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0.0 UVODNIK: ZADRUGA JE PODJETJE IN HKRATI ZDRUŽENJE OSEB 

Podjetje je kapital, ki je »registriran in personificiran« kapital, torej v paket združeno 
premoženje, ki je namenjeno izvajanju neke gospodarske dejavnosti.  

Zadruga pa ni zgolj neka oblika podjetja, temveč je hkrati tudi članska organizacija, 
torej združenje oseb, za razliko od »združenja kapitala«, kar bistveno dopolnjuje 
definicijo podjetja kot zgolj z nekim namenom »zapakiranega kapitala« oziroma 
»združenega kapitala«. 

Dejstvo, da je zadruga tudi »združenje kapitala«, je podrejeno dejstvu, da je zadruga 
najprej in predvsem »združenje oseb« (fizičnih in/ali pravnih oseb). 

Posamezniki so lahko iz takšnih ali drugačnih razlogov povezani v organizirane 
skupine oziroma članske organizacije, torej v organizacije, ki predstavljajo formalno 
organizirano skupnost oseb oziroma skupnost članov. Najbolj značilne članske 
organizacije v Sloveniji so vsekakor društva, kjer gre za neprofitno interesno 
povezovanje članov. Zelo pogoste pa so tudi zadruge, kjer gre za gospodarsko 
povezovanje članov. Tako za društva kot za zadruge je z zakonom določeno, da je 
najvišji organ odločanja tovrstnih organizacij zbor vseh članov oziroma občni zbor 
oziroma skupščina članov. 

Posebnosti članskih organizacij lažje prepoznamo, če jih primerjamo s kapitalskimi 
družbami. Članske organizacije konstituirajo člani, za razliko od kapitalskih družb, ki 
jih konstituira kapital. V članskih organizacijah so posamezniki kot člani sami kot 
osebe konstitutivni del teh organizacij, pri kapitalskih družbah pa posamezniki 
nastopajo kot lastniki kapitala, ki konstituira kapitalsko družbo. Razlika obstaja tudi v 
splošno pogovorni dikciji: »mi smo društvo«, »mi smo zadruga«, za razliko od »jaz 
imam v lasti d.o.o.«, »jaz imam v lasti delnice nekega d.d.«; gre za razliko med biti 
del nečesa in imeti nekaj v lasti. Člani društva ali zadruge nimajo v lasti društva ali 
zadruge, ampak so društvo oziroma so zadruga. 

Posameznik kot član članske organizacije je konstitutivni element, torej temeljni 
gradnik, ki skupaj z ostalimi gradniki, člani, določa substanco zgradbe, torej zadruge. 
Z odvzemanjem, dodajanjem in menjavanjem gradnikov se torej spreminja sama 
substanca zgradbe; izstopanje članov in vstopanje novih članov spreminja samo 
organizacijo oziroma zadrugo. Medtem ko pa lahko pri kapitalskih družbah kapital, ki 
konstituira gospodarsko družbo, prosto menjava svojega lastnika, brez da bi se s tem 
spremenila substanca te družbe. V klasičnih podjetjih sta tako lastnik podjetja na eni 
strani kot tudi delavec na drugi strani ločena od podjetja (združenega kapitala), torej 
niti lastnik niti delavec nista sestavni del podjetja. Lastnik je na eni strani v lastniško-
upravljavskem pravnem razmerju do svojega premoženja (podjetje je združeno 
premoženje), delavec pa je na drugi strani fizična oseba, ki ima v lasti samo svoje 
delo, ki ga po delovni pogodbi prodaja delodajalcu, torej podjetju. Medtem pa je vloga 
posameznika kot člana v članskih organizacijah drugačna: v organizacijo vstopa kot 
konstitutivni element oziroma gradnik, enakopravno z vsemi člani sodeluje v 
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odločanju/upravljanju, brez navedbe razloga lahko izstopi, dolžan je spoštovati 
pravila organizacije in hkrati ima pravico aktivno sodelovati pri formiranju teh pravil.    

Društva in zadruge so z zakonom določene kot organizirane skupine posameznikov 
(lahko tudi pravnih oseb), za katere je značilno interesno povezovanje in 
demokratično upravljanje. Ključna in hkrati edina bistvena razlika med društvi in 
zadrugami je v tem, da se člani društev povezujejo z namenom opravljanja 
prvenstveno neprofitnih dejavnosti, medtem ko se člani zadrug povezujejo z 
namenom skupne skrbi za gospodarske koristi članov, ali drugače, društva pretežno 
opravljajo netržne dejavnosti, zadruge pa tržne. Organizacijsko pa so si društva in 
zadruge na las podobne. 1. člen Zakona o zadrugah določa: »Zadruga je 
organizacija vnaprej nedoločenega števila članov, ki ima namen pospeševati 
gospodarske koristi in razvijati gospodarske ali družbene dejavnosti svojih članov ter 
temelji na prostovoljnem pristopu, svobodnem izstopu, enakopravnem sodelovanju in 
upravljanju članov.« In 15. člen zakona določa: »Najvišji organ zadruge je občni zbor 
članov zadruge.« Za zadruge (tako kot za društva in druge članske strukture) lahko 
torej rečemo, da so vsaj na papirju popolne demokratično organizirane skupine, v 
praksi pa žal vseeno pogosto zaradi zelo slabe aktivnosti članov ne delujejo tako 
demokratično. Člani zadrug se žal premalo zavedajo pomena svojih pravic in 
dolžnosti, ki se nanašajo na določila o soupravljanju in soodločanju. Zato je 
izobraževanje in usposabljanje na področju zadružništva, še posebej med mladimi, 
izjemnega pomena. 

Mladinski delavci in mladi v Sloveniji se lahko naslonijo na velik potencial razvoja 
zadružništva, ki je na razpolago kot priložnost za lepšo prihodnost, predvsem za bolj 
vključujočo in pravično družbo ter za bolj kvalitetno življenje vseh v raznolikih okoljih. 
Zadruge skrbijo za lokalni razvoj zapostavljenih območij, si prizadevajo za socialno 
vključitev ranljivih skupin, pogosteje vključujejo ženske na vodstvene položaje, dajejo 
več priložnosti za mlade, praviloma ne selijo proizvodnje na območja z nižjo ceno 
delovne sile ter so bolj trajnostno in trajno naravnane kot ostala podjetja. V svetu je 
skoraj milijarda ljudi članov kakšne zadruge, več kot 250 milijonov ljudi je zaposlenih 
v zadrugah, zadruge delujejo na vseh gospodarskih in družbenih področjih 
(zavarovalništvo, zdravstvo, industrija, storitve, kultura in umetnost, šolstvo, 
zdravstvo in sociala, kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, bančništvo). V Evropi je vsak 
peti prebivalec član kakšne zadruge, v Evropi je 130.000 zadružnih podjetij, 4 
milijone Evropejcev je zaposlenih v zadrugah, 990 milijard letnega prometa v Evropi 
se zgodi skozi zadruge. Zadružništvo torej ni neka marginalna zgodba, temveč 
močno svetovno alternativno gibanje, ki relevantno spreminja družbo in uspešno 
zrcali slabosti kapitalizma že od njegovih zgodnjih industrijskih obdobij v 19. stoletju. 
Zadruge so živa, delujoča alternativa. 
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0.1 CILJI MODELA USPOSABLJANJA 
Prvi del usposabljanja je namenjen pridobivanju osnovnih znanj in veščin na področju 
zadružništva. Zajema skupno 12 ur, priporočljivo v obliki 3 delavnic po 4 ure. Drugi 
del usposabljanja je namenjen simulaciji razvoja konkretne nove zadruge, kjer so 
udeleženci v vodenem okolju v skupno 16 urah (4 srečanja po 4 ure) udeleženi v 
simulaciji razvoja družbeno inovativnega produkta in ustanovitvi nove »fiktivne« 
zadruge. Tretji del je namenjen pridobivanju znanja in veščin na področju digitalnega 
fabriciranja, v obsegu 8 ur, priporočljivo 2 delavnici po 4 ure. Četrti del je namenjen 
praktičnemu usposabljanju v obstoječih zadrugah, kjer udeleženec preživi v realnem 
okolju delujočih zadrug skupno 48 ur, priporočljivo je, da spozna 4 raznolike zadruge 
in v vsaki preživi 12 ur (4 krat po 4 ure). 

