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PRESKRBA MARIBORA Z MLEKOM
To študijo objavljamo kot del obširnejše, še neobjavljene razprave
o mlečni živinoreji v mariborski okolici v zvezi s preskrbo Maribora z
mlekom. Iz nje je razvidno, da je v širši mariborski okolici kmetijstvo
dobro razvito in ima na razpolago obilo travnatih površin in tudi ornice.
Vendar je produkcijska tehnika še razmeroma zaostala, zaradi tega izkoriščanje teh površin ne daje tega, kar bi lahko. Pa tudi gospodarski značaj
kmetskih obratov ni tak, da bi pospeševal mlečno živinorejo. Kjer jih je
komercializacija bolj globoko zajela in zmanjšala avtarhične tendence, so
se usmerila v Slovenskih goricah zlasti v vinogradništvo in sadjarstvo,
močno pa tudi v prodajo živine, na Dravskem polju predvsem v vzrejo
prašičev, ki je močna tudi sicer v Slovenskih goricah. Specializacijo v
mlečno živinorejo ovira tudi sicer dejstvo, da so kmetski obrati povečini
majhni in morejo dati le male presežke. Negativno vpliva tudi to, da
služijo krave pogosto kot delovna živina. Pohorje in Kobansko na zahodu
imata sicer precej travnatih površin, toda te so povečini slabše kakovosti. Poleg tega sta tudi mnogo redkeje poseljena in prometno slabše
povezana z Mariborom. Zato je v večji meri usmerjena v mlečno živinorejo le neposredna agrarna okolica mesta. V ostali širši okolici je ta
proces, ki ga je sprožilo hitro naraščanje mestnega prebivalstva, šele
sedaj v teku.
Y prvi polovici 19. stoletja je bil Maribor majhno mesto z na pol
kmečkim značajem. Razraslo se je v prvih desetletjih druge polovice
19. stoletja. Tedaj je skozi mesto stekla železnica in prinesla nekaj industrije. V tistem času je bila v Mariboru zgrajena mlekarna, ki naj bi
prevzela oskrbo z mlekom hitro naraščajočega mestnega prebivalstva.
Obrat stoji še danes; poleg novejših naprav za pasterizacijo1 premore še
stare naprave za predelavo mleka. Prostori in naprave so danes skrajno
zastarele in več kot potrebne sodobne ureditve in opreme.
Med obema svetovnima vojnama je bil lastnih mlekarne I. Bemchard.
Mleko je dobival iz odmaknjenih krajev, ker je bilo tam najcenejše. Podatkov o tem ni mogoče dobiti, znano pa je, da je nakupoval mleko v
glavnem na Kozjanskem in celo v dolini Sotie. V okupacijski dobi je
bila urejena nova zbiralna mreža in je v glavnem segla na Obmurje na
naši ter na avstrijski strani.
Po osvoboditvi je mlekarno prevzel »Navod« in organiziral novo
zbiralno omrežje. Leta 1946 je bilo ustanovljeno republiško podjetje
»Mlekopromet« in uredilo široko odkupno zbiralno mrežo, ki je obsegala
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celotno mariborsko okolico. Med drugim j e zajela tudi Pohorje in Kobansko. Leta 1949 se je formiralo samostojno mestno podjetje »Mleko«,
prodajo mleka pa je vršilo trgovsko podjetje »Živila«. Takšno je bilo
stanje do aprila 1951, ko se je začela svobodna prodaja mleka in je
celotno oskrbo opravljalo podjetje »Mleko«.
Z uvedbo proste prodaje mleka se je marsikaj spremenilo. Predvsem
je celotno oskrbo z mlekom prevzelo mestno trgovsko podjetje »Mleko«.
Podjetje ima 7 tovornih avtomobilov za prevoz mleka. Vsak zbira mleko
na določenem zbiralnem okolišu, oziroma na določeni progi, katerih je 7:
obmurska, pesniška, lenartska, jakobska, dravskopoljska, dravska in
poljčanska proga. Z zbiranjem začno zbiralci zgodaj zjutraj, vsak na
svoji progi, kjer imajo v ta namen določene zbiralnice mleka. Do 9. ure
zjutraj je mleko že v mlekarni in pripavljeno za pasterizacijo, čiščenje
in vskladiščenje. Preden gredo na običajno pot, tovorni avtomobili dostavijo prejšnji dan pripravljeno mleko mestnim prodajalnicam mleka,
ki jih je v Mariboru 22. Pripomnim naj, da tak način razpečavanja mleka
ni najprimernejši in bi bilo bolje mleko dostavljati naravnost potrošnikom na dom. Nekaj mleka ostane v mlekarni za predelavo. Iz nakisanega mleka izdelujejo maslo, iz trdo kislega skuto. Poleg tega izdelujejo
