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Predavanje obravnava naslednje teme:

1. Ali je zadruga primerna za moje podjetje?

2. Poiščite prave ljudi

3. Raziščite svojo vizijo in poslanstvo

4. Naslednji koraki

3.1.3. Prvi koraki za razvoja zadruge



Prvi koraki za ustanovitev 
zadruge

Ko izberete idejo za podjetje in se
odločite za ustanovitev socialnega
podjetja, morate razmisliti o številnih
stvareh in se nanje pripraviti.
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Če pa ste pripravljeni vključiti druge
osebe z enako stopnjo lastništva in
nadzora, vas bo hiter pregled tega
poglavja prepričal, da ste na pravi poti.

02 Ali je zadruga primerna za moje 
podjetje?
Če menite, da je to vaša zamisel, vaš
posel in želite ohraniti nadzor, potem
morda zadruga ni za vas.



Nekateri menijo, da kapitalski dobički ne
bi smeli biti v središču njihovih odločitev
in da so pomembni ljudje, ki se pridružijo
projektu. To je filozofija
novoustanovljenih podjetij, ki kot pravno
obliko sprejmejo zadrugo.

Mnogi se za zadrugo odločijo zaradi
osebnih meril, ker jim je jasno, kakšen
odnos želijo imeti med ljudmi, delom in
kapitalom, ker želijo ustanoviti podjetje, v
katerem ima vsak član ekipe enak glas.

03 Ali je zadruga primerna za moje 
podjetje?



V zadrugi je pomembno, da se zadovoljijo
potrebe in da ima vsaka oseba enake
pravice kot ostali, ne glede na svojo vlogo
in vloženi kapital. Ustanovitelji zadruge si
ne prizadevajo za nenehno povečevanje
obsega ali doseganje visoke donosnosti
naložb.

Če menite, da je zadruga primerna za vaše
zagonsko podjetje, morate začeti
razumeti, kdo bi moral biti vključen v vašo
zadrugo. Ena od prvih priporočenih stvari
je vaja za razumevanje, kakšna je vaša
skupna vizija.

04 Ali je zadruga primerna za moje 
podjetje?



Dejavnost boste našli v platformi

Odgovorite na vprašanja in ugotovite,
ali bi zadruga ustrezala vašim
interesom za ustanovitev podjetja.

Oglejte si dejavnost v platformi

05 Aktivnost 3: Si primeren za zadrugo?

3.1.2 Kako ustvariti ideje za inovativno podjetje



Poiščite prave ljudi06

Oseba postane os v zadrugi. 

Izbira ljudi, ki bodo sodelovali pri 
poslovnem projektu, je pomemben 
cilj, ki ga je treba upoštevati pri 
njegovem zagonu.

Člani zadruge morajo zadrugi služiti s 
svojimi najboljšimi lastnostmi, ki so 
lahko prirojene ali pridobljene in 
izpopolnjene z usposabljanjem, 
izkušnjami in željo po napredku.



Poiščite prave ljudi07

Ljudje, ki ustanovijo zadrugo, 
morajo imeti resnično željo, da bi se 
lotili posla, in to kolektivno. 

Ali res obstaja skupna potreba po 
skupnem zadovoljevanju? Pri tem je 
treba jasno oceniti, ali so podjetniki 
nagnjeni k razvoju kooperativnega 
in kolektivnega projekta. 
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Zavezanost članov načelom in vrednotam 
zadruge je temeljnega pomena, zato je 
pomembno, da člani v svojem podjetju 
govorijo o svojih pričakovanjih in jih 
poskušajo prilagoditi dejanskemu stanju. 

Pomembno je tudi, da se člani zadruge 
usposabljajo na področju upravljanja 
podjetij in zadružnih načel.

Uspeh ali neuspeh projekta bo v veliki meri 
odvisen od izbire ljudi. 

Poiščite prave ljudi



Za določitev idealnega profila 
partnerjev je treba upoštevati 
naslednje vidike:

• Imejte sinergije in empatijo z 
ostalimi partnerji.

• komunikacijske spretnosti, da bi 
zaznali njihove vrednote, vizijo in 
pričakovanja.

• Ocenite stopnjo konflikta.

• Spoznajte našo vizijo in preverite, ali 
se ujema z našimi interesi.

09 Nasveti za iskanje 
pravih ljudi



• raven resnosti, strokovnosti in zaupanja, ki 
ga ustvarja v nas.

• Združljivost spretnosti in odnosov: vsak 
partner bo imel različne lastnosti, ki bodo 
v projekt vnesle raznolikost.

• stopnja zavezanosti in odgovornosti, ki so 
jo pripravljeni prevzeti.

• ekonomska zmogljivost ter čas in delo, ki 
ju je mogoče nameniti projektu.

• Timsko delo: notranje načelo njihove 
filozofije, ki temelji na sodelovanju, 
enakosti in medsebojni pomoči.

10 Nasveti za iskanje 
pravih ljudi



Za ohranjanje dobrih odnosov v zadrugi je 
pomembno, da ima vsaka oseba svoje področje 
odgovornosti in da se odločitve ne prekrivajo, 
čeprav jih je pogosto treba sprejemati skupaj. 
Ljudje se morajo dopolnjevati, podpirati in iz 
sebe ter drugih ljudi izvabiti najboljše.

Ljudje, ki sestavljajo delovno zadrugo, se 
razlikujejo od drugih podjetij, ker prispevajo 
svoje delo kot bistveno zahtevo, ne glede na 
njihov prispevek socialnega kapitala. Odnos 
člana z zadrugo je korporativne in nedelovne 
narave, njegova ureditev pa je vključena v statut 
zadruge in po potrebi z notranjimi pravili.

