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Zadružni dom v Ribnici danes
Začetki zadružništva na področju Ribniško - Sodraške doline sega že v 19.
stoletje v leto 1888, ko je bila v Ribnici ustanovljena hranilnica, a si je Zadruga
Ribnica za letnico pričetka svojega delovanja, izbrala leto 1909, ko je bila
ustanovljena prva živinorejska zadruga v Sodražici. To je tudi rojstna letnica
organiziranega selekcijskega dela na področju živinoreje, ki je bila in je še
vedno temelj kmetovanja na ribniškem
področju, pogojena z naravnimi
danostmi. Zaradi tega je prav da sprehod
po
prehojeni
zgodovinski
poti
zadružništva temelji na rejskem in
selekcijskem delu, saj brez njega gotovo
ne bi bilo takšnega zadružništva kot smo
ga imeli in ga še imamo v Ribnici tudi
danes.

Glavni
pobudnik
ustanovitve zadruge v
Sodražici je bil Bartol
Franc,
sodraški
Župan,
deželni
poslanec
in
prvi
predsednik zadruge,
katere cilj je bil
povezati majhne
kmete za dvig proizvodnje in rejske
sposobnosti živali ter tako tudi izboljšati življenje na vasi. S tem namenom so
že v naslednjem letu uvozili prve kvalitetne bike iz Švice sivo rjave pasme,
(Mantafonske pasme, kot so jo imenovali), za križanje tedanje Marija dvorske
in pomurske pasme govedi, ki je prevladovala. Ob imenu ustanovitelja je nujno
omeniti še nekatere dobre živinorejce, ki so dobili v rejo tudi prvih 10 iz Švice
uvoženih krav sivo rjave pasme. To so Lavrič, Fajdiga Cvar, Kovačič, Pakiž in
še nekateri drugi za katere pa žal nimamo točnih podatkov. Že križanke
dotedanje pasme z uvoženimi biki so izkazovale večjo proizvodnost, iz prejšnjih
8 - 10 1 mleka na dan, so te že dajale med 13 do 15 l mleka. Sicer pa je bil
prvotni cilj predvsem skladnost telesnih oblik, kar je bilo doseženo in
predstavljeno na prvi razstavi 1911 leta, kar je imelo pozitiven povod za hitrejšo
zamenjavo obstoječe pasme tudi pri kmetih, ki so še oklevali.

Strokovna ekskurzija v Švico leta 1910
(udeleženci iz vse Slovenije)

Živinorejcem iz Sodražice so sledili kmetje iz
Ribnice, kateri so z istim ciljem leta 1910
ustanovili Prašičerejsko - po nekaterih
predvsem ustnih virih pa Živinorejsko in
prašičerejsko zadrugo s predsednikom in
pobudnikom g. dekanom Dolinarjem, ki je bil
tudi sam dober rejec, ob njem pa velja
zabeležiti še graščaka Rudeža, Klun Jožeta
(Kramarjev), kasnejšega rodovnikarja in
druge.
Zadruge so imele že takrat široko zastavljene cilje, ki niso temeljili le na
selekcijskem delu, ki je že res, da je to drugi korak, če je bil prvi organizacija
kmetov in ustanovitev zadruge, tem so sledili še naslednji. Eden od teh je bilo
spoznanje, da je potrebno živalim ohranjati in utrjevati njihovo zdravje,
kondicijo in konstitucijo, kar pa je mogoče le z veliko gibanja na prostem, ali
drugače povedano z poletno pašo po možnosti na višinskih pašnikih. Zato je
bila glavna naloga sodraških živinorejcev, nakup ustreznih površin za pašo na
Travni gori, za kar je bilo potrebno veliko prepričevanja lastnikov in
zagotovitev denarja.

