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Izvleček

V prispevku predstavljamo organizacijeprašičerejcev pri nas. Po razvojni usmeritvi smo jih
ločili nadruštva in združenjater rejske organizacijein poskuseposlovnih združenj. Društva
so zǎcela nastajati v zǎcetku devetdesetih let prejšnjega stoletja, njihovo delovanje je v ve-
čini omejeno na območje nastanka. Krovni organizaciji slovenskih prašičerejcev sta Zveza
združenj rejcev prašičev Slovenije(ZZRP), ki jenastala leta1996, v letu 2013 paSlovenska
zvezaprašičerejcev (SZP). Predstavili smo zǎcetke in razvoj organiziranega dela v praši-
čereji na področju vzreje plemenskih živali i n selekcijskih opravil . Poslovna združenja so
Gospodarsko interesno združenje (GIZ) Prašičereja Slovenije in zadruge z dolgoletno tra-
dicijo. V današnjem času niso v celoti izpolnila pričakovanj, saj se niso razvila v močno
poslovno organizacijo proizvodnje in trženjaprašičev poceli državi.
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Abstract

Titleof thepaper: The development of t radeand businessassociationspig in Slovenia.
The paper presents various organizations of the pig producers in Slovenia. According to
development direction types of organizationwere separated into societies and associations,
and breeding organizations and businessassociations trials. Societies started to emerge in
the early nineties, their activity is often confined to region. The main organizations are
"Zveza združenj rejcev prašičev Slovenije" (ZZRP), established in 1996, and "Slovenska
zvezaprašičerejcev" (SZP), established in 2013. Wepresent thebeginningsand development
of organized activities in the areaof pig rearing and breeding tasks. Businessassociations
are "Gospodarsko interesno združenje (GIZ) Prašičereja Slovenije" and co-operatives with
a long-term tradition. Nowadays these organization forms do not met expectations due to
failure in development into apowerful businessorganization of productionandmarketing of
pigsacrossthewhole country.
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2.1 Uvod

Prašičereja kot kmetijska panoga ima v Sloveniji zelo dolgo tradicijo (Novak, 1970). Prve
oblike rejskih organizacij v prašičereji z namenom izboljšanja prireje so zǎcele nastajati v
zǎcetku 20. stoletja(Anonymous,1910). V Sloveniji j ev sedanjemčasu veliko organizacij i n
društev, ki si prizadevajo zanapredek prašičereje. Pomanjklji vost pa se kažev razslojenosti
in velikih težavah pri povezovanju prašičerejcev (Prevalnik, 2010). Kljub več organizacijam
prašičerejcev imamo slabšeorganizirano poslovnozdruženje, ki bi skrbelozaskladenrazvoj,
kakovostnospodbujanje in gospodarsko zaščito slovenskeprašičereje.

Definicijo organizacij v kmetijstvu smo povzeli po (Valenčič, 1970): “Kmetijske organiza-
cije so združenjav agrarni proizvodnji neposredno udeleženih oseb s podobnimi kmetijsko-
strokovnimi in gospodarskimi cilji: njihov namen je, da opravijo naloge, ki ji h posameznik
ne more”. Predvsem zadnji del citata bi nas moral navdati z željo po enotni povezanosti
velikega števila rejcev prašičev v močna združenja, kjer bi števil čnejši lažje in uspešneje
zagovarjali skupnastališčapri gospodarskih in politi čnih organizacijah.

Namen prispevka je nagovoriti prašičerejce k aktivnejšemu medsebojnemu sodelovanju in
skupnemu nastopu v javnosti. Organizirano delovanje rejcev prašičev je potrebno, zlasti
ob razpravi o spremembah v razvoju panoge in morebitnih problemih, ki ob tem nastanejo.
Predvsem pa je pomembno, kako se aktivnosti določene organizacije odzivajo na stanje v
prašičereji i n na kakšen način se pristopi k reševanju, saj je od tega tudi odvisno, kako
uspešno bodo problemi odpravljeni.

