča v klavnicah, stalež živine pa neizprosno
pada. Zaradi trgovanja na drugih trgih EU smo izgradili tudi sodoben zbirni

Ko bi bila molža pri živih živalih tako enostavna
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center, ki od lanskega leta uspešno služi svojemu namenu. Na našem območju
pogrešamo večja pitališča za goveje pitance, pa tudi po kakovosti klavnih
trupov v glavnem zaostajamo za drugimi regijami.
Odkup lesa
Še najbolj smo v letu 2007 povečali odkup lesa, predvsem hlodovine in to kar
za 58 %. Tako smo odkupili 36.406m3 hlodov in 1.627m3 žaganega lesa. Zaradi
gozdnatega terena je trgovanje z lesom tudi v bodoče naša največja tržna niša
in perspektiva povečanja prometa. Z veseljem ugotavljamo, da smo pridobili
ugled dobrega in likvidnostno stabilnega kupca tudi na področjih, kjer še pred
leti nismo bili tradicionalno prisotni.

Brez kamiona si težko predstavljamo odkup lesa
Ugodne vremenske razmere so nam omogočale odkup preko celega leta,
sorazmerno ugodne so bile tudi odkupne cene lesa, vzpostavili pa smo uspešen
poslovni odnos z domačo lesno-predelovalno industrijo.
Vodja odkupa:
Anamarija Gerold
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INVESTICIJE ZDRUŽENE ZADRUGE ( 2002-2008)
Prvo leto poslovanja združene zadruge je bilo v znamenju odplačevanja
obveznosti, ki so nastale zaradi finančne sanacije Koroške HKS. Klub temu pa
smo zaradi pospešenega dezinvestiranja in pridobitve finančnih sredstev iz
javnih razpisov uspeli:
- dokončati obnovo trgovskega lokala in zbiralnice mleka v Šmartnem,
- nabaviti viličar in tehtnico za krompir v Dravogradu,
- preseliti trgovino v Radljah ob Dravi v nove prostore kupiti skladišče za
to trgovino in ga v celoti obnoviti,
- povečati lastninski delež zadruge v Mlekarni Celeia,
- nabaviti hladilne bazene za zbiralnice mleka in s tem omogočiti
dvodnevni odvoz mleka,
- klimatizirati nekaj živilskih trgovin,
- posodobiti računalniško opremo.
Vrednost investicij v letu 2002 je znašala 312.000,00 €.

V juniju 2006 smo odprli nov prodajno-skladiščni center na Prevaljah
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Po dobrem letu dela v skupni zadrugi smo v letu 2003:
- aktivirali novo telefonsko centralo v upravni zgradbi,
- za področno zadrugo Slovenj Gradec nabavili laserski tiskalnik,
računalniško opremo s programi, fotokopirni stroj, opremo za
trgovine…,
- obnovili centralno ogrevanje v trgovini Stari trg,
- za področno zadrugo Dravograd nabavili službeni avtomobil,
računalniško opremo s programi, hladilno cisterno in bazen za mleko,
uredili skladišče krompirja…,
- za področno zadrugo Prevalje nabavili službeni avtomobil, računalniško
opremo in programe, baterijski viličar, opremo za trgovine, avto
prikolico za razvoz trgovskega blaga…,
- za področno zadrugo Vuzenica – Ožbalt kupili skladišče » blagovnih
rezerv« v Vuzenici, cisterne za mleko (Primož,Vuhred in Vas), črpalko
za mleko, računalniško opremo s programi in v Ožbaltu uredili 400 m2
odprtega skladišča s temeljno ploščo za silose.
Vrednost investicij v letu 2003 je znašala 251.000,00 €

Pričetek gradnje novega prodajnega centra v Vuzenici
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Na otvoritvi nove trgovine v Prevaljah je župan Tasič Matic pohvalil delo KKGZ
V letu 2004 smo pričeli z aktivnostmi za pridobitev gradbenih dovoljenj za
novogradnjo trgovine v Mislinji in na Prevaljah.V okviru rezervacij smo uredili
vhod v trgovino Kotlje, prekrili ostrešje poslovno-stanovanjskega objekta v
Mislinji, uredili cca 900 m2 odprtega skladišča v trgovini Stari trg »Sušilnica«,
sanirali asfaltno dvorišče in parkirišče pred Zadružnim domom v Trbonjah,
asfaltirali 280 m2 dvorišča trgovine Mesnica-market .
Izpopolnjevali smo informacijski sistem, urejali zbiralnice mleka, nabavili
službene avtomobile za upravo in PZ Vuzenica – Ožbalt, nabavili tovorni avto
za prevoz lesa, izvedli novo elektroinštalacijo v trgovini Ožbalt, klimatizirali
trgovine Šentilj, Turiško vas in Vuhred
Vrednost investicij v letu 2004 je znašala 225.000,00 €
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V letu 2005 smo pričeli z novogradnjami trgovin v Mislinji in na Prevaljah.
Poleg tega pa smo:
- opremljali zbiralnice mleka,
- nabavili opremo za trgovine,
- izpopolnjevali informacijski sistem in programsko opremo,
- uredili nadstrešek pred trgovino Mežica…
V letu 2005 je bila vrednost končanih investicij 80.000,00 € .
Vrednost nedokončanih investicij – novogradnja trgovin v Mislinji in na
Prevaljah pa je znašala 625.000,00 €.