Paša na Travni gori
Akcijo je sicer prekinila prva svetovna vojna, a se je delo kasneje nadaljevalo in
ob finančni pomoči države je bila v letu 1920 organizirana prva paša 20 telic na
zadružnem pašniku. Paša se je izvajala vsa leta do druge svetovne vojne, pasle

so se tudi živali iz področji, Velikih Lašč in Suhe krajine, saj so rejci uvideli, da
so takšne živali boljše, kar so v kasnejših letih, ko je zaživela prodaja
plemenske živine v Grčijo, Makedonijo in Bosno, preko cene teh živali
priznavali tudi kupci. V času po drugi svetovni vojni se je paša vršila še 17 let,
na kar je prav za takšno obdobje zamrla, in je bila v 80-tih letih z močnim
prizadevanjem takratne Kmetijsko pospeševalne službe ponovno organizirana.
V manjšem obsegu se na zadružnem pašniku pase še danes, čeprav je interes za
to izredno upadel, tudi na račun v letu 90 prekinjene organizirane prodaje
plemenske živine, kot posledice znanih vzrokov osamosvojitve, pa tudi
prevzema prodajne funkcije od strani društev in zavoda mimo KZ. V 80. se je
urejalo tudi nekaj drugih skupnih pašnikov, (Velike Poljane, Grčarice), kjer se
je pasla živina tudi iz drugih področij (Gorenjske).

Pašnik na Velikih Poljanah

Ogled pašnika v Grčaricah
(Rus Stanko in Peter Levstek)

Stari hlev

Rejsko delo ribniških kot tudi vseslovenskih živinorejcev je pospešila v letu
1932 ustanovljena Živinorejska zveza v Ljubljani, v tem letu se je zadruga v
Ribnici, preimenovala v Živinorejsko selekcijsko zadrugo, katere predsednik
je bil Marolt Janez iz Gorenje vasi, tajnik pa nadučitelj Kmet, kar jasno kaže, da
v zadrugo niso vstopali ali bili sprejeti samo kmetje, ampak so bili člani
zadruge tudi zaposleni v in izven zadruge o čemer pričajo še shranjeni zapisniki
in članski imeniki preteklosti. Za današnje razmere je takšno članstvo
nerazumljivo in za mnoge rušilno za zadruge, kljub temu pa so zadruge dobro
oz. odlično delale in bile tudi uspešne, brez bojazni, da bi ljudje, ki se direktno
ne ukvarjajo s kmetijsko proizvodnjo škodovali zadružništvu.
V letu 1932 se je začelo vodenje rodovnika in prva rodovnikarja sta bila: v
Sodražici Jereb v Ribnici pa do leta 1934 Mate. Pogoj za sprejem živali v
rodovnik je bila prvotno mlečnost 1700 1 , kasneje so mejo dvignili na 2500 1
mleka v standardni 305 dnevni laktaciji. Selekcijsko delo so že takrat strokovno
obravnavali na izvoljenih živinorejskih odborih, kjer sta aktivno sodelovala tudi
takratna nadkontrolorja Erčulj in Lavrič. Živinorejski odbori so se z krajšimi
vmesnimi prekinitvami ohranili pri kmetijski zadrugi Ribnica, vse do leta 1991,
ko so njihovo vlogo prevzela Govedorejska društva, ki pa v svoje članstvo ne
vključujejo zadrug in je ta tradicionalna povezava v celoti prekinjena.

Udeleženci strokovnega šolanja na kmetijski šoli Šentjur l. 1934

V kolikor že omenjam razna združenja in družbe takratnega obdobja, moram
omeniti tudi Kmetijsko družbo s sedežem v Ljubljani in svojo podružnico v
Ribnici, katere prvi predsednik je bil g. dekan Dolinar, kasneje g. dekan Skubic,
v letu 1932 pa je to funkcijo prevzel Klun Jože - Kramarjev. Naloga te je bila,
nabava in širjenje uporabe mineralnih gnojil, kajti že takrat so spoznali, da je za
dobre proizvodne rezultate v živinoreji potrebna tudi pravilna prehrana na
osnovi kvalitetne osnovne krme, za kar pa je potrebna dobra krmno pridelovalna
baza. Poleg zagnanega dela živinorejcev je odigralo v celotnem obdobju
pomembno vlogo izobraževanje, preko raznih predavanj z priznanimi
strokovnjaki, kot so ing. Eiselt, dr. Pavčič, Kopitar, Hladnik, Rupel, Benko in
drugi, ter strokovni tisk takrat dobro poznani »Kmetovalec«,
Uspehi prvih organiziranih kmetov zadružnikov in zadrug so bili kmalu
zapaženi tudi širše in kot takšni dobra vzpodbuda za ustanavljanje novih tudi
nekmetijskih zadrug in društev. Naj omenim nekatere: nabavno-prodajne
zadruge, čebelarsko in sadjarsko društvo, zadružna hranilnica itd. Dejavnosti so
bile sicer različne, cilji pa skupni. Aktivni niso bili samo kmetje omenjenega
področja, temveč tudi slemenski kmetje s svojo Živinorejsko zadrugo in
Dolenjevaščani, ti so imeli tudi svojo mlekarno.
Med II. svetovno vojno je bila aktivnost zadružništva v večini prekinjena,
delovala je v okrnjenem obsegu le Zadruga v Ribnici.

