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3.1.1 Zakaj zadruga? 



Predavanje obravnava naslednje teme:

• Socialno podjetništvo

• Socialno podjetje

• Primeri socialnih podjetij

• Zadruge

• Razlogi za izbiro zadruge za ustanovitev podjetja 

• Načela in vrednote zadruge

• Prednosti zadrug

3.1.1 Zakaj sodelovati?



Kaj je socialno 
podjetništvo?

01

Socialno podjetništvo je 
proces, v katerem državljani 
gradijo ali preoblikujejo 
organizacije, da bi pospešili 
reševanje socialnih 
problemov, kot so revščina, 
bolezni, uničevanje okolja, 
kršenje človekovih pravic in 
korupcija, in tako izboljšali 
življenje mnogih (Bornstein 
in Davies, 2010).



Kaj je socialno 
podjetništvo?
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Oglejte si ta videoposnetek (2' 02‘’): https://www.youtube.com/watch?v=1ecKK3S8DOE  

https://www.youtube.com/watch?v=1ecKK3S8DOE


03 Kako zaslužiti denar in hkrati 
pomagati drugim

Oglejte si naslednji videoposnetek (4'43')



Socialno podjetje
04

Socialna podjetja so 
organizacije, ki prodajajo 
izdelke ali storitve z namenom 
ustvarjanja dobička. 

S tem dobičkom lahko dosežejo 
določen družbeni ali okoljski 
učinek. 

Na primer: organizacija z 
dobičkom prodaja kavo in s tem 
dobičkom pomaga 
brezdomcem.

Socialno podjetništvo se je izkazalo za del rešitve



Socialno podjetje
05

Nekatera socialna podjetja 
usposabljajo in zaposlujejo ljudi, ki 
so socialno izključeni ali 
marginalizirani ali ki morda drugače 
ne bi imeli dela.

Si lahko zamislite še druge primere?

Socialno podjetništvo se je izkazalo za del rešitve



Socialno podjetje

Socialna podjetja s prodajo blaga in
storitev na prostem trgu ustvarjajo
delovna mesta in dobiček ponovno
vlagajo v svoje podjetje ali lokalno
skupnost.

Tako lahko rešujejo socialne
probleme, izboljšujejo življenjske
možnosti ljudi, zagotavljajo
usposabljanje in zaposlitvene
možnosti za tiste, ki so najbolj
oddaljeni od trga, podpirajo
skupnosti in pomagajo okolju. To je
poslovanje v dobro in ko imajo
dobiček, ima dobiček tudi družba.
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Razveselite se s tem videoposnetkom (1'32''):

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=T2vxSHkrcns&feature=youtu.be


Priložnosti za socialna 
podjetja

Varstvo okolja in kakovost

Veriga preskrbe s hrano

Zdravstveno varstvo

Varnost in zaščita skupnosti

Izobraževanje

Umetnost, kultura in humanistika

Socialna pravičnost

Krožno gospodarstvo
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Priložnosti za socialna 
podjetja

07

Spodbujanje gospodarstva 
skupnosti:

V nekaterih skupnostih lahko 
socialna podjetja zaposlijo ljudi, ki bi 
se sicer morali preseliti ali se dolgo 
voziti na delo.

Skupnosti, ki podpirajo socialna 
podjetja, podpirajo delovna mesta 
in pomagajo graditi trajna lokalna 
gospodarstva.

Socialno podjetništvo se je izkazalo za del rešitve

Vir: https://www.greenopportunities.org/social-enterprise/ 

https://www.greenopportunities.org/social-enterprise/


Priložnosti za socialna 
podjetja
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Okolje in biotska raznovrstnost:

Za spopadanje s podnebnimi 
spremembami in družbenim 
vplivom je mogoče vzpostaviti 
recikliranje, recikliranje, 
proizvodnjo hrane, kompostiranje, 
ekološki turizem, naravna svetišča 
za divje živali in ohranjanje narave.

Socialno podjetništvo se je izkazalo za del rešitve

Vir: https://www.huffpost.com/ 

https://www.huffpost.com/


Priložnosti za socialna 
podjetja
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Vključevanje: 

V številnih skupnostih lahko 
socialna podjetja pomagajo 
premostiti vrzeli med mladimi in 
starimi, naseljenimi in potujočimi 
skupnostmi ali novimi priseljenci v 
manjših mestih in vaseh.

