
Izobraževanje

Utrinki s poti do kmetovalca
v letu 1884
o tem, da letos mineva 125 let od pri

cetka izhajanja glasila kranjske kmetijske
družbe KMETOVALEC in 150 let od roj
stva njegovega prvega urednika Gustava
Pirca, smo že pisali v tretji številki leto
šnjega Kmetovalca. Našli pa smo še nove
zanimive podatke, ki osvetljujejo pot do
pricetka njegovega izdajanja. Sodimo, da
še niso bili predstavljeni in da niso splo
šno znani.

SERIJSKE PUBLIKACIJE C. KR.
KRANJSKE KMETIJSKE DRUŽBE
PRED KMETOVALCEM

Umekova (2006) piše, da se je že v pro
gramu kranjske kmetijske družbe, ki so ga
sprejeli clani na ustanovnem zborovanju
leta 1767, predvidevalo izdajanje publika
cij kmetijske družbe, v katerih bi se obja
vljali poucni spisi, nasveti in poskusi. Do
uresnicitve je prišlo, ko je družba izdala
v nemškem jeziku štiri knjige Sammlung
niitzlicher Unterrichte (Zbirka kori
stnih nasvetov) v letih 1770-1779. Po

ponovni oživitvi dela kranjske kmetij
ske družbe je v letih 1822-1849 izdaja
la v nemškem jeziku Annalen der K. K.
Landwirthschafts-Geselschaft in Krain. V

letu 1843 je pricela izdajati v slovenskem
jeziku Kmetijske in rokodelske novice, ki
so poucevale do leta 1902. V letih 1869
1882 je c. kr. kranjska kmetijska družba
izdajala Naznanila - Mittheilungen vzpo
redno v slovenskem in nemškem jeziku.

PREDLOG ZA NOV
GOSPODARSKO-PODUCIVEN
LIST

Kritike Naznanil so bile v osemdesetih

letih 19. stoletja vse pogostejše. Še pose
bej so prišle na dan na obcnem zboru
kranjske kmetijske družbe 15. novembra
1882. Takrat je bil za naslednika v letu
1881 preminulega dr. Bleiweisa na mesto
glavnega tajnika družbe izvoljen g. E.
Kramer. V zapisniku beremo, da je novi
tajnik v svojem govoru, ki ga je namenil
oživitvi delovanja podružnic kmetijske
družbe, povedal med drugim:

Ako boa.mo pri oa. podra!Di.. probalatt. limoramo udom kaj '9 rok". ,.Nalo.oll.·', kakor Jib i.d.•ja
družb., .0 nepotrebo& in brez kurilti, ker •. njih n b ja
aa nezanimivo popisovanje opravil glavnega odbora, Ul
br.lci i•• edo ie le c•• I.to, kaj .e J•• god.lo a .ltl'pi
poprejioj.ga obcoega .bora. LJ.di Je tr. ba pod.co•• u
JO to le du.tu, akI) lunebJska druib •• ma iadaJ 1'9,j
list J v katerem ee priob6ujejo v e drutbene s def'f!,
trloe eene, lumoji in pl,)dli&te1t. En.ke '''uje ~ijte UD
komika, goriilta io 'tajar.ka dra!b , .adD). ilO.DO"Da
Ilri!&ll:aJl:a ••8.10'. Go.p.·o - .

Jn'.IJ.t10""Pr••aIl:QJ~ po-arazo,ce 04 glaooega o •
bora, pa delovanje lega je pri kraji s istirja.
vanjem letoih don••ko.. V••.ka podrn!oi•• morala bi
imeti vlaj po 8bk:rat 0& loto avoJ ob~Qi zbor; pri tej
priliki pod.co•• l bi pOlo•.~lni ncitelj in i. dobodkov po
i1rulaice nakupilo bi . lemena in poIJedel.kog. orodja
in otrojev. - Eoako bi ee dalo pri teb prilik.b delati

za povz.digo tl.iDorej~ • ltHI1 J da le pripoto6.Jo dobra
pl.mena, da .- d..I'jo premij. sa po••bno l.pot.Ylno iti.
TUdi je OO prieak:.)y.l t d. tie bodo predavanja, kaleraimo P') deteli, po toljab po.Jublc •• in tudi kmeto.al·

o dru.ib krajev priobco.ala, kar bi .e moglo tudi
sgoditi, ako drn!ba isdaja 1•• lni li.t, .a katerega ••• e
.•r.kl. podra!oi•• O••koi•• , Bobinj.ka Bi."i •• , J •••

ice, Vipa.a in Mellik•. - Po •.••m tem j. ja.no, daJablro odpadejo "Naln.nila" in da je potrebna jsdaja
J•• tnega Ii.ta.

Potem n•••.etnje go.ornik:
"Naj co kr drntba kmetij.h hdaja kmetij ki Ii.t,

ti bo 0len organ, ler ga daje ndom brezplacno ali "'mo
roti povracila poUoio•."

Sledila je burna razprava, ki je razdeli
la prisotne v naklonjene in nenaklonjene
predlogu g. Kramerja. Še posebej so se
predlogu protivili clani glavnega odbora,
kar kaže tudi zapis o glasovanju:

(;Jo.p. Kr. 10 e r potem popravlja ••oj prvi pr.dlog,
da n3j družba nameslO "Nazoaoil' zacne izdajali Jaaten
Ii.t z nOVIm letom 1883. pocenii. - Od dr.zib
Bvojih predlogov ud8topi r~kiji, da mu bode vse to mo·
go~e donli kot tajoiku tudi brez sklepa ob60ega zbora.

PrI glasovanji 8prej(1H~ 8e predlog Kramerjev zoper
V8e glasove glAvnE"gR odbora in nekaj oruzih navzocih
udov.