Del zapisnik o ustanovnem zboru Nabavno- prodajne
zadruge Ribnica leta 1945

Povojni čas pa je postavil pred zadružništvo nove naloge, tako da so se začele že
v prvem letu ustanavljati nove zadruge pod imenom »Naproza« (nabavnoprodajna zadruga v Ribnici in Sodražici), oživljati so pričele živinorejske
zadruge, ustanavljale so se nove kmetijsko obdelovalno zadruge (KOZ - e),
potrošniške zadruge in zadruge za domačo obrt, na žalost, ob veliki prisotnosti
politike, v cilju kolektivizacije in socializacije vasi, kjer je prostovoljnost kot
temeljno zadružno pravilo izgubilo svoj pravi pomen, to je rodilo pri mnogih
kmetih odpor, katerega je sem in tja čutiti še danes, ko se omenja beseda
ZADRUGA.
Preko zadružne organiziranosti je tja do prvih 60 - tih let v Ribnici prešlo večino
gospodarskih dejavnosti iz zasebnega v družbeni sektor. V zadrugi je bila
gradbena obnova, gozdarstvo, lesarstvo, kovinska industrija, trgovina,
gostinstvo, obrtne delavnice in še kaj.
V povojnem obdobju, 50 leta, so se gradili zadružni domovi predvsem za
dejavnosti zadrug pa tudi za najrazličnejše družbene dejavnosti. V Sodražici in
Ribnici sta se gradila zadružna domova delno tudi z udarniškim delom članov v
letih 1954 do 1956. Slavnostna otvoritev Zadružnega doma v Ribnici je bila
29.11.1956.

Zadružni
dom
Sodražica
v letu po
izgradnji

Zadružni
dom
Ribnica po
izgradnji

Benčina Jože dolgoletni direktor Zadruge
Ribnica
( 1958 – 1984 )
Določeno obdobje sta imeli ribniška Zadruga na Ugarju, sodraška pa na Pesku
lastno kmetijsko proizvodno, ribniška je imela tudi vrtnarijo. V Sodražici je bila
kmetijska proizvodnja ukinjena že v 60. letih, v Ribnici, pa v letu 1975, ko so
bili izhlevljeni zadnji goveji pitanci.

Ugar 1962

Hlev Ugar

Vrtnarija

Zaradi potreb lastne kmetijske proizvodnje je imela zadruga precej močno
strojno službo s kmetijsko mehanizacijo in mehanično delavnico, v prvi vrsti za
lastne potrebe pa tudi za opravljanje storitev tako kmetijske kot prevozniške,
sprva s traktorji kasneje tudi s kamioni. Še posebej v zgodnjih 60., ko so prišle
prve ročne motorne kosilnice je z njimi zadruga opravljala za kmete košnjo.
Vseskozi so zadruge za opravljanje storitev imele mlatilnice, kajti kmetje so za
svoje potrebe sejali veliko krušnih in še več krmnih žit, zadruga je za njih
opravljala storitev najprej samo z mlatilnicami kasneje pa tudi s kombajni s
katerimi je prišla direktno na kmetovo dvorišče ali njivo. Prav mlačev z
mlatilnicami je bila od vseh strojnih uslug za kmete ohranjena naj dalj, tja do
prve polovice 80-tih let.

