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Obstaja veliko različnih vrst zadrug. Vse pa imajo skupna načela in značilnosti. Mednarodno združenje zadrug (ICA) opisuje 
kot „avtonomno združenje oseb, ki so se prostovoljno združile, da bi svoje skupne gospodarske, socialne in kulturne 
potrebe in pričakovanja izpolnile v okviru podjetja, ki je v skupni lasti in ki se upravlja demokratično“.1 

Združenje ICA je sprejelo tudi sedem združenih načel, s katerimi zadruge uresničujejo svoje vrednote. 

Te so: 

1. Prostovoljno in odprto članstvo

Zadruge so prostovoljne organizacije, odprte za vse ljudi, ki lahko uporabljajo njihove storitve in so pripravljeni sprejeti 
odgovornosti članstva, brez spolne, socialne, rasne, politične ali verske diskriminacije. 

2. Demokratični nadzor, ki ga opravljajo člani

Zadruge so demokratične organizacije, ki jih nadzorujejo njihovi člani in ki dejavno sodelujejo pri določanju njihovih politik in 
sprejemanju odločitev. Moški in ženske, ki delujejo kot izvoljeni predstavniki, prevzemajo odgovornost za člane. V zadrugah 
imajo člani enake glasovalne pravice (en član, en glas). 

3. Ekonomska udeležba članov

Člani pravično prispevajo in demokratično nadzorujejo kapital svoje zadruge. Vsaj del tega kapitala je običajno skupno 
premoženje zadruge. Člani običajno prejmejo omejeno nadomestilo, če obstaja, za vpisani kapital kot pogoj za članstvo. 
Člani presežke dodelijo za kateri koli od naslednjih namenov: razvijanje svoje zadruge, po možnosti z ustvarjanjem 
rezerv, katerih del bi bil vsaj nedeljiv; koristi članom sorazmerno z njihovim vključevanjem v zadrugi; in podporo drugim 
dejavnostim, ki jih odobri članstvo. 

4. Avtonomija in neodvisnost

Zadruge so avtonomne organizacije za samopomoč, ki jih nadzorujejo njihovi člani. Če sklenejo sporazume z drugimi 
organizacijami, vključno z vladami, ali pridobijo kapital iz zunanjih virov, to storijo pod pogoji, ki zagotavljajo demokratični 
nadzor njihovih članov in ohranjajo zadrugo avtonomno. 

5. Izobraževanje, usposabljanje in informacije

Zadruge zagotavljajo izobraževanje in usposabljanje za svoje člane, izvoljene predstavnike, upravitelje in zaposlene, da 
lahko učinkovito prispevajo k razvoju svojih zadrug. Širšo javnost – zlasti mlade in oblikovalce mnenj – obveščajo o naravi 
in koristih sodelovanja. 

6. Sodelovanje med združenji

Zadruge najbolj učinkovito služijo svojim članom in krepijo zadružno gibanje s sodelovanjem prek lokalnih, nacionalnih, 
regionalnih in mednarodnih struktur. 

1 https://www.ica.coop/en/cooperatives/cooperative-identity
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7. Skrb za skupnost

Zadruge si prizadevajo za trajnostni razvoj svojih skupnosti s politikami, ki jih odobrijo njihovi člani. 

Temelj zadruge je ena skupina ljudi, zbranih okoli skupnega projekta ali ideje. Ta skupina je skupni lastnik ter sodeluje v 
postopkih upravljanja in odločanja, hkrati pa si deli tveganja in odgovornosti. Po načelu „en član = en glas“ ima vsak član 
enak delež in možnost, da prispeva k upravljanju zadruge. 

Z zbiranjem ljudi okoli skupnega projekta lahko zadruge postanejo bolj vključujoče kot druga podjetja, na primer tako, 
da se ljudem, ki imajo omejen dostop do virov, omogoči članstvo in polno sodelovanje v organizaciji ter izmenjavo 
njihovih izkušenj, znanja in ustvarjalnosti. Zadruge kot podjetja ustvarjajo dobičke: ti se vsaj delno ponovno vložijo v samo 
organizacijo. Člani skupaj določajo tudi način vlaganja in cilje, ki jih je treba izpolniti. 

Nazadnje, glavni cilj zadruge ne bi smel biti ustvarjanje dobička za svoje člane, temveč zadovoljevanje potreb članov, in 
zelo pogosto potreb skupnosti kot celote. 