2.2 Ustanovev prašičerej i

Prašičerejci so povezani v več oblikah. Na eni strani so društva in združenja, ki so bolj l o-
kalno omejena, ter so namenjenaletnim srečanjem, izobraževalnim posvetom in strokovnim
ekskurzijam. Društva se povezujejo v zvezo prašičerejcev. Do nedavnega je bila krovna
organizacijarejcev prašičev Zveza združenj rejcev prašičev Slovenije (ZZRPS), v letu 2013
pa je bila ustanovljena še Slovenska zvezaprašičerejcev (SZP). Prva vzrejna središča ple-
menskih prašičev so nastala žev zǎcetku 20. stoletja, danes pa zavzrejo plemenskih praši-
čev skrbi Priznana rejska organizacijav prašičereji (PRO). Med poslovnimi organizacijami
omenimozadruge zdolgoletnotradicijo, Gospodarsko interesnozdruženje(GIZ) Prašičereja
Slovenije, ter povezovanjepomurskih prašičerejcev z namenom oblikovanjaskupnih pobud
in posredovanja le-teh državnim inštitucijam. Imamo tudi več odborov za prašičerejo: pri
Kmetijsko gozdarski zbornic Slovenije (KGZS), Zadružni zvezi Slovenije (ZZS) in Sindi-
katu kmetov Slovenije (SKS).

2.2.1 Stanovska društva in združenja ter zveza

Večinadruštev rejcev prašičev v Sloveniji j e zǎcelanastajati v zǎcetku devetdesetih let prej-
šnjega stoletja (Pribožič, 2006). Števil čno in regionalno razporejenost društev rejcev pra-
šičev po Sloveniji t ežko opišemo natančno, saj je njihova dejavnost v veliki meri lokalno
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usmerjenain se o njih malo pišev javno dostopnih mediji h. Gledenapisnevire in povzetke
po internetnih straneh so v zadnjih letih najbolj aktivni rejci prašičev sPomurja in Podravja,
saj so to območja, kjer so pogoji zarejo prašičev bolj ugodni, kot drugjev Sloveniji .

V Pomurju se omenjajo Prleško združenjerejcev kvalitetnih prašičev Prleški prašič, Pomur-
sko prašičerejsko združenje, Združenje rejcev prašičev Pomurja ter Prašičerejsko društvo
GornjaRadgonain Prekmursko prašičerejskozdruženje, ki stabili ustanovljeni v aprilu 2002
(Anonymous, 2002). Člani Prleškega združenjarejcev kvalitetnih prašičev so zaplan delav
letu 2010zapisali: prizadevanje zavzpostavitev blagovne znamkePrleški prašič, sodelovanje
na sejmu Agra v Gornji Radgoni ter dejavnosti pri povezovanju in organiziranosti prašiče-
rejcev (Vaupotič, 2010). Narednem občnem zboru Prekmurskegaprašičerejskega združenja
leta 2010so člani opozorili na slabo sodelovanje zdržavnimi inštitucijami pri razvoju rej s
plemenskimi prašiči, zato so se odločili , da bodosami izdelali predloge zaizboljšanje sta-
nja v prašičereji i n jih posredovali ustreznim inštitucijam (Kozar, 2010). V Prašičerejskem
društvu Gornja Radgona so izpostavili pomembnost enotnega in zavzetega povezovanja in
izmenjavi izkušenj z namenom izboljšati delo prašičerejcev (Černel, 2010). V Pomurju je
kar nekaj združenj prašičerejcev, po besedah selekcionista Saša Severja, pa pomurci nimajo
organizacije, ki bi skrbela zatržni razvoj pomurskih prašičerejcev (Kovač, 2010). Slabša
poslovnaorganiziranost manjših rejcev je tudi eden od vzrokovzaopuščanje rej z manj kot
15 plemenskimi svinjami.