Splošni cilji modela usposabljanja: 

- opremiti mladinske delavce s celovitim kurikulumom za usposabljanje mladih o 
zadružništvu 

- seznaniti mladinske delavce z osnovnimi informacijami na področju podjetništva in 
zadružnega podjetništva 

- opremiti mladinske delavce z didaktičnimi in promocijskimi gradivi za prenos znanj 
in veščin potrebnih za razvoj družbeno-inovativnih produktov in ustanavljanje zadrug 
med mladimi 

- mladinskim delavcem razširiti znanje s področja razumevanja družbeno-
ekonomskih okoliščin, ki določajo pogoje delovanja za mlade 
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1.0 MODEL 
1.1 USPOSABLJANJE – OSNOVE ZADRUŽNIŠTVA (12 UR) 
 

Delavnica 1. dan – UVOD V ZADRUŽNIŠTVO 
Specifični 
cilji 
delavnice 

- podrobneje seznaniti udeležence z načrtom dela 
- preveriti poznavanje področja zadružništva in uvesti udeležence v 

tematiko, predstaviti definicijo in načela zadružništva 
- predstaviti dolgo zgodovino, kontinuiteto in vitalnost zadružnega 

organiziranja na Slovenskem 
- spoznati metode, orodja in tehnike generiranja idej 
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Znanja in 
veščine 

- udeleženci spoznajo izvor besede zadružništvo 
- udeleženci se seznanijo z zgodovino zadružništva 
- udeleženci spoznajo definicijo in sedem načel zadružništva 
- udeleženci se naučijo uporabljati orodja za generiranje idej 
- udeleženci pridobijo veščino preoblikovanja vrednot v elemente 

poslovnega modela podjetja/zadruge 
 

Trajanje 1 + 1 + 1 +1 = 4 ure 
 

Metode 
dela 

- predstavitve 
- skupinsko delo 
- kviz 
- ogled videa 
- skupinska analiza primerov  
- skupinsko risanje  
- izdelovanje upravljavskih modelov 
- frontalna predavanja 
- razprava  
- domače naloge 

 
Priloge  - Priloga 1_Kviz o zadrugah 

- Priloga 2_ Plakat 7 načel 
- Priloga 3_Delovni List - 7 načel zadružništva in soupravljanje 
- Priloga 4_Faksimile člankov 
- Priloga 5_ Kartice, naključne besede 

 
Opombe  
 

Osnovna postavitev stolov je v obliki kroga. Za odmor med delavnico se 
dogovorimo z udeleženci ali predlagamo, ko opazimo, da je padla 
koncentracija. Predvidenih je 20 min, ki pa jih lahko razdelite tudi na dva dela. 
Za izvedbo delavnice potrebujemo prazne papirje različnih velikosti, pisala in  
flomastre. Lahko tudi poljuben časopis ali računalnik z dostopom do interneta. 
 

Opis 
izvedbe 

 
 

1. ura 
SPOZNAVANJE 
 

15 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 min 
 
 
 
 
 
 

1. Predstavitev udeležencev – Drži/Ne drži? (Ledolomilec)  
• Vodja delavnice udeležencem razdeli prazne papirje. Lahko jih tudi 
predhodno nastavi na mizah. Vsak udeleženec na sredino papirja zapiše svoje 
ime in nato zariše horizontalno in vertikalno linijo, tako da dobi 4 polja. V vsako 
polje napiše eno trditev o sebi, torej štiri trditve. Ena od teh naj bo povezana z 
zadružništvom in ena trditev naj bo lažna/napačna. 
• Sledi predstavitev posameznikov. Ostali udeleženci pa ugibajo, katera trditev 
ne drži in poskušajo doseči strinjanje. Dinamiko in način odločanja prepustimo 
udeležencem. Lahko jih spodbudimo s kakšnim komentarjem, vprašanjem in 
opominjamo na čas 
 
 
2. Igra s črkami - premetanka - ZADRUŽNIŠTVO  
Udeleženci na prazen list papirja poskušajo iz črk, ki sestavljajo besedo  
Z A D R U Ž N I Š T V O, sestaviti čim več novih besed. Nato vsak predstavi 
eno po eno, beseda se podaja v krogu. Voditelj delavnice besede sproti 
zapisuje na tablo ali flipchart in jih deli na pozitivne in negativne. Zaključimo 
lahko, da je veliko/več besed pozitivnih in nekatere nakazujejo na izvor same 
besede. Sledi razlaga etimološkega izvora (glej kotiček za informacije).  
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5 min 
 
 
 
 
 
 
 
15 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 min 

3. Plan dela   
Vodja delavnice zapiše program po dnevih na flipchart-e (pa  ali v obliki 
powerpoint prezentacije. Program usposabljanja o zadružništvu, simulacije in 
prakse predstavi udeležencem. Prav tako lahko pripravi tiskane verzije na A4 
formatu za domov (kot urnik) ali termine vnese v Google koledar ter ga deli z 
udeleženci. 
 
 
4. Kviz  
Kviz je namenjen preverjanju poznavanja področja. Igro odpremo s vprašanji 
kot so: Kaj vemo o zadrugah? Pozna kdo kakšno zadrugo v lokalnem okolju ? 
V Sloveniji? Kaj počne? Sledi razdelitev v mešane skupine po 4 ali 5. Skupina 
si naj izbere ime in predstavnika, ki bo podajal odgovore. Udeleženci imajo za 
odgovor na voljo 30 sekund (po potrebi spremenite). Vprašanja (glej prilogo) in 
navodila za udeležence si lahko predhodno pripravite tudi v ppt obliki. Pravilen 
odgovor je vreden 1 točko, razen pri  joker vprašanjih. Točke zapisujte v tabelo 
na flipchart-u ali na tabli. 
 
 
5. Definicija  
Udeležence pozovemo k oblikovanju skupne definicije zadružništva. Predloge, 
odgovore na vprašanje Kaj je zadruga? zbiramo po metodi brainstorm 
(možganske nevihte) in jih zapisujemo na tablo.  Nato poskušamo oblikovati 
definicijo v obliki stavka. Na koncu jim predstavimo uradno definicijo 
zadružništva. 
Nato udeležence vprašamo ali se jim porajaj kakšna vprašanja o zadrugah oz. 
zadružništvu in kaj bi želeli izvedeti skozi usposabljanje. Povabimo jih, da 
vprašanja zapišejo na samolepilne (post-it) lističe in jih nalepijo na tablo. 
Vprašanja na glas preberemo (k dejanju lahko povabite koga izmed 
udeležencev) in jih skušamo razdeliti v kategorije, ki jih lahko tudi 
poimenujemo. Udeležence pozovemo, da čez usposabljanje ob vprašanje, na 
katerega so dobili odgovor, narišejo kljukico. Vodja delavnice pa se čez 
usposabljanje obrača in preverja na katera vprašanja smo oz. še nismo 
odgovorili.  
 
 
6. Ogled videa  
Za zaključek in povzetek prve ure si oglejte video Introduction to Co-operatives 
in/ali What is a Co operative (Glej Literatura, spletne strani). 
 

2. ura 
ZGODOVINA ZADRUŽNIŠTVA NA SLOVENSKEM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
45 min 
 
 
 
 

Namen tega sklopa je predstaviti zadružno organiziranje kot spregledano 
kulturno, politično, ekonomsko in gospodarsko družbeno tradicijo ter gibanje; 
poudariti vitalnost zadružnega organiziranja na teh prostorih (3 vojne, 2 
svetovni vojni, pet državnih tvorb) in naglasiti zgodovinsko aktualnost načina 
vsakokratnega zadružnega organiziranja kot pokazatelja akutnih družbenih 
težav in načina njihovega reševanja. 
 
 
1. Predstavitev s pomočjo prosojnic  
Ob predvajanju prosojnic Kratka predstavitev dolge in zanimive zgodovine 
zadružništva na Slovenskem (Glej Literatura) se ustno predstavi kronološki 
razvoj zadružništva na Slovenskem. 

• Prosojnica 2: Pet zgodovinskih obdobij zadružništva na Slovenskem 



	 11	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 min 
 

Poudarek: obdobja se ujemajo z večjimi zgodovinskimi mejniki (vojne in 
propadi oziroma nastanki držav). 

• Prosojnica 3: Prazgodovina 
Poudarek: ukinitev fevdalnega družbenega reda in sprostitev kmetove 
»neomejene gospodarske svobode« je omogočilo razmah zadružništva. 
Kot podlaga za oceno stanja je povzet članek takrat osrednjega zadružnega 
časopisa Zadruga iz leta 1907. 