Socialno podjetništvo se je izkazalo za del rešitve

Vir: https://saice.org.za/  

https://saice.org.za/


Priložnosti za socialna 
podjetja
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Premagovanje socialne izključenosti: 
Socialna podjetja lahko delajo s tistimi, ki so 
v družbi bolj ranljivi ali spregledani, in sicer 
tako, da zagotavljajo vajeništvo, 
usposabljanje, znanja in spretnosti, vire in s 
tem povezane priložnosti za plačilo 
življenjskih stroškov, nudijo cenovno 
dostopna stanovanja in nudijo podporo, ki je 
potrebna za pomoč tistim, ki so se znašli v 
težavah.

Socialno podjetništvo se je izkazalo za del rešitve

Vir: https://pin.it/6M2AqOF 

https://pin.it/6M2AqOF


Priložnosti za socialna 
podjetja

11

Skupnost in podjetja: 

Socialna podjetja imajo lahko 
pogosto pomembno vlogo pri 
povezovanju podjetij s skupnostmi 
in nudijo podjetjem možnost, da 
vlagajo ali kupujejo na bolj družbeno 
odgovoren način.

Socialno podjetništvo se je izkazalo za del rešitve

Vir: https://www.dreamstime.com/ 

https://www.dreamstime.com/


12
Okoljska vprašanja:

Primeri socialnih podjetij

Oglejte si naslednji videoposnetek (2'17')



13 Primeri socialnih podjetij
Oglejte si naslednji videoposnetek (2'18')



Zadruga
Za socialno podjetništvo 
obstajajo številne organizacijske 
strukture, vendar se bomo 
osredotočili na zadruge, saj so v 
središču njihove gospodarske 
dejavnosti ljudje. 

Zadruge so podjetja v skupni 
lasti in pod demokratičnim 
nadzorom, ki temeljijo na 
vrednotah samopomoči, 
samoodgovornosti, enakosti, 
pravičnosti, demokracije in 
solidarnosti. 
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<a href="https://www.freepik.com/vectors/people">Vektor ljudi, ki ga je 
ustvaril pch.vector - www.freepik.com</a>



Zadruga
Vsi člani aktivno in enakopravno 
sodelujejo pri sprejemanju odločitev 
in določanju politike, imajo dostop 
do ugodnejših delovnih pogojev, 
blaga in storitev kot na prostem 
trgu ter ponovno vlagajo zbrani 
kapital v zadrugo.

Zadruge, ki zadovoljujejo potrebe 
svojih članov, imajo pomembno 
vlogo v boju proti svetovni revščini 
in gospodarski nepravičnosti, poleg 
tega pa pomembno prispevajo k 
lokalnemu gospodarstvu. 
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3 milijoni zadrug 
na svetu

1,2 milijarde 
članov

12 % ljudi na svetu 
je del zadruge.



Zadruga
16

Oglejte si ta videoposnetek (3'46''): Kaj je zadruga? 
https://www.youtube.com/watch?v=N50Mysg3Iuw 

https://www.youtube.com/watch?v=N50Mysg3Iuw


Hlevčki so povsod po svetu
Oglejte si naslednji videoposnetek (1'40')
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Načela in vrednote zadrug

Zadruga je družba, ki jo sestavljajo ljudje, ki se
svobodno združujejo za opravljanje poslovne
dejavnosti, ki jim omogoča, da zadovoljijo svoje
ekonomske in socialne potrebe in želje.

Gre za poslovni model, v katerem so gospodarski in
poslovni cilji združeni z drugimi socialnimi cilji, ki
omogočajo gospodarsko rast na podlagi
stabilnega zaposlovanja, enakosti in socialne
pravičnosti ter podjetnikom ponujajo veliko
možnosti za poklicno uveljavitev.