Glede na ustanovno skupino so te potrebe lahko različne, na primer za razširitev zaposlitvenih možnosti za delavce, 
zagotavljanje novih ali cenejših storitev za uporabnike ali omogočanje aktivnega vključevanja uporabnikov in družin v 
upravljanje njihovih storitev. Ker so zadruge v lasti njihovih članov, ki so tudi sami del skupnosti (kot uporabniki, sorodniki, 
delavci itd.) in obravnavajo potrebe te skupnosti, zadruge prispevajo k splošnim interesom skupnosti. 
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Precejšen del povpraševanja po storitvah v sektorju osebnih in gospodinjskih storitev se ustvari na lokalni ravni, kar je 
posledica programov, ki jih izvajajo javne agencije, in procesov združevanja povpraševanja na zasebni ravni. Te zahteve 
lahko izpolnijo skupine delavcev, ki svojo dejavnost opravljajo formalno ali neformalno in se odločijo za profesionalni 
preskok z ustanovitvijo delavske zadruge ali socialne zadruge, ki pogosto temelji na več deležnikih. 

Delavske zadruge in socialne zadruge v osebnih in gospodinjskih storitvah ponujajo pomembno dodano vrednost na več 
načinov: 

Lastništvo zadruge in motivacija 

Članstvo je odprto za uporabnike storitev (in njihove družine), ponudnike (formalne in neformalne) in/ali druge deležnike. 
Izvajajo se interaktivni mehanizmi, ki zagotavljajo, da procesi in storitve zadruge ustrezajo potrebam uporabnikov in 
ponudnikov. 

Uporabniki storitev se počutijo opolnomočeni in člani se zaradi zadruge počutijo boljše. 

Upravljanje in sodelovanje 

Postopki odločanja vključujejo uporabnike in ponudnike storitev in/ali druge deležnike. Notranja pravila in inovativni 
mehanizmi zagotavljajo vključujoče postopke odločanja, ki temeljijo na pavšalni hierarhiji. 

Dejansko lahko participativni sistem zmanjša fluktuacijo osebja in omogoči ohranjanje poklicnih izkušenj v zadrugi z 
naslednjimi tremi mehanizmi: 

• Enostavnejše reševanje konfliktov zaradi demokratičnega okvira in boljšega pretoka informacij. Prijetnejše, varnejše 
in produktivnejše delovno okolje spodbuja zadržanje osebja;

• Nizka likvidnost kapitalskih deležev, ki jih imajo delavci v okviru udeležbe delavcev v lastništvu, saj se kapitalski deleži 
odkupijo le po njihovi nominalni vrednosti;

• Spodbuda, tako psihološka kot materialna, za delavce, da se bolj posvetijo podjetju. Psihološko participativni sistem 
med delavci ustvarja večjo zvestobo podjetju. Obljuba večjega dohodka z delitvijo dobička, večje stabilnosti dela, 
boljše usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ali možnost dodatka, povezanega z leti delovne dobe, so 
elementi, ki spodbujajo delavce, da prispevajo k uspehu podjetja.

Lokalni razvoj 

Delavci in socialne zadruge ustvarjajo trajnostne gospodarske dejavnosti, ki neposredno prispevajo k lokalnemu razvoju. 
Ker z njimi upravljajo lokalni deležniki, zadruge običajno dobro poznajo skupnost in njene potrebe. Zadruge z več deležniki 
ustvarjajo sinergije med različnimi akterji – javnimi organi, uporabniki storitev in ponudniki storitev – in na ta način 
zagotavljajo zastopanje različnih interesov in virov v lokalni skupnosti ter ustrezen odziv na potrebe družbe. Na nekaterih 
osamljenih območjih so zadruge edini ponudnik storitev, saj so javni organi prenehali opravljati javne storitve. 

Ekonomska trajnost 

Osebne storitve so izziv za številne evropske skupnosti. V negovalnem sektorju javne storitve redko nudijo široko 
paleto storitev, potrebnih za zadovoljevanje številnih in raznovrstnih potreb. Model zadrug lahko skupnosti pomaga pri 
izpolnjevanju nekaterih njenih potreb in skrbi na dolgoročen in izvedljiv način, na primer z zmanjšanjem stroškov nege (s 
skupnim nakupom blaga in storitev) ali tako, da družinam omogoči ustvarjanje in upravljanje storitev, ki jih potrebujejo 
sami (nega na domu, skupinsko varstvo otrok itd.). 
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Kakovost ponujenih storitev 

Ključni vidik, ki ga je treba upoštevati, so procesi, na katerih temeljijo storitve. Zadruge običajno vključujejo različne 
deležnike, ki sodelujejo pri oblikovanju storitev in upravljanju podjetij. Njihovo sodelovanje v dejavnostih zadruge 
posledično poveča njihov nadzor nad kakovostjo dejavnosti in nudenih storitev. 

Kar zadeva nudenje socialnih storitev, participativni element ni dovolj za zagotavljanje kakovosti storitve; spodbujati 
in zagotoviti je treba druga merila: dostopnost (v smislu geografske pokritosti), kontinuiteto (v določenem časovnem 
obdobju) in cenovno dostopnost. Le redko je poudarjeno merilo kontinuitete, čeprav je to temeljna značilnost storitve 
splošnega interesa. Struktura zadruge, ki temelji na članih in je dolgoročno usmerjena, ponuja še posebej učinkovito 
jamstvo za zagotavljanje kontinuitete storitev splošnega interesa. 