Pirc Miroslav sedanji
direktor Zadruge. Funkcijo
direktorja je prevzel ob
praznovanju 75 letnice
Zadruge l. 1984.
V zadrugi je zaposlen od leta
1975, najprej kot vodja
enote Odkup- kooperacija in
vodja kmetijsko
pospeševalne službe.

Iz kmetijskega strojnega parka se je v 60 - tih razvila močna prevozniška
dejavnost z lastnimi in kasneje tudi najetimi kamioni za potrebe predvsem
ribniškega gospodarstva še posebej Inlesa, z najetimi kamioni pa tudi za potrebe
ostalega dela Slovenje. Ta dejavnost se je ohranila do slovenske osamosvojitve
in je predstavljala pomemben delež v prihodku še bolj pa v čistem dohodku
zadruge. Po navedenem datumu pa ima zadruga le še prevoz za lastne potrebe
predvsem z lahkimi tovornimi vozili. V 80.letih je bila za potrebe prevozniške
dejavnosti ponovno aktivirana mehanična delavnica, v prostorih nekdanje
destilarne eteričnih olj, ki je delovala tudi za zunanje naročnike vse do ukinitve
prevozniške dejavnosti leta 1992. Ti prostori so bili nato preurejeni v skladišče
repromateriala za kmetijstvo in zbiralnico mleka za področje Dolenje vasi,
Rakitnice, Lipovca in Prigorice. Svojemu namenu so služili vse do leta 1999,
ko so bili zamenjani z nadomestnim prostori na ugodnejši lokaciji v Ribnici, v
nekdanji vojašnici.
Zadruge na področjih kakršno je ribniško, z omejenimi naravnimi danostmi, so
se morale zaradi svojega obstoja spoprijeti z različnimi panogami oziroma
dejavnostmi, saj specializirane zadruge ne bi preživele, poleg močne odkupne
usmerjenosti na področju mleka, pitanih govedi - te tudi v kooperacijski reji,
plemenskih živali, v določenem obdobju je bil tudi obsežen odkup prašičev,
odkup izdelkov iz dopolnilne dejavnosti, izdelkov iz lesa – embalaže, drobnih
suhorobarskih izdelkov, odkup lesa, smrečja saj je imela zadruga proizvodnjo
eteričnih olj v Sodražici (prostori sedanje občine) in Dolenji vasi, (sedanji
prostori gradbenega podjetja Grafit), v Dolenji vasi je bila proizvodnja eteričnih
olj smreke in jelke vse do poznih 70-tih let. Zadruga je imela skoraj ves povojni
čas tudi močno maloprodajno trgovino z izjemo krajšega obdobja, ko so bile
trgovine verjetno tudi zaradi takratne politične volje pod Trgovskim podjetjem.

Povojno obdobje je bilo tudi obdobje nenehnih sprememb in reorganizacij,
mnogokrat tudi vsiljenih, kar pomeni po drugi strani, da je zadružništvo živa
tvorba, ki se nenehno spreminja in dopolnjuje. To je tudi pravilno kajti tudi ta
organiziranost in dejavnost mora sprejemati izzive novega časa in jo ni
mogoče »ukalupit« v zakone iz preteklosti, kajti takšen način omejuje razvoj
zadružništva na Slovenskem, da bi lahko enakopravno stopalo ob boku
evropskega zadružništva.

Gradnja sodobnega skupnega hleva
Večje povezovalne in organizacijske spremembe so se izvajale tudi v 70. in 80.
letih, ki jih je narekovala predvsem ekonomska in tržna filozofija formiranja
tzv. reproverig, to je bilo povezovanje s predelovalno industrijo in trgovino
najprej v okviru Ljubljanskih mlekarn z imenom SOZD KIT - Kmetijska
zadruga Ribnica, (Sestavljena organizacija združenega dela – kmetijstvo
industrija trgovina), to povezovanje je bilo izpeljano v letu 1979. V letu 1985 se
je to nadaljevalo, ko se je celotni SOZD združil s trgovskim podjetje Mercator,
najprej v SOZD pozneje pa v PS Mercator, (Poslovni sistem Mercator), kjer je
bila zadruga do pomladi leta 1999, jeseni istega leta pa se je iz imena Zadruge
dokončno črtala beseda Mercator in zadruga je ponovno tudi v organizacijskem
smislu postala samostojna.