v mlekarni še sir in jogurt, ki gre v poletnem času dobro v prodajo.
Sedanja zbiralna mreža je precej drugačna, kot je bila v času planskega odkupovanja. Predvsem je opustila pohorske in kobanske kraje
ter izven mariborskega okraja zajela Apaško kotlino. Natančno sliko
sedanje zbiralne mreže, kakor tudi količin zbranega mleka, moremo
izluščiti iz podatkov, ki sem jih zbral za september leta 1952 in ki so
grafično prikazani na priložpni karti. Pri podatkih so vštete vse zbiralnice, tudi tiste, ki prenašajo ali prevažajo mleko do glavnih zbiralnic ob
cesti. Pri nekaterih so količine mleka posebej označene, pri nekaterih pa
so zajete v podatkih glavnih zbiralnic ob cesti.
Omenil sem že, da na vsaki progi zbira mleko posebni tovorni avtomobil. Zbiralnice so le ob cesti, kjer ima vsaka v poštev prihajajoča
vas zbiralnico zase ali pa tudi za več vasi, če je naselje raztegnjeno. Na
tak način so zajete skoraj vse vasi, in le nekaj jih je, ki morajo mleko
dlje nositi oziroma voziti. Vidi se pa, da jim za to ni veliko in mleko
spravlja na večje razdalje le nekaj vasi. Ali mleko prenašajo ali prevažajo do obcestnih zbiralnic, je mogoče razbrati iz priložene karte.
Na splošno velja, da je način zbiranja v mariborski okolici nadvse
pripraven, čeprav precej drag. Mleko je v mestu znatno dražje (približno
za tretjino nabavne cene) in kjer se le da, mleko kmetje sami spravljajo
v mesto. Na ta način je dnevni dotok mleka v mesto znatno višji, kakor
kaže karta, vendar nisem mogel ugotoviti, za koliko.
Obmurska proga. Zbiranje se začne na obmurski cesti takoj za Šentiljem. Nekaj več prispeva na tem odseku samo Selnica ob Muri. Zasluga
pritiče zelo verjetno tamkajšnjim socialističnim kmečkim obratom v
Podgorju, Črncih, Apačah itd. ter tradiciji. KDZ v Podgorju, Državno
posestvo v Črncih in drugi imajo moderne novo grajene hleve ter se
intenzivno ukvarjajo z mlečno živinorejo. Največ oddajajo v Apaški
kotlini Žepovci, ki so celo na prvem mestu v celotnem zbiralnem okolišu
(14.388 litrov v septembru 1952). Za njimi le malo zaostajajo Podgorje,
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Stogovci, Ziberci, Šegovci in Črnci. Apače porabijo precej mleka zase,
Lutverci pa ga oddajajo tudi bližnji Radgoni. Poudariti je veliko močnih
zbiralnic na razmeroma majhnem prostoru. Zanimivo je, da celo južno
obrobje precej prispeva in prevaža mleko do glavnih zbiralnic ob cesti.
Dolina Zgornje Ščavnice je polna travnatih zemljišč, vendar oddaja
razmeroma malo mleka. Nekaj več le Zgornja Ščavnica in Benedikt po
zaslugi tamkajšnje kmečke zadruge oziroma zadruge v Drvanji, ki prevaža mleko do zbiralnice v Benediktu. V Pesniški dolini ta proga ne
zbira več, razen v Spodnjem Porčiču. Kljub temu pripelje v mesto največji tovor, v septembru 1952 84.345 litrov mleka ali povprečno 4218 litrov na zbiralnico.
Pesniška proga. Ta proga samo malo zaostaja za obmursko. Mleko
zbira v dolini Zgornje Pesnice ter v sosednjih dolinah. V označeni dobi
ga je nabrala 65.889 litrov, kar da povprečno 3875 litrov na zbiralnico.
Z zbiranjem začne na državnem posestvu Plač ter nadaljuje pot v Svečino, Bubnar, Lepi dol, Počehovo. Vse to so socialistični obrati, brez
katerih bi ta predel zbral le malo mleka. Veliko več prispeva Pesniška
dolina okrog Pesnice in Pesniškega dvora (13.9201), ki je za Zepovci
najboljši oddajalec mleka v vsem zbiralnem okolišu. Proizvodnja mleka
je v tem predelu še znatno višja, vendar ga veliko kmetje sami spravijo
v bližnji Maribor.
Jakobska proga. Ta proga zbira mleko v osredju Slovenskih goric.
Videli smo, da je tam malo mlečne živine, kar se pozna tudi pri zbiranju
mleka. Močnejših zbiralnic v osredju Slovenskih goric pravzaprav ni, s
čemer je podčrtana gospodarska usmerjenost k vinogradništvu. Mlečna