Leta 2005 so se pričela gradbena dela za nov trgovski center v Mislinji
Investicijsko leto 2006 je potekalo v znamenju dokončanja dveh novogradenj.
Tako smo v aprilu in juniju odprli dve novi trgovini v Mislinji in na Prevaljah in
s tem pridobili dva sodobna centra za prodajo tehničnega blaga. Poleg tega
pa smo še:
- nabavili službeni avto za PZ Slovenj Gradec,
- posodabljali informacijski sistem in programsko opremo,
- za trgovino Dravograd nabavili nov viličar,
- opremljali trgovine itd. …
Vrednost investicij v letu 2006 je znašala 563.000,00 €
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V letu 2007 se je nadaljevala živahna investicijska dejavnost zadruge .V tem
letu smo:
- kupili počitniško hišo v Zdravilišču Banovci,
- nabavili službeni avto za upravo,
- tako kot vsako leto posodabljali informacijski sistem in programsko
opremo,
- za trgovino Stari trg nabavili nov viličar ter prekrili ostrešje,
- trgovino Market –mesnica opremili s senzorskimi vhodnimi vrati,
- za PZ Slovenj Gradec nabavili službeni avto,
- trgovino Dravograd opremili s senzorskimi vhodnimi vrati ter uredili
temelje in regal za armaturne mreže,
- izvedli plinifikacijo trgovine in stanovanj v Ravnah,
- zgradili nov »Zbirni center za živino« v Pamečah,
- obnovili kotlovnico v upravni zgradbi na Prevaljah,
- nabavili tračno žago za trgovino Vuzenica,
- pričeli z aktivnostmi za novogradnjo trgovine v Vuzenici
Vrednost investicij v letu 2007 je znašala 394.000,00 €
Za leto 2008 planiramo skupnih investicij v vrednosti 937.000,00 €.
Tako bomo do meseca avgusta zaključili z novogradnjo novega poslovnega
objekta v Vuzenici, ki bo poleg novega trgovskega centra vključeval tudi nove
poslovne prostore za področno zadrugo. Vrednost novogradnje bo znašala
preko 600.000,00 € in verjamemo , da bo tudi ta investicija prispevala k še
boljšim poslovnim rezultatom zadruge, tako kot V Mislinji in na Prevaljah.
Skupna vrednost vseh investicij od leta 2002 do 2007 tako znaša 2,450.000,00
€. Če k temu prištejemo še planirane investicije 2008 v višini 937.000,00 € pa bo
vrednost vseh investicij v obdobju 2002-2008 3,387.000,00 €.
Vse naštete investicije v navedenem obdobju so bile finansirane z lastnimi
sredstvi, kar še posebej dokazuje upravičenost združitve zadrug pred sedmimi
leti in daje zagotovilo za uspešno poslovanje »ZADRUGE TREH DOLIN« tudi v
bodoče.
Vodja investicij:
Vlado GORENŠEK
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OD ZADRUŽNEGA HRANILNIŠTVA DO SODOBNE BANKE
Začetki zadružnega hranilništva na
slovenskem ozemlju segajo v leto 1881, ko
je bila v Celju ustanovljena prva zadružna
hranilnica in posojilnica. Ustanavljanje
zadružnih hranilnic in posojilnic je teklo
naprej in že leta 1888 je bila ustanovljena
prva hranilnica tudi v Dravogradu na
Koroškem, nato v Črni, Prevaljah, Šentilju
pod Turjakom, Slovenj Gradcu in v
Vuzenici. Glavni razlog za ustanavljanje
teh organiziranih oblik hranilništva je
bil narodno obrambnega značaja, saj
so se na ta način Slovenci laže upirali
ekonomskemu pritisku Nemcev v tedanji
Avstro-ogrski monarhiji. Hranilnice in
posojilnice so poslovale tudi v predvojni Jugoslaviji, po drugi svetovni vojni
pa so se vloge teh ustanov prenesle na novoustanovljene zadruge, pri katerih
so bili ustanovljeni hranilno-kreditni odseki. Zaradi takrat veljavne zakonodaje
hranilništvo ni imelo pomembne vloge, šele z novim zakonom iz leta 1969 so
bili dani pogoji za ponoven razcvet zadružnega hranilništva.
25. januarja 1971 so kmetijske zadruge Dravograd, Prevalje, Slovenj Gradec in
Vuzenica ter Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec ustanovili skupno hranilno
kreditno službo kot samostojno organizacijsko enoto, imenovano Koroška
hranilnica in posojilnica Slovenj Gradec. Zanimivo je, da je bila v Sloveniji ta
hranilnica prva skupna hranilno kreditna služba kmetijstva in gozdarstva. Na to
smo koroški zadružniki še danes ponosni. Šele po zgledu te ustanove so začeli
tudi drugod po Sloveniji ustanavljati večje skupne hranilno kreditne službe.
Koroška hranilno kreditna služba je bila temeljna finančna ustanova, ki je
v takratni ureditvi usmerjala sredstva za naložbe v zasebno kmetijstvo na
Koroškem. Da bi bila finančna ustanova čim bliže kmetom in varčevalcem, je
bila v vsaki takratni občini ustanovljena podružnica, ki je skupaj štela dvanajst
blagajniških izpostav. Najvišji organ upravljanja v tedanji Hranilno kreditni
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službi je bil poslovni odbor, ki je štel enajst članov, za prvega predsednika
poslovnega odbora pa je bil izvoljen gospod Ivan Čas, p.d. Marovšek iz Turiške
vasi, strokovno pa je ustanovo kot računovodja vodil več let gospod Slavko
Slemenik. Hranilno kreditna služba je iz leta v leto širila obseg poslovanja, s
porastom zbranih sredstev iz hranilnih vlog pa je lahko kreditirala naložbe v
preusmerjanje in modernizacijo kmetij.

Slavko Slemenik ima veliko zaslug pri razvoju povojnega hranilništva na Koroškem
Obseg proizvodnje v kmetijstvu se je intenzivno povečeval in hranilno
kreditna služba je postala nepogrešljiv člen v zasebni kmetijsko gozdarski sferi
na Koroškem.
Po osamosvojitvi Slovenije je bil sprejet nov Zakon o hranilno kreditnih
službah. Na osnovi omenjenega zakona so kmetijske in gozdarske zadruge ter
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zadružna podjetja s področja Koroške ustanovile Koroško zadružno hranilno
kreditno službo s sedežem v Slovenj Gradcu . V skladu z zakonom je HKS lahko
poslovala z občani in ustanovitelji. Čeprav so se hranilno kreditne službe
posodabljale in modernizirale, vendarle niso mogle slediti razvoju bančnega
sistema v Sloveniji in zagotavljati pogojev za izpolnjevanje sodobnih bančnih
standardov v Evropi. Na eni strani so komitenti pričakovali od svoje finančne
ustanove ponudbo sodobnih bančnih produktov, na drugi strani pa so se