Združenja rejcev prašičev (ZRP) s podravskega območja so: Ptuj, Ormož, Lenart in Mari-
bor. ZRP Ptuj jenastalo leta1991spristopom 29rejcev prašičev. Program dela združenjase
sprejemaletno in zajemapodročjepreventivnega zdravstvenegavarstva, prometa in označe-
vanja živali ter strokovnega izobraževanja rejcev (Pribožič, 2006). V združenju se odzivajo
na aktualneproblemev prašičereji , kar je zarazvoj prašičerejepozitivno. ZRPOrmožskupaj
s Kmetijsko svetovalno službo pri KGZ Ptuj ževeč let organiziraocenjevanje krvavic ime-
novanih čurke(Belec, 2011). Dogodek omenjamo kot primer promocije in možnosti trženja
proizvodovlokalno vzrejenih prašičev.

Na širšem celjskem območju delujeta Društvo prašičerejcev Šmarje pri Jelšah in Društvo
rejcev prašičev celjske in koroškeregije, ki je nastalo leta2000(Deželak, 2000).

Z dolenjskega in posavskega območja pa omenimo Posavsko dolenjsko prašičerejsko dru-
štvo in Dolenjsko prašičerejsko društvo, s sprejetjem statuta leta 1995. V preteklih letih
je bilo sodelovanje strokovnjakov s KGZS Zavoda Novo mesto z društvi z Dolenjske in
Posavja aktivno in razvojno podprto, v zadnjem obdobju pa so zaradi zmanjšanja sredstev
strokovni delavci z zavoda društvoma le še v pomoč pri tehničnih stvareh (Kastelic, 2012).
Leta 2003je bilo ustanovljeno Društvo rejcev krškopoljskih prašičev. Rejci v društvu pri-
spevajo k ohranjanju pasme krškopoljski prašič, skupno promovirajo in organizirajo nastop
natrgu. Oblikovali so skupno blagovnoznamko Mesninekrškopoljskegaprašiča, pod katero
prodajajo meso in mesne izdelkeprašičev naše avtohtonepasme.

Predelovalci prašičjegamesaseravnotako povezujejo, predvsem papromovirajo izdelke, ki
imajo na določenem območju že daljšo tradicijo. Takšne organizacije so npr. GIZ Kraški
pršut, Združenjeizdelovalcev zgornjesavinjskega želodcain Društvo zapromocijo in zaščito
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prleških dobrot. Društvaso bilavlagatelji zauvrstitev izdelkov iz prašičjegamesanaseznam
zaščitenih proizvodov pri Evropski uniji (EC No 510/2006a, 2006; EC No 510/2006 b,
2006; EC No 510/2006c, 2006). Kraški pršut, zgornjesavinjski želodecin prleška tunka so
uvrščeni na omenjeni seznam, kar pomeni, da jih je podtemi imeni in določenimi postopki
dovoljenoizdelovati le nadoločenih območjih.

Zveza združenj rejcev prašičev Slovenije je nastala leta 1996, ko se je povezalo devet lokal-
nih društev rejcev prašičev (Prevalnik, 2010). Med pravili delovanja ZZRPSv povezavi z
državnimi organi bi omenili sodelovanje z javnimi strokovnimi službami, spodbujanje čla-
nov k dejavnemu sodelovanju z vsemi službami, ki koristijo pri gospodarnejši reji prašičev,
sodelovanjepri pripravi in izdelavi razvojnih programov,seznanjanješiršejavnosti o težavah
in napredku v prašičereji i n sodelovanjepri sprejemanju zakonodaje, ki se tičeprašičerejske
proizvodnje.

Slovenska zvezaprašičerejcev je nastala na pobudoštirih prašičerejskih društev s Pomurja
konec aprila 2013(Grabar, 2013). Ob ustanovitvi je SZP predlagala plačlji ve nadstandarde
zaprašičerejo pomeri rejcev, uvedbo proizvodno vezanih plačil zaprašičerejo in blagovnih
rezerv zaplemenskeprašičein pitance. Ravnotako bi morali rejcem in organizatorjem proi-
zvodnjeomogǒciti sodelovanjena razpisih zatržno povezovanjein zaščititi domačo prirejo.

