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Predavanje obravnava naslednje teme:

• Kaj je zadruga?

• Kakšne vrste dejavnosti so zadruge?

• Glavne razlike med trgovskimi družbami in 
zadrugami

• Kaj pomeni članstvo?



Kaj je zadruga?

Zadruge so podjetja, ki jih ustanovijo
ljudje, ki se odločijo, da se bodo med
seboj povezali za opravljanje
določene dejavnosti. Družbeniki
in/ali delavci so lastniki organizacije
in so tudi njeni vodje.

Zadruga temelji na načelu vzajemne
pomoči za doseganje splošnih ciljev,
kar pomeni, da imajo vsi člani enake
pravice in enako odgovornost za
prihodnost družbe.
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Premoženje si delijo vsi partnerji, katerih
število je spremenljivo in neomejeno.

Njihovo premoženje ni dedno ali prenosljivo,
razen če ga partner odpove in postane del
njega drug partner.

O podjetju odloča vsak posameznik posebej,
odgovornost pa je kolektivna, čeprav omejena,
kar pomeni, da v primeru stečaja ne vpliva na
osebno premoženje družbenikov.

Vse zadruge na svetu imajo enaka zadružna
načela in vrednote.

Kaj je zadruga?
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V skoraj vseh evropskih državah
obstaja zakon o zadrugah.

V nekaterih državah obstaja
splošna zadružna zakonodaja, ki
se uporablja za vse poslovne
sektorje, v nekaterih drugih pa se
lahko vsak gospodarski sektor
opre na posebno zadružno
zakonodajo.

Kljub razlikam, ki so večinoma
posledica različnih kulturnih,
gospodarskih in zgodovinskih
ozadij, imajo nacionalni zadružni
zakoni skupne zadružne
vrednote in načela, zaradi katerih
se zadružna podjetja razlikujejo.



Združeni narodi ob velikem izzivu ciljev
trajnostnega razvoja do leta 2030 poudarjajo,
da lahko cilji trajnostnega lokalnega razvoja
postanejo realnost le, če se jih umesti od
spodaj navzgor. Zato je Unesco leta 2016
zadružništvo razglasil za nesnovno dediščino
človeštva.

Zadruge pripadajo ljudem, ki so najbližje
podjetju, in ne vlagateljem, ki jih zanima le
finančna uspešnost. To pomeni, da se zadruge
ne osredotočajo le na ustvarjanje dobička,
temveč tudi na to, kako ga doseči in kaj storiti
z njim, da bi ustvarili dodano vrednost za svoje
člane in skupnost.
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"Zadruge so namenjene ustvarjanju vrednosti za svoje člane in 

skupnosti, ne gre le za čim večji dobiček delničarjev." 

- Steve Murrells, generalni direktor skupine The Co-op Group.



Kakšne vrste dejavnosti so zadruge?

Vse vrste podjetij lahko delujejo v sodelovanju.
Zadruge se raztezajo po celotnem gospodarstvu.
Delujejo na področju robotike, kmetijstva, grafičnega
oblikovanja, izobraževanja, stanovanjske gradnje,
športa, umetnosti in številnih drugih sektorjev. Ne
glede na panogo ali storitev običajno obstaja
zadruga!
Zadruge so pogosto ustanovljene zaradi reševanja
težav ali kot odziv na neko vprašanje - na primer
skupnost, ki se združi, da bi prevzela zelo priljubljen
skupnostni prostor, skupina svobodnih poklicev, ki se
združi za večjo varnost zaposlitve, ali delavci, ki želijo
sodelovati pri ustvarjanju bolj etičnega podjetja.
Na zunaj je zadruga morda videti kot katero koli
drugo podjetje - razlikuje se po tem, kaj se dogaja
v notranjosti.
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Zadruge so odporne: 76% novoustanovljenih
zadrug preživi prvih pet let v primerjavi z
42% drugih vrst podjetij.
Na svetu je 3 milijone zadrug v več kot 100
državah v Evropi, Afriki, Aziji, Ameriki in
Oceaniji.
Obstajajo tudi mednarodne kooperative, kot
je Pachamama Coffee Cooperative, ki je v
lasti in upravljanju več tisoč kmetov z vsega
sveta.
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Vpliv zadrug v svetu. Vir: Mednarodna

zadružna zveza (https://www.ica.coop/en)