Otvoritev novih prostorov Deželne banke v Slovenj Gradcu
pojavile zahteve nadzornih institucij po zagotovitvi varnosti za naložbe
v hranilno kreditne službe. Leta 1999 je bil sprejet spremenjen zakon o
bančništvu, ki je vse hranilno kreditne službe zavezal, da morajo v določenem
prehodnem obdobju svoje poslovanje prilagoditi določenim standardom,
ki veljajo za banke, če bodo hotele pridobiti dovoljenje Banke Slovenije za
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opravljane bančnih storitev. Večina ustanoviteljev hranilno kreditnih služb iz
slovenskega zadružnega sistema je presodilo, da ne bodo mogli zagotoviti
pogojev za poslovanje teh služb, ki so bile kar razdrobljene, saj jih je bilo konec
devetdesetih let več kot 60. Odločili so se torej, da bodo poslovanje večine
hranilno kreditnih služb prenesli na Zvezo hranilno kreditnih služb Slovenije
s sedežem v Ljubljani. Proces združevanja se je pričel leta 2001, ko se je tudi
Koroška zadružna hranilno kreditna služba kot ena prvih priključila Zvezi in
s tem postala njena poslovna enota. Vse od leta 1990 pa je poslovala tudi
Slovenska zadružna kmetijska banka d.d., ki je prav tako poslovala z zadružnim
poslovnim sistemom in s področjem agroživilstva, vendar po bančnih načelih.
Z razvojem je vzpostavila ustrezno informacijsko tehnologijo in ustrezno
ponudbo sodobnih bančnih in finančnih storitev. V kmetijskem in zadružnem
sistemu sta torej do leta 2004 delovali dve finančni instituciji, Zveza hranilno
kreditnih služb Slovenije p.o. Ljubljana in Slovenska zadružna kmetijska banka
d.d. Ljubljana. Lastniki so se v letu 2003 odločili za združitev obeh finančnih

Hranilniški odbor hranilnice in posojilnice Šentilj v prvi polovici 20. stoletja
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družb. Prvega julija 2004 je Slovenska zadružna kmetijska banka d.d. prevzela
sredstva in obveznosti Zveze hranilno kreditnih služb Slovenije p.o. in se hkrati
preimenovala v Deželno banko Slovenije d.d. Ljubljana.
Deželna banka Slovenije d.d. je danes sodobna banka v večinski zadružni lasti.
Banka ima dobro razvejano poslovno mrežo po vsej Sloveniji. Poslovanje
poteka v 10 poslovnih enotah in 90 poslovalnicah. Ena izmed desetih poslovnih
enot je tudi Koroško- šaleška poslovna enota s sedežem v Slovenj Gradcu. Na
Koroškem ima štiri poslovalnice: v Slovenj Gradcu, Radljah ob Dravi, Dravogradu
in na Prevaljah. Banka se želi s sodobnimi pogoji dela približati potrebam strank
in ustvariti enotno podobo banke, zato intenzivno posodablja tudi prostore
svojih poslovalnic. Na Koroškem čakata na posodobitev še poslovalnici na
Prevaljah in v Dravogradu, priprave za obnovo že tečejo.
Banka danes v okviru svoje poslovne usmeritve ponuja celovito ponudbo
bančnih in finančnih storitev s poudarkom na področju poslovanja z občani.
Sem sodijo vse vrste varčevanja, vodenja računov, plačilne in kreditne kartice,
elektronsko poslovanje, krediti za različne namene. Ob tem ima posebej
prilagojeno ponudbo kreditiranja kmetov, od investicijskih, gotovinskih,
stanovanjskih, hitrih kreditov, do kratkoročnih premostitvenih kreditov na
podlagi odločb za subvencije in nepovratna sredstva. Usmeritev banke je tudi
sodelovanje s srednje velikimi in malimi podjetji, s celotno agroživilsko branžo
ter poslovanje z vrednostnimi papirji.
V več kot stoletni zgodovini slovenskega zadružništva je bilo hranilništvo
in posojilništvo vedno nepogrešljiv sopotnik v razvoju. Do danes se je
preobrazilo v sodoben bančni servis s ponudbo od klasičnih storitev do tistih
najzahtevnejših z elektronskim poslovanjem in drugimi sodobnimi bančnimi
instrumenti.
Cvetka Jamnik
Vodja koroško-šaleške enote DBS
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POMEMBNE OSEBNOSTI, KI SO DELOVALI V ZADRUGAH
NA KOROŠKEM V ZADNJIH 30. LETIH NA VODSTVENIH IN
UPRAVLJALSKIH FUKCIJAH
KMETIJSKO-GOZDARSKA ZADRUGA »LEDINA« SLOVENJ GRADEC
Predsedniki zadružnih svetov oz. upravnih odborov
pred združitvijo

1976-1982 Strmčnik Franc, p.d. Šumej

1982-2001 Glasenčnik Ivan, p.d. Zapečnik

Direktorji:

1976-1988 Vižintin Martin
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1988-2002 Tovšak Mirko

KMETIJSKA ZADRUGA »ODOR« DRAVOGRAD
Predsedniki zadružnih svetov oz. upravnih odborov
pred združitvijo:

1976-1980 Vernekar Ivan, p.d. Pavel
1988-1992 Vernekar Ivan, p.d. Pavel

1980-1982 Kogelnik Ivan, p.d. Robin

1982-1984 Konečnik Anton, p.d. Dobrovnik
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1984-1986 Čeru Oto, p.d. Zajsnik

1986-1988 Lužnik Miroslav, p.d. Lavk

1992-1998 Kogelnik Jože, p.d. Klančnik

1998-2002 Krevh Matjaž, p.d. Matij
Direktorji:

1976-1984 Čas Franc
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1984-1987 Bricman Vinko

1987-1991 Grabner Mirko

1991-1998 Kalič Aloz

1998-2002 Ramšak Danica
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KMETIJSKO-GOZDARSKA ZADRUGA »TRATA« PREVALJE
Predsedniki zadružnih svetov oz. upravnih odborov
pred združitvijo

1984-1988 Štern Franc, p.d. Koroš
1992-1996 Štern Franc, p.d. Koroš

1988-1992 Kotnik Beno, p.d. Lubas

1996-2000 Štrekelj Štefan, p.d. Libnik
2000-2002 Štrekelj Štefan, p.d. Libnik

Direktorji:

1972-1988 Pratnekar Jože
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1988-2002 Gorenšek Vladimir

TZO KMETOVALEC, KMETIJSKA ZADRUGA VUZENICA
Predsedniki zadružnih svetov oz. upravnih odborov
pred združitvijo

1984-1989 Brezovnik Branko
1992-1996 Brezovnik Branko

1989-1992 Petrun Andrej

1996-2002 Praznik Ivan
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Direktorji:

1978-1985 Bukovnik Franc

1985-1997 Petar Stanislav

1997-2002 Gerold Anemarija

KOROŠKA GOZDARSKA ZADRUGA OŽBALT OB DRAVI
Predsednik:

1992-2002 Volmajer Jože
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Direktorji:

1992-1994 Mrakič Jože

1994-2002 Vraber Marko

ZDRUŽENA KOROŠKA KMETIJSKO-GOZDARSKA ZADRUGA
Predsedniki upravnih odborov:

2002-2006 Štrekelj Štefan, p.d. Libnik

2006 dalje Krevh Matjaž, p.d. Matij
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Direktorji:

2002-2006 Tovšak Mirko

2006 dalje Ramšak Danica

Ivan Uršič je bil dolga leta
direktor Koroške zadruge, ki je
sicer poslovala le na principu
združevanja nekaterih skupnih
funkcij

Mirko Grabner je bil vrsto let
tudi direktor Mesnine Otiški
vrh
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NAMESTO RAZSTAVE
ali
KAKO DRUGAČE PREDSTAVITI NAPREDEK V GOVEDOREJI
Takoj na začetku je potrebno povedati, da noben zapis in nobeno predstavljanje
živali na papirju, fotografiji ali filmu ne more nadomestiti živo razstavo govedi,
ki jo pripravijo rejci, kjer se v živo predstavijo s svojimi najboljšimi živalmi.
Le v živo lahko dobi opazovalec vpogled v stanje in v napredek te kmetijske
panoge.
Zakaj takšen začetek tega pisanja?
Letos praznujemo 60 let zadružništva na Koroškem. Ob preteklih okroglih
obletnicah se je tak dogodek obeležil tudi z organizacijo razstave govedi. Tudi
letos je upravni odbor govedorejskega društva Slovenj Gradec podal iniciativo
za organiziranje take razstave, a je žal ostal brez širše podpore rejcev. Na
Koroškem od leta 1992 delujejo tri govedorejska društva: GD Slovenj Gradec,
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GD Dravograd in GD Prevalje. Ta s svojim delovanjem vplivajo na razvoj
govedoreje in organiziranost rejcev.
Vendar, glej ga zlomka, med rejci razstava ni dobila podpore. Tudi po
razpravah na občnih zborih govedorejskih društev ni bilo pravega navdušenja.
Zaradi takšnega položaja smo se končno odločili, da moramo najti drug način
predstavitve rejskega napredka te najpomembnejše panoge na Koroškem. Na
osnovi znanih podatkov KIS-a in selekcijske službe je nastal ta prispevek, ki je
pred vami. Zapis v tem zborniku bomo dopolnili s predstavitvijo nekaterih rej
in posameznih živali v video obliki, nastali film pa bo kot dopolnitev zapisanega
napredka za naše zanamce in za predstavitev na samem praznovanju 60.
letnice.
Seveda moram še enkrat poudariti, da to pisanje ni in ne more biti zamenjava
za živo razstavo govedi. Že samo razmišljanje v tej smeri ne bi dalo popolne slike
razvoja govedoreje na Koroškem. Kaj pa se je dejansko dogajalo v prireji mleka
zadnjih 10 let na Koroškem, želim na poseben način opisati v nadaljevanju.

Za prikaz sprememb smo spremljali naslednje pokazatelje:
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- Največja povprečna deset letna količina oddanega mleka na
kmetiji
Na osnovi tega podatka je mogoče razbrati obsežnost pridelave mleka in
s tem tudi obsežnost dela na kmetiji; lahko bi rekli, na ta način dobimo
vtis o velikosti kmetije.
- Največja povprečna deset letna hlevska mlečnost krav v standardnih
laktacijah
S tem podatkom ugotovimo, kako intenzivna je prireja mleka na določeni
kmetiji, kako dosledna je tehnologija reje in prehrana pri kravah.
- Največja razlika hlevskih mlečnosti krav v standardnih laktacijah
med leti 1998 in 2007
Ta podatek smo uporabili predvsem zato, da ugotovimo, kako so kmetije
napredovale v intenzivnosti prireje mleka.

Zakonca Konečnik dobro gospodarita na kmetiji v Šentanžu pri Dravogradu, ki je sicer največja po količini
oddanega mleka v KKGZ
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- Najvišja povprečna vsebnost beljakovin v mleku v obdobju 10 let
Beljakovine so za predelavo mleka v mlečne izdelke poleg mlečne
masti najpomembnejša sestavina mleka. Ker jo vzdržujemo s primerno
prehrano krav in primernim rejskim delom, je to razlog, zaradi katerega
smo se odločili, da sledimo temu podatku.
- Povprečno število bikovskih mater v rejah, ki imajo bikovske
matere
Bikovske matere so osnova selekcijskega dela v neki populaciji goveda, saj
so matere plemenskih bikov, katerih seme se uporablja pri osemenjevanju
krav in telic in se na ta način zagotavlja širitev boljše proizvodne in
telesne lastnosti v populaciji. Rejci bikovskih mater so lahko le tisti, ki
poleg odličnih proizvodnih lastnosti pri svojih živalih zagotavljajo tudi
odlične telesne lastnosti in zdravje živali v čredi.
- Število razstavljenih živali v zadnjih 10 letih
Rejsko delo se izkazuje tudi z aktivnostjo rejcev, kamor sodijo tudi razstave
živali. Razstave govedi so pravi pokazatelj stanja posamezne pasme
na določenem območju, predstavljajo pa tudi promocijo dejavnosti
med ljudmi. Ta podatek prikaže rejce, ki so pripravljeni pokazati in tudi
primerno pripraviti svoje živali za razstave in jih s tem predstaviti drugim
rejcem pa tudi širši javnosti.
Pri vsakem od zgoraj navedenih pokazateljev predstavljamo deset najboljših
rejcev.
V letu 1998 je bila na koroškem povprečna količina oddanega mleka na kmetijo
35.178 l , v letu 2007 pa kar 72.481 l.
V tabeli 1 so navedeni najboljši rejci, ki so v deset letnem obdobju oddali
povprečno letno največje količine mleka.
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Tabela št. 1: Rejci s povprečno najvišjo količino oddanega mleka
Zap.
Rejec
št.
VERČKOVNIK TEREZIJA, PODGORJE 44, 2381
1.
PODGORJE PRI SLOVENJ GRADCU
KONEČNIK HARALD, SELOVEC 9, 2373
2.
ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU
BREZOVNIK BRANKO, ŠT. JANŽ PRI RADLJAH
3.
42, 2360 RADLJE OB DRAVI
HEDL JOŽE, SPODNJA VIŽINGA 14, 2360
4.
RADLJE OB DRAVI
GAŠPER FRANC, MARIBORSKA CESTA 22, 2360
5.
RADLJE OB DRAVI
GAMS FRANC, ŠMARTNO 10, 2383 ŠMARTNO
6.
PRI SLOVENJ GRADCU
MOČILNIK MARKO, LOKOVICA 12, 2391
7.
PREVALJE
ŠANTL IVAN, CESTA OB POTOKU 20, 2366
8.
MUTA
9.
VEČKO IVAN, ZAVRŠE 91, 2382 MISLINJA
KOGELNIK MARKO, PODKLANC 5, 2370
10.
DRAVOGRAD

