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PRESKRBA CELJA Z MLEKOM 

Veliko potrošnjo mleka v Celju kri je njegova agrarna okolica, za 
katero pomeni Celje industrijsko, trgovsko, prometno, kulturno in 
upravno politično središče. V dobi našega popisa so skrbeli za mleko 
v Celju trije prirodni predeli: 1. ravnina ob Savinji, sestavljena iz alu-
vialnih rečnih odkladnin in trdno sprijetih pleistocenskih prodov in 
peskov; 2. živahno razrezano gričevje med Bohorjem, Rudnico, Donačko 
goro, Bočem in Konjiško goro, ki je povečini iz pliocenskih sedi men tov, 
miocenskih marinskih laporjev in lapornatih peščenjakov; le-ti so po-
nekod pomešani z grohom in apnencem; 3. predgorje Savinjskih Alp in 
Karavank. Tu so najbolj razširjeni triadni apnenci, ki v Gozdniku, 
Mrzlici, Bohorju in drugih posavskih hribih prekr iva jo paleozojske 
plasti. Triada prevladuje tudi na višjem severu in zahodu, kjer so jo 
mestoma zakrile eruptivne kamenine. 

Posavsko hribovje, široke Dobrovlje, nizka Poniška planota, Paški 
Kozjak s Selnico in ostalimi vzhodnimi izrastki vežejo pokrajino z večjo 
prirodno skupnost. 

Zmerno topla poletja (julij: Celje nadmorska višina 234 m, 20,2° C; 
Dobrna n. v. 360m, 18,40 C; Laško n. v. 224m, 18,9° C; Rogatec n. v. 307m, 
17,4 C); hladne zime (januar: Celje —1,9° C, Dobrna »—2,3°C, Laško 
— 0,7° C, Rogatec —3,6° C, — toplinski obrati! [6]) in dovolj padavin (7) 
(povprečno 1000—1200 mm na leto; Celje 1116 mm, Laško 1206 mm, Go-
milsko n. v. 294 m, 1104 mm, Vojnik n. v. 285 m, 1121mm) razporejenih 
dokaj enakomerno od aprila do oktobra (71 °/o vseh letnih padavin) so na 
omenjeni petrografski osnovi ustvarili v Savinjski dolini izprano pod-
zolirano prst (10). V nekoliko man j namočenem gričevju na vzhodu 
(Šmarje pri Jelšah n. v. 227m, 1050mm; Kostrivnica n. v. 295m, 1046mm; 
Buče n. v. 222 m, 1079 mm; Rogaška Slatina n. v. 230 m, 1107 mm letnih 
padavin [7]) prevladuje rjava degradirana lapornata prst ali slabo rodo-
vitna in vlažna ilovnata zemlja (10), primerna za obdelovanje le na bolj 
nagnjenem svetu. Podrobne klimatske in pedološke prilike so seveda 
bolj raznolike. 

Koliki del skupne površine izkorišča živinoreja? 
Po podatkih za leto 1954 je na živinorejo odpadlo 34% vse po-

vršine (4). Pr i tem smo upoštevali travnike, pašnike, senožeti in polja . 
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zasajena s krmilnimi rastlinami: z deteljo, z zeleno koruzo, lucerno ipd. 
Šaleškega in zgornjega savinjskega območja nismo vključili v zbiralno 
mrežo, ker v času popisa dolini nista pošiljali mleka v Celje. Nerodovitno 
zemljišče obsega 3,4°/o vse površine (4) v okra ju in bistveno ne spremeni 
razmerja med kmetijskimi kategorijami. D a si bomo mogli laže tolma-
čiti priloženo karto in navezanost Celja predvsem na vzhodno mlečno 
zaledje, si z neka j podatki oglejmo travno površino in število mlečne 
živine po novih gospodarskoupravnih enotah — komunah. 