• Prosojnica 4 – 8: prvo razvojno obdobje 
• Prosojnica 6: faksimile naslovnice iz časopisa Slovenski narod (1868) – 

gre za prvo serijo člankov dr. Vošnjaka, s katero je v domače okolje 
pričel uvajati zadružno idejo. 

• Prosojnice 9 – 15: drugo razvojno obdobje 
Poudarek: začetek množičnega širjenja zadružništva po zaslugi predanega in 
vztrajnega dela Janeza Evangelist Kreka. Izhodišče njegovega angažma je 
njegova družbena, gospodarska in politična analiza stanja, ki jo je 1895 pod 
psevdonimom J. Sovre zapisal v knjigi Črne bukve kmečkega stanu. Kot 
glavno težavo je definiral, določil kapitalizem (prosojnica 11). 

• Na prosojnici 12 je v članku poudarek na narodno zavednem 
gospodarskem sodelovanju. 

• Prosojnice 16 – 26: tretje razvojno obdobje 
Obdobje se začne z vzpostavitvijo nove državne tvorbe – Kraljevine SHS 
(prosojnica 16). 
Prosojnica 19: primer reklame zadružne mlekarne 
Prosojnica 19: objava prvega jugoslovanskega zakona o zadrugah leta 1973. 
Do takrat je veljal še avstro-ogrski zakon o zadrugah 
Prosojnice 22 – 24: primera zadružnih zgradb v Ljubljani in Mariboru. 
Prosojnica 25: Zakon o zadrugah državnih uslužbencev, s katerim so želeli z 
ustanovitvijo potrošno nabavne zadruge izboljšati ekonomski položaj državnih 
uslužbencev in tako kupiti socialni mir v državni upravi. 
Prosojnica 26: najstarejša še delujoča zadruga. 

• Prosojnice 27 – 32: četrto razvojno obdobje 
• Prosojnica 33: peto razvojno obdobje 
• Prosojnica 36: statistični podatki (potrebno obnoviti za aktualno leto!) 

 
 
2. Utrjevanje in refleksija 
Namen utrjevanja je preveriti osvojeno znanje in spodbuditi udeležence k 
razmisleku o danes skorajda »nevidni« zgodovini zadružnega gibanja. 
Izvajalec delavnice udeležencem zastavi naslednja vprašanja: 

- V katerem obdobju zadružnega gibanja je prišlo do največjega razmaha 
zadružništva? (Odgovor: V drugem, Krekovem obdobju.) 

- Naštejte zadružne zgradb v lokalnem okolju (za Maribor in Ljubljano 
glej prosojnice št. 22 in 24) 

- Kaj ste se naučili in spoznali na delavnici?  
- Vas je kaj posebej presenetilo? 

 

3. ura 
NAČELA ZADRUŽNIŠTVA 
 

20 minut 
 
 
 
 
 

1. Predstavitev 7 načel zadružništva  
Izvajalec delavnice opisno predstavi udeležencem vseh 7 načel zadružništva 
(plakat 7 načel je nalepljen na steno, izvajalec ga lahko pred delavnico grafično 
prilagodi udeležencem). Podrobne in natančne obrazložitve ter definicije vseh 
načel izvajalec usposabljanja najde na spletni strani ICA.coop. 
 



	 12	

20 minut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Vaja – 7 načel zadružništva  
Izvajalec razporedi skupino v manjše skupine po 2-3 osebe, ki skupaj rešujejo 
delovni list. Vsaka skupina dobi nalogo, da poskusi predvideti, kako bi se 
posamezno zadružno načelo odražalo v treh fazah upravljanja podjetja 
(načrtovanje, izvajanja, evalvacija). Vsaka skupina prevzame reševanje 
delovnega lista za eno posamezno načelo. Izvajalec udeležence spodbuja k 
temu, da na vsa načela zadružništva pri reševanju delovnega lista gledajo 
skozi vprašanje soupravljanja, torej skozi prizmo dejstva, da vsi člani zadruge 
in zaposleni v zadrugah soupravljajo svoje zadružno podjetje. 20 minut. 
Nato vsaka skupina oz. par rešitve predstavlja drugim skupinam. Tako se vse 
skupine seznanijo s predvidenimi možnimi odražanji zadružnih načel v različnih 
fazah upravljanja podjetij, tako pri načrtovanji in razvoju, pri organizaciji in 
izvedbi, ter pri spremljanju in ocenjevanju podjetja/zadruge. 

4. ura 
INOVATIVNOST 
 

10 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inovacija  
Na prvi flipchart zapišemo “Kaj je inovacija?” in na drugega “Kako dosežemo 
inovativnost?”, nato povabimo udeležence, da premislijo, se sprehodijo do 
plakatov in zapišejo, narišejo odgovore. Izvajalec delavnice predstavi 
zapisano, po potrebi zastavi dodatna vprašanja in povabi k sprotnemu 
komentiranju. Nato jim predstavimo definicijo. Če kdo izmed udeležencev 
pozna kakšno orodje za spodbujanje kreativnosti, ki ni predvideno v tej 
delavnici, ga povabimo nam ga predstavi. 
 
 
Asociacija : naključna beseda  
Udeležence povabimo, da na prebrano besedo na list zapišejo 3-5 asociacij, v 
smislu: kaj vam najprej pade na pamet, ko slišite besedo … (Glej Priloga 5_ 
Kartice, naključne besede)? Nato naj nekaj udeležencev na glas prebere 
zapisane besede. Ostali pa pazljivo poslušajo in če slišijo isto (ali skoraj isto 
besedo), dvignejo roko.  Vajo ponovimo z naslednjim besedami. Ugotovili 
bomo, da je število istih ali podobnih asociacij zelo visoko, torej da nas besede 
vodijo v podobno smer. 
Sledi drugi del vaje, v katerem bomo pa iskali naključne besede, ki “nimajo 
veze” s prvotno. Ponovno povabimo nekaj udeležencev, da zapisane besede 
preberejo naglas. Tokrat bomo ugotovili, da je bilo dvignjenih rok med branjem 
manj ali sploh nobene, prav tako, da je udeležence bila ta vaja težja in so 
zapisali manj naključnih besed kot asociacij. Udeležencem namignemo, da 
lahko naključnost vadijo vsak dan, kjerkoli. 
 
 
Naključnost  
V tej vaji udeležencem predstavimo, kako lahko z naključnimi besedami, 
članki, sanjami ipd. generiramo ogromno število idej in ustvarjamo ideje, ki se 
jih z običajnimi tehnikami brainstrominga ne bi (nikoli) domislili. Najprej 
določimo fokus, naš problem, storitev ali produkt, ki ga želimo izboljšati, nato 
izberemo naključno besedo. Sledi čas zapisovanja idej, ki se nam porodijo ob 
novi besedi. Udeležence opozorimo, da po generiranju idej sledi vrednotenje 
oziroma izbiranje glede na različne kriterije in okoliščine. To fazo bomo 
spoznali v prihodnjih urah. Vajo ponovimo še z naključnim člankom v časopisu 
ali na Wikipediji. Uporabimo, kaj nam je pri roki. Za konec poskusimo še s 
sanjami. Udeležence lahko že na začetku te vaje vprašamo, kdo bi s skupino 
delil njegove sanje. 
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 10 min 
 
 
 
 
 
 
 
 7 min 
 
 
 
 
 
3 min 

Živali in njene lastnosti  
Podobno kakor v zgornji vaji najprej jasno določimo poljubni fokus (izziv, 
vprašanje, problem, izboljšavo…). Nato izberemo naključno žival in pričnemo z 
zapisovanjem njenih lastnosti. Nato pa k vsaki zapisani lastnosti zapišemo 
možne ideje (Glej prilogo). Delo naj poteka v 4 skupinah. Vsaka dela na istem 
problemu, vendar z drugo živaljo. 
Poudarimo, da lahko na tak način dobimo več različnih idej “out of the box”. 
 
Združevanje  
Predstavimo primer, kaj je nastalo, ko smo združili računalnik in mobitel? 
Odgovor je pametni telefon. Udeleženci se razdelijo v 4 skupine, vsaka 
skupine izvleče 2 listka (Glej prilogo). Vsaka skupina ima 3 minute, da zapiše 
posledice združitve dveh izdelkov. Nato predstavijo drugim. 
 