živina je namenjena za drugo. Sicer je pa tam mlečna pijača v skromni
veljavi. Problem konec koncev ni samo gospodarskega, marveč socialnega
značaja, kar je precej znana stvar. Omembe vredno količino mleka prispevajo samo v Dolini Ščavnice Zgornja Ščavnica in v dolini Pesnice
Zamarkova. V celoti zbere ta proga 31.010 litrov mleka ali 1938 litrov
povprečno na zbiralnico.
Nekaj podobnega moremo reči o lenartski progi, ki zajema južni del
Slovenskih goric tja do Cerkvenjaka. V omenjeni dobi je nabrala
32.378 litrov mleka, kar da povprečno 2494 litrov na zbiralnico. Razlika
je znatna in gre na rovaš Pesniške doline, ki pripeva največ. Prispevek
bi bil lahko večji, če bi ne bilo močvirnih in slabih travnikov. Največ
prispeva Šmarjeta po zaslugi KDZ.
Draoskopoljska proga. Sega na Dravsko polje, ki je pomembno
živinorejsko področje. To je razvidno tudi iz te strani, saj je ta proga v
septembru 1952 dala 50.545 litrov mleka, kar znaša povprečno po 4212 1
na zbiralnico. Dravsko polje oddaja torej največ mleka v mariborski
okolici, če izvzamemo Apaško kotlino. Tudi tu se je izkazalo socialistično zadrugarstvo. Kot primer navajam zadrugo v Račah, ki zbere
dobro petino vsega, na tej progi oddanega mleka. Dokaz več, kako je
mlečni živinoreji potreben kar največji obrat.
Dravska proga zbira mleko po obdravskih vaseh vzhodno od Maribora. Ker je mesto blizu, j« iz te proge slab dotok. Povprečno je zbiralnica na tej progi oddala le po 1800 litrov mleka, Brez zadrug v Hočah
in Razvanju bi bilo še znatno slabše.
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Poljčanska proga vodi najdlje, in sicer vse v dolino Dravinje. Ta
proga se skoraj ne izplača, saj je nabrala septembra 1952 le 33.195 litrov
mleka, ali 1508 litrov na zbiralnico. To je od vseh prog najmanj, čeprav
prirodni pogoji v dolini Dravinje ne morejo biti najslabši. Res je, da
precej mleka porabita Slovenska Bistrica in Poljčane, vendar to ne opravičuje slabe mlečne živinoreje v tem predelu. Trudijo se vendarle nekatere zadruge, kakor kaže primer Črešnjevca ali Laporja.
Maribor oskrbujejo z mlekom prvenstveno Apaška kotlina, dolina
Zgornje Pesnice in Dravsko polje. Nekaj malega prispevajo še ostali
deli Slovenskih goric in Dravskega polja, prav nič pa ne dajeta Pohorje
in Kobansko. Nabrana količina mleka Mariboru le približno zadostuje,
kakor bomo videli v naslednjih odstavkih. Ob večjih zahtevah prebivalstva in ob večji predelavi bi v mestu mleka kmalu manjkalo. Kam naj
se tedaj obrne, če ne na bližnje Pohorje in Kobansko? Ali pa bo treba
zbiralno mrežo razširiti, če bo to sploh še mogoče. Vzhodni del Slovenskih
goric gravitira k središčem Murske ravni ter Prlekije, Dravsko polje pa
vsaj deloma gravitira k Ptuju. Tu je problem, ki ga bo treba kmalu
reševati.
Sedanje zbiralno omrežje je ostalo blizu mesta. To pomeni, da sega
zbiralno omrežje najdlje ca. 30 km daleč, in sicer v dolino Dravinje in
Apaško kotlino. Če primerjamo dovoz mleka v Maribor po pasovih, od
katerih je prvi oddaljen od mesta do 5 km, drugi od 5 do 10 km itd.,
se nam nudi sledeča podoba: Prvi pas oddaja le malo mleka, in sicer le
9800 litrov (v septembru 1952), čeprav je krog in krog Maribora. Iz tega
pasu pride večina mleka v Maribor po drugih poteh, bodisi da ga kmetje
sami prinašajo, bodisi da hodijo Mariborčani sami ponj. Drugi pas je
razdeljen na slovenjegoriški in dravski odsek. Približno taki so še naslednji pasovi, le da so krajši in bolj predeljeni na slovenjegoriški in
dravskopoljski odsek. V Slovenskih goricah oddaljenost ne pomeni skoraj
nič z ozirom na množino mleka, ki ga v vsakem pasu zberejo, pač pa na
Dravskem polju.
Spodnja tabela, kjer je oddaljenost zbiralnic označena s številkami I.
do VI., kar pomeni ustrezajočo oddaljenost od Maribora, daje lep pregled o tem. Preračunano veljajo za posamezne pasove te-le količine
zbranega mleka (septembra 1952):
Drav. p.
I. ( 0— 5 km)