11 Poiščite prave ljudi



Poleg tistih, ki so člani delovne zadruge kot 
delavci, lahko delo opravljajo tudi druge osebe, in 
sicer kot honorarni delavci ali zaposleni.

Obstajajo lahko tudi druge vrste članov, zato 
različni zadružni zakoni priznavajo in urejajo 
obstoj drugih oseb, ki ekonomsko prispevajo k 
doseganju namena podjetja, vendar niso 
delovno vključeni - z opravljanjem svojega dela -
v dejavnost zadruge. 

To so sodelujoči partnerji, pridruženi partnerji, 
neaktivni partnerji itd. (vsak predpis jih imenuje 
in ureja na poseben način). Kot delavski član 
lahko delate s polnim ali krajšim delovnim 
časom, delovni čas pa prilagodite svojim 
potrebam in potrebam organizacije zadruge.

12 Poiščite prave ljudi



Vprašalnik (samopreverjanje):

20 stavkov se nanaša na vaše vedenje na
delovnem mestu.

Vaši odgovori naj odražajo vaše pristno
vedenje v vsakem primeru, ne da bi se
pri tem sklicevali na to, kaj je po vašem
mnenju najboljši način ravnanja.

13 Aktivnost 4: Kakšna bi bila tvoja
vloga v ekipi?

To nalogo boste našli v platformi



Raziščite svojo vizijo in 
poslanstvo

Prvi korak vsakega socialnega podjetja je,
da si razjasnite, kaj želite doseči, kakšni so
vaši motivi in kaj boste storili za njihovo
uresničitev.
Imeti morate dobro opredeljeno poslovno
idejo, ki dobro sporoča, kaj počnete, kako
to počnete in zakaj to počnete.
Reševanje problema ali izziva postane
družbeno poslanstvo organizacije.
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Raziščite svojo vizijo in 
poslanstvoKo boste vedeli, kdo bo sodeloval v prvih dneh

vzpostavljanja zadruge, je koristno izvesti proces
oblikovanja vizije. Ta proces:
• zagotavlja, da imajo vključeni ljudje skupno

vizijo,
• je nekaj, kar boste uporabili v svojem

marketinškem načrtu.
Skupna vizija bo pripeljala do posebnih
predmetov.
Ti bodo pomemben del upravnega dokumenta
vaše pravne strukture.
Vaša vizija, poslanstvo in cilji so lahko povezani z
družbenim učinkom zadruge.
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Raziščite svojo vizijo in 
poslanstvo

Veliko poslovnih načrtov ima na začetku
"vizijo, poslanstvo in vrednote".

Vizija je preprosto to, kako si idealno
predstavljate svet v prihodnosti.

Vrednote se nanašajo na način delovanja
organizacije, ki je bolj povezan s kulturo, ki jo
želi ustvariti: poštena, pregledna, podjetniška,
pristna, sodelovalna itd. To je običajno bolj
uporabno in pomembno, ko gradite ekipo
okoli svoje ideje.
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Raziščite svojo vizijo in 
poslanstvoPoslanstvo je način, kako pojasniti, kaj je osrednji

namen socialnega podjetja, ki ga ustanavljamo.
Določitev poslanstva je pomembna, saj socialnim
podjetjem pomaga pri načrtovanju, preverjanju, ali
so na dobri poti, in pri ugotavljanju, ali dosegajo
svoje cilje.
Po tem se socialna podjetja razlikujejo od običajnih
podjetij, katerih glavni cilj je ustvariti čim več
denarja.
Opis vašega poslanstva vam bo pomagal v
prihodnosti, saj bo veliko ljudi želelo vedeti, kakšno
je vaše poslanstvo.
To vključuje ljudi, ki bi lahko kupili vaše izdelke in
storitve, ljudi, ki bi lahko bili del vaše zadruge, ali
ljudi, ki bi jo lahko podprli na kak drug način.
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Aktivnost 5. Zapiši svojo misijo

To dejavnost najdete v platformi

Vir:

Zbirka orodij za socialna podjetja. Gradivo za skupnosti in
posameznike, ki ustanavljajo socialno podjetje na Irskem.

https://www.socent.ie/
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Najverjetneje imate po učenju že nekaj v mislih, 
potem ko ste se naučili, kar ste se do zdaj učili. 

Zdaj morate preveriti, ali obstaja potreba po tem. 
Prav tako se morate lotiti vprašanja, ali je ta 
zamisel trajnostna ali ne.

Svojo poslovno zamisel morate preizkusiti. Ali je 
to izvedljiv posel? Kaj je uspešno podjetje? 

Da bi to ugotovili, lahko pripravite študijo 
izvedljivosti ali tržni načrt (glej temo 3.3). V ta 
namen morate opraviti raziskavo trga, oceniti 
ciljno skupino, raziskati konkurenco in nazadnje 
preizkusiti svojo zamisel (storitev ali izdelek). Čas 
je, da se pogovorite s potencialnimi strankami, 
jim predstavite svojo poslovno zamisel in 
pridobite njihove povratne informacije.

19 Naslednji koraki



Če za zagon podjetja potrebujete zunanje 
financiranje, morate imeti poslovni načrt. 
Zahtevale ga bodo banke ali vlagatelji. 
Poslovni načrt je načrt, v katerem so opisane 
stvari, ki jih morate storiti, da bi dosegli svoje 
cilje.

Poslovni načrt bo pripravljen v poglavju 3.2.

Nato boste morali financirati svoje podjetje in 
komercializirati svoje izdelke ali storitve 
(poglavje 3.4).

20 Naslednji koraki
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