Strokovna
ekskurzija
kmečkih
žena v
Mozirje

Strokovna ekskurzija
po Slavoniji in
Vojvodini z ogledom
sejma v Novem Sadu
in Beograda

Ogled
kmetijskega
sejma
v Münchnu

Pomembno je dejstvo, da je zadruga kljub povezanosti v prej omenjena sistema
vse skozi ohranila svojo identiteto in avtonomnost in ji je bila osnova povezave
le poslovnost, v takratnih časih glede oskrbe z najrazličnejšim trgovskim
blagom in prodaje lastne zadružne proizvodnje, smatramo, da je bila odločitev
za takšno povezovanje, pravilna, kot je danes, zaradi naše majhnosti,
primernejša franšizna povezava na področju trgovine z večjimi trgovci.
Zadruga Ribnica je na tej osnovi, poslovno še vedno povezana z Mercatorjem.
Zadnja večja sprememba v organiziranju slovenskega zadružništva se je
zgodila s sprejetjem zakona o zadrugah v letu 1992, vendar pa ima ta zakon
določene anomalije, ki ne omogočajo, da bi bili primerljivi evropskim
zadružnikom, ker dopušča preveč samovolje članov brez neke resne
zavezanosti zadrugi, ko gre za njihove obveznosti, kar ima negativen vpliv na
organiziranost in poslovnost zadruge.
Po letu 1992 , je zadruga vključila v svoje ime in dejavnost tudi gozdarstvo,
tako da zadruga Ribnica, ki je naslednica vseh zadrug od daljnega 1909 leta
naprej, sedaj nosi ime Kmetijsko gozdarska zadruga Ribnica.
Na področju sedanje zadruge je še v ne tako dolgi preteklosti po znanih
podatkih delovalo 13 manjših najrazličnejših zadrug, ki so se v procesu
ekonomskega, žal v kakšnem primeru tudi političnega združevanja združile v
eno zadrugo sedanjega obsega ta deluje od januarja 1974 leta, ko se je kot
zadnja pripojila Zadruga Loški potok. Pa še vedno je zadruga sorazmerno
majhna, a vendar primerna za sorazmerno pasivno kmetijsko področje z
omejenimi dejavniki kmetijske pridelave, zato se ukvarja z najrazličnejšimi že
omenjenimi dopolnilnimi dejavnostmi, ki nasproti osnovni kmetijski dejavnosti

že prevzemajo glavno dejavnost. Takšna oblika ni želja posameznikov temveč
ekonomsko gospodarska nuja zaradi preživetja, pa čeprav takšna oblika terja
več znanja in angažiranosti. Zadruga je v svojem združevalnem ciklusu
postopoma dobivala pravo smer, kot je organiziranje kmetijske proizvodnje na
zemljiščih v zasebni lasti, razvijanju dopolnilnih dejavnosti, tako na kmetijah,
kot v zadrugi, oskrbovanje kmetijske proizvodnje in prebivalstva z vsem
potrebnim materialom, opremo kot tudi z blagom široke dnevne potrošnje, ter
trženjem vsega v zadružni proizvodnji proizvedenega. Nekaj od navedenih
dejavnosti zadruga še vedno opravlja, žal pa ne več selekcijske in strokovno
pospeševalne (sedaj svetovalne) službe, kije bila v letu 1991, če lahko tako
rečem podržavljena s tem pa napravljena določena škoda za delovanje zadrug
in tudi za kmeta.
Dejavnosti sedanje zadruge so v registraciji zelo široko opredeljene, v
osnovi pa so :
•