Zaključek - Družbena inovacija  
Udeležence vprašamo, če poznajo izraz družbena inovacija in če vedo, kaj 
pomeni.  Za domačo nalogo naj poiščejo vaj en primer družbene inovacije 
glede na njihovo razumevanje.  Definicijo in ključne elemente bomo predstavili 
v naslednji delavnici. 
 

Kotiček za 
informacije  
 

Etimološki izvor besede zadruga 
zádruga -e ž novolat.‛societasoeconomica’ (19. stol.), zádružen, zádružnik, 
zádružništvo. 
 
Prevzeto iz hrv., srb. zádruga s prvotnejšim pomenom ‛velika družina’, od 
koder je prevzeto tudi češ. zádruha ‛zadruga’. Beseda je tvorjena iz *zadružı̋ti 
‛narediti za skupno’ > nar. srb. zadrúžiti ‛pripojiti’, kar je sestavljenka iz za in 
izpeljanke iz *drȗgъ ‛sopotnik, tovariš, prijatelj’ (Sk I, 447). 
 
Vir: Snoj, Marko, Slovenski etimološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2016. 

 
Tudi izvor besede župan je povezan z zadrugami  
Dr. Josip Gruden, zgodovinar in profesor na bogoslovju je zapisal: 
» […] kaj je bila zadruga, ni treba na tem mestu obširneje razkladati. Obsegala 
je več rodbin pod eno streho, združenih po krvnem sorodstvu, ki so imele 
skupno gospodarstvo. Osnovana je bila torej na rodbinski in imovinski 
vzajemnosti. Načelnik zadruge je bil starešina, ki je vodil gospodarstvo, 
razdeljeval delo in skrbel za vse potrebe zadrugarjev. Ni dvoma, da so tudi 
Slovenci prinesli s seboj to socialno ustanovo v sedanjo svojo domovino in jo 
vsaj deloma ohranili skozi ves srednji vek do najnovejšega časa. Ako je 
zadružno življenje med Slovenci dovolj izpričano, pa imamo o višjih socialnih 
tvorbah pri njih le malo poročil. Več zadrug je tvorilo župo, kateri je načeloval 
župan. Višja enota je bila plemenska zveza, ki je obsegala vse ozemlje, 
naseljeno od istega rodu ali plemena (genus, generatio). Navadno je bila to 
kaka zemljepisna celota: večja dolina ob reki, svet med dvema vodama itd. 
Kakor pri Hrvatih, si moramo tudi pri Slovencih tja do 8. Stoletja misliti 
plemensko zvezo.« 

Vir: Gruden, Josip. Slovenski župani v preteklosti v Teorija in praksa, 2/1996, str. 302.  
 
Definicija zadruge 
»Zadruga je avtonomno združenje oseb, povezanih prostovoljno z namenom, 
da na skupne ekonomske, družbene in kulturne potrebe in želje odgovarjajo v 
okviru demokratično upravljanega podjetja v skupni lasti.« 
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Poleg 7 načel je pomembna še definicija zadrug in temeljne zadružne 
vrednote: 
Zadruge temeljijo na vrednotah samo-pomoči, samo-odgovornosti, 
demokracije, enakosti, enakopravnosti in solidarnosti. V skladu s tradicijo 
ustanoviteljev zadrug so člani zadrug predani etičnim vrednotam odkritosti, 
odprtosti, družbene odgovornosti in skrbi za druge. 
 
Inovácija ali novost, nov pojav, je lahko nova zamisel, nov proizvodni ali 
tehnološki postopek, nov izdelek ali predmet z novimi funkcijami. Inovacija se 
od invencije (izuma) razlikuje v komercializaciji. Inovacija je torej uspešno 
sprejeta na trgu. Inovacija prinaša novo, večjo uporabnost v obliki dviga 
kakovosti, nižanja stroškov, dviganja ugleda podjetja, omejevanja konkurence 
ipd. 
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Priloga 1_Kviz o zadrugah 
 
 
Navodila: 

- Razdelite udeležence v mešane skupine po 4, 5. 
- Udeleženci si naj izberejo ime skupine in predstavnika, ki bo podajal odgovore. 
- Vprašanja si lahko predhodno pripravite kot powerpoint prezentacijo. 
- Skupina ima 15 sekund, da pod  odgovor. 
- Pravilen odgovor je vreden 1 točko. 

 
Vprašanja: 

1. Naštejte vsaj 3 zadruge v Mariboru? (za vsako dodatno dobite ekstra 
točko)Kooperativa Peron, Kooperativa Dame, Zadruga Artmijemar, Vino Piramida 
Maribor, Zadruga Živo mesto, Dobrina, Kooperativa ZEBRA; BikeLAB, Svetovid, 
Paleta znanj, Novi Armal ... 

2. Kaj pomeni kratica ICA? International Co-operative Alliance 
3. Koliko je mednarodno priznanih zadružnih načel? 7 
4. Koliko ljudi na svetu je zaposlenih v zadrugah? 10 milijonov? 100 milijonov? Več kot 

100 milijonov? Odgovor: več kot 100 milijonov – cca. 250 milijonov zaposlenih 
5. Ali ima zadružništvo v Sloveniji tradicijo daljšo od 100 let? DA 
6. Kolikšno je minimalno število ustanovnih članov zadruge?  3 
7. Ali lahko zadruga ustanovi drugo zadrugo? DA 
8. Kje/na kateri instituciji registriramo zadrugo? Na (okrajnem) sodišču. 
9. Ali je zadruga lahko tudi socialno podjetje?  DA  
10. Ali obstaja vsebinska razlika med zadrugo in kooperativo? NE 
11. Ali je direktor in predsednik zadruge ista oseba? NE 
12. Kateri je najvišji organ odločanja v zadrugi? Občni zbor oziroma zbor vseh članov 

oziroma skupščina 
13. Ali zadruga plačuje nižje davke kot d.o.o.? NE 
14. Ali so zaposleni v zadrugi vedno tudi člani zadruge? Niso, bilo pa bi dobro. 
15. Ali člani zadruge odgovarjajo za dolgove zadruge, če npr. gre zadruga v stečaj? DA, 

v obsegu obveznega vpisanega deleža pri z.b.o. oziroma v skladu s pravili zadruge 
pri z.o.o. – običajno še dodatno v obsegu vpisanega deleža (skupaj dvakratnik 
vpisanega deleža). 

16. Ali lahko člani zadruge dobijo izplačan dobiček? DA (obseg odvisen od pravil 
zadruge.) 
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Priloga 2_Faksimile člankov 
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Ozdravljenje zadružništva - ozdravljenje krize. Slovenski gospodar, 12. 
December, 1934 
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Članek: Kam gine naš denar. Kmečke in rokodelske novice, januar 1898 
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Priloga 3_Plakat 7 načel 

7 NAČEL ZADRUŽNIŠTVA 

 

1. PROSTOVOLJNO IN ODPRTO ČLANSTVO 
Zadruge so prostovoljne organizacije, katerih članstvo je odprto za vse, ki želijo uporabljati 
storitve kooperative in so pripravljeni sprejeti odgovornosti, ki izhajajo iz naslova članstva; 

pri tem ni spolnih, socialnih, rasnih, političnih ali religioznih diskriminacij. 
 

2. DEMOKRATIČEN NADZOR ČLANSTVA 
Zadruge so demokratične organizacije, v katerih nadzor vršijo člani, ki z aktivno udeležbo 
odločajo o poslih. Tisti, ki so izvoljeni kot predstavniki zadruge, so neposredno odgovorni 
članstvu. Vsi imajo enake volilne pravice in sicer po pravilu "en član, en glas". Zadruge so 

organizirane na demokratičen način na vseh ravneh medsebojnega povezovanja. 
 

3. EKONOMSKA PARTICIPACIJA ČLANSTVA 
Člani enakomerno prispevajo in demokratično nadzirajo kapitalske deleže zadruge. Običajno 
je vsaj del kapitala v skupni lasti. Za denar, ki ga člani prispevajo kot ustanovni (ali članski) 
vložek, dobijo kvečjemu omejeno povračilo. Presežek iz dobička člani investirajo praviloma v 
nadaljnji razvoj zadruge oziroma vzpostavljanje rezervnega fonda (vsaj del tega fonda ostane 
nedeljiv). Iz fonda lahko člani črpajo v skladu z deležem svoje poslovne udeležbe v zadrugi, 

del presežka pa ponavadi sproti in sporazumno usmerjajo v druge aktivnosti. 
 