PASMA

Povprečje
10 let (litri)

ČB

467.004

ČB

460.069

ČB

433.815

LS + ČB

339.021

LS

329.771

ČB + LS

319.687

ČB

292.810

LS

239.469

ČB

205.834

ČB

204.434

Pretežno gre za rejce s kravami ČB pasme, ki je znana kot specializirana pasma
za prirejo mleka.
Povprečna mlečnost krav v letu 1998 je bila 4.800 kg na 223 kontroliranih
kmetijah. V letu 2007 pa je bila povprečna mlečnost 5.668 kg na 256
kmetijah. Na kmetiji Verčkovnik Terezije so v zadnjih desetih letih v povprečju
oddali največ mleka letno, njihova količina oddanega mleka je bila od 361.426
kg mleka v letu 1998 do 535.852 kg v letu 2006. V zadnjih petih letih največje
količine mleka oddajo na kmetiji Konečnik Harald, v letu 2006 so ga
oddali v organiziranem odkupu kar 680.344 l.
Na tej kmetiji beležijo tudi najbolj občutno povečanje oddaje mleka v zadnjih
deset letih in to kar za 647% . Leta 1998 so ga tako oddali 104.999 kg, v letu
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2006 pa že 680.344 kg .Vsi ti rejci redijo 50 in več krav (Konečnik 90), kar
pomeni, da gre za veliko koncentracijo krav na kmetijah za slovenske razmere.
Za tako prirejo je potrebno imeti tudi primerne površine za pridelavo krme in
primerno tehniko za spravilo krme.
V tabeli 2 prikazujemo rejce z najvišjo povprečno deset letno mlečnostjo krav
v standardni laktaciji
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Tabela št.2: Rejci s povprečno najvišjo mlečnostjo pri kravah v standardni laktaciji
Zap.
REJEC
št.
SKRIVARNIK JOŽEFA, PODGORJE 122,
1
2381 PODGORJE PRI SLOVENJ GRADCU
GAMS FRANC, ŠMARTNO
10, 2383
2
ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU
VERČKOVNIK TEREZIJA, PODGORJE 44,
3
2381 PODGORJE PRI SLOVENJ GRADCU
KLANČNIK PETER, PODGORJE 46, 2381
4
PODGORJE PRI SLOVENJ GRADCU
KONEČNIK HARALD, SELOVEC 9, 2373
5
ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU
BREZOVNIK BRANKO, ŠT. JANŽ PRI
6
RADLJAH 42, 2360 RADLJE OB DRAVI
VRHNJAK TOMAŽ, MISLINJSKA DOBRAVA
7
20, 2383 ŠMARTNO PRI SLOV.GRADCU
KLANČNIK MIHAEL, PODGORJE 46A, 2381
8
PODGORJE PRI SLOVENJ GRADCU
BREZOVNIK DANIJEL, ŠT. JANŽ PRI
9
RADLJAH 46, 2360 RADLJE OB DRAVI
HEDL JOŽE, SPODNJA VIŽINGA 14, 2360
10
RADLJE OB DRAVI

Povprečna deset letna

Pasma mlečnost v S.LAK. (kg)
ČB

8548

ČB+LS

8138

ČB

7908

ČB

7685

ČB

7597

ČB

7515

ČB

7514

ČB

7440

ČB

7422

LS+ČB

7229

Povprečne najvišje mlečnosti dosegajo praviloma reje s kravami ČB pasme,
zato je potrebno opozoriti na vse reje, ki imajo tudi druge pasme krav. V tem
obdobju je najvišjo povprečno letno mlečnost krav v standardni laktaciji
dosegla kmetija Skrivarnik. V letu 2002 je bila prireja celo 9.867 kg mleka
na kravo v 305 dneh. Ker gre za kmetijo, ki redi do 15 krav z vezano rejo in
pašo kot osnova krmnemu obroku, je ta kmetija tudi dokaz, da je mogoče z
veliko osebnega angažiranja in znanja, ob ročnem krmljenju, dosegati izjemne
mlečnosti krav.
Vsi zgoraj navedeni rejci izjemno presegajo povprečno mlečnost krav
v desetih letih na Koroškem, ki znaša 5.298 kg, najboljši tudi za več kot
3.000 kg. Kmetije Skrivarnik, Gams, Verčkovnik in Vrhnjak pa so v vseh zadnjih
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Janez Gams je na razstavah živine dobil številna priznanja
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deset letih pri svojih kravah presegale 7.000 kg mleka povprečno v standardni
laktaciji.
V tabeli 3 so navedeni rejci z največjo razliko v mlečnosti krav v standardni
laktaciji v obdobju zadnjih deset let.
Tabela št.3: Rejci z največjo razliko v mlečnosti pri kravah od leta 1998 do 2007
Zap.
REJEC
št.
DRŽEČNIK MARIJAN, ZGORNJA ORLICA 39, 2364
1
RIBNICA NA POHORJU
VOVK ANTONIJA, ŠMARTNO 9, 2383 ŠMARTNO
2
PRI SLOVENJ GRADCU
3
MIKLAVC MAKS, VUHRED 133, 2365 VUHRED
ZAPEČNIK ALEŠ, RIBNICA NA POHORJU 15, 2364
4
RIBNICA NA POHORJU
JAMNIK BRANKO, ZGORNJI JANŽEVSKI VRH 9,
5
2364 RIBNICA NA POHORJU
GARMUT ZDRAVKO, SPODNJA KAPLA 35, 2362
6
KAPLA
GARMUT ANTON, SPODNJA KAPLA 101, 2362
7
KAPLA
KUNČNIK MIRAN, VAS 41, 2360 RADLJE OB
8
DRAVI
MORI JURE, ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU 157,
9
2373 ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU
KOLEŽNIK STANISLAV, ŠT. JANŽ PRI RADLJAH 47,
10
2360 RADLJE OB DRAVI