Slabo rodovitni, gričevnati in hriboviti svet kozjanske (40% živino-
rejske površine), planinske (41%), deloma šmarske (38%) in šentjurske 
komune (4) (37%), je kmeta usmeril bolj k živinoreji kot k poljedelstvu, 
sa j sta travnik in pašnik poleg sadovnjaka mnogokje še najbol j renta-
bilni kmetijski površini in bi jima bilo treba posvetiti še več pažnje. 
Od 28% do 36% travne površine imajo sedanje občine: Celje, Vojnik, 
Laško, Vransko, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice in Žalec. Koliko 
polja so namenili živini in koliko žitaricam oziroma industrijskim rast-
linam, je različno in se ravna po obsegu ornih arealov, kategoriji zem-
ljišča in vrednosti pridelka. Tako imajo komune Žalec, Šentjur in Slo-
venske Konjice veliko več orne površine, zasejane s krmilnimi rastlinami, 
kot v Kozjem ali Planini, k je r pa je travnikov in senožeti dvakrat več 
kot n j iv in vrtov (4). Kozje in Planina sta na splošno gospodarsko naj-
bolj pasivni občini v celjskem okraju in jima bo treba vsestransko pri-
skočiti na pomoč, da bo Bohor s Kozjanskim vstal tudi v gospodarskem 
življenju kakor je zažarel v NOB. 

Po štetju z dne 15. j anuar ja 1955 redijo v celjski zvezi komun 
31369 krav (164 glav na 1000 prebivalcev, povpreček za Slovenijo 169 glav 
na 1000 prebivalcev [4]). Število krav je od k ra ja do k ra ja različno in 
odvisno od krmilnih sredstev, pri čemer mislimo na kvaliteto in kvanti-
teto krme. Usmerjenost živinoreje diktira potrošnja in s tem zvezana 
I>rodajna cena pridelkov. Žalska komuna je teritorialno najobsežnejša 
v celjski zvezi in je sestavljena iz bivših občin Braslovče, Gomilsko, 
Griže, Petrovče, Polzela, Prebold, Šempeter, Tabor, Žalec, Dobrna (delno), 
Šmartno v Rožni dolini (delno) in Velenje (delno). Na videz visoka šte-
vilka, 4861 krav (180 na 1000 prebivalcev) (4), nas zato ne preseneča, ker 
je tudi potrošnja mleka velika, zlasti v večjih naseljih s številnimi de-
lavci in nameščenci, kot n. pr . v Žalcu, Preboldu in Polzeli. Čeprav 
v Spodnji Savinjski dolini živinoreja ni glavna živinorejska panoga in 
le v manjš i meri zalaga z mlekom celjski trg, da je ena krava povprečno 
1400 litrov mleka na leto, kar je za približno 300—400 litrov več kot na 
Kozjanskem (3). Vzrok za to tiči v nizkem procentu delovnih krav 
(22%), v sodobneje urejenih hlevih, komercialni reji in tečnejši krmi. 
Večja mehanizacija pri kmetijskem delu je občutno znižala število de-
lovnih krav, a dobre prometne poti, zlasti cesta Celje—Vransko—Ljub-
ljana, omogočajo hitrejšo in cenejšo dobavo mleka potrošnikom. Živino in 
žito je v dolini zasenčil hmelj, ki v dobrih letinah da je kmetu dovolj 
sredstev za nakup potrebnih živil in še k a j več. 

Število krav se v občinah Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje in 
Kozje giblje od 3287—2083 glav (Kozje 260 glav na 1000 prebivalcev), 
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v vseh ostalih občinah je število manjše, n. pr. : Planina 916 (305 glav 
na 1000 prebivalcev), Vransko 62? glav (312 glav na 1000 prebivalcev) 
i. t. d. (4). 

Čim hujši in daljši je napor živine, tem manjša je količina mleka, 
Tako računajo , da pr i 120—140 delovnih dneh v letu namolzejo ob 
srednje izdatni krmi 500, 600, celo 700 litrov mleka man j kot običajno (3). 
Y to skupino uvrščamo nekatere kmetije v planinski in kozjanski občini, 
ki pa kl jub temu oddaja jo mleko, da si s prodajo nabavijo najnujnejše . 