4. SAMOSTOJNOST IN NEODVISNOST 
Zadruge so samostojne in avtonomne organizacije samopomoči pod nadzorom članstva. Če 
sklepajo dogovore z drugimi strankami, vključno z vladami, ali če pridobivajo denar iz virov 

zunaj zadruge, lahko to storijo samo tako, da obenem zagotovijo demokratičen nadzor 
članov in tako vzdržujejo avtonomijo. 

 
5. IZOBRAŽEVANJE, PRIDOBIVANJE VEŠČIN IN DOSTOPNOST INFORMACIJ 

Zadruge omogočajo izobraževanje in usposabljanje za pridobivanje veščin za svoje člane, za 
izvoljene predstavnike zadruge in za zaposlene; cilj izobraževanja in usposabljanja je, da bi 
pri razvoju zadruge vsi delovali čim bolj učinkovito. Vsi sodelujoči v zadrugi prispevajo k 

oblikovanju javnega mnenja, zlasti pa informirajo mlade ljudi in mnenjske voditelje o naravi 
in koristnosti zadrug. 

 
6. SODELOVANJE MED ZADRUGAMI 

Cilj zadrug je, da čim bolj učinkovito služijo svojim članom. S tem vsaka zadruga krepi samo 
idejo in z njo povezano družbeno gibanje (medgeneracijsko sodelovanje), ki promovira 

sodelovanje tako v strukturah na lokalni, kot na regionalni, nacionalni in mednarodni ravni. 

7. SKRB ZA LOKALNO SKUPNOST 
Zadruge s svojim delom skrbijo za razvoj lokalne skupnosti. 

 
 
 
 

Mednarodno združenje kooperativ, 1994 (ICA – International CooperativeAlliance, 1994)	 	
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Priloga 4_Delovni List - 7 načel in soupravljanje  
Navodilo:	Opišite,	kako	se	kaže	posamezno	zadružno	načelo	v	posamezni	funkciji	upravljanja	podjetja/zadruge.	
	

	
funkcija	upravljanja	

	
7	načel	zadružništva	

NAČRTOVANJE:	
določanje	ciljev,	določanje	strategij	

(smer,	način)	

IZVEDBA:	
organiziranje	in	vodenje	

(razporejanje	virov	in	vplivanje	na	ljudi)	

NADZOR:	
spremljanje	in	vrednotenje	

(način	beleženja	in	pripisovanje	pomena)	

1.	Prostovoljno	in	odprto	članstvo	
Zadruge	so	prostovoljne	organizacije,	
katerih	članstvo	je	odprto	za	vse,	ki	želijo	
uporabljati	storitve	kooperative	in	so	
pripravljeni	sprejeti	odgovornosti,	ki	
izhajajo	iz	naslova	članstva;	pri	tem	ni	
spolnih,	socialnih,	rasnih,	političnih	ali	
religioznih	diskriminacij.	
	

	
	
	

	 	

2.	Demokratičen	nadzor	članstva	
Zadruge	so	demokratične	organizacije,	v	
katerih	nadzor	vršijo	člani,	ki	z	aktivno	
udeležbo	odločajo	o	poslih.	Tisti,	ki	so	
izvoljeni	kot	predstavniki	zadruge,	so	
neposredno	odgovorni	članstvu.	Vsi	
imajo	enake	volilne	pravice	in	sicer	po	
pravilu	"en	član,	en	glas".	Zadruge	so	
organizirane	na	demokratičen	način	na	
vseh	ravneh	medsebojnega	povezovanja.	

	
	

	
	

	

3.	Ekonomska	participacija	članstva	
Člani	enakomerno	prispevajo	in	
demokratično	nadzirajo	kapitalske	
deleže	zadruge.	Običajno	je	vsaj	del	
kapitala	v	skupni	lasti.	Za	denar,	ki	ga	
člani	prispevajo	kot	ustanovni	(ali	
članski)	vložek,	dobijo	kvečjemu	
omejeno	povračilo.	Presežek	iz	dobička	
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člani	praviloma	investirajo	v	nadaljnji	
razvoj	zadruge	oz.	vzpostavljanje	
rezervnega	fonda	(vsaj	del	tega	fonda	
ostane	nedeljiv).	Iz	fonda	lahko	člani	
črpajo	v	skladu	z	deležem	svoje	poslovne	
udeležbe	v	zadrugi,	del	presežka	pa	
ponavadi	sproti	in	sporazumno	
usmerjajo	v	druge	aktivnosti.	

4.	Samostojnost	in	neodvisnost	
Zadruge	so	samostojne	in	avtonomne	
organizacije	samopomoči	pod	nadzorom	
članstva.	Če	sklepajo	dogovore	z	drugimi	
strankami,	vključno	z	vladami,	ali	če	
pridobivajo	denar	iz	virov	zunaj	
zadruge,	lahko	to	storijo	samo	tako,	da	
obenem	zagotovijo	demokratičen	nadzor	
članov	in	tako	vzdržujejo	avtonomijo.	
	
	

	
	

	 	

5.	Izobraževanje,	pridobivanje	veščin	in	
dostopnost	informacij	
Zadruge	omogočajo	izobraževanje	in	
usposabljanje	za	pridobivanje	veščin	za	
svoje	člane,	za	izvoljene	predstavnike	
zadruge	in	za	zaposlene;	cilj	
izobraževanja	in	usposabljanja	je,	da	bi	
pri	razvoju	zadruge	vsi	delovali	čim	bolj	
učinkovito.	Vsi	sodelujoči	v	zadrugi	
prispevajo	k	oblikovanju	javnega	mnenja,	
zlasti	pa	informirajo	mlade	ljudi	in	
mnenjske	voditelje	o	naravi	in	koristnosti	
zadrug.		
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6.	Sodelovanje	med	zadrugami	
Cilj	zadrug	je,	da	čim	bolj	učinkovito	
služijo	svojim	članom.	S	tem	vsaka	
zadruga	krepi	samo	idejo	in	z	njo	
povezano	družbeno	gibanje	
(medgeneracijsko	sodelovanje),	ki	
promovira	sodelovanje	tako	v	strukturah	
na	lokalni,	kot	na	regionalni,	nacionalni	
in	mednarodni	ravni.	
	
	

	
	

	 	

7.	Skrb	za	lokalno	skupnosti	
Zadruge	s	svojim	delom	skrbijo	za	razvoj	
lokalne	skupnosti.	
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Priloga 5_Kartice, naključne besede 

Vaja:	Asociacija:	naključna	beseda	

Izhodiščne	besede:		

§ zobna	ščetka	
§ namizna	svetilka	
§ smreka	
§ odtok	

§ vrata	
§ naslonjač	
§ igla	
§ luna	

	
Primer	asociacij	na	besedo	»zobna	ščetka«:	kopalnica,	zobje,	zobna	pasta,	znamka	zobnih	ščetk	…	
Primer	naključnih	besed	brez	povezave	z	izhodiščno	besedo	»vrata«:	fen	(	za	lase),	adapter,	skodelica,	
cev,	vlak.		

Vaja:Živali	in	njene	lastnosti	

Primeri	živali:	klop,	slon,	čebele,	volk,	kit,	koala,	mravlje,	pajek,	srna,	petelin,	polž,	jelen,	postrv,	zebra	

Primer	vaje	

Fokus:	Izboljšanje	počutja	na	delovnem	mestu,	izbrana	žival:	kit	

Lastnosti	izbrane	živali	 Možne	ideje	
Velik	 Povečamo	delovne	površine	
Živi	v	vodi	 zaposlenim	omogočimo	brezplačen	vstop	na	

bazen	v	mestu,	za	zaposlene	nastavimo	vrče	z	
vodo	v	različnih	prostorih	

Debela	koža	 Izboljšamo	zvočno	in	toplotno	izolacijo		
Po	zrak	gre	na	površje	 Spodbujamo	ali	uvedemo	hitre	sprehode	iz	

stavbe	
Zrak	izdihne	čez	odprtino	na	glavi	 V	skupnem	prostoru	naredimo	majhno	fontano.	