Dejavnost zvez(ZZRPSin SZP) je usmerjena v zastopanje interesov vseh prašičerejcev pri
državnih inštitucijah. Na eni strani so rejci z intenzivno proizvodnjo plemenskih in pitovnih
prašičev, ki imajo drugačne cilj ekot rejci, ki seukvarjajosprašičerejo nasamooskrbni ravni.
Znotraj organizacije bi se lahko oblikovale interesne skupine, ki bi povezovale člane po
usmeritvi kmetije, društvih ali načinu nastopanjana trgu.

Pri KGZS deluje Odbor zaprašičerejo. Osnovna naloga KGZ je zastopanje interesov vseh,
ki se ukvarjajo s pridelavo, predelavo in prodajo v kmetijstvu (Kramar, 2002; Anonymous,
2011). Odbor zaprašičerejo združujeveč odborov organiziranih po območnih enotah KGZS
in ga sestavljajo člani s KGZS in strokovnjaki s področja prašičereje iz drugih organizacij .
Člani odborov dajejo strokovnamnenja, usmeritve in predlogedržavnim inštitucijam. Pozi-
tivno je tudi povezovalno delo z drugimi organizacijami v prašičereji z namenom izboljšati
stanjev panogi.

2.2.2 Razvoj organiziranegadela v prašičerej i

O organiziranem rejskem delu v prašičereji najdemo vire iz zǎcetka 20. stoletja (Ano-
nymous, 1910). Za razvoj prašičereje na Kranjskem je kranjski deželni odbor leta 1910
sklenil ustanoviti deželne zavode zaplemenskeprašiče, postaje zaplemenskeprašičein pri-
pustne postaje zaplemenske merjasce. Namen deželnih zavodov je bil vzrejati plemenske
merjascein svinje zapotrebedeželnih postaj zaplemenske prašiče. Delovanje deželnih za-
vodov in postaj je bilo določeno v pravilniku s 14 členi. Med pogoji j e bilo zapisano tudi
minimalno število merjascev in svinj, ki so jih vzrejali rejci s statusom zavoda ali postaje.
Merjasci na zavoduso bili l ast deželnegaodbora, rejci so jih morali zamenjati vsako leto, da
so preprečevali parjenjev sorodstvu. Rejecjeodzavodakupil plemenskesvinjepo polovični
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ceni. Prašiči so bili označeni, lastnik zavodajevodil rodovnik, izpolnjeval dnevnik pripustov
in ostalo dokumentacijo. Prašičeso cepili proti nalezlji vim boleznim. V zavoduse ni smelo
vzrejati prašičev pasme, katereniso bile dovoljenes strani odbora. Merjascenapostaji se je
pripuščalo z domačimi svinjami, pod ustreznimi pogoji i n proti plačilu pa tudi s svinjami iz
drugih rej, vendar semerjascani smelo pripuščati vsak dan ali celo večkrat nadan. Zarazvoj
prašičerejev krajih, kjer ni bilo organiziranegarejskegadela, so bile ustanovljenepripustne
postaje zaplemenskemerjasce. Ustanavljanjepostaj zaplemenskeprašičeje spodbujal tudi
Rohrman (1910). Avtor prispevka je rejce spodbujal k reji plemenskih svinj, saj je le-ta
bolj perspektivnakot pitanje. S tem se je zmanjšal promet prašičev s Hrvaške in tihotaplje-
nje prašičev okuženih s prašičjo kugo. V tistem času sta bili na Dolenjskem dve postaji za
plemenskeprašičenakmetijski šoli naGrmu in pri g. Košaku v Mirni peči.