Kakovost dela 

Zadruge si prizadevajo zagotoviti kakovostno in trajnostno zaposlitev svojih delavcev. Zadruge predstavljajo tudi priložnost 
za formalno zaposlitev delavcev, ki jim daje formalni glas v panogi. Ustvarjanje priložnosti za vključevanje delavcev v 
zadruge in sodelovanje z njimi bi lahko bila strategija za boj proti neprijavljenemu delu. Delavci v osebnih in gospodinjskih 
storitvah pogosto trpijo zaradi slabih delovnih razmer. Zadruge poleg stabilne in redne zaposlitve nudijo tudi možnosti za 
usposabljanje, v primeru zadružnih članov pa tudi nova znanja in spretnosti, povezana z vodenjem podjetij. 

Zadružna organizacija lahko delavcem v osebnih in gospodinjskih storitvah ponudi tudi možnosti za izboljšanje njihovih 
delovnih pogojev. Velik del storitev na domu in negovalnih storitev opravljajo neodvisni strokovnjaki (na primer 
medicinske sestre, čistilke in negovalci), ki imajo zapleten delovni čas (nočne izmene, težave pri dopustu itd.) in slabe 
socialne ugodnosti (šibki ali dragi pokojninski načrti, brez nadomestila za brezposelnost itd.). Zadruge si prizadevajo, da bi 
strokovnjakom iz osebnih in gospodinjskih storitev zagotovile boljše delovne pogoje, boljše usklajevanje storitev in večje 
možnosti za zaposlitev. 

Poročilo, ki ga je Eurofound objavil leta 2019 z naslovom Zadruge in socialna podjetja: Delo in zaposlitev v izbranih 
državah 2 navaja, da zadruge niso pokazale le odpornosti, temveč tudi zmožnost uspeha po gospodarski krizi in da je 
bila splošna javna naklonjenost ustvarjanju in ohranjanju stalnih delovnih mest za polni delovni čas, „model standardne 
zaposlitve“, ki se pogosto uporablja kot pokazatelj kakovostnih delovnih mest. Poroča tudi, da so delavci v organizacijah 
za študij primera zelo dobro ocenili kakovost dela, tako v absolutnem smislu kot v primerjavi s podobnimi organizacijami. 
Prav tako so visoko ocenili socialno okolje, glas in zastopanost na delovnem mestu, usklajevanje poklicnega in zasebnega 
življenja ter presojo nalog. Razvoj znanj in spretnosti ter varnost zaposlitve sta bila močna in delavcem se je želelo zagotoviti 
poklicne možnosti v organizacijah. (…) Mnoge razsežnosti kakovosti delovnih mest so bile sestavni del organizacijskih ciljev 
in so bile zato v praksah na delovnem mestu prednostne. 

2 https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2019/cooperatives-and-social-enterprises-work-and-employment-in-selected-countries 
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Spazio Aperto Servizi (Storitve odprtega prostora) – različne storitve za ljudi, ki potrebujejo pomoč 

Spazio Aperto Servizi v Milanu je socialna zadruga tipa A, ki po italijanski zakonodaji nudi socialne storitve. 
Organizira rekreacijske in izobraževalne dejavnosti v 100 šolah, spodbuja in svetuje žrtvam travm in zlorabljenim 
otrokom. Zagotavlja podporo odraslim, ki potrebujejo pomoč doma in posreduje v konfliktih med starši in otroki. 
Za invalide ponuja bivalno oskrbo in dnevno oskrbo, poletne tabore, počitnice in oddihe. 

Osemdeset odstotkov zaposlenih je žensk in večina od njih dela krajši delovni čas. Delovno okolje daje prednost 
medosebnim odnosom in izmenjavi. Zadruga je veliko vlagala v usposabljanje na področju poslovanja in 
upravljanja. 

Sodelovanje članov pri opredelitvi poslovnega načrta pomaga povečati njihovo motivacijo in zavezanost 
uresničevanju ciljev, določenih v načrtu, zmanjša odsotnost z dela, fluktuacijo in sindrom „izgorevanja“ osebja 
ter poveča kakovost in personalizacijo storitev, ki jih zadruga nudi. 

Upravičenci so vključeni v upravljanje storitev s stalnim dialogom, katerega cilj je: 

• ponuditi prilagojeno storitev, ki izpolnjuje dejanske potrebe upravičencev;

• izboljšati storitve;

• odkrivati nove poslovne potrebe;

• razviti nove dejavnosti, ki so jih skupaj z upravičenci zasnovali kot odgovor na njihove potrebe in se izvajajo 
z njihovim aktivnim sodelovanjem.

REDES (Mreže) - zadruga, ki skrbi za svoje delavce in stranke

REDES je neprofitna socialna zadruga, ki zagotavlja storitvene oskrbe v enem od najbolj prikrajšanih sosesk v 
Madridu, Pan Bendito.