Agronomi često poudar ja jo ugodne prirodne osnove za širokopotez-
nejši in kvalitetnejši razvoj živinoreje v celjski kotlini. Podnebje ustreza, 
tla bi se dala v t e j smeri dobro izkoristiti, le premalo je še naprednih 
živinorejcev in materialnih možnosti, da bi se hektarski donos krmilnih 
rastlin izboljšal. Premalo se še uporabl ja jo umetna gnojila, kolobarjenje 
kul tur je večkrat enolično, detelje lucerne še mnogi ne znajo dovolj 
ceniti, da ne govorimo o soji, ki so jo začeli uvajat i šele v zadnjih letih 
in je že doslej pokazala visoko vrednost pri dvigu molznosti. Po abso-
lutni količini mleka se manjše kmetije prav gotovo ne morejo meriti 
z večjimi ali celo z zadružnimi, ker imajo več možnosti za sodobno, na-
predno živinorejo, toda osebna zainteresiranost in življenjska odvisnost 
družine od dveh ali treh krav ter neka j hektarov zemlje je vsaj tre-
nutno še vedno važen moment pri tolmačenju relativno večje molznosti 
ene krave. Izbira dobre plemenske živine in specializacija živinoreje je 
narekovala, da so kmetovalci začeli križati zelo razširjeno (80%) po-
mursko pasmo goveda, ki je sicer skromno, razmeroma dobro za vprego, 
a d a j e malo mleka, s sivorjavim, s čimer n a j bi se povečala mlečnost 
in ohranile druge dobre lastnosti. 

Po popisu živine z dne 15. j anuar ja 1955 in števila prebivalcev 
z dne 30. oktobra 1955 bi prišlo na enega prebivalca celjske zveze komun 
ob povprečni proizvodnji (letno 1200 litrov na eno kravo [3]) 0,53 litra 
mleka na dan. Razumljivo je, da se letni povpreček mleka na eno kravo 
spreminja od k ra ja do kra ja , od kmetije do kmetije, na splošno pa se 
giblje od 900—1400 litrov. Če bi se morala celjska občina sama pre-
življati z mlekom, bi vsak Celjan dobil dnevno le 0,20 litra (1300 litrov 
na eno kravo na leto). Oglejmo si dnevni obrok mleka še v nekaterih 
drugih občinah! V žalski občini pr ide na eno osebo dnevno 0,62 litra 
mleka (1300 litrov na eno kravo), v šentjurski 0,69 litra (letno 1200 litrov 
na eno kravo), v .šmarski 0,60 litra (1200 litrov na eno kravo), v kozjan-
ski 0,64 litra (letno 900 litrov na eno kravo), v planinski 0,67 litra (letno 
900 litrov na eno kravo) itd. 

Navedeni dnevni povprečki ne morejo biti popoln odraz številnih 
činiteljev, med katerimi smo upoštevali število krav, prebivalcev, dni 
v letu, povprečno letno molznost ene krave, ki je zopet odvisna od šte-
vila delovnih dni, hranilne vrednosti krmil in splošne naprednosti ozi-
roma zaostalosti živinoreje v posameznih upravnih enotah. Mnogo nam 
takšni podatki ne razkrijejo, neka j nam pa vendar povedo, in sicer, 
kakšna je trenutna slika mlečne živinoreje v vzhodnih in zahodnih obči-
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nah, k j e mora Celje iskati mleko in kako zvišati dosedanjo molznost 
krav v označenih občinah. 