V Lukovici je bila leta 1912 ustanovljena Prva kranjska svinjerejska družba z o. o. (Pirc
in Rataj, 1913). Iz poročila, ki sta ga napisala ravnatelj kmetijske družbe in živinorejski
nadzornik, je razvidno, da je družbo ustanovilo šest kmetov z namenom vzrejati in prodajati
plemenskeprašičein ustanoviti pitališče zadomačeprašiče, ki so neprimerni zaprodajo kot
plemenskaroba ali se nemorejo prodati.

Pogled na razvoj prašičereje v letih pred drugosvetovno vojno je predstavil Wenko (1934).
Prašičerejanaj bi se razvijalav dvesmeri: naobmočjih, ki so bila prašičerejsko števil čnejša
in večinoma izvozno usmerjena, naj bi se vzrejal mesnatejši tip prašičev, za domačo upo-
rabo pa bi redili prašiče zameso in mast. Ob koncu prispevka avtor nagovori živinorejce
k organizirani prodaji z namenom, da bi zvišali ceno kmetijskih izdelkov v primerjavi z in-
dustrijskimi. Oblak (1938) poroča o delu rejskih središč zavzrejo plemenskih merjascev
na kmetijskih zavodih in večjih zasebnih rejah. Banska uprava je delno sofinancirala ku-
pljene merjasceiz tujine, odkupovala je tudi najboljše merjaščke in jih prodajalapo znižani
ceni rejcem pocelotni deželi (200merjaščkov letno). Na vzrejnih središčih so redili prašiče
samo ene pasme, najboljše prašiče med njimi so tudi označili . Merjasce so odbirali glede
na zunanjost, dobre rezultate plodnosti in hitro rast. Za razvoj selekcije je bila ustanovljena
strokovnaslužba, ki jenadzorovaladelo rejskih središč in promet splemenskimi prašiči.

Analizo plodnosti plemenskih svinj pri nas spremljamo odleta1953 dalje. Z enotnometodo
zbiranja in obdelave podatkov se je spremljala intenzivnost izkoriščanja plemenskih svinj
in proizvodnih rezultatov prašičev v rejskih središčih (Urbas, 1973). Leta 1959 je bilo s
Švedske in Nizozemske uvoženih večje število plemenskih živali pasme landrace zname-
nom izboljšati domačo žlahtno in požlahtnjeno pasmo in doseči boljše rezultate pitancev
(Urbas in Ločniškar, 1961). Poleg analizeplodnosti se je s postavitvijo progeno-testne po-
stajenaPrevojah leta1961zǎcelo tudi preizkušanjemerjascev. V letih 1967-1970jebilo od
skupaj preizkušenih 520merjascev odbrani zapleme 107, kar pomeni vsak peti merjasecv
preizkusu (Urbas in sod., 1971).

V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so bile dograjene večje prašičerejske farme, se
jeprašičerejadelil anafarmsko, organizirano kooperacijsko in neorganiziranoširokorejo, ki
jebilavečinomasamooskrbnain tudi najmanj perspektivna(Šalehar, 1976). Pri Živinorejski
poslovni skupnosti Slovenije jebil l eta1974 ustanovljen Odbor zaprašičerejo, v katerem so
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sodelovali predstavniki prašičerejcev ter kmetijskih in veterinarskih inštitucij . Program dela
Odbora je zajemal: določanje premij zaplemenske prašiče, sofinanciranje selekcijskega in
raziskovalnegadelater pospeševanjeprašičereje. V letu 1989jeodbor sprejel kriterije zapri-
znavanjestatusaselekcijskih in razmnoževalnih farm ter vzrejnih središč (Šalehar, 1999). Za
selekcijsko farmo je veljalo, da je imela v osnovni čredi najmanj 100 plemenskih prašičev.
Uporabljali so samo merjasce nadpovprečnih plemenskih vrednosti, za uporabo uvoženih
merjascev je bilo potrebno dovoljenje republiške komisije. Vsaka selekcijska farma je mo-
rala imeti v svojem okviru tudi testno postajo za najmanj 300živali i n organizirano lastno
selekcijsko službo. Komisija zaodbiro in priznavanje merjascev v selekcijskih središčih in
merjascev zaosemenjevanje je na seji v decembru 1996sprejela Osnovna navodila zapri-
dobitev statusa vzrejnega središča (cit. po Šalehar 1999), ki ji h je predložila Katedra za
prašičerejo, kot se je takrat imenovala Enota zaprašičerejo na Biotehniški fakulteti. V letu
1989so zǎcela nastajati vzrejna središčana kmetijah (tri na območju Pomurja), v letu 1998
pa jih je bilo že41 pocelotni državi. Od zǎcetnih 47 prodanih mladic v letu 1989, je bilo v
letu 1998iz vzrejnih središč prodanih več kot 3300mladic.