Zadruge obstajajo v vseh proizvodnih sektorjih in
panogah dejavnosti, kar kaže na to, da je z zadrugo
mogoče izvesti vse vrste poslovnih projektov.
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19 Načela in vrednote 
zadruge

Oglejte si ta videoposnetek (4'05''): 
https://www.youtube.com/watch?v=KJTf4PuTy64 

Naloga: napišite in sestavite povzetek 7 načel ter ga 
pošljite svojemu nadrejenemu.

https://www.youtube.com/watch?v=KJTf4PuTy64


Danes je ustanovitev podjetja tvegana in
težka naloga.
Oseba, ki želi ustanoviti podjetje, mora
razviti in okrepiti vrsto sposobnosti, kot so
pobuda, vodenje, sposobnost tveganja, dela
in predanosti, potrpežljivost, ustvarjalnost,
samozavest ter sposobnost opazovanja in
učenja od drugih.
V projektih kolektivnega podjetništva se te
individualne lastnosti združijo s
kolektivnimi.
To je ena od številnih prednosti, ki jih lahko
zagotovi kolektivna samozaposlitev:
medsebojna podpora ter dopolnjevanje
znanja, spretnosti in sposobnosti.

20 Razlogi za izbiro tega modela



Zadruga je demokratičen in participativen
model podjetja, ki temelji na ljudeh in ne
na kapitalu, kar omogoča večji razvoj ljudi in
skupin ljudi.

V poslovni svet prenaša pogled na življenje
in človeške, poslovne in poklicne odnose, ki
so enako donosni kot vse druge pravne
oblike.

21 Razlogi za izbiro tega modela



Poleg tega zadruge v kriznih razmerah
zaradi notranje prožnosti in zmožnosti
ponovnega oblikovanja uspejo ohraniti
ustvarjena delovna mesta in celo še naprej
rastejo. Tveganje je porazdeljeno med
partnerje.

Številni podjetniki, ki so se odločili za
zadrugo kot pravno obliko, so mladi, ki so v
njej videli rešitev, da si ustvarijo lastno
delovno mesto in se ne soočajo z izzivom, da
bi sami ustanovili podjetje.

22 Razlogi za izbiro tega modela

Spopadanje s krizo - španski kolektiv
Mondragón

Skupaj. Kako so zadruge odporne na
krizo.



23 Razlogi za izbiro tega modela

Kljubovanje krizi - španski kolektiv 
Mondragón (5'04'')

Skupaj. Kako so zadruge odporne na 
krizo (2'55'') 
https://www.youtube.com/watch?app=d
esktop&v=2Gx4IRYQXxM

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=2Gx4IRYQXxM


Prednosti zadruge
Dobiček in zaslužek, ki ga ustvari zadruga, se razdeli med člane, znane tudi
kot lastnike-porabnike.
Zadruge imajo vrsto prednosti pred drugimi vrstami podjetij:
❑Manjša obdavčitev: člani zadruge so obdavčeni le enkrat na svoj dohodek

iz zadruge in ne na ravni posameznika in zadruge.
❑Možnosti financiranja: glede na vrsto zadruge so zadrugam na voljo

nekatere subvencije ali nepovratna sredstva.
❑ Zmanjšanje stroškov ter izboljšanje izdelkov in storitev: ko so zadruge

večje, lahko zaradi svoje velikosti lažje pridobijo popuste za dobave in
storitve.

❑ Trajni obstoj: zadružna struktura zagotavlja večjo kontinuiteto poslovanja.
Člani lahko zapustijo podjetje, ne da bi povzročili prenehanje.

❑Omejena odgovornost članov
❑ Vzajemna pomoč in sodelovanje brez špekulacij.
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Dejavnost. Socialno podjetje: razprava (predviden 
čas 30 min)
Razred bo razdeljen v manjše skupine po 4-5
učencev. Učenci bodo v skupinah 15 minut
razpravljali o naslednjih vprašanjih. Nato bodo
skupine skupaj podale svoje predloge. Nadzornik
bo organiziral komisijo, na kateri bo predstavnik
vsake skupine napisal svoje zaključke. Nadzornik
bo ideje uredil in dobili bodo nekaj sklepov.
• Kakšne so razlike med podjetjem in socialnim

podjetjem?
• Kakšne so razlike med socialnim podjetjem in

neprofitno organizacijo?
• Katere so konkurenčne prednosti socialnega

podjetja?
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Projekt TRAIN-CE-FOOD
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