Leta 1948 je »Mleko-prometc prodal v Ce l ju 2,053.158 litrov 
mleka (1), to se pravi, da bi mogel t akra t vsak meščan popiti dnevno 
0,27 l i tra mleka (leta 1950 0,24 litra). Če p r imer jamo zgornj i povpreček 
s povprečkom o molzni zmogljivosti, preračunani na enega prebivalca 
v cel jski zvezi komun v letu 1954 (0,53 litra), vidimo, da je prvi za 
polovico manjši , to re j ima Ce l je vse možnosti, da z razšir jeno pre-
skrbovalno in odkupno mrežo zajamči naraščajočemu prebivalstvu po-
trebni dnevni obrok mleka. Za leto 1952 nismo izračunali povprečka. 
ker nimamo točnega pregleda, koliko mleka se j e prodalo izven odkup-
nega p o d j e t j a po domovih. 

Poglejmo si, kakšna j e bila povprečna mesečna količina mleka 
v posameznih letih. Ker so podatki iz časa okupaci je nepopolni, na-
va jamo le podatke za povojna leta (1). 

Mesečni povprečki kažejo, da je količina mleka v povojnih letih 
naraščala (1946 100.523 li trov mesečno, 1947 123.645 litrov, 1948 171.096 
litrov, 1949 183.086 litrov, 1950 171.410 litrov) do le ta 1951, ko se j e 
sprostila prosta p roda ja mleka. Po letu 1951 se j e mesečni povpreček 
s k o r a j za polovico skrčil (1951 111.592 litrov, 1953 92.817 litrov in 1954 
94.771 litrov) (1), in to iz nas lednj ih vzrokov: 1. odslej so k m e t j e sami 
prodaja l i mleko na trgu, oziroma ga raznašali po domovih s t rankam; 
2. presežek mleka so predelal i v maslo in ga na isti način razprodaja l i ; 
3. ker se j e kmetom zdel dohodek s p roda jo mleka prenizek, so ga zato 
r a j e porabil i doma, bodisi zase, bodisi za svinje. Koliko mleka se j e 
prodalo na živilskem trgu v mestu od 1945 do 1953, ni znano, ker o tem 
niso vodili evidence. Na razpolago nam je samo številka za leto 1954, 
ko se je mesečno prodalo povprečno 1849 litrov mleka (2). 

Količina zbranega mleka v povojnih let ih: 
1946 1947 i 1948 

Januar 58.823 87.001 79.629 
Februar 80.341 98.035 121.743 
Marec 96.168 129.912 84.333 
April 64.551 88.788 172.395 
Maj 89.908 101.921 122.012 
Jun i j 105.171 129.666 528.601 
Ju l i j 109.376 161.153 240.815 
Avgust 145.089 175.910 219.781 
September 159.398 188.858 232.028 
Oktober 151.477 159.745 213.209 
November 83.961 90.689 132.479 
December 62.024 72.063 106.133 

Skupno 1,206.287 1,483.741 2,053.158 
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1949 1950 1951 

Januar 193.259 124.654 112.342 
Februa r 203.935 149.320 172.630 
Marec 201.861 214.919 172.659 
April 120.352 201.409 128.592 
Maj 128.099 260.327 139.858 
Juni j 210.696 254.475 • 93.334 
Ju l i j 173.345 176.198 95.960 
Avgust 232.606 178.005 105.397 
September 274.615 163.718 111.948 
Oktober 208.194 143.887 91.514 
November 135.450 109.189 60.413 
December 114.629 80.830 54.466 

Skupno 2,197.041 2,056.931 1,339.113 

1952 1953 1954 

Januar 95.169 87.205 90.051 
Februa r 109.417 87.079 88.308 
Marec 89.064 79.820 96.703 
April 133.193 52.281 82.519 
M a j 147.629 79.948 97.127 
Jun i j 168,264 98.992 89.213 
Ju l i j 127.187 105.465 101.768 
Avgust 125.133 126.475 102.035 
September 126.129 101.307 108.848 
Oktober 104.863 100.017 111.499 
November 71.612 97.561 91.294 
December 60.856 97.659 97.893 

Skupno 1,358.516 1,113.809 1,137.258 

Mesečna količina mleka doseže v posameznih letih, višek t r ik ra t 
v septembru (1946, 1947, 1949), dvakrat v juni ju (1948, 1952), enkrat 
v maju (1950), enkrat v avgustu (1953), enkrat v oktobru (1954) in enkrat 
v marcu (1951) (1). 