Oglejte si naslednje videoposnetke in 
se navdihnite!!

https://www.ica.coop/en


Video kooperative so povsod!06



Videoposnetek - lastna sprememba07



Glavne razlike med trgovskimi družbami in 
zadrugami
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Zadruge so "podjetja", zato je treba
odpraviti mite ali trende, ki jih
približujejo nevladnim
organizacijam, združenjem,
fundacijam itd.
Poudariti je treba, da obstajajo
različni načini pojmovanja in
"poslovanja," ki jih ločijo od
tradicionalnih ali kapitalskih
podjetij.



Glavne razlike med trgovskimi družbami in 
zadrugami
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Prilagojeno iz: FAECTA, Praktični vodnik za 

ustanavljanje, vzdrževanje in konsolidacijo 

zadrug v Andaluziji

Osnovna razlika je v prednosti
osebe pred kapitalom, ki se kaže
v tako bistvenih vidikih, kot je ta,
da ima v zadrugah vsak član en
glas, ne glede na kapital, ki ga je
prispeval v družbo.
Razdelitev dobička ali presežka
bo odvisna od opravljene
dejavnosti in nikoli od vpisanega
in vplačanega kapitala.



Glavne razlike med trgovskimi družbami in 
zadrugami
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Prilagojeno iz: FAECTA, Praktični vodnik za 

ustanavljanje, vzdrževanje in konsolidacijo 

zadrug v Andaluziji

Jasno je, da glede na
kapitalske subjekte obstaja še
en način ustvarjanja
gospodarstva in razdeljevanja
bogastva. Lahko rečemo, da
je glavno sredstvo, ki ga ima
zadruga, njen človeški kapital,
torej ljudje, ki jo sestavljajo
(FAECTA, 2019).



Kaj pomeni članstvo?

Zadruge so podjetja, ki so v lasti in jih
vodijo ljudje, kot smo mi. Kdo so člani
zadruge, je odvisno od vrste zadruge.

Članstvo je odprto in prostovoljno -
torej se lahko včlani vsakdo, ki se želi
včlaniti, ne morete pa nikogar prisiliti, da
postane član!

En član en glas - članstvo je
demokratično in vsak ima enakopravno
pravico do besede. Tu ni večinskih
delničarjev.
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Člani nekaj vložijo in nekaj dobijo - zadruge
niso dobrodelne organizacije, zato vsak član
nekaj prispeva, vendar tudi nekaj dobi v zameno.
Prispevek je lahko delo v zadrugi, vlaganje v
zadrugo, nakupovanje ali trgovanje v zadrugi.
Presežek, ki nastane po pokritju vseh stroškov, se
lahko razdeli med člane (včasih znan kot
dividenda) ali pa se ponovno investira v zadrugo.

Članstvo v zadrugi prinaša številne prednosti. To
je lahko finančni donos na vašo naložbo, izplačilo
dividend, denarni bonus ob koncu leta ali večja
moč pri prodaji izdelkov in višja cena zanje.
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Morda gre za občutek solidarnosti, ki ga daje
vključenost v globalno gibanje ali podpora
lokalni skupnosti? Nekateri člani se pridružijo,
ker si želijo ustvariti dostojno delovno mesto v
etičnem podjetju, kjer je vsakdo cenjen.

Uveljavljena delovna skupina je tudi
konkurenčna prednost. Na splošno pri teh
projektih ekipa že obstaja.
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Projekt TRAIN-CE-FOOD

Avtor: Arantxa Aguirre (Permacultura Cantabria)

Ta projekt sofinancira Evropska komisija, Generalni direktorat za notranji trg, industrijo, 
podjetništvo in MSP. GA: SI2.823699.

Ta publikacija odraža le stališča avtorjev in sodelavcev, Komisija pa ni odgovorna za 
kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.