Z zakonom o živinoreji i n podzakonskimi akti (ULRS, 2002) so sespremenile zahteveglede
izvajanja rejskega programa. Rejci so dobili možnost vključevanja v rejske organizacije.
Leta 2005je bil sprejet Rejski program SloHibrid (Kovač in sod., 2005), ki je vključen v
skupni temeljni rejski program. Rejski program je bil dopolnjen leta 2012(Kovač in Ma-
lovrh, 2012). Priznana rejska organizacija (PRO) združujeprašičerejce znamenom vzrediti
kakovostne plemenske živali . Struktura selekcijskega programa je opisana s pomočjo se-
lekcijske piramide (Kovač in Malovrh, 2012). Na vrhu piramide so nukleusi, kamor sodijo
rejci, ki vzrejajo določeno pasmo prašičev. Srednji nivo imenujemo razmnoževalni nivo, ki
ga sestavljajo vzrejna središča. Pri vzreji merjascev in mladic terminalnega tipa se nukleus
in razmnoževalni nivo ne izključujeta. Na spodnjem nivoju selekcijske piramide, ki je po
številu plemenskih živali tudi največji , pa delujejo rejci na t.i. pitovnem oz. proizvodnem
nivoju.

S prenosom selekcijskih opravil i z farm na kmetije, predvsem nukleuse, so se pojavile te-
žave zaradi zmanjšanjaštevila živali ter slabšeorganiziranosti in netradicionalno usmerjenih
rejcev v vzrejo plemenskih merjascev in mladic (Kovač, 2011). PRO ne deluje samo na se-
lekcijskem delu, ampak se odziva tudi na tekočeprobleme prašičerejcev. PRO se zavzema
zainteresno povezovanjerejcev, saj bi bili l e-ti zaradi šibkegapovezovanjapri izpolnjevanju
rejskih opravil manj uspešni. Želimo, da rejci k delovanju v organizaciji aktivneje pristo-
pajo. Vsak član organizacije bi se moral vprašati na kakšen način bi izkoristil možnosti
selekcijskegarazvoja, da bi izboljšal rezultateprirejev svojem hlevu, sevedaob izpolnjeva-
nju rejskih opravil določenih v rejskem programu.

V okviru KGZSdelujejo lokalneslužbe zaselekcijo prašičev, v okviru KGZ Ptuj in Murska
Sobotadelujetatudi osemenjevalni središči. Med nalogami lokalneslužbe zaselekcijo ome-
nimo organizacijo novih vzrejnih središč zaprašičev skladu z dolgoročnim planom, nakup
plemenskih živali na proizvodnem nivoju, strokovnapomoč rejski organizaciji , sodelovanje
v rejskem programu in z osemenjevalnimi središči, ter vnos in posredovanjepodatkov Cen-
trali (Kovač in Malovrh, 2012). Strokovni delavci se dnevnosrečujejo z rejci. Na terenu se
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pojavljaveliko vprašanj z razli čnih področij rejeprašičev. Posamezni selekcionist težko od-
govori navsavprašanja, zato bi bili selekcionisti pri strokovni podpori in spodbudah rejcem
uspešnejši, čebi se povezali v strokovnoekipo, kjer bi se lahko vsak bolj posvetil določe-
nim področjem in bi ob premaganih regionalnih mejah lažje delovali zaprašičerejcepo celi
Sloveniji (Kovač, 2011).