Najnižje količine p a beležijo zimski oziroma zgodnjepomladanski 
meseci. Vzroki za kolebanje mesečnih količin so podobni kot jih navaja 
tov. Vreča Zeljka v razpravi »Preskrba Ljubl jane z mlekom« (Geograf-
ski vestnik 1953). 

Organizacija preskrbe mleka v Cel ju je še zelo mlada, ka j t i v stari 
Jugoslaviji je bila preskrba v rokah privatnih mlekarfi. Le-te so imele 
povečini stalne dobavitelje, ki so ga vozili ali prinašali v mlekarne. 
Prodajalne so prodajale mleko v nepredelanem stanju, ker ni bilo takrat 
nobene centralne mlekarne s potrebno tehnično opremo. Mnogo mleka 
pa so kmetje prodali neposredno svojim stalnim strankam. 
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Med okupacijo so Nemci zaradi boljše in hitrejše preskrbe organi-
zirali prvo centralno mlekarno, ki je začela obratovati septembra 1942. 
Opremili so jo z vsemi potrebnimi novimi stroji s primerno zmoglji-
vostjo. To je narekovala kontrola nad proizvodnjo mleka in garantirana 
preskrba. S tem v zvezi so odpadle privatne zbiralnice, ker so morali 
kmet je zaradi obvezne oddaje dostavljati mleko v državne zbiralnice. 
Istočasno je bila tudi osnovana zbiralna mreža na terenu z naslednjim 
odkupnim območjem: Spodnja in Zgornja Savinjska dolina do Trojan 
in Luč, Šaleška dolina, južni del Mislinjske doline, južno obrobje Po-
horja (Konjice, Poljčane) preko Kozjanskega do Brežic in Save. Mleko 
so v Celje dovažali s kamioni. V centralni mlekarni so ga pasterizirali 
in ga v prodajalnah prodajal i potrošnikom na živilske nakaznice. Iz po-
snete smetane pa so delali surovo maslo in z n j im oskrbovali bolnice in 
druge zdravstvene ustanove. Y prvih letih okupacije so na omenjenem 
območju odkupili dnevno 5000—12.000 litrov mleka. Zadnje leto se je 
količina mleka kl jub poostrenim ukrepom zmanjšala, in to zaradi padca 
števila goveje živine in zaradi vedno večjega upora proti okupatorju (1). 

Od juni ja 1945 do 1947 je bilo »Mleko-Celje« podružnica central-
nega podje t ja »Mleko« v Ljubljani . Celje pa je imelo še svoji dve po-
družnici v Šmarju pri Jelšah in v Radečah. Obseg odkupnega teritorija 
se v primeri s stanjem med okupacijo do leta 1947 ni bistveno spre-
menil (1). 

Leta 1947 se j e »Mleko-Celje« osamosvojilo, ker se je d i rekc i ja 
v Ljubl jani ukinila. Osamosvojila se je tudi mlekarna v Šoštanju, Polj-
čanah in Slovenjem Gradcu, medtem ko se je v Radečah zaradi pomanj-
kanja mleka ukinila. Manjši teritorij je odslej dajal tudi manjšo količino 
mleka, ki pa se poveča decembra leta 1952, ko se celjskemu okraju pri-
ključi del ukinjenega poljčanskega okraja. 

Oktobra meseca leta 1953 se naziv p o d j e t j a p re imenuje v »Pod-
j e t j e za odkup in predelavo mleka — Mleko Celje«. Leta 1955 pa to 
p o d j e t j e mestne občine prevzame O k r a j n a zadružna zveza. Do leta 
1951 so skrbele za odkup mleka na terenu kmet i j ske zadruge. Nato so 
delo opravl ja l i plačani pover jeniki . Denar za mleko pa j e centrala 
plačevala kmetom sama. Leta 1955 k u p u j e j o in p laču je jo kmetom 
mleko zopet kmet i j ske zadruge (1). 