	

Vaja:	Združevanje	(razreži)	

KOLO	 KOSILNICA	 MASAŽNA	NAPRAVA	

RADIO	 SPENJALNIK	 ZVONIK	

SESALEC	 KAMIN	 MIZA	

GRELNIK	 SMOOTHIE	MAKER	 NINTENDO	WII	

SVETILKA	 BLAZINA	ZA	MORJE	 URA	
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Delavnica 2. dan - Kapitalske družbe in članske organizacije ter zakonodaja 
Specifični 
cilji 
delavnice 

- seznaniti se s temeljnimi razlikami med kapitalskimi družbami in zadružnimi 
podjetji 
- seznaniti se s posebnostjo vloge posameznika/člana v zadružnih podjetjih 
- razumevanje različnih interesov (interes lastnika, interes podjetja, interes 
delavca, interes člana itd.) 
- seznaniti se s temeljno zadružno zakonodajo 
- razumeti pomen družbenih inovacij za razvoj zadružništva 
 

Znanja in 
veščine 

- informiranost o različnih tipih pravnih oseb in različnih tipih gospodarskih 
družb (kapitalske družbe, zadruge, socialna podjetja, s.p.-ji, nevladne 
organizacije itd.) 
- poznavanje temeljne terminologije na področju podjetništva (klasičnega in 
zadružnega) 
- izboljšana veščina družbeno inovativnega pogleda na podjetništvo, 
gospodarstvo in ekonomijo nasploh 
 

Trajanje 4 ure 
 

Metode 
dela 

- skupinsko delo 
- voden pogovor 
- analiza primerov 
- frontalno predavanje 
 

Priloge  Priloga 1_Miselna vaja – kako prodati zadrugo? 
Priloga 2_Tabela razlik_kapitalske in članske organizacije ter Tabela tipov 
članskih organizacij 
Priloga 3_Plakat_družbene inovacije 
Priloga 4_Plakat_grafika_kapitalska podjetja in zadružna podjetja 
 

Opombe   
Opis 
izvedbe 

 

1., 2., 3. ura  Razlike med kapitalskimi družbami in članskimi organizacijami   
 

  10 minut 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

45 minut 
 
 
 
 
 
 

Teoretski uvod v razlike med kapitalskimi družbami in članskimi 
organizacijami   
Teoretski uvod v razliko med kapitalskimi družbami in članskimi 
organizacijami (primer: razlika med d.o.o. in z.o.o.). Izvajalec udeležencem 
predstavi teoretsko razliko med d.o.o. in z.o.o. na podlagi razlage osnovnih 
pojmov: kapital, premoženje, oseba (fizična in pravna), interes, skupina, 
organizacija, združenje kapitala in združenje oseb. Pri tem uporablja Priloga 
4_Plakat_grafika_kapitalska podjetja in zadružna podjetja . 
 
 
Praktična vaja o razlika med kapitalskimi družbami in članskimi 
organizacijami  
Praktična vaja spoznavanja razlik med kapitalskimi družbami in članskimi 
organizacijami: 
• Skupina se razdeli v dve skupini. Ena skupina dobi nalogo, da oblikuje 

fiktivno kapitalsko družbo, da si torej zamisli neko fiktivno klasično 
podjetje. Zamisli si, kdo je lastnik, koliko ima premoženja, kakšno 
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45 minut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 minut 
 
60 minut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

premoženje ima, kaj so produkti, stroji, nepremičnine itd. Druga skupina 
za zamisli neko fiktivno zadrugo, kdo so člani, kaj delajo, kakšne produkte 
imajo, kje so locirani itd. Obe skupini imata 10 minut časa za to. 

• Nato sta obe skupin izpostavljeni novi situaciji: podjetje/zadrugo je treba 
prodati. Kaj se zgodi? In še naslednji novi situaciji: podjetje je treba 
preseliti v drugo državo. Kaj se zgodi? Uporabi se Prilogo št. 1_miselna 
vaja-kako prodati zadrugo? Skupini imata 10 minut časa, da se znotraj 
skupine pogovorita o tem, kako se bo njihovo podjetje/zadruga odzvalo na 
ti dve novi situaciji. 

• Nato vsaka skupina drugi skupini v 10 minutah predstavi, kakšno podjetje 
so si zamislili in do kakšnih rešitev so prišli, ko so bili izpostavljeni obema 
novima situacijama. 5 minut imajo udeleženci na koncu za morebitna 
mnenja, ugotovitve. 

 
 
Praktična vaja spoznavanja temeljev družbenega inoviranja 
Delo poteka v skupini (celotna skupina). Izvajalec udeležencem v 5 minutah 
razloži, kaj je produkt (storitev ali proizvod) podjetja. Nato imajo udeleženci 
na razpolago 5 minut, da v tišini premislijo in na dva lističa zapišejo 2 
produkta (storitve ali proizvode), ki so jim všeč, ki se jim zdijo super, ki bi jih 
morebiti sami potrebovali ali želeli razviti in prodajati. 
• Nato izvajalec udeležencem razloži, kaj je družbena inovacija. Pri tem 

uporabi plakat Priloga 3_Plakat_družbene inovacije. Razlaga traja cca. 10 
minut. Izvajalec si pripravi za pomoč pri razlagi predstavitev nekaj zelo 
tipičnih primerov družbenih inovacij (npr. Facebook, urbani vrtovi, 
CouchSurfing, GoOpti, stanovanjske zadruge itd.). 

• Nato sledi skupinski pregled vseh lističev in lepljenje lističev na 2 plakata: 
na enem so družbeno-inovativni produkti na drugem pa »navadni« 
produkti. Udeleženci sedijo v krogu in vsak najprej predstavi en svoj 
produkt (en listič), pove, kakšen produkt je to in ga nalepi na enega od 
plakatov (družbeno inovativne produkt ali klasičen produkt). Na ta način v 
30 minuta naredijo udeleženci dva kroga, predstavijo oba svoja produkta, 
oba lističa. V drugem krogu izvajalec udeležence spodbudi, da svojega 
drugega produkta ne predstavijo kot gotovega produkta, ampak da 
povedo, če vidijo potencial, da bi ta produkta razvili v družbeno inovativen 
produkt, če to še ni, in kako bi ga morali preoblikovati, da bi bil družbeno-
inovativen. Izvajalec ves čas izpostavlja, da mora produkt, če naj bo 
družbeno inovativen, ustrezati vsem 3 pogojem definicije družbene 
inovativnosti (družbena potreba + nova povezovanja = polnomočenje). 

 
ODMOR  
 
Skupinska analiza dveh primerov podjetij (kapitalskega in zadružnega) 
• Oblikujemo štiri skupine, dve analizirata kapitalsko, dve pa zadružno 

podjetje. Zagotovimo dostop do spletnih strani (lahko googlajo na svojih 
pametnih telefonih): npr. družbeno odgovorno kapitalsko podjetje preko 
analize zavihka »družbena odgovornost« na spletni strani največje banke 
v vhodni kohezijski regiji in analiza opisa zadruge na spletni strani mlade 
zadruge, npr. konopko.si. Na tablo napišemo 3 vprašanja, na katera 
morajo odgovoriti skupine: Kaj je osnovni cilj podjetja, ki ga analizirate? 
Kaj je tisto »dobro«, kar podjetje počne za svoje družbeno in/ali naravno 
okolje? Kdo odloča o tem, katero oziroma kakšno »dobro« bo podjetje 
zagotavljalo za svoje okolje? Skupine imajo 20 minut časa, da odgovorijo 
na ta 3 vprašanja, vsaka za svoj primer podjetja (2 skupini za isto klasično 
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podjetje, 2 skupini za isto zadrugo). 
• Nato vse štiri skupine predstavijo svoje ugotovitve pri analizi primerov. 

Najprej obe skupini, ki sta analizirali klasično podjetje, predstavita celi 
skupini svoje odgovore na 3 vprašanja. Primerjajo, če so našli podobne 
odgovore, glede na to, da so imeli isto nalogo. Nato drugi dve skupini, ki 
sta imeli v analizi isto zadrugo predstavita svoje ugotovitve in primerjajo 
odgovore. Izvajalec delavnice jih skozi predstavitve usmerja na elemente, 
ki pomenijo razliko med kapitalskimi družbami in zadružnimi podjetji. 
Poseben poudarek izvajalec tukaj nameni temu, da pokaže, da je klasično 
podjetje, ki izvaja »dobro« za okolje, sicer »družbeno odgovorno podjetje« 
(ang. social responsibility), ni pa to demokratično soupravljano podjetje 
kot so zadruge ali drugi tipi socialnih podjetij.  
 