Ustanovila jo je skupina žensk, ki so sodelovale pri projektu oskrbe starejših in so želele svojo dejavnost 
spremeniti iz prostovoljne v poklicno. Tako so ustanovile zadrugo, ki je zagotavljala izobraževanje, socialno 
delo in pomožne geriatrične storitve dvema lokalnima združenjema.

Zadruga se je razširila in zdaj zaposluje 49 ljudi. Dejavnost se je nenehno razvijala in zadruga zdaj na leto obrne 1 
milijon evrov. Med različnimi vključenimi poklici so tudi psihologi, socialni delavci, socialni pedagogi, logopedi, 
geriatrični pomočniki, fizioterapevti, poklicni svetovalci in pravniki. REDES nudi storitve oskrbe 1 000 osebam. 
Kakovost njegovega dela je visoka, saj visoko participativni način dela dviguje moralo in zagotavlja stabilno 
ekipo. Delavci so pri svojem delu zadovoljni, lahko sporočajo svoja mnenja in se predloge za izboljšave.

10



Gastoudercoöperatie Nederland (Zadruga varušk otrok) – opolnomočenje varuhov otrok na Nizozemskem 

Zadruga Coöperatieve Vereniging Gastouders Nederlands je bila ustanovljena leta 2018 in njen glavni cilj je 
ponuditi strokovne storitve za otroke od 0 do 13 let. 

Na Nizozemskem varstvo otrok običajno urejajo agencije za varstvo otrok. Mnogi varuhi otrok so zdaj neodvisni 
samostojni podjetniki. Vendar pa morajo še naprej delati prek agencije za varstvo otrok, brez da bi imeli nadzor 
nad profesionalizacijo in priznavanjem njihovega dela. 

Zadrugo je najprej ustanovila skupina varuhov otrok, ki se je želela strukturirati tako, da se bolje specializira in 
ponuja strokovne storitve, predvsem pa da se osamosvoji od podjetij v tem sektorju. Upravlja se samostojno, 
ne da bi morala za to zaprositi nacionalni urad za varstvo otrok, ki v imenu vlade deluje kot posrednik med starši 
in varuhi otrok. Člani zadruge skupno odločajo o politiki, usposabljanju, delovnih pogojih in ceniku. Zadruge so 
tudi močno orodje, ki tem delavcem omogoča nadzor nad njihovimi delovnimi pogoji. 

Za razliko od agencije za varstvo otrok gre celotno plačilo staršev varuhu otroka. Vsak varuh otrok pa nato 
plača članarino. Dobiček se vlaga v usposabljanje ali razdeli med varuhi otrok. Na ta način vsi prispevajo k rasti 
strokovnosti in kakovosti otroškega varstva. 

Maison des Services à la personne (MDSAP) (Center za osebne storitve)– ponudnik osebnih in gospodinjskih 
storitev v Franciji 

Zadruga MDSAP, ustanovljena leta 2012,  združuje približno 700 organizacij ponudnikov osebnih in gospodinjskih 
storitev. Zadruga MDSAP je od svoje ustanovitve delovala po vsej Franciji in začela nuditi storitve vrtnarjenja, 
čiščenja, administrativnih storitev in storitev informacijske tehnologije, kar predstavlja 90 % njene dejavnosti. 
Pred kratkim je razširila svojo ponudbo oskrbe starejših na domu. Njeno delovanje temelji na združevanju virov 
(finančnih, človeških, tehničnih znanj itd.) in je strukturirano okoli šestih temeljnih vrednot: neodvisnost, 
udeležba, združevanje virov, demokracija, imetništvo deležev in solidarnost. Člani MDSAP pridobijo licenco, 
ki jim omogoča, da zagotavljajo osebne in gospodinjske storitve povsem v skladu z lokalnimi in regionalnimi 
predpisi in lahko dostopajo do podpore, da zagotovijo visoko kakovost storitev. Člani sprejemajo odločitve in 
demokratično izvolijo svoje vodstvo na generalni skupščini po načelu „en član, en glas“. 
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Ireland’s Great Care Co-op (Irska zadruga Great Care Co-op) 

Irski center za pravice migrantov (MRCI) podpira delavce v gospodinjstvu, žrtve prisilnega dela, študente in 
delavce ter družine z dokumenti in trenutno letno obravnava približno 2 000 primerov. Zavzema se za pravice 
migrantov brez dokumentov in se še naprej osredotoča na kolektivne ukrepe za krepitev močnejših skupnosti 
in boljših delovnih mest. 