Glavni odbor se s porazom ni strinjal in
je v letu 1883 v prvih številkah Kmetijskih
in rokodelskih novic objavljal preglede
vsebine Naznanil, da bi dokazal, da so

kritike neupravicene. V zapisniku obc
nega zbora družbe 21. novembra 1883
tako tudi beremo: »Predsednik baron

Wurzbach pravi, da so se nekatere podru
žnice izjavile za izdajanje, druge pa proti.
Tudi še ni rešeno vprašanje, ali bi list
izhajal v enem ali v obeh deželnih jezicih.
V obce pa ima priti vprašanje izdavanja
lista še v razpravo«. Verjetno je to bilo
med vzroki, da so bile na tem obcnem

zboru na dnevnem redu ponovno voli
tve glavnega tajnika, ceprav je bil tajnik
Kramer v letu 1882 izvoljen za pet let.
Kmetijske in rokodelske novice so o teh
volitvah zapisale:
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,lasIlo c. kr. kmetijske druzoo I'ojl'odstl'a krnlljskep;a.

KMETOVALEC.

PODUCIVNI LIST: K MET O V A
LEC

Prva številka strokovne revije
Kmetovalec je izšla 1. marca 1884 in izha
jala je vse do leta 1944. Ves cas je sledil
nacelu, da je to gospodarno-poduci
ven list vsem slovenskim kmetovalcem.

Ponovno je Kmetovalec pricel izhajati leta
1993 v samostojni Sloveniji.

ZAKONEC

Predlog za novo kmetijsko strokov
no revijo Kmetovalec, ki ga je dal novo
izvoljeni tajnik c. kr. Kranjske kmetijske
družbe gospod E. Kramer, je bil sprejet z
glasovanjem na obcnem zboru družbe 15.
novembra 1882. Zanimivo je, da je celo
ten glavni odbor glasoval proti predlogu
in pozneje so poskušali na razne naci
ne otežiti njegovo izhajanje. Izvolitev g.
Gustava Pirca za glavnega tajnika družbe
pa je vse to razrešila in že v enem mese-
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fesor,

Univerza v Ljubljani, Biotehniška
fakulteta, Oddelek za zootehniko, 1230
Domžale

UPORABLJENI VIRI
Kmetijske in rokodelske novice, 1882,
letnik 40, številka 47
Kmetijske in rokodelske novice, 1883,
letnik 41, številka 05
Kmetijske in rokodelske novice 1883,
letnik 41, številka 47
Kmetijske in rokodelske novice, 1884,
letnik 42, številka 03
Kmetijske in rokodelske novice, 1884,
letnik 42, številka 05
Umek, Ema. Kranjska kmetijska družba
1767 - 1787. Arhivi, 29(2006) 1,str. 1-34

cu po njegovi izvolitvi je izšla 1. marca
1884 prva številka Kmetovalca. V nje
govem casu je prešla kmetijska družba v
roke kmetov in število clanov se je mocno
povecalo: leta 1884 je štela družba komaj
450 clanov, 1. 1890 že 1.500, 1. 1895 3.800,
1. 1905 6.355 in 1. 1912 10.000 clanov. V

clanarino je bilo vkljuceno tudi prejema
nje Kmetovalca, ki je tako vstopal v števil
ne kmecke domove ter znatno prispeval k
širjenju kmetijskega znanja in k uveljavi
tvi slovenskega jezika.
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Y ljlbljui, L llW'ta 1884.

Naslovnica prve številke

Stty. L

- (Obcni zbor co kr. k,n6lij'~ drll3b. kranjeko), k.
lori jo zboroval dan •• , bil jo zopel zel6 obiskan. Pri
,olitvi odbornikov in tajnika vdeleWo .e je LOl druž
benikov, in izvoljona ota bila g .• ·r. Ko. Sou van sla·
reji z 75, dr. Jos. Poklukar z 72 glasovi. Razun teh
izvoljoucev projel je baron Lichlonberg 14, g. Tom e k
lo M. P oruci po 19, g. Adolf Gallo pa il glasov.

Za tajnika izvoljen jo bil g. Gu.tav Pirc z 66

~a80vi, nasproIni kandidal g. E. Kr amo r dobil jo 33l!1&80V.

o J v rno.o JO v a vo 1toV tajnI a, er.o

'0 pa pri razlocku •• mo onega glaou pokazalo na.protjeed številom zapi88nih gla.ovalcev in oddanib Ii.tov,
klonil je zbor volitev zarad teh in šo druzib koj omo
jonib nerednooti, ker jo mod tem odšlo voliko udov,
olitev ponoviti v drugem izrednem obcnem zboru.

Sploh opazili .mo navzocih .i10 veliko (okoli (0),
ri8tašev dr. Schreya in Do.chmana, kateri oo voi gIa·
ovali za Kr ame rja. Dubovšcino jo bilo voliko, in
la.ovala jo .kupno o otarim centralnim odborom in
nogimi udi • kmelov za Pi r ca. V•• drug dnovni

ed o.tal je norošon, kateroga bo Imol zvalitvijo taj
'ka in Šo dvoh odbornikov rešiti drug izredon obcni
hor.

Izredni obcni zbor c. kr. kmetijske druž
be kranjske je bil že 30. januarja 1884 in
na dnevnem redu so bile tudi »volitve

družbeniga tajnika«. V kratkem poroci
lu v Kmetijskih in rokodeIskih novicah
beremo:

Izvoljen je bil g. Gustav Pirc in z njim
se je odprla pot razcveta kranjskega kme
tijstva in odprta so bila vrata za novo
KMETIJSKO STROKOVNO serijsko
publikacijo KMETOVALEC, ki ga je
potem urejeval do leta 1917.

NOVI GOSPODARSKO-