2.2.3 Poslovneorganizacije in poskusi poslovnepovezanosti

Prve registrirane živinorejske zadruge so pri nas ustanavljali v zǎcetku 20. stoletja (Ovse-
nik, 1926). Prašičerejska zadruga v Dobrepoljah na Dolenjskem je nastala leta 1903(Ano-
nymous, 1903). Med prvo svetovno vojno se je razvoj posameznih zadrug upǒcasnil ali pa
celo prekinil . Primanjkovalo je tudi strokovnjakov, zato so kot pomoč zadružni organizaciji
nastali občinski živinorejski odseki, ki so skrbeli zanakupzadostnegaštevilaplemenskih ži-
vali . Zadrugeso se tudi interesnozdruževalepo območjih, omenimo dolenjsko živinorejsko
okrožje in gorenjsko pasemsko okrožje, ki je nastalo leta1924(Ovsenik, 1926). Ugotovitev
avtorja, da jeuspeh organizacijeodvisen odtega, v kolikšni meri bodoživinorejci izkoristili
ugodnosti organizacije in po drugi strani tudi izpolnili dolžnosti do nje, drži tudi danes. Av-
tor člankatudi nagovarja živinorejskeorganizacijek enotnosti in skupnemu sodelovanju, saj
posamezna organizacija ne more narediti veliko. Živinorejska zveza zakamniški politi čni
okraj jenastala leta1911in jepovezovalamanjše živinorejske zadruge zomenjenegaobmo-
čja (Anonymous, 1913). K razvoju prašičereje je zvezaprispevalas skrbnim rejskim delom
pri vzreji plemenskih merjascev in svinj in odpravljanju večjih napak pri oskrbi in vzreji
prašičev. Vplivala je na to, da se je cepilo prašičeproti rdečici. Zvezaje rejcem pomagala
pri popravilu in gradnji ter pridobivanju finančnepodpore zahleve in svinjake.

Skozi čas so se zadruge večkrat preoblikovale in imele razli čno vlogo v kmetijstvu. Po
vstopu Slovenije v Evropsko unijo, se je sprostil t rg, tudi na področju prašičereje, in kot
pravi Pribožič (2006) se obstoječa zadružna organiziranost ni izkazala kot najboljša zapra-
šičerejskekmetije. Pri ZZSdeluje tudi Odbor zaprašičerejo (Anonymous, 2012), ki zastopa
intereseprašičerejcev pri državnih inštitucijah.

Gospodarsko interesno združenje Prašičereja Slovenije je bilo ustanovljeno leta 2000. Po-
vezuje društva prašičerejcev in organizacije, ki se ukvarjajo s tržno prirejo prašičev. GIZ je
bilo ustanovljenoz namenom izboljšati organiziranost, povezanost in enotno nastopanje na
trgu. S tem se izboljša konkurenčnost in povečajo vlaganja v razvoj prašičereje (Prevalnik,
2010). Med dejavnostmi je poleg izobraževanja, promocije in zastopanja stališč svojih čla-
nov pomembnotudi sodelovanje z mednarodnimi in regijskimi organizacijami. V zǎcetku
leta2012jebil GIZ eden od ustanoviteljev konzorcijaOhranimo prašičerejo Slovenije, kate-
reganamen je bil predvsem pridobiti denarno podporo zaplemenske svinje in tako ohraniti
domačo prirejo prašičev (Grabar, 2011).