MRCI trenutno ustanavlja prvo irsko negovalno zadrugo, ki jo upravljajo migranti. Zadruga Great Care Co-op 
je začela svojo dejavnost februarja 2020 na območju Dalkey/Dun Laoghaire na jugovzhodu Dublina. Projekt 
je prejel podporo irske vlade in Evropskega socialnega sklada za obdobje 2014–2020 kot del programa za 
zaposljivost, vključenost in učenje (PEIL) za obdobje 2014–2020. Ponuja gospodinjske storitve in negovalne 
storitve starejših ter ima celovit pristop, ki vključuje neformalne oskrbovalce in formalne strokovnjake (splošne 
zdravnike, zdravstvene sestre, podologe, zobozdravnike in poklicne terapevte) pri oblikovanju načrta nege. 
Zadruga s svojim poslovnim modelom v lasti delavcev temelji na naložbah v kader s ciljem zmanjšati fluktuacijo 
osebja. Negovalno osebje v prvi vrsti vodi organizacijo in storitve osebja, ki dela na svojih lokalnih območjih. 
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Ustrezen pravni okvir in davčne ugodnosti 
Za spodbujanje razvoja zadrug morajo države imeti ustrezen pravni in regulativni okvir, ki pomaga ustvarjati priložnosti za 
davčne olajšave, zagotavljanje podpore ter dostopa do javnega naročanja in drugih trgov. 

V mnogih državah se socialne zadruge samodejno štejejo za neprofitne organizacije in so zato upravičene do davčnih 
olajšav. Davčni predpisi za zadruge skorajda povsod zagotavljajo davčne olajšave za sredstva, če so dodeljena nedeljivemu 
rezervnemu skladu. 

Uporaba socialnih klavzul pri javnemu naročanju 
Javna naročila predstavljajo ključni trg za zagotavljanje osebnih in gospodinjskih storitev, saj številne od teh storitev 
lokalne oblasti zagotavljajo na razpisih. Zlasti na področju socialnih storitev je znano, da zadruge nudijo cenovno ugodne 
in visokokakovostne storitve, pri čemer upoštevajo potrebe uporabnikov in družin. Ko se lokalne oblasti odločijo, da bodo 
te storitve oddale podizvajalcem na javnih razpisih, da bi olajšale sodelovanje zadrug in socialnih podjetij, lahko uporabijo 
socialne klavzule. Nova direktiva EU o javnem naročanju (Direktiva 2014/24/EU) javnim naročnikom ponuja več načinov 
za spodbujanje socialno odgovornega javnega naročanja. Mnoge od teh določb (pridržana javna naročila, enostavnejša 
ureditev socialnih storitev, merilo razmerja med kakovostjo in ceno) lahko izboljšajo dostop zadrug do javnih razpisov za 
osebne in gospodinjske storitve. Javni kupci morajo zlasti uporabiti „enostavnejšo ureditev“ (členi 74 do 77 Direktive), ki 
priznava, da imajo socialne, zdravstvene in druge storitve, ki se zagotavljajo neposredno osebi, cilje, vrste uporabnikov 
in značilnosti, ki se razlikujejo od drugih storitev, ter prispevajo k socialni koheziji in socialni vključenosti, zlasti ranljivih 
skupin. 

Izvajanje skupnega načrtovanja socialnih politik 
Skupno načrtovanje javnih organov pri načrtovanju socialnih politik in zlasti pri oblikovanju osebnih in gospodinjskih 
storitev pomeni aktivno sodelovanje vseh deležnikov. Med njimi je treba prisluhniti in upoštevati glas zadrug in socialnih 
podjetij, zadolženih za zagotavljanje storitev. 

Zadruge so blizu skupnosti in najbolje razumejo potrebe uporabnikov. Lokalne oblasti bi bilo treba spodbuditi k uporabi 
posebnih orodij, ki so naklonjena reorganizaciji, krepitvi moči in mreženju storitev in intervencijam, tako da se programirajo 
in izvajajo kot integriran sistem, v katerem sodelujejo vsi deležniki, tako dolgoročno kot kratkoročno. 

Spodbujanje podpore (finančne in nefinančne) 
Delavske in socialne zadruge se v sektorju osebnih in gospodinjskih storitev soočajo z več težavami, povezanimi z: 

• dostopom do bančnega kredita (pomanjkanje jamstev, nizek kapital itd.)

• pomanjkanjem ustreznih poslovnih in finančnih znanj in spretnosti

• logiko finančnega trga, ki ni zasnovana tako, da podpira njihov razvoj (socialna vrednost v primerjavi s finančno 
donosnostjo)

• zmanjšanjem javnega financiranja in povečanjem omejitev javnih financ

• uporabo merila najcenejše ponudbe pri javnem naročanju.

Iskanje inovativnih rešitev na tem področju je še posebej pomembno. 
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Kar zadeva financiranje, morajo imeti zadruge dostop do celotne verige financiranja. 