SI. gor.

9.800

II. ( 5—10 km)

76.420 = (24.532 + 51.888)

III. (10—15 km)

67.287 = (28.670 + 38.617)

IV. (15—20 km)

61.889 = (15.534+ 46.355)

У. (20—25 km)

. 60.776 = (12.148 + 48.628)

VI. (25—30 km)

. 66.654 = (17.783 + 48.871)
342.826 litrov mleka.

Številke v oklepajih pomenijo v ustrezajoči oddaljenosti zbrane
količine mleka na dravski in slovenjegoriški strani. Najbližja okolica
Maribora je prispevala torej 98001, Slovenske gorice 234.3591 in Dravsko
polje 88.667 litrov mleka.
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i mm2 površine vsakega kroga
na karti pomeni 45 litrov zbranega mleka.
Največji krog, za zbiralnico
Zepovci, pomeni 14.388 litrov
zbranega mleka.

Preskrba Maribora z mlekom

Končno še besedo o tem, koliko mleka porabi Maribor. Na žalost
sem mogel zbrati le nekaj malega podatkov za povojna leta; za prejšnja
leta podatkov ni.
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.
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Od leta 1948 do leta 1952 je podjetje »Mleko« zbralo povprečno
vsako leto 3,553.270 litrov mleka, na mesec 296.106, na dan 9.870. To je
povprečno zbrana količina, ki pa ni bila v celoti razdeljena potrošnikom.
Približno desetino tega je bilo predelanega za mlečne izdelke in je treba
to odšteti. Maribor ima nekako 60.000 potrošnikov, ki si razdelijo vsak
dan ca. 9000 litrov mleka, ki jim ga nudi podjetje »Mleko«. Preračunano
pomeni, da odpade na potrošnika pol drug deciliter mleka na dan. Dejanska poraba je nekoliko višja zaradi privatne oskrbe in smemo računati s količino 12.000 litrov na dan porabljenega mleka. Po tem računu
odpade povprečno na dan na potrošnika 2 del mleka, na leto pa kakih
73 litrov. Vsekakor je ta količina znatno premajhna, saj bi moralo biti
mleko sestavni del prehrane vsakega delovnega človeka.
O preskrbi z mlekom po posameznih področjih moremo reči naslednje. Pozimi ima živina slabo krmo; seno je slabo in nima potrebne
vitaminske in beljakovinske vrednosti. S senom je potrebno ravnati drugače prav tako, kakor je treba živini v večji meri pokladati močna
krmila (pšenični otrobi, oljne pogačice itd.). Brez silaže ne bo mogoče
shajati, kadar bomo želeli zavreti zimski padec mlečnosti. Res je, delno
gre na račun teljenja in posebnih zahtev kmetskega prebivalstva v tem
času (pitanje svinj v novembru in decembru). To odseva celo iz primerjave letnih količin zbranega mleka, n. pr. v letu 1949 (ko so mleko odkupovali in leta 1952 (ko se je uveljavila svobodna prodaja). Y tem letu
se kaže padec malodane v vseh mesecih, ali najmočnejši prav v novembru. Spomladanski meseci kažejo očitno tendenco dviganja, kar je po
svoje spet znak nezdravih pojavov kmetskega gospodarjenja.
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THE MILK SUPPLY FOR MARIBOR
Janez

Zupančič

Maribor, the most important industrial town of Slovenia, is supplied with
milk mainly in two ways. First of all, milk is delivered to the inhabitants of
the town directly by the producere, peasants of the immediate agrarian hinterland of the town. All the rest of the milk is imported and sold by the business
enterprise that markets the milk products. For this purpose it has organized
the collection of milk in the remoter surroundings. The lorries bring from
seven, directions the milk from this area daily into the town. In September 1952
342.826 litres of milk were transported into Maribor. The area that delivers
milk comprises the north-western part of the Slovenske Gorice between the
rivers Drava and Mura, including the dale of Apače (this area delivers 70,3 %
of milk), and Dravsko polje together with the Dravinja valley (this area delivers 29,7 % of milk),. The much higher, mountainous, and wooded regions of
Pohorje and Kobansko, deliver almost no milk, the transportation being too
difficult there. Thus the main region supplying milk are the hilly, well cultivated Slovenske Gorice with a good and comparatively progressive cattlebreeding. The cooperative farms in the dale of Apače deliver important quantities of milk, too. The flat Dravsko Polje itself is rather important as a stockfarming area, but here the stock farming has been concentrated mostly in the
breeding of pigs. With the exception of the closest surroundings of the town
the whole area delivering the milk has been only recently directed to the
dairying, a fact that is important if one takes in consideration the speedy
growth of the town.
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