Povprečno ima podje t je 90 zbiralnic, ki med letom po potrebi na-
raščajo ali se krči jo . V letošnjem letu (1. septembra 1955) se j e z novo 
upravnopolitično razdel i tvi jo cel jski zvezi komun pr ikl juči l še bivši 
šoštanjski ok ra j , s čimer se j e razširila zbiralna mreža na Zgornjo 
Savinjsko in šaleško dolino. 

Vedno večje potrebe prebivalstva n a r e k u j e j o g radn jo nove mle-
ka rne z ustrezno zmoglj ivostjo. V ta namen p r i p r a v l j a j o načrte, po 
kater ih n a j bi zgradili mlekarno z dnevno zmoglj ivost jo 20.000 litrov 
mleka. Predvidoma bi v t reh letih zrastla nova mlekarna ob Mari-
borski cesti, na mej i med proizvodnim in potrošnim središčem, k j e r 
so ugodne prometne zveze. Nova mlekarna bo oddala letno tudi 3 mili-
jone litrov mleka v Zasavje, k je r so tržni viški mleka manjši, kot je 
potrošnja. Z gradnjo nove mlekarne bodo dane možnosti za medsebojno 
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kooperaci jo p tu j ske in cel jske mlekarne. У času niž je laktaci je v celj-
skem področju bo priskočila na pomoč ptu jska mlekarna in obratno (8). 

Že uvodoma smo nakazali, da je vzhodno obrobje Celjske kotline 
izrazito agrarnega značaja brez večj ih industr i jskih pod j e t i j in da 
zaradi tega izkazuje tudi presežek mleka. Zato nas ne čudi, da sta 
dali koz janska in planinska proga v letu 1952 okrog 80% vsega do-
s tavl jenega mleka v Cel je (meseca avgusta 86,3%). 

У Ce l j e dovažajo kamioni dnevno mleko po štirih progah: koz jan-
ski, planinski, savinjski in v i tan jsk i (1). 

Izdelali smo kar to za mesec avgust leta 1952, k i nam pokaže, ka ter i 
k r a j i so da ja l i mleko, koliko in kako so ga dostavl jal i v Cel je oziroma 
do k r a j e v n i h zbiralnic. 

K o z j a n s k a p r o g a . Na te j progi so vozili kamioni iz Celja—Nova 
vas—Crnolica—Slivnica. Y Slivnico so pripeljali vozniki mleko po cesti 
iz naselij ob Dobrinjskem potoku: Volčja jama. Sv. Štefan, Grobelce in 
Rakitovec. Iz Slivnice je vozil kamion v Jelce—Zeger—Prevorje—Le-
siono. Semkaj so pripeljali mleko iz Zagorja, Borovca in Ledinšce. Na-
dalje je kamion pobiral mleko v Ješovcu, Groski, Bučah in Prelaskem. 
V Prelasko pa je pripeljal voznik precejšnje količine mleka iz Lastnica 
(5303 litre na mesec) in Sedlarjevega 3603 litre mesečno). Iz kar te se 
razvidi, da so dajal i največ mleka na tej progi ravno najbol j oddaljeni 
in odmaknjeni kra j i ob hrvaško-slovenski meji v porečju Sotie. S tem 
je posebej poudarjena gravitacija tega predela k Celju kot velikemu 
potrošnemu središču. Ob Sotli navzgor se je avto ustavil v Golobinjeku, 
Imenem, k je r je sprejel pripel jano mleko iz Verač, v Podčetrtku in Sodni 
vasi; sem pripel jejo mleko kmetje iz Tinjske doline (Babna gora, Loka, 
Zg. Tinjsko in Roginjska gorca). 