Pasma

Največja
razlika (l)

ČB,LS,RJ

5216

ČB+LS

2998

ČB

2973

ČB,LS

2729

LS,ČB

2625

ČB

2595

ČB

2509

LS,ČB

2481

ČB+LS

2475

LS

2473

Za vse v tabeli navedene rejce velja, da so v zadnjih desetih letih izredno
napredovali pri mlečnosti svojih krav, kar pomeni, da so se na teh kmetijah
dogajale velike spremembe v prireji mleka, predvsem pri zagotavljanju
dohodka na kmetiji. Mlečnost krav zgoraj omenjenih rejcev v letu 1998 ni bila
tako visoka, v povprečju 4069kg v 305 dneh, v letu 2007 pa 6963 kg. Povprečna
razlika v mlečnosti krav je 2907 kg. Na kmetiji Držečnik so dvignili mlečnost iz
2331 kg v letu 1998 na 7547 kg v letu 2007. Na kmetijah Vovk, Miklavc, Gramut
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Zdravko in Kunčnik so v desetih letih dvignili mlečnost iz povprečno več kot
4795 kg na 7558 kg, kar je povprečno za 267 kg letno na kravo. Zanimivo je, da
gre pri rejcih v tabeli predvsem za reje z več pasmami krav in ne samo s črno
belo.
Posebej je potrebno omeniti kmetijo, ki je sicer ni v tabeli. To je kmetija
Konečnik Haralda, Selovec 9, na kateri so mlečnost krav dvignili iz 6.488
kg v letu 1998 na 8.901 kg v letu 2007, kar je mnogo bolj zahtevno, kot
pri rejcih, ki so predstavljeni v tabeli 3.
Vsebnost beljakovin v mleku se pri kravah na Koroškem v desetih letih ni
povečala, kot bi pričakovali. V letu 1998 je bila 3,22 % v letu 2007 pa 3,20
%. Posamezni rejci pa dosegajo zavidanja vredne rezultate.
V tabeli 4 imamo navedene rejce, ki so v obdobju zadnjih 10 let dosegali v
povprečju najvišje vsebnosti beljakovin v mleku.

Tudi Popič Peter se lahko ponaša z dobrimi rejskim dosežki
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Tabela št. 4: Rejci s povprečno najvišjimi vsebnostmi beljakovin v mleku pri svojih
kravah
Zap.
REJEC
št.
GAŠPER FRANC, MARIBORSKA CESTA 22, 2360 RADLJE
1
OB DRAVI
POPIČ PETER, RADUŠE 16, 2381 PODGORJE PRI SLOVENJ
2
GRADCU
KLANČNIK MIHAEL, PODGORJE 46A, 2381 PODGORJE
3
PRI SLOV. GRADCU
4
HANJŽE VINKO, SV. DANIJEL 44, 2371 TRBONJE
5
GRACE ANTON, SV. VID 81, 2365 VUHRED
KOPRIVNIKAR IVAN, LEGEN 63, 2383 ŠMARTNO PRI
6
SLOV. GRADCU
7
PETRIČ ROK, KOT PRI PREVALJAH 3, 2391 PREVALJE
KLANČNIK PETER, PODGORJE 46, 2381 PODGORJE PRI
8
SLOVENJ GRADCU
9
ŠTRASER IVAN, KOROŠKA CESTA 23, 2366 MUTA
10
VERNEKAR PETER, LIBELIČE 33, 2372 LIBELIČE

Povp.
bel.
LS

3,63

RJ

3,54

ČB

3,51

LS
LS

3,49
3,48

RJ

3,47

RJ

3,44

ČB

3,43

LS
LSKR

3,42
3,42

Zanimivost v tej tabeli je ta, da je med najboljšimi rejami z visoko vsebnostjo
beljakovin malo rej s črno belimi kravami. Višjo vsebnost beljakovin v mleku
dosega povprečno103 kmetij, od skupno povprečno 263 kmetij s kontrolo
prireje mleka. Rejec Gašper Franc je v devetih letih v zadnjem deset letnem
obdobju dosegel povprečno vsebnost beljakovin v mleku preko 3,55%. Tudi
kmetija Klančnik Mihaela bistveno odstopa od ostalih rej črno bele pasme krav
po vsebnosti beljakovin v mleku, saj je povprečna vsebnost 3,51 % zelo visoka
za krave ČB pasme v Sloveniji. V tabeli navedeni rejci so dokaz, da je s primerno
prehrano in rejskim delom mogoče tudi pri nas doseči visoke beljakovine v
mleku.
Bikovske matere so v zadnjih desetih letih redili na skupaj 18 kmetijah. Seveda
vzreja ni bila na vseh vsako leto. Reja bikovskih mater v določenem okolju je
pokazatelj kvalitete rej, ne samo v količinskem smislu prireje, ampak predvsem
v kakovostnem. Kot sem že omenil, v selekcijskem smislu so te krave osnova
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napredka v populaciji. V kolikor namreč želimo imeti lastne plemenske bike za
osemenjevanje, kar je v končni fazi tudi nacionalnega pomena, je potrebno
odbrati določeno število najboljših krav v celotni populaciji. Te krave, tako
imenovane bikovske matere, se semeni z elitnimi biki. To so najboljši obstoječi
biki, ki so na razpolago za osemenjevanje Ti so lahko domačega ali tujega
porekla. Rezultat takega načrtnega osemenjevanje so bikci, ki lahko postanejo
plemenski testirani biki, če se po večletnem preizkušanju njihovih lastnosti
na njih samih ali na njihovih potomcih izkažejo kot plemenjaki, ki prenašajo
pozitivne lastnosti v populacijo. Pri črno beli pasmi je po rejskem programu
bikovskih mater 0,3 % vseh krav in brejih telic, pri svetlo lisasti pasmi 0,4 % vseh
molznic LS pasme in pri rjavi pasmi tudi 0,4 % od vseh molznic RJ pasme. Gre
torej za zares izjemne živali. V letu 1998 je bilo na Koroškem na 5 kmetijah
13 bikovskih mater, v letu 2007 pa na 7 kmetijah 22 bikovskih mater.
V tabeli 5 prikazujem 10 rejcev, ki so v zadnjih deset letih v povprečju imeli
največ bikovskih mater v svojem hlevu.
Tabela št. 5: Rejci s povprečno največ bikovskimi materami v svojem hlevu v letih
od 1998 do 2007
Zap.
Rejec
št.
1
2
3
4
5
6
7