Kmetijstvo – odkup kmetijskih proizvodov

Organizirano pospeševalno delo, ki ga je izvajala vse do leta 1991 kmetijsko
pospeševalna služba, ob močni podpori HKS po letu 1967, ugodni kreditni
pogoji (1,5 in 3 % obrestna mera) in sprememba političnega mišljenja so
povzročili pravi »bum« v intenziviranju kmetijske proizvodnje, ter tehnološko
posodabljanje kmetij. Zgradilo se je veliko novih gospodarskih objektov,
nabavila mehanizacija in oprema. Vedno pa je bila v ospredju selekcija osnovne
goveje črede in višanje proizvodnosti z ohranjevanjem, ter izboljševanjem krav
sivo rjave pasme, katero smo v zadnjih 25.letih mogoče celo preveč pospešeno
in v preveliki meri križali z ameriškim rjavim govedom oziroma pasmo, v cilju
čim večje mlečnosti, kar smo res da dosegli, ob tem, pa naredili težko
popravljivo napako, saj smo s tem izgubili, značilnosti za naše razmere ,
primernejšega kombiniranega tipa goveda, kar je prejšnja sivka bila. Prav zaradi
tega smo v 90 tih letih prejšnjega stoletja ponovno pričeli širiti pasemski sestoj
goveda, tako da smo pričeli na kombinirane kmetije še bolj, pa na kmetije
usmerjene v pitanje, uvajati bolj mesnate pasme, na mlečnih kmetijah pa ostaja
sivorjava na večjih mlečno usmerjenih pa celo Holštajn – frizijska pasma.

Prevoz
mleka
nekoč

Žal pa kmetijska dejavnost na našem področju zelo nazaduje predvsem zaradi
neugodne starostne strukture kmetov, mladi nočejo prevzemati razmeroma
majhnih kmetij, ki ne zagotavljajo zadostnega zaslužka za normalno življenje
kmečke družine, poleg omenjene majhnosti in parcelne razdrobljenosti, katera
se na določenih področjih z komasacijami spreminja, pa so tudi neugodna
ciklična ekonomska gibanja v kmetijski proizvodnji, ki je skoraj v celoti
odvisna od naravnih in klimatskih danosti. Posledica tega je, da je število tržnih
proizvajalcev mleka v treh občinah, ki jih zadruga pokriva že padlo pod 40 z
letno proizvodnjo okrog 1,7 mio.litrov mleka, nič kaj več pa ni kmetov ki
vzrejajo pitano govedo, saj je registrirana letna proizvodnja okrog 180 ton vseh
kategorij goveda. Z zmanjševanjem števila kmetov se posledično zmanjšuje tudi
število živali. Kmetijstvo predstavlja v skupnem prometu Zadruge le še 12 %.
Temu primerno se morajo za normalno poslovanje Zadruge razvijati druge
dejavnosti.
•

trgovina z market programom, kmetijski repromaterialom,
gradbenim in ostalim tehničnim materialom.

To dejavnost opravlja zadruga v dveh živilskih prodajalnah in štirih tehničnih
prodajalnah. K skupnem prometu prispeva maloprodajni trgovski del že 72 %.
Prav trgovski prostori so potrebni neprestanega prenavljanja in dopolnjevanja
zato je bilo prenove v preteklosti kar precej.

Trgovina Izbira je bila prenavljana postopoma v letih 1978 in 1996 – 1997,
najprej prodajalna mesa in kasneje še samopostrežni del.

1978

1996 - 1997

Trgovina DOM v Sodražici se je prenavljala že v letu 1995 takrat še kot skupna
živilsko – tehnična trgovina in ponovno v letu 1998, ko je bila tehnična trgovina
ločena, živilska pa preurejena v somopostrežnico.

Tehnična trgovina

Živilska trgovina

Zadružni dom
Sodražica
danes

V letu 2008 je bila prenovljena, posodobljena v kombiniran samopostrežni in
strežni del, ter povečana trgovina Zadružnik pretežno kmetijsko – vrtičkarska
trgovina.

Otvoritev trgovine

Zadružnik

V letu 2005 smo od KG oziroma MDK prevzeli kmetijsko trgovino Kmetovalec,

v letu 2007 pa še Železnino v Ribnici, kot franšizno trgovino od Mercatorja

Večkratne obnove je bil deležen tudi Biffe, nazadnje v letu 1994 , ko je bil tudi
preimenovan v Zadružni hram.