Zelo velika zbiralnica je v Pristavi, ki zbira mleko od Sv. Eme in 
Zibike (skupno 11.573 litrov na mesec). Ko se vrača proti Celju, se ustavi 
v Stranjah, Šentvidu, Grobelnem, Stopčah, Šent jur ju . Y Dole pripeljejo 
mleko izpod Konjiške gore (Dramlje, Laze, Trnovec) in Cecinja, Ožbalta 
in Primoža. Zadnji postajališči na povratku v Celje sta Goričica in Pro-
seniško, k je r pobere mleko iz Ljubečne. 

Avgusta meseca 1952 je ta proga dala 56,4% (68.733 litrov) vsega 
v Celje dospelega mleka. 

Od leta 1953 se je v mlečnih mesecih (od maja do oktobra) kozjanska 
proga skrčila in preusmerila od Slivnice na Loko pr i Zusmu, Sodno vas, 
Pristavo, Šmarje pri Jelšah in Celje. Ker je Celje lahko svoje potrebe 
kr i lo iz b l ižn je okolice, j e preosta ja lo mleko v obsotelskih vaseh od 
Lastnica do Sodne vasi. Zato je bila ustanovl jena v Imenem sirarna. 
Podobni razlogi so narekovali otvoritev nove sirarne v Šmarju pri 
Jelšah (1). 

P l a n i n s k a p r o g a . Planinska proga se je držala do Črnolice iste 
poti kot kozjanska, potem pa je zavila proti jugu in je vodila direktno 
do Marofa, kamor so pripeljal i mleko iz Henine. Na poti iz Marofa 
v Šentvid so naložili mleko v Dežnem; nazaj grede v Planini, Gračnici, 
Mrzlem polju. Večjem brdu, Dobju in Vezovju. Iz Kalobja so pripeljali 
mleko do ceste. Iz Vezovja je nadaljeval avto pot v Celje čez Šentjur. 
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Po količini zbranega mleka je planinska proga (29,9 °/o, 36.483 litrov) 
zaostajala za kozjansko. 

Iz istih vzrokov kot pri kozjanski progi se je ukinila v poletnih 
mesecih tudi planinska proga (leta 1954). Od takrat se predeluje mleko 
poleti v novo ustanovljeni sirarni v Planini (1). 

V i t a n j s k a p r o g a . Na tej progi je avto zbiral mleko v Škof ji vasi, 
Arclinu, Vojniku, Ivenci in Frankolovem kot zadnji postaji. Na povratku 
je v Višnji vasi natovoril mleko, pripeljano z vozom iz Lemberka in 
Strmca. Iz Vojnika je zavil mimo Brezove v Šmartno v Rožni dolini in 
se vračal mimo Lopate v Celje. Vasi Gorida, Zalog, Medlog in Babno 
so z vozom dostavljale mleko v Celje, prav tako tudi Trnovlje. 

Od spomladi 1954 se je ta proga podaljšala na Stranico—Slovenske 
Konjice—Tepanje—Z g. Grušovlje—Draža vas—Loče (dovoz iz Zbelovega 
in Kobel) in naza j čez Žiče (dovoz iz Zg. Špitaliča) na Frankolovo. 

Vitanjska proga je po količini mleka na zadnjem mestu s 4,5 °/o 
(5358 litri). 

S a v i n j s k a p r o g a . Na savinjski progi so zbirali mleko v Šent-
ruper tu , v Gra j sk i vasi, Ojs t r i šk i vasi, Taboru, Kapli, Gomilskem, Ka-
menčah, Braslovčah, Malih Braslovčah, Or l i vasi in Šempetru. Sem so 
pr ipel ja l i mleko vozniki iz Založ, Zg. in Sp. Grušovelj . Manjše količine 
mleka so oddali še v. Podlogu, Vrb j u, Petro včah, Ar j i vasi, Dreš in j i 
vasi in Levcu. Savinjska proga je prispevala Celju komaj 9,2% (11.195 
litrov) mleka. 