4. ura 
Temeljna zakonodaja – 1. Del 
 

55 minut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 min 

Predavanje - seznanitev s temeljno zakonodajo  
Izvajalec izvede predavanje - uvod v zakonske podlage s poudarkom na 
razumevanju umestitev področij glede na referenčne zakone, na medsebojno 
nanašanje zakonov ter razumevanje temeljnih pravnih pojmov kot so: 
podjetje, kapital, premoženje, zadruga, organizacija, pravni posel, pravna 
oseba itd. (Zakon o zadrugah, Zakon o socialnem podjetništvu, Zakon o 
gospodarskih družbah, Uredba o določitvi dejavnosti socialnega podjetništva, 
Zakon o društvih, Zakon o zavodih). Izvajalec se pripravi za pregledno 
predstavitev. Izvede frontalno predavanje. Udeležencem pokaže praktično na 
računalniku, kako se v spletnih iskalniki iščejo zakoni, kako je treba pri 
iskanju zakonov paziti na novelacije zakonov, kako so zakoni med sabo 
povezani, se nanašajo drug na drugega, kako imajo zakoni v začetku 
vsakega zakona predstavljene osnovne pojme (pravne definicije pojmov) in 
podobne splošne zakonodajne zadeve. V tem uvodnem predavanju se ne 
pričakuje, da udeleženci osvojijo področno zakonodajo, temveč to, da se 
seznanijo s tem, katera zakonodaja je na tem področju relevantna, kako jo 
najdejo na spletu in kako jo je treba brati. 
 
 
Domača naloga  
Izvajalec udeležencem razloži, da naj doma pregledajo določeno zakonodajo 
in pripravijo kratko nalogo. In sicer: udeleženci morajo doma prebrati 
»definicije pojmov«, ki se nahajajo na začetku Zakona o zadrugah, Zakona o 
gospodarskih družbah in Zakona o socialnem podjetništvu. Vsak udeleženec 
mora izpisati 1 pojem, ki se mu je zdel zanimiv in ga bo v enem stavku 
predstavil svojim kolegom na začetku naslednje delavnice. 
 

Kotiček za 
informacije  

NEKAJ ŠTEVILK 
- zadruge zaposlujejo 8 % vseh zaposlenih na svetu, t.j. 250 milijonov 
- zadruge zaposlujejo 12 % vseh zaposlenih v G20 
- v Sloveniji je 341 zadrug s 3059 zaposlenimi (brez posrednih „zaposlitev“) – 
podatki na dan 31.12.2015 
- v Sloveniji zadruge predstavljajo 0,9 % prihodkov vseh družb, 0,7 % 
zaposlenih v vseh družbah 
- število zadrug v Sloveniji je pričelo od leta 2010 ponovno naraščati  
- prva zadruga na slovenskih tleh je bila ustanovljena leta 1856 (na svetu pa 
1844) 
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OBLIKE PARTICIPACIJE V ZADRUGAH 
- LASTNIŠKA PARTICIPACIJA (člani zadruge so solastniki na način, da gre 
za skupnostno lastnino) 
- UPRAVLJALSKA PARTICIPACIJA (člani soupravljajo zadrugo – soodločajo 
po principu en član en glas) 
- FINANČNA PARTICIPACIJA (člani vplačajo obvezni vpisni delež v zadrugo 
in jo torej financirajo) 
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Priloga  1_Miselna vaja – kako prodati zadrugo? 

	

KAPITALSKA	DRUŽBA	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

ČLANSKA	ORGANIZACIJA	

	

VPRAŠANJA	za	miselno	vajo		

KAPITALSKA	DRUŽBA:	KAKO	JO	PRODAMO?	KAKO	JO	PRESELIMO?	

ZADRUGA:	KAKO	JO	PRODAMO?	KAKO	JO	PRESELIMO?	
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Priloga 2_Tabela razlik_kapitalske in članske organizacije ter Tabela tipov članskih 
organizacij 

PRIMERJALNA	TABELA	

	 KAPITALSKA	DRUŽBA	 ČLANSKA	ORGANIZACIJA	
	

osnovni	element	 kapital		
	

član	–	oseba	(fizična	ali	pravna	oseba)	

princip	 »imeti«	kapital	v	lasti	 »biti«	del	zadruge	
	

cilj	 rast	kapitala	
	

družbene	in	gospodarske	koristi	članov	

usmeritev	interesa	 interes	kapitala	 interes	članov	–	oseb	
	

dobiček	 se	izplačuje	neomejeno	 se	ne	izplačuje	ali	se	izplačuje	omejeno	in	
enakomerno	med	deležnike	

upravljanje	 moč	odločanja	je	odvisna	od	višine	
odstotka	lastniškega	deleža	

odločanje	po	principu	»en	član	en	glas«		

strategije	razvoja	
produktov	

v	skladu	s	povpraševanjem	na	trgu	 v	skladu	s	potrebami	skupnosti	

povezava	z	lokacijo	
	

kapital	je	»seljiv«,	običajno	se	seli	v	
okolja	z	nižjo	ceno	dela	

članske	organizacije	niso	»seljive«,	trajno	
ostajajo	v	svojem	okolju	

prenehanje	podjetja	
	

preostala	lastnina	se	prenese	na	
ustanovitelje	

preostala	lastnina	se	prenese	na	druge	
članske	organizacije	ali	lokalno	skupnost	

vrste	 Kapitalske	družbe:		
d.o.o.,	d.d.,	d.n.o.,	k.d.	

Članske	organizacije:		
društvo	in	zveza	društev(združenje,	klub,	
družina),	zadruga	in	zveza	zadrug	(z.o.o.,	
z.b.o.),	G.I.Z.	–	gospodarsko	interesno	
združenje,	zbornica	

	

TIPI	ČLANSKIH	ORGANIZACIJ	

TIPI	ČLANSKIH	ORGANIZACIJ	IN	GLAVNE	ZNAČILNOSTI	

	 Ustanovni	
kapital	

Odgovornost	
članov	za	
obveznosti	

Upravljanje	 Organi	
upravljanja	

Področje	
delovanja	

člani	 Organ	
registracije	

Posebnosti	

ZBORNICA	 Ni	
predpisan	

Niso	odgovorni	 En	član	en	glas,	v	
temeljnem	aktu	
se	lahko	določi	
tudi	drugače	

Skupščina	
Upravni	
odbor	
Predsednik	
Generalni	
tajnik	
Nadzorni	
odbor	

Skupen	
gospodarski		
interes	članov	

Pravne	
osebe	in	
s.p.	

Sodišče	in	
ministrstvo	
(če	je	
reprezentativna	
zbornica)	

Če	je	zbornica	
reprezentativna	
sodeluje	pri	
oblikovanju	
gospodarskega	
sistema	in	ekonomske	
politike	

DRUŠTVO	
(zveza	
društev)	

Ni	
predpisan	

Niso	odgovorni	 En	član	en	glas	 Zbor	članov	
Predsednik	
	

Skupen	
družbeni	
interes	članov.	

Pravne	in	
fizične	
osebe	

Upravna	enota	 Zakonsko	predpisana	
enakopravnost	
članov.	
	

ZADRUGA	
(zveza	
zadrug)	

Obvezni	
delež	

z.b.o.	–	v	višini	
obveznega	deleža	
z.o.o.	–	višina	
določena	v	
zadružnih	pravilih	

En	član	en	glas,	v	
temeljnem	aktu	
se	lahko	določi	
tudi	drugače	

Občni	zbor	
Upravni	
odbor	
Nadzorni	
odbor	

Skupen	
gospodarski	in	
družbeni	
interes	članov.	

Pravne	in	
fizične	
osebe	

Sodišče	 	

GIZ	 Ni	
predpisan	

solidarna	 En	član	en	glas,	v	
temeljnem	aktu	
se	lahko	določi	
tudi	drugače	

Skupščina	
Upravni	
odbor	
Predsednik	

Skupen	
gospodarski		
interes	članov.	

Pravne	
osebe	in	
s.p.	

