Od kmečkega sina do prevoznika
Zgodba Jožeta Žlebnika,
rojenega 18. oktobra 1950 v Grušovljah
Jože je odrasel v štiričlanski družini, ki je živela na srednje veliki kmetiji.

Jože z družino v otroštvu
Srednje velike kmetije so po letu 1945 obsegale do 10 hektarjev obdelovalne zemlje in
gozd s površino do nekaj hektarjev. Zaradi zemljiškega limita, ki je v Jugoslaviji predstavljal
10 hektarjev (pri tem gozd ni bil vštet), takim kmetijam običajno niso odvzeli zemljišč,
kmetijska dejavnost pa je takrat potekala podobno kot v predvojnem in vojnem času.
V obdobju od leta 1945 do 1965 je kmetija Žlebnik obsegala starejšo hišo, hlev, večji 4delni kozolec, kaščo in nekaj pomožnih objektov. Na kmetiji so takrat imeli do 10 glav
goveda, 2 konja, 3 do 4 prašiče, kokoši in nekaj drugih živali. Zemljo so obdelovali brez
kmetijskih strojev. Šlo je za ročno košnjo, spravilo sena, oranje in obdelavo njiv s pomočjo
konjev, uporabo navadnih kmečkih voz za prevoz sena, žita in drugih poljščin. Ves
transport je potekal po makadamskih cestah in delno po poljskih kolovozih.
Jože Žlebnik je v obdobju 1955–1965 hodil v osnovno šolo na Rečici ob Savinji. Na
domači kmetiji je delal skupaj s starši, nekaj časa je tam delala tudi sestra, in občasno z
drugimi sorodniki.
V letu 1967 je ob posredovanju prijateljev odšel na 6-mesečno delo na sodobno kmetijo
Wech v kraj Sankt Andrä na Koroškem v sosednji Avstriji. Pri delu na tej kmetiji, njena
velikost je znašala kar 64 hektarjev, je spoznal sodoben način kmetovanja v govedoreji ter
pridelavi žita in drugih poljščin z ustrezno kmetijsko mehanizacijo. Kmetija Wech se je
takrat ukvarjala z rejo bikov, imeli so 20-glavo čredo, molznic, ki jih je bilo tudi približno 20,
ter s pridelavo pšenice, sadja in rejo kokoši. Že takrat so bili dobro opremljeni s tremi

traktorji, s stroji za strojno košnjo in pridelavo sena, sušilniki sena, silosi s strojnim
transportom za siliranje trave in kombajnom za spravilo žita. Za domačo rabo so redili 3 do
4 prašiče, zaposleni pa so bili tam le traktorist, gospodar, v poletnem času pa še dva ali
trije najemni delavci.
Gospodinjstvo je vodila in usmerjala soproga, za pomoč pri hišnih delih in pri vzgoji petih
otrok pa so imeli zaposleno varuško. Domači člani kmetije Wech so delali skupaj z
najemnimi delavci, tudi ob obrokih so sedeli skupaj. Občasnim delavcem so bili na voljo
celo posebni prostori za bivanje, vključno s sanitarijami in kopalnico.
Kmetija Wech je svoje pridelke prodajala domačim in tujim kupcem – npr. bike so prodajali
celo v Italijo. Že pred to prakso v Avstriji je Jože Žlebnik pričel z uvajanjem sodobnega
načina dela in uporabo sodobne mehanizacije na domači kmetiji.
Tako so na kmetiji Žlebnik leta 1966 kupili traktor Zetor in nekaj priključnih strojev za
spravilo sena. Jože je imel pri razvoju in nakupu strojev pomembno vlogo. Finančna
sredstva za svoje delovanje so pridobivali s prodajo pridelkov, po letu 1966 pa tudi s
prevažanjem gramoza in lesa s traktorjem in prikolico.
Po letu 1965 se je torej Jože Žlebnik začel intenzivno ukvarjati z razvojem lastne kmetije in
podjetja, postal je tudi lastnik kmetije in njen gospodar. Po letu 1975 pa je postala močna
točka njihove dejavnosti še prevozništvo.

Jože v mlajših letih
Razvoj kmetije in podjetja za prevozništvo Žlebnik transport je po besedah Jožeta Žlebnika
potekal hkrati tako, da so na prostoru stare kmetije nastale nove zgradbe: stanovanjska
hiša in novi objekti za kmetijsko in prevozniško dejavnost. Pri dejavnosti kmetije in podjetja
je sodelovala ožja družina: soproga, oba sinova – Sebastijan in Peter, kasneje tudi z
družinama, njegova starša pa sta zaradi starosti sodelovala pri delu v vedno manjši meri.