S priključitvijo šoštanjskega okraja k Celju (1. septembra 1955) se 
je ustanovila posebna proga za Zgornjo Savinjsko dolino. V zimskih 
mesecih kupu je jo mleko v Gornjem gradu, Novi Štifti, Nazarj ih, Mozirju, 
Gorenjem, Šmartnu ob Paki, Letušu in ga s kamioni preko Šentruperta 
prevažajo v Celje. Poleti pobira mleko v Zgornji Savinjski dolini in šale-
ški dolini šoštanjska mlekarna. Takrat vozi kamion iz Šoštanja čez Gore-
nje, Mozirje, Rečico, Radmirje, Novo Štifto, od koder se vrača na Gornji 
grad—Šmartno ob Dreti—Mozirje, k je r mu pripel je voznik mleko iz 
Ljubije in Lepe njive. Na povratku v Šoštanj pobere še mleko v Letušu, 
Šmartnu ob Paki in Gorenjem. 

Razen tega oskrbujejo poslovalnico z mlekom v Šoštanju v poletju 
še Šent janž pr i Velenju, Šentandraž, Šalek, Ravne nad Šoštanjem in 
Družmirje. Na splošno daje ta proga malo mleka. Stalno pa vozijo in 
nosijo mleko v Šoštanj, Ravne, Zavodnje in Družmirje. Ker je v zimskih 
mesecih mleka v Šaleški dolini premalo, ga dovažajo iz Celja z vlakom 
v Velenje, Šoštanj in Topolščico. 

V spodnjem toku Savinje med Celjem in Zidanim mostom se zaradi 
skromnih količin mleka ni razvila samostojna odkupna proga. Odvišno 
mleko sta tu porabili zdravilišči v Laškem in Rimskih Toplicah. V času 
sezone dopolnjuje p r iman jk l j a j celjska mlekarna, ki jim dostavlja mleko 
z vlakom. 

Zdravilišče v Rogaški Slatini oskrbuje z mlekom bližnja okolica. Po-
leti, ko je mleka več in ga ne porabijo, ga z vlakom odpošiljajo v Celje. 

Podobne so tudi razmere v Dobrni. 

334 



Preskrba Celja z mlekom 

VIRI IN LITERATURA 

1. Podatki o količini zbranega mleka in zbiralni mreži. »Mleko-Celje«. 
2. Podatek o prodaji mleka na živilskem trgu za leto 1954. Tržna uprava 

— Celje. 
3. Podatki o povprečni letni molznosti ene krave in izboljšanju živinoreje. 

OZZ Celje (inž. Marolt). 
4. Podatki o popisu živine in prebivalcev, o kategoriji zemljišč in o novi 

upravnopolitični ureditvi celjske zveze komun. Statistični urad, Celje. 
5. Ž. V r e č a : Preskrba Ljubljane z mlekom. Geografski vestnik, Ljub-

ljana 1953. 
6. A. M e 1 i k : Slovenija, Ljubljana 1935. 
7. O. R e y a : Padavinska karta Slovenije, Ljubljana 1946. 
8. »Ljudska pravica« z dne 3. decembra 1955, 14. decembra 1955. 
9. Jugoslovanska specialka 1 :100.000, list Celje in Rogatec. 

10. Orientacijska tipološko-pedološka karta Slovenije 1 : 300.000. 

L'APPROVISIONNEMENT DE LA VILLE DE CELJE EN LAIT 
Anton Sore-Zvezdana Knez-Šterbenc 

On traite, dans cet article, l'approvisionnement en lait de Celje, une ville 
industrielle de la Slovénie orientale. On constate que le lait y arrive par quatre 
routes, dont deux viennent des régions à l'ouest et deux autres des régions à 
l'est de la ville. Ce sont cettes dernières, plus purement agricoles et sans ses 
propres centres industriels, qui fournissent à la ville la plus grande partie 
(80%) du lait consommé. 