Sodišče	 Člani	so	odgovorni	za	
obveznosti	združenja	
z	vsem	svojim	
premoženjem.	
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Priloga 3_Plakat_družbene inovacije 
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Priloga 4_Plakat_grafika_kapitalska podjetja in zadružna podjetja 
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Delavnica 3. dan – ZAKONODAJA, SOUPRAVLJANJE IN LOKALNI VIRI 
	
Specifični 
cilji 
delavnice 

- seznaniti udeležence z zakonodajo in dejavnostmi zadružništva in socialnega 
podjetništva 
- poudariti pomen sodelovanja in priprave pravil komunikacije v skupini 
- predstaviti orodja in metode uspešne komunikacije v skupini 
- predstaviti možnost iskanja poslovnih idej preko identifikacije potencialov v 
okolju 
- premisliti prednosti in slabosti zadružnega povezovanja 

Znanja in 
veščine 

- spretnost iskanja in povzemanja relevantne zakonodaje (zakonov, uredb, 
pravilnikov) 
- osnovna znanja o pravnih osebah (neprofitnih organizacijah, socialnih 
podjetjih, gospodarskih družbah itd.) 
- izboljšane komunikacijske sposobnosti pri delu v skupini  
- osnovna znanja o spletnih orodjih, ki se uporabljajo pri delu v skupinah 
- sposobnost iskanja, generiranja in vrednotenja idej 
 

Trajanje 1 + 2 +1 = 4 ure 
 

Metode 
dela 

- predstavitev 
- frontalno predavanje 
- individualno razmišljanje 
- razprava 
- delo v skupinah 
- igra 
- ogled videa 

 
Priloge   
Opombe  Za izvedbo 2. in 3. ure delavnice potrebujemo igro Coopoly, ki si jo lahko 

izposodimo v prostorih Združenja CAAP, so.p. ali v Mladinskem informacijsko-
svetovalnem centru INFOPEKA. 
 

Opis 
izvedbe 

 

1. ura TEMELJNA ZAKONODAJA – 2. DEL 
 

 15 minut 
 
 
 
 
 
45 minut 

1. Ogrevanje – predstavitev domačih nalog  
Udeleženci vsak v enem stavku povedo opis termina oziroma »pravnega 
pojma« iz zakonov, ki so si ga izbrali pri opravljanju domače naloge s pretekle 
delavnice. 
 
 
2. Predavanje – seznanitev s temeljno zakonodajo, nadaljevanje  
Izvajalec nadaljuje s predavanjem na podlagi prejšnje delavnice. Uvod v 
zakonske podlage s poudarkom na razumevanju umestitev področij glede na 
referenčne zakone, na medsebojno nanašanje zakonov ter razumevanje 
temeljnih pravnih pojmov kot so: podjetje, kapital, premoženje, zadruga, 
organizacija, pravni posel, pravna oseba itd. (Zakon o zadrugah, Zakon o 
socialnem podjetništvu, Zakon o gospodarskih družbah, Uredba o določitvi 
dejavnosti socialnega podjetništva, Zakon o društvih, Zakon o zavodih). 
Izvajalec se pripravi za pregledno predstavitev. Izvede frontalno predavanje. 
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Udeležencem pokaže praktično na računalniku, kako se v spletnih iskalniki 
iščejo zakoni, kako je treba pri iskanju zakonov paziti na novelacije zakonov, 
kako so zakoni med sabo povezani, se nanašajo drug na drugega, kako imajo 
zakoni v začetku vsakega zakona predstavljene osnovne pojme (pravne 
definicije pojmov) in podobne splošne zakonodajne zadeve. V tem uvodnem 
predavanju se ne pričakuje, da udeleženci osvojijo področno zakonodajo, 
temveč to, da se seznanijo s tem, katera zakonodaja je na tem področju 
relevantna, kako jo najdejo na spletu in kako jo je treba brati. 
 

2. in 3. ura  DEMOKRATIČNO SOUPRAVLJANJE  
 

10 min 
 
 
 

 
 
25 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 min 

 
 
 
 
 
 

 10 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 30 min 
 
 
 
 
 

1. Sodelovanje  
Za uvod v temo, udeležence vprašamo kaj za njih pomeni sodelovanje. Naj si 
vzamejo trenutek, lahko si misli tudi zapišejo, na to pa v krogu vsak izrazi 
svoje pojmovanje in dojemanjem. 
 
 
2. Pravila in priporočila 
Udeleženci se razdelijo v skupine po 4 ali več. Na flipchart ali papir zapišejo 
pravila  in priporočila komuniciranja v skupini, na sestanki, ki se jim zdijo 
pomembna. Izhajajo lahko tudi iz tega, kar jih običajno moti na njihovih 
sestankih. Nato zapisana pravila predstavijo drugim skupinam, diskusija 
 poteka sproti. Pri predstavitvi naslednja skupina predstavi samo pravila, ki jih 
prehodne skupine še niso. Tako se izognemo ponavljamo in zgubljanju časa. 
Spomnite jih na naslednja priporočila, če niso bila omenjena: Poslušaj in sliši, 
razumi,  vprašaj, »There is no I in the team!«,  Mi smo zadruga, odločanje po 
principu konsenza/soglasja, ipd. Ostala priporočila si oglejte v priročniku.  
3. Ročni signali  
 
 
Najprej povprašamo, če kdo v skupini že pozna ročne znake za lažje 
sporazumevanje kot so dvig roke, tehnična opazka, spuščanje, vrtenje rok ... 
Nato skupaj s to osebo/-ami pokažete in razložite kaj pomenijo in kdaj se 
uporabljajo. Pozovete k uporabi znakov do izteka modula. Slike signalov lahko 
natisnete in izobesite v  prostoru. 
 
 
4. Sestanek  
V tem delu odpremo razpravo, kaj je pomembno pri organizaciji sestanka? 
Postavljamo podvprašanja kot so : Menite, da morajo biti sestanki redni,  “isti 
ura, isti kanal”? Morajo imeti vsi člani enake možnosti glede dostopnosti do 
lokacije in časa sestanka? Kakšen je primeren prostor za sestanek in 
postavitev v prostoru? Kaj bi predlagali glede uporabe mobilnih telefonov med 
sestankom? Kako dolgi naj traja sestanek? Je neformalno druženje potrebno? 
Kakšne so lahko oblike neformalnega druženja? Kaj pa menite o skupnih 
delovnih akcijah? In praznovanju po opravljenem trdem delu, dosežkih, 
prelomnicah? Med debato poskušamo aktivno uporabljati ročne signale. 
 
 
5. Vrste srečanj  
Člani se srečujejo ob različnih priložnostih. Udeleženci se naj razdelijo v 
skupine, izvajalec delavnice jim določi katero vrsto (ali dve) srečanja bodo 
obravnavali (redni, izredni, občni zbor, sestanek upravnega odbora, sestanek 
delovne skupine, delovna akcija, neformalno srečanje, izobraževanje, 
usposabljanje). Udeleženci morajo pripraviti vabilo na srečanje, odgovoriti 
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30 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 min 
 

100 min 
 
 
  

10 min 

koliko časa prej ga pošljejo in na kakšen način. Sledijo kratke predstavitve z 
razpravo. 
Nato naj v istih skupinah oblikujejo primer zapisnika z njihovega fiktivnega 
srečanja. Zapisnike predstavijo. Skupaj ugotavljamo, če so vključili vse 
pomembne in nujne elemente. Nato jim pokažemo primer dobrega zapisnika 
zadruge in poudarite glavne sestavine dobrega zapisnika sestanka: datum, 
kraj, prisotni, dnevni red, sklepi, delovne naloge po pravilu KKRK (Kdaj, Kdo, 
Rok, Kje), lahko v obliki tabele. 
 
 
6. Vsakodnevna/sprotna komunikacija    
V tem delu bomo govorili o načinih komunikacije. Udeležence vprašamo, na 
kak način lahko komuniciramo, kakšne t.i. komunikacijske kanale uporabljamo 
(mobitel, telefon, sms, e-pošta, videokonferenca, v živo)? Katere aplikacije 
uporabljate? Poznate katere, ki lahko olajšajo oziroma izboljšajo 
komunikacijo?  Nato naštejemo nekaj primerov: Skype, Googlegroups, Drive, 
Dropbox, Trello, Freedcamp, Slack ...  
Zapisane na listkih razdelimo po mizah in povabimo udeležence, da sedejo za 
želeno mizo. Po skupinah nato s pomočjo pametnih telefonov in/ali prenosnih 
računalnikov raziščejo aplikacijo in jo na kratko predstavijo ostalim. Če 
uporaba naštetih naprav ni mogoča ali