
3.1 Zagon zadrug v realnem okolju - metodologije za 

razvoj idej v inovativnih projektih 

3.1.1 Zakaj zadruga?

3.1.1 Zakaj zadruga? 

e-modul 3 

(Socialno) podjetništvo – implementacija kooperativnih start-upov



Predavanje obravnava naslednje teme:

• Krožno gospodarstvo in sodelovalno gospodarstvo

• Razlogi za izbiro zadruge za ustanovitev podjetja 

• Načela in vrednote zadruge

• Prednosti zadrug

3.1.1 Zakaj zadruga?



Krožno gospodarstvo in 
sodelovalno gospodarstvo

Cilj krožnega gospodarstva je na novo
opredeliti izdelke in storitve, da bi odpravili
odpadke in čim bolj zmanjšali negativne
vplive.
Krožni model, ki ga poganja prehod na
obnovljive vire energije, gradi gospodarski,
naravni in družbeni kapital.
Po drugi strani pa se potrošnik danes vse
bolj zaveda okolja in od podjetij zahteva bolj
trajnostno rabo virov in večjo preglednost.
Tudi potrošniki so vse bolj zaskrbljeni glede
hrane in zahtevajo več ekoloških izdelkov.
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Odgovorni potrošnik se zaveda, da ima na voljo
neizkoriščene vire, s katerimi lahko ustvari
dobiček, bodisi finančno bodisi z izmenjavo blaga
in storitev. To je izvor sodelovalnega gospodarstva.

Zaradi te priložnosti in dostopnosti tehnologije se
pojavljajo novi in moteči poslovni modeli.

Tako krožno gospodarstvo kot sodelovalno
gospodarstvo sta plodno polje za izkoriščanje
novih inovativnih poslovnih modelov.

Začetna zadružna podjetja lahko izkoristijo
priložnosti, ki izhajajo iz tega novega
gospodarskega modela.

02 Krožno gospodarstvo in 
sodelovalno gospodarstvo

Oglejte si naslednji 
videoposnetek o 
sodelovalnem 
gospodarstvu

https://www.youtube.com/watch?v=Cw4Lm5d9Qa4&t=9s


Danes je podjetništvo tvegana in težka
naloga, konkurenca je velika, vendar je na
voljo tudi veliko novih niš, v katerih je
mogoče razviti inovativne ideje. Mnogi ljudje,
ki začnejo poslovati, najprej pripravijo
poslovni načrt ali izberejo pravno strukturo.
To sta zelo pomembna vidika, vendar je
treba upoštevati tudi številne druge vidike.
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.

03 Razlogi za izbiro tega modela



V vsakem primeru se v projektih
kolektivnega podjetništva te individualne
lastnosti združijo s kolektivnimi.
Ljudje, ki delajo kot ekipa ter se znajo
dopolnjevati in usklajevati, znajo dati
najboljše od sebe in hkrati omogočiti tistim,
ki jih spremljajo v tej poslovni pustolovščini,
da razvijejo svoj polni potencial.
To je ena od številnih prednosti, ki jih lahko
zagotovi kolektivna samozaposlitev:
medsebojna podpora ter dopolnjevanje
znanja, spretnosti in sposobnosti.

04 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.

05 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.

06 Razlogi za izbiro tega modela

Spopadanje s krizo - španski kolektiv
Mondragón

Skupaj. Kako so zadruge odporne na
krizo.



06 Razlogi za izbiro tega modela

Spopadanje s krizo - španski kolektiv 
Mondragón 

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

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


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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08
Obstaja sedem zadružnih načel, ki opredeljujejo 
delovanje zadrug in so skupna po vsem svetu 
(Mednarodna zadružna zveza): 

1. Zadruga je v lasti in pod nadzorom njenih članov. 
Obstaja v korist svojih članov (strank, delavcev, 
dobaviteljev ali širše skupnosti).

2. Je demokratična - vsak član ima enako pravico do 
besede.

3. Vsak član na nek način finančno prispeva - kupuje 
izdelke, dela za zadrugo, vlaga vanjo ali odloča o 
porabi dobička.  

4. Je neodvisno podjetje, ki je v lasti in pod nadzorom 
svojih članov.

5. Vsem sodelujočim omogoča izobraževanje in 
usposabljanje.

6. Sodeluje, sodeluje z drugimi zadrugami in jih 
podpira.

7. Zadruga podpira skupnosti, s katerimi sodeluje.

Načela in vrednote zadrug

https://www.ica.coop/en


08 Zadruge so povsod po svetu

Oglejte si naslednji videoposnetek na temo Coops 
(1'40'')



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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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.