JOŽE HEDL, SPODNJA VIŽINGA 14, 2360 RADLJE
OB DRAVI
FRANC PLEUNIK, BRDA 29, 2383 ŠMARTNO PRI
SLOV.GRADCU
SILVO BUKOVNIK, ŠT. JANŽ PRI RADLJAH 64,
2360 RADLJE OB DRAVI
PETER POPIČ, RADUŠE 16, 2381 PODGORJE PRI
SLOVENJ GRADCU
STANKO ČREŠNIK, ŠENTJANŽ NAD DRAVČAMI
18, 2367 VUZENICA
DANIJEL BREZOVNIK, ŠT. JANŽ PRI RADLJAH 46,
2360 RADLJE OB DRAVI
JOŽEF MATIJA, OJSTRICA 17, 2370 DRAVOGRAD

Povprečno
Pasma število BM
v hlevu
LS+ČB

3,3

LS

3,2

LS

2,4

RJ

1,8

LS

1,1

ČB

0,7

LS

0,7
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8
9
10

IVAN ŠTRASER, MUTA, KOROŠKA CESTA 23, 2366
LS
MUTA
BRANKO BREZOVNIK, ŠT. JANŽ PRI RADLJAH 42,
ČB
2360 RADLJE OB DRAVI
ALEŠ ZAPEČNIK, RIBNICA NA POHORJU 15, 2364
LS
RIBNICA NA POHORJU

0,6
0,6
0,5

Večina bikovskih mater z območja Koroške je svetlo lisaste pasme, čeprav
redi večina rejcev, ki proizvajajo mleko in imajo krave v kontroli, krave črno
bele pasme. Kmetije Hedl, Pleunik, Bukovnik in Popič so v svojih čredah imele
zadnjih deset let vedno več kot eno bikovsko mater, torej praviloma večje
število, zato jih posebej omenjam. Te kmetije so s svojimi kravami lahko vzor
rejskega dela na Koroškem. Kmetija Popič ima v letu 2008 v svoji čredi osem
bikovskih mater RJ pasme, kar je izjemen primer.
Pomembna je tudi aktivnost rejcev, s katero sem ta sestavek pričel, namreč
sodelovanje rejcev na razstavah govedi. Žal se pri nas razstave govedi niso
prijele kot samoumevne in tradicionalne prireditve. Razmišljati, zakaj je temu
tako, v tem sestavku ni prostora.
So pa razstave, kot sem že omenil, poseben dogodek med rejci in svojevrsten
in enkraten prikaz stanja kvalitete govedi na nekem območju.
V tabeli 6. so prikazani rejci, ki so v zadnjih 10 letih razstavili največ svojih živali.
V seštevek so vključene tudi živali iz razstave v letu 1998.
Tabela št. 6: Rejci z največ razstavljenimi živalmi v letih od 1998 do 2007
Zap.
Rejec
št.
1
2
3
4
5
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GAMS JANEZ, STARI TRG 31, 2380 SLOVENJ
GRADEC
POPIČ PETER, RADUŠE 16, 2381 PODGORJE
PRI SLOVENJ GRADCU
ŠANTL IVAN, CESTA OB POTOKU 20, 2366
MUTA
REK MARIJAN, STRAŽIŠČE 34, 2391 PREVALJE
VERČKOVNIK TEREZIJA, PODGORJE 44, 2381
PODGORJE PRI SLOVENJ GRADCU

Pasma

Skupaj
razstavljenih
živali

RJ

6

RJ

6

LS

5

ČB

4

ČB

4
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6
7
8
9
10

GLASENČNIK MARIJA, TOMAŠKA VAS 32A,
2383 ŠMARTNO PRI SLOV.GRADCU
PISAR ANITA, ZELEN BREG 9, 2390 RAVNE NA
KOROŠKEM
PLEUNIK FRANC, BRDA 29, 2383 ŠMARTNO
PRI SLOV.GRADCU
PODGORŠEK MAKSIMILIJAN, ZAGRAD 66,
2391 PREVALJE
GRADIŠNIK ROBERT, LOKOVICA 4, 2391
PREVALJE

LS

3

RJ+ČB

3

LS

3

ČB

3

ČB

2

V zadnjih letih so najbolj opazni rejci dosegli naslednje uspehe:
- v letu 2004 je rejec Pleunik Franc s telico LIŠO SI72516126 na razstavi
na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni dosegel prvo mesto v kategoriji
plemenskih telic LS pasme kombiniranega tipa;
- v letu 2005 je rejec Popič Peter s kravo SAŠO SI1923121 na državni razstavi
goveda RJ pasme dosegel naslov šampionke razstave in s telico SAGO
SI72747300 pa tretje mesto v kategoriji brejih telic;
- v istem letu 2005 je rejec Gams Janez s telico SAVINJO SI52631960 na državni
razstavi goveda RJ pasme zasedel prvo mesto v kategoriji brejih telic;
- v letu 2007 je rejec Gams Janez s telico SORO SI82976000 na razstavi na
Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni dosegel prvo mesto v skupini telic RJ
pasme kombiniranega tipa;
- za leto 2007 je potrebno omeniti tudi rejca Tomaža Vrhnjaka, ki je za kravo
LARO SI1243957 na državni razstavi goveda črno bele pasme prejel posebno
priznanje za prirejenih več kot 100.000 kg mleka v življenjski dobi krave
Rejci so tisti, ki spreminjajo dogajanja v govedoreji. Poskušal sem prikazati
nekakšen prerez skozi zadnjih deset let prireje mleka na Koroškem in predstaviti
pomembnejše rejce na nekaterih področjih prireje mleka.
Vsi zgoraj navedeni rejci so na svoj način prispevali k podobi govedoreje na
Koroškem, kot se je razvijala zadnja leta in k uspehu in razvoju jim iskreno
čestitam.
Kramer Zoran,
vodja oddelka za živinorejo
KGZS – Zavod CE
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OB 60. LETINICI DELOVANJA PREJME KOROŠKA KMETIJSKOGOZDARSKA ZADRUGA SLOVENJ GRADEC PRIZNANJE
ZADRUŽNE ZVEZE SLOVENIJE
Na predlog komisije za zadružna priznanja, ki jo vodi predsednik ZZS g.Peter
Vrisk, je upravni odbor ZZS na svoji seji dne 2.07. 2008 potrdil pobudo, da
KOROŠKA KMETIJSKO-GOZDARSKA ZADRUGA prejme priznanje ZADRUŽNE
ZVEZE SLOVENIJE za leto 2008 in sicer priznanje ob posebni priložnosti, to je ob
praznovanju 60 letnice zadružništva na koroškem. Priznanje za trajen doprinos
k razvoju zadružništva pa na predlog UO KKGZ prejme GORENŠEK VLADO. Obe
priznanji se podelita na samem praznovanju in tudi v sklopu podelitev ostalih
priznanj ZZS na sejmu v GORNJI RADGONI.
Povzela Anemarija Gerold,
članica UO ZZS