Zadružni Biffe nekoč

in danes

•

suha roba

Organiziranje proizvodnje in trženje najrazličnejših izdelkov iz lesa, predvsem
dohodkovno, pomembna dejavnoist, tako za zadrugo, kot člane in kooperante,
svoje trženje si vse bolj utira na zahtevnih in konkurenčnih evropskih trgih, tu
gre za dopolnilno dejavnost ribniškemu kmetu, oziroma občanu, ki ohranja
tradicionalno proizvodnjo, hkrati pa tudi poseljenost. Prepričani smo, da ima
zadruga pomembne če ne izključne zasluge za ohranjanje te dejavnosti na
ribniškem kot tudi širšem področju. Ni dovolj da se suha roba samo proizvaja,
pomembna je prodaja, saj je obseg in izbor izdelkov v proizvodnji odvisen
predvsem od trženja. Prav ta dejavnost je v zadrugi tudi v nadaljevanju še kako
pomembna, zato se je prav tu načrtno delalo kar bo potrebno tudi v bodoče.

Sodelovanje na sejmu v Frankfurtu (Klun Franc, Čampa Stane)

Začetki te enote so bili skromni z malo zaposlenimi in skromnimi prostori v
takratnih skoraj razpadajočih »Farovških hlevih« zato smo v letu 1991
lokacijsko prestavili enoto na Ugar v nekdanje hleve ko se je iz enega umaknilo
podjetje ITPP, ki je imelo objekt v najemu. Po odprodaji kompleksa Ugar se je
Enota za dobro desetletje preselila v kletne prostore in I. nadstropje zadružnega
doma.
V letu 1999 smo z menjavo, skladiščnih prostorov v Dolenji vasi, pridobili
večje, primernejše in na ugodnejši lokaciji skladiščne prostore v nekdanjih
vojaških objektih, z dodatnim dokupom v letu 2000 – 2002, se je ta enota
preselila v nove prostore skladiščno distribucijskega centra za suho robo in
kmetijski repromaterial, slednji se na tej lokacije zaradi zmanjšane prodaje vse
manj skladišči. Dokončno predvsem sodobno notranjo, deloma tudi zunanjo
podobo pa je dobilo skladišče v letu 2008.

Pakirnica in
ekspedit

Regalno skladišče

V to enoto vključujemo tudi vozni park z manjšimi dostavnimi vozili.

Zadružna vozila

Razlaganje
Zadruga je bila tudi samostojna ustanoviteljica dokaj močne Hranilno kreditne
službe vse do pripojitve k ZHKS Ljubljana 1.2.2001. V letu 2004 sta se zaradi
nove zakonodaje o bančništvu združile takratna ZKBS (Zadružna kmetijska
banka Slovenije) in ZHKS, nastala je nova DBS (Deželna banka Slovenije), ki
ima svojo expozituro tudi v Ribnici v prostorih zadruge, katere je zadruga, z
lastnimi sredstvi, v letu 2004 namensko preuredila za to dejavnost.

Dejak Branko ,vodja
expoziture DBS in
predsednik Kmetijsko
gozdarske zadruge Ribnica