Finančni instrumenti za podporo socialnim podjetjem in zadrugam v osebnih in gospodinjskih storitvah morajo kombinirati 
različne vrste financiranja, da bodo primerni za vse faze življenjskega cikla podjetja. Združiti bi morali nepovratna sredstva 
(za zagonska podjetja) s posojili za ustanovljena podjetja in bi lahko vključevali lastniške instrumente in instrumente 
garancij. Operativno upravljanje sredstev mora biti organizirano in čim bližje sektorju. Poleg tega bi morali javni organi, ki 
niso vešči pri upravljanju posojil, iskati institucije za socialno financiranje kot partnerji, saj poznajo sektor in lahko bolje 
ocenijo socialno vrednost in posebne potrebe podjetij socialnega gospodarstva (npr. podpora in tehnično svetovanje). 

Poleg finančne podpore lahko nefinančno podporo nudijo tudi organizacije, kot so zadružna združenja, centri za podporo 
podjetjem in konzorciji. Te organizacije nudijo usposabljanje, poslovno, pravno in davčno svetovanje, „coaching“, 
podporo pri trženju in številne druge storitve, ki so bistvene tako za ustanavljanje zadrug kot za njihov razvoj. Zato bi jih 
morali javni organi spodbujati in podpirati na nacionalni in lokalni ravni. 

15



KAKO USTVARITI 
ZADRUGO V 
SEKTORJU OSEBNIH 
IN GOSPODINJSKIH 
STORITEV

>>
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Kaj potrebuje vaše socialno okolje? 

Zadruge so vključene v svoje socialno in gospodarsko okolje: njihovo ustvarjanje pogosto nastane zaradi potrebe ali 
priložnosti. Prvi korak je ugotoviti, ali bo storitev, ki jo bo nudila vaša zadruga, zadovoljevala potrebe ljudi in ali jo bodo 
uporabljali. Pred ustanovitvijo podjetja in ne glede na velikost ali vrsto zadruge, ki jo načrtujete, je zelo priporočljivo 
opraviti nekaj raziskav. Obstaja več pristopov in orodij za izvedbo ocene potreb. Upoštevajte, da skupnost najverjetneje 
že ponuja številne storitve osebnih in gospodinjskih storitev: lahko so formalno ali neformalno organizirane, podprte 
z javnimi storitvami ali samoorganizirane. Načrtovanje storitev osebnih in gospodinjskih storitev zahteva, da opravite 
pregled deležnikov, ki že delujejo na tem področju: z njimi se morate srečati in jim predstaviti svojo idejo; s tem boste 
preizkusili ustreznost vašega projekta in izkoristili zunanje znanje in izkušnje. Tako boste lahko svojo idejo ustrezno 
prilagodili. Ta korak je tudi priložnost da identificirate potencialne prihodnje partnerje vaše zadruge. 

Članstvo 

Glavni cilj zadruge je zadovoljiti potrebe svojih članov: zadovoljitev čigavih potreb je vaš cilj? 

• Delavska zadruga: v lasti in pod nadzorom svojih zaposlenih, ki so lastniki večine delnic. Zadruga obstaja v korist 
svojih delavcev;

• Zadruga z več deležniki: člani so lahko osebje, uporabniki, sosedje, dobavitelji, skratka vsi, ki sodelujejo pri tem, 
kar zadruga počne in kako to počne. Na primer v domu za ostarele so člani stanovalci, osebje, sorodniki in celo 
uslužbenci socialnih služb. Upoštevajte, da oblika zadruge z več deležniki ni vedno zajeta ali dovoljena v nacionalnih 
predpisih.

Zadruga mora biti uspešno podjetje. Kot vsako podjetje bo tudi večina zadrug poskušala ustvariti dovolj dohodka, ne samo 
za pokrivanje stroškov, ampak tudi za ustvarjanje dobička, člani pa se bodo odločili, ali bodo ta presežek ponovno vložili 
v podjetje, ga razdelili članom ali dali skupnosti. Prepričani morate biti, da bo vaša zadruga ustvarila dohodek od blaga ali 
storitev, ki jih ponuja. 

DOLOČANJE POTREB: 
KAKŠNI SO VAŠI CILJI?1 
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Ljudje smo osnovni element zadruge – skupno delo je moč, lahko pa je tudi izziv! Iskanje in zbiranje motiviranih ljudi je 
pomemben korak v vašem zadružnem projektu. Glede na velikost in obliko zadruge, ki jo ustanavljate, pa tudi glede na 
razpoložljive vire, se lahko vaša organizacija opre izključno na prostovoljce, vključi delavce ali najame osebje. V vsakem 
primeru bo za uspeh pri zagonu vaše zadruge potrebna motivirana in zaupanja vredna ekipa. 

Običajno lahko storitvena zadruga z več deležniki vključuje: 

• organizatorje, tj. ljudi, ki sodelujejo pri ustanavljanju zadruge in tekočem načrtovanju, na primer usmerjevalna 
skupina ali upravni odbor;

• delavce/prostovoljce, tj. formalne in/ali neformalne ponudnike storitev (medicinske sestre, sorodniki itd.);

• upravičence, tj. uporabnike storitev.