Vsako leto pripravljamo tudi svoj hišni sejem
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Hčerinska firma Poljana pod vodstvom Iva Verčkovnika omogoča poceni nakup krme za svoje kmetekooperante

Zaključek delovne akcije kmetov na pašniku Plešivec
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ZADRUŽNA ZVEZA SLOVENIJE, z.o.o.

Skrbimo za razvoj zadružništva.
Zastopamo interese naših þlanic doma in v tujini.
ZADRUŽNA ZVEZA SLOVENIJE, z.o.o.
Miklošiþeva 4, 1000 LJUBLJANA
Tel.: + 386 1 2441 360
Fax: + 386 1 2441 370
www.zzs.si
info@zzs.si

KAPITALSKA ZADRUGA, zadruga za pospeševanje
gospodarskih koristi þlanov, z.b.o.

KAPITALSKA ZADRUGA, z.b.o.
Miklošiþeva 4, 1000 LJUBLJANA
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Popolne krmne mešanice za prašiþe
Dopolnilne krmne mešanice za prašiþe
Dopolnilne krmne mešanice za govedo
Popolne krmne mešanice za kokoši in brojlerje
Dopolnilne krmne mešanice za kokoši

Popolne krmne mešanice za purane
Popolne krmne mešanice za fazane
Krmne mešanice za kunce in športne konje
Supermiksi za prašiþe
Supermiksi za govedo

KRANJSKA KLOBASA
KOŠAKI Tovarna mesnih izdelkov d.d,
Oreško nabrežje 1, 2000 Maribor, tel: 02/23 52 200, fax: 02/23 52 251, www.kosaki.si
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Era Koplas, d.o.o.
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GOZDARSTVO
Strokovno smo usposobljeni
za posek, spravilo lesa iz
gozda in gojenje gozdov

Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec,Vorančev trg 1, 2380 Slovenj Gradec
Tel.: +386 (0) 2 88 43 332, www.gg-sg.si

ODKUPUJEMO VSE VRSTE LESA IGLAVCEV!

ZBIRALNIKI
DEŽEVNICE,
GREZNICE,
ÈISTILNE NAPRAVE

Trgovina Les, Cesta na štibuh 1, Slovenj Gradec,
Tel.: 02 88 21 610, GSM: 041 769 726
Trgovina Les, Koroška c. 68, 2360 Radlje ob Dravi,
Tel.: 02 88 71 423

Gozdarska zaščitna oprema
Motorne žage, rezervni deli
Jeklene vrvi, verige, sekire in ostalo
Servis motorni žag

Vse za delo v gozdu in spravilo lesa

TRGOVINA LES

TRGOVINA ŠTAJERLES
- Specialisti za macesen
- Les za gradbenike in
mizarje

IN ZA VAS.
ZAKLADI RASTEJO Z NAMI...

ŽAGA
- Strokovno razžagan les
“koroške smreke”
- Najkvalitetnejši les za
strešne konstrukcije
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parafinirani
SODI ZA JABOLÈNIK
SODI ZA MOŠT

ROTO d.o.o., Gorièka 150, Èernelavci, 9000 Murska Sobotatel.: 02 52 52 173; www.roto.si
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Sejalci jutrišnjih plodov
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www.semenarna.si

0

www.valentinsvetuje.si

SEMENARNA Ljubljana, d.d., Dolenjska c. 242, 1000 Ljubljana, Slovenja, T: 01 475 92 00, F: 01 427 35 38,

KGZ Koroška - almanah
11. julij 2008 13:27:35
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S calgonitom do vrhunske higiene
v mesarstvu in mlekarstvu !

KIMI d.o.o
Planjava 1
1236 Trzin
Telefon: 01 5300 550
Telefax: 01 5300 580
e-mail: info@kimi.si
http//www.kimi.si

60 let zadružništva na Koroškem

A IZBIRA ZAMAŠKOV V SLOVENIJI

PODJETJE ZA PROIZVODNJO,TRGOVINO ter STORITEV d.o.o. Ljubljanska c.99,2310
Slov.Bistrica, Tel.02 80 50 510, Fax.02 80 50 511
NUDIMO VAM:
IZDELKE IZ LASTNE PROIZVODNJE:
samokolnice, napajalniki za živino, škropilnice bakrene, verige za privez živali, škropilne
palice, grelci za mošt, pokrivne folije Gredin
ARTIKLE ZA POTREBE V KMETIJSTVU:
Motorne žage Husqvarna, kosilnice Husqvarna in Partner, parkovni traktorji
Husqvarna in Partner, enološka sredstva, kadi PVC, posode INOX, pretoþne þrpalke in
filtri Rover, roþno orodje, kmetijski repromaterijal
LETOŠNJA NOVOST V SLOVENIJI: ROBOTSKA KOSILNICA
AutoMower iz Husqvarne
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Izdala:
Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga
Slovenj Gradec
Gradivo zbral in pripravil:
Mirko Tovšak
Naklada:
1000 kos
Prelom in tisk:
Tiskarstvo in knjigoveštvo Grešovnik, d.o.o.
Brda 10a, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Julij 2008
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