Kot poskus poslovnega povezovanja omenimo še pobudo pomurskih prašičerejcev o sku-
pnem nastopuin posredovanju stališč in koňcnih predlogovzarešitev aktualnih problemov
v prašičereji i nštitucijam v državi, ki so odgovorne zarazvoj panoge. Na srečanjih poleg
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prašičerejcev v razpravah sodelujejo tudi predstavniki strokovnih in politi čnih organizacij .
Na enem od srečanj so oblikovali stališčas področja skupne kmetijske politi ke, pomoči pri
organiziranosti prašičereje in ureditve trga s prašičjim mesom (Vaupotič, 2012). Zahteve
so posredovali pristojnim inštitucijam v državi. Popolnejše udeležbe, kar zadeva združenj
prašičerejcev iz cele Slovenije, bi si želeli ob vsakem srečanju. Pogosto se veliko časa ob
podobnih dogodkih nameni o primernosti zastopanosti predstavnikov interesnih združenj,
namesto, da bi stremeli k temu, da se k razpravi privabi čim večji krog rejcev s podobno
usmeritvijo prireje in strokovnjakov z več področij prašičereje.

2.3 Zaključki

V prispevku smo povzeli razvoj oblik organizacij rejcev prašičev od društev, združenj in
zvezdorejskih organizacij zavzrejo plemenskih živali . Predstavili smo tudi nekaj poskusov
poslovnegapovezovanja.

• Letnasrečanjadruštev prašičerejcev so marsikje edinapriložnost, ko si rejci izmenjajo
mnenja in izkušnje. Društva so se povezalav ZZRPSin SZP z namenom, da bi imeli
močnejšega zagovornikainteresov in predlogov prašičerejcev v pogovorihz državnimi
inštitucijami. Velikokrat se je žeizkazalo, da se težave lažje odpravijo, česo stališča
in predlogi zaizboljšanjerazmer jasno izoblikovani in podprti s čim več glasovi.

• Organizirano delo na področju vzreje plemenskih prašičev se je zǎcelo v zǎcetku 20.
stoletja zustanavljanjem zavodovin postaj zavzrejo plemenskih prašičev. Od šestde-
setih let prejšnjegastoletjadaljese je zǎcelo intenzivnorazvijati napodročju selekcija
in postavilo trdno osnovozauspešno delo. K selekcijskemu razvoju prispevajo tako
rejci kot strokovnjaki, ki delajo v rejskemu programu.

• Med poslovna združenja vsekakor sodijo zadruge zdolgoletno tradicijo. Od zǎcetka
ustanavljanja do druge svetovne vojne so močno vplivale na razvoj prašičereje, po
vojni pase jes spremembolastniškestrukturein postavitvijo farm njihov vpliv zmanj-
šal. Pozdravimo lahko skupne nastope odborov in združenj s pretehtanimi in premi-
šljenimi predlogi zarešitev problemov v prašičereji .

• Omenili smo tudi poslovneorganizacije, ki so nastalepredvsem kot odziv na razvoj v
panogi. Omenjene organizacijenaj bi skrbele v večji meri zaposlovni razvoj. Majh-
nost črede in opravljanje vseh proizvodnih faz na eni kmetiji , otežuje nastop posa-
meznikov na trgu, saj posamezni rejec ne more konstantno oskrbovati odjemalcev s
prašiči ustrezne kakovosti in primernih koli čin. Zato bi bilo smiselno interesno pove-
zovanje znamenom specializacije rej.

2.4 Zahvala

Zahvaljujem se prof. dr. Andreju Šaleharju zapomoč pri zbiranju in uporabi zgodovinskih
virov in gradivao rejskih organizacijah v prašičereji .
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Kastelic A. 2012. Društvaprašičerejcev naDolenjskem in v Posavju. osebni vir.
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RohrmanV. 1910. Deželnepostaje zarejo plemenskih merjascev in prašičev naDolenjskem.
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1970. Ljubljana, Kmetijski inštitut Slovenije, Emona Ljubljana, TOZD Prašičereja Ihan:
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