Vključevanje zunanjih deležnikov (javna uprava, organizacije ponudnikov nege, lokalne nevladne organizacije itd.) lahko 
vaši organizaciji zagotovi tudi dodatna sredstva v smislu javne podpore in zunanjega financiranja ter izkušenj in strokovnega 
znanja. Ta model je treba prilagoditi glede na velikost in zmožnosti skupine. 

ZDRUŽEVANJE VAŠE  
ZADRUGE2 
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Zdaj, ko ste opredelili potrebo, ki jo boste obravnavali, in zbrali aktivno in zaupanja vredno skupino ljudi, ki bo sodelova-
la pri projektu, se morate vprašati, kako lahko to poslovno idejo spremenite v uspešno podjetje. Ta korak naj bi vam 
pomagal: 

• izvesti tržno raziskavo

• izdelati poslovni načrt

• pripraviti finančni načrt

Srečati se morate z zunanjimi partnerji in mobilizirati vire. To je namenjeno tudi spodbujanju komunikacije, izmenjavi 
idej z vašim okoljem in prilagajanju zunanjim omejitvam, da se povečajo možnosti za uspeh. 

Tržna raziskava 

Shema ideje vaše zadruge postaja čedalje jasnejša. Na tej stopnji je bistveno v celoti razumeti občutke in želje upravičencev. 
To bo osnova, na kateri boste lahko določili, katere storitve bo zagotavljala vaša zadruga in kako jih boste tržili na tem 
področju. 
Čeprav jo lahko zagotovo spodbudi vaša začetna študija ocene potreb (glej 1. korak), bi morala raziskava trga iti dlje. 
Njen namen je konkretno soočanje s storitvami, ki jih nameravate zagotavljati, z gospodarsko in socialno realnostjo. 
Čeprav potreba obstaja in je identificirana, se morajo orodja za njeno obravnavo ujemati z zmožnostmi, dojemanjem 
in navadami uporabnikov, če nameravate prodreti na trg. Tržne raziskave vam bodo pomagale opredeliti in predvideti 
potencialne priložnosti in ovire ter temu prilagoditi svoj projekt. 

Izdelava poslovnega načrta 

Zdaj, ko ste zbrali glavne informacije o vašem zadružnem podjetju, ste pripravljeni na izdelavo poslovnega načrta. Poslovni 
načrt formalizira cilje vaše zadruge in določa, kako bodo ti cilji doseženi in financirani. Vzpostavitev le-tega je bistvenega 
pomena, čeprav se zdi dolgotrajen in dolgočasen postopek: razjasnil in organiziral vam bo postopek izvajanja vašega pro-
jekta – za vas, pa tudi za vse deležnike, ne glede na to, ali so bodoči člani ali partnerji (zlasti potencialni vlagatelji). 
Idealno bi bilo, da bi vsi bodoči člani zadruge sodelovali v tej vitalni fazi, da bi razvili skupno razumevanje ciljev in opera-
tivnih procesov organizacije. To je še posebej pomembno, kadar vaša zadruga vključuje več vrst članov, kot je to v primeru 
organizacije z več deležniki. Različne skupine imajo lahko različne potrebe, pristope, ozadja in pričakovanja, ki se lahko 
dopolnjujejo ali si nasprotujejo: izdelava poslovnega načrta bo priložnost, da se soočimo s temi idejami in najdemo 
soglasje, ki je bistvenega pomena za zagotovitev prihodnosti organizacije. 

Priprava finančnega načrta 

Finančni načrt je temeljni del poslovnega načrta. Zagotavljati mora pregled prihodkov in odhodkov, letni izkaz uspeha in 
napoved denarnega toka zadruge. 

Zagon (zadružnega) podjetja zahteva začetno naložbo: znesek kapitala, potrebnega za začetno fazo zagona, je odvisen od 
nacionalnih predpisov, pa tudi od potreb organizacije v zvezi z vrsto načrtovanih dejavnosti (nakup materiala, izplačilo plač 
v prvih mesecih, stroški komunikacije itd.). 

Upoštevati je mogoče več virov financiranja. Vendar bi morali biti prvi vir vedno prispevki članov v obliki delnic zadruge: Zato 
bi morala biti cena delnice pošteno ravnovesje med finančno zmožnostjo članov in zahtevami v zvezi z naložbami podjetij. 

NAČRTOVANJ E  
PODJETIJ3 
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Glavni temelj vašega zadružnega projekta je že vzpostavljen: oblikovana je motivirana ekipa, ustvarjen je bil izvedljiv 
poslovni model in opredeljeni so bili glavni koraki za uresničitev ideje. Pred začetkom delovanja vašega podjetja lahko 
razmislite o zunanjih mehanizmih podpore. Zadružne zveze vam lahko nudijo poslovno podporo in ustrezne informacije 
o praktičnih vidikih vašega vsakdanjega zadružnega življenja, kot so:

• pravna podpora

• konsolidacija in izvajanje poslovnega načrta

• opredelitev tržne strategije

• razpoložljivi finančni mehanizmi

• usposabljanje (upravljanje zadruge, razvoj človeških virov itd.)