Kmetijsko gozdarska zadruga Ribnica z 118 člani in 48 zaposlenimi je odprtega
tipa tako za sprejemanje v članstvo kot tudi za ostalo proizvodnjo sodelovanju
na področju kmetijske, kot lesno predelovalne - suhorobarske dejavnosti.
Sedanja podoba zadruge je res bolj komercialni servis, k čemer so pripomogli
interesi izven nje, predvsem na političnem nivoju, ko jim je bila v letu
1991zakonsko odvzeta strokovno pospeševalna sedaj svetovalna in selekcijska
služba pa čeprav iz pregleda, ki je podan, lahko ugotovimo, da je strokovno
delo, ki so ga vodile zadruge rodilo dobre sadove, katere so cenili takšni in
drugačni sistemi. Zadružno delo na področju živinoreje in selekcije znotraj nje
je osnovno začeto in več let strokovno nadgrajevano delo sedanjim zavodom in
rejskim organizacijam, ki si žal vse prevečkrat lastijo predvsem pozitivne
zasluge za to kar sedaj imamo na tem področju. Dejstvo je in resnica, da so
skozi vso preteklost v organiziranju in razvijanju zadružništva, ter strokovnega
dela, še posebej v aplikacijo tega v prakso z garaškim delom, opravile prav
zadruge.
Žalostno pri vsem tem pa je, da jim trgovsko - komercialno usmerjenost sedaj
očitajo prav tisti, ki imajo za sedanje negativno stanje v zadružništvu največ
zaslug. Ne samo to, od zadrug se je do nedavnega zahtevalo, da naj bi imeli
lastne predelovalne obrate mlekarne, klavnice, da omenim samo te, ki so
pomembne za zadružno proizvodnjo, danes se izrazito kaže potreba po
medsebojnem povezovanju že velikih predelovalnih obratov če hočejo
konkurirati velikim v EU, res pa je, da bi bilo prav, da so ti v pretežni zadružni
lasti, zadružniki pa bi se kot dobri gospodarji morali zavedati kaj je lastnina in
kakšne obveznosti to povleče za seboj, da to niso samo pravice iz predvsem
dobrih rezultatov.

Kljub vsemu pa je zadruga Ribnica in zadružni sistem več ali manj v celoti, vsa
leta svojega obstoja ob neprestanih težavah uspešno deloval in utrjeval svoj
položaj brez kakršne koli pomembne državne pomoči, tudi v času, ko so in še,
mnoga bolj pomembna in zveneča podjetja z najrazličnejšimi večkratnimi
državnimi finančnimi vložki propadala in še propadajo, kar vse prevečkrat
pozabljamo, ko ocenjujemo rezultate in uspehe zadrug, ki jih z nekaj izjemami
dosegajo v danih razmerah delovanja.
Zadnja leta se je v zadrugi veliko vlagalo izključno lastnih sredstev v obnovo
in posodobitev tudi skupnih upravnih prostorov, kot tudi zunanje prepotrebne
obnove z zamenjavo oken in sanacijo fasade kar je bilo izvedeno v letih 2005
in 2006, kar daje zadrugi in kraju primerno, lepšo zunanjo podobo.
Zadruga Ribnica je od svoje ustanovitve večkrat praznovala svoje dosežke, ki
jih je obeleževala z živinorejskimi razstavami, teh je bilo 21, na katerih je
prikazovala doseženi napredek v živinoreji. Žal stoto obletnico delovanja ne
bo praznovala na podoben način kot že večkrat, zaradi znanih razmer v
kmetijstvu, ki še posebej na ribniškem kaže močan upad števila kmetov na
splošno, še posebej pa tržno usmerjenih s tem pa tudi stalež govedi upada in
težko je razstavljati in praznovati, hkrati pa priznati nazadovanje na področju,
ki si ga je zadruga postavila za cilj že ob sami ustanovitvi pred 100 leti.
Kmetijske razstave:
Sodražica 1936

Ribnica 1955

Ribnica 1964

Sodražica 1970

Slemena 1977

Ribnica 1984

1984
Ob 75 letnici
zadruge
živinorejska
razstava,
prevzem
priznanj
in
menjava vodstva
zadruge

Ribnica 1994

Ribnica 1999

Kljub zaskrbljujoče nizkim številkam v kmetijstvu, pa si slavljenka ob tako
visokem jubileju zasluži iskrene čestitke prav tako tudi zadružniki in zaposleni,
ki vztrajajo in se trudijo ohranjati in nadgrajevati, kar so jim zapustili predniki,
kljub vse prevečkrat ob skromnih ekonomskih motivacijah. Prepričani smo, da
bo zadruga delovala še naprej in doživela še kakšen okrogli jubilej, kajti
organiziranost majhnega slovenskega kmeta bo v prihodnosti še nujnejša kot je
trenutno, vendar v močni organizaciji, kjer bodo morali prevladovati
vsestransko široki nesebični skupni in ne kot sedaj, ozki individualni interesi
oziroma koristi.