Obnova kmetije in podjetja, gradnja objektov in nakupi mehanizacije
Gradnja nove sodobne stanovanjske hiše je bila zaključena leta 1977, od starejših
objektov sta zdaj ohranjena le delno zidana kašča in večji kozolec.
Sodoben hlev, ki obsega tudi sušilnico sena in kleti za pridelke, je bil zgrajen leta 1988. V
njem redijo 50 bikov in po 4 do 6 prašičev, hlevski prostori pa so narejeni tako, da jih je
mogoče tudi povečati.

Sodoben hlev
Pomožni objekti obsegajo nove garaže za stroje in tovornjake ter prostore za vzdrževanje
in servisiranje mehanizacije. Od starejših objektov je na novi lokaciji ohranjen kozolec, ki je
namenjen predvsem parkiranju kmetijskih strojev.

Pomožni objekti
Gradnja povsem novih objektov in nabava nove sodobne mehanizacije sta potekali
vzporedno. Jože Žlebnik je namreč posebej navdušen nad nabavo in uporabo najnovejše
kmetijske in druge mehanizacije – to je njegov hobi, pravi.

Kmetija se danes ponaša z naslednjo mehanizacijo:

2 starejša traktorja Zetor,

starejši trosilnik in obračalnik sena,

rotacijska kosilnica,

nakladalka za seno.
Vsemu naštetemu so dodali še najsodobnejše stroje in priključke:

2 večja sodobna traktorja – Ferguson 83 KM in Lindt 135 KM,

večjo kosilnico,

večji sejalnik za žito,

sodobne priključke za obdelavo njiv in travnikov.
Že več let uporabljajo tudi večji sodobni kombajn za spravilo žita.

Prestavljanje kozolca
Vsi ti stroji in priključki za kmetijsko dejavnost več kot zadoščajo za delo na kmetiji Žlebnik,
nekatere pa pogosto uporabljajo tudi za delo na okoliških kmetijah. Jože Žlebnik namreč s
kombajnom požanje večino žetve na kmetijah občin Rečica ob Savinji, Nazarje in Mozirje.
Tudi prevozniško dejavnost opravljajo z napredno mehanizacijo, gre za:

1 sodoben tovornjak s prikolico za nakladanje in prevoz okroglega lesa in

12 tovornjakov za prevoz drugih tovorov.

Žlebnikovi tovornjaki
Podjetje Žlebnik poleg lesa prevaža tudi druge tovore, zdaj predvsem v tujino.
Kmetija – podjetje Žlebnik danes obdeluje 14 hektarjev površin na dveh lokacijah
(Grušovlje in Spodnje Pobrežje) v občini Rečica ob Savinji. Del družine Žlebnik, gre za dve
družini, prebiva na lokaciji Grušovlje v dveh novih stanovanjskih hišah. V eni hiši živita
Jože Žlebnik in njegova soproga, v drugi, ki je bila zgrajena leta 2015, pa sin Sebastijan z
družino. V bližini teh bivališč je glavnina kmetijskih in gospodarskih objektov. Družina
mlajšega brata Petra prebiva v bližnji vasi Pobrežje v hiši pokojnih staršev soproge Jožeta
Žlebnika. Tej lokaciji pripadajo kmetijske površine, ki jih obdeluje matična kmetija v
Grušovljah.

Jože s soprogo ob poroki

Jože Žlebnik je oba sinova usmeril v kmetijsko in prevozniško dejavnost. Tako se starejši
sin Sebastijan (41 let) poleg prevozov ukvarja s servisiranjem in vzdrževanjem tehničnega
parka, za kar ima vsa ustrezna tehnična znanja. Mlajši sin Peter se ukvarja z organizacijo
dela, naročili, dobavo repro materiala in razne opreme za podjetje preko računalnika. Oba
sinova imata skupaj sedem otrok in, če se bo družinska zgodba nadaljevala, se bo zlahka
našlo nekaj mladih navdušencev, ki bodo poskrbeli za nadaljnjo dejavnost podjetja Žlebnik
transport.

Intervju z g. Žlebnikom
Jože Žlebnik je od leta 2012 upokojen, a v podjetju sodeluje tako lastniško kot tudi na
razvojnem področju.
Z vedno novimi idejami in usmeritvami to družinsko podjetje predstavlja uspešno dejavnost,
hkrati pa dobro spodbudo za druge kmetovalce in podjetnike.