Zbiranje denarnih sredstev 

Zadruge v fazi zagona na splošno nimajo ničesar v lasti: zato se lahko soočite s pomanjkanjem kapitala, ki vam preprečuje 
začetne naložbe, potrebne za zagon vašega podjetja. Upoštevati je treba različne vire zunanjega financiranja, njihova 
razpoložljivost in ustreznost pa se od države do države razlikujeta. Zadružne zveze vam lahko zagotovijo ustrezne tehnične 
informacije, prilagojene vašemu projektu. 

Upoštevajte, da se ti viri financiranja lahko dopolnjujejo; ustvarjanje finančnega svežnja – kombinacija različnih vrst 
financiranja za različna obdobja, je lahko cenejša in priročnejša možnost. Če razmišljate o zadolževanju, poskusite natančno 
oceniti, kaj potrebujete: Zadolževanje več, kot ga potrebujete, bi vas prisililo, da plačate obresti in vrnete denar, ki ga niste 
porabili. To je treba oceniti glede na vaš finančni načrt, ki mora vključevati vsa odplačila posojila in plačila obresti. 

MOBILIZIRANJE PARTNERJEV IN 
PODPORNIH ORGANIZACIJ4

20



Prišel je čas, da formalizirate svoja notranja pravila in registrirate svojo zadrugo v skladu z nacionalnim pravom. Razmislite 
lahko tudi o odnosu vaše organizacije do zadružnega gibanja: če postanete član zadružne zveze, lahko izkoristite 
svetovalno podporo in sinergije medsebojnega sodelovanja tudi po fazi zagona. 

Ustava formalizira osnovna pravila vaše zadruge in zagotavlja podrobnosti o tem, zakaj je bila organizacija ustanovljena, 
kakšna so njena glavna načela in cilji, kaj mora storiti (kakšne storitve namerava zagotavljati) in kako je organizirana. 

Pravila za članstvo morajo biti skladna s prvim načelom sodelovanja: „odprto in prostovoljno članstvo“. To ne pomeni, da 
morate komu dovoliti, da se pridruži vaši zadrugi, temveč da morajo biti pogoji za članstvo objektivni in nediskriminatorni. 

Merila za članstvo morajo biti premišljena pametno in strateško. Ali vaša zadruga želi zaposliti veliko število članov 
ali, nasprotno, ohraniti nizko število aktivnih članov? Ali bodo storitve na voljo samo članom ali pa bodo na voljo tudi 
nečlanom? Če ste se odločili za organizacijo z več deležniki in ali bi morali biti glede na lokalno zakonodajo postopek in 
pogoji članstva enaki za vse vrste članov? 

Sistemi članstva so tesno povezani z modelom upravljanja, ki ga želite ustvariti. 

Upravljanje bo zagotovilo ustrezno vsakodnevno organizacijo vaše zadruge. Pomembno je najti mehanizme, ki omogočajo 
tako odgovornost kot preglednost, da se čim bolj zmanjša tveganje za člane in hkrati zagotovi vključenost. 

VZPOSTAVLJANJE
STRUKTURE5 
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ZAGON 
PODJETIJ6

Zdaj, ko je vaša zadruga ustanovljena in bo kmalu začela zagotavljati storitve, bodo naslednja orodja dopolnila vašo ekipo 
in vas popolnoma pripravila na to novo dogodivščino: 

1. Odprite bančni račun na ime zadruge. Razmislite o zadružnih bankah: lahko vam ponudijo ustrezne storitve in 
zanimive popuste;

2. Če pričakujete, da boste hitro dosegli znaten promet, je to morda pametno ali celo obvezno. 
– imenovanje revizorja ali neodvisnega izpraševalca. Preverite zahteve svoje zadruge pri nacionalni kontaktni točki;

3. Ko nameravate vzpostaviti tajništvo, razmislite, ali morate imenovati enega ali več direktorjev;

4. Ustvarite svoje pisarniške pripomočke zadruge (vizitke, pisemski papir z glavo itd.);

5. Seznanite se s svojimi notranjimi upravnimi postopki in postopki upravljanja. Morda ste že vzpostavili svoje pravne 
registre;

6. Razmislite o zavarovanju svoje zadruge. Kar zadeva bančništvo, vam lahko zadružne zavarovalnice ponudijo zanimive 
produkte;

7. Razvijte svojo komunikacijsko strategijo in razmislite o vaši prisotnosti na spletu in domenskih imenih 
vaše organizacije. Svojo korporativno identiteto zadruge lahko pokažete z domenskim imenom .coop  
(http://identity.coop);

8. Načrtujte svoje upravljavsko leto, vključno s koncem proračunskega leta in prihodnjimi sejami generalne skupščine.

22



Ta projekt financira
Evropska unija. 
(Ad-PHS - VS/2018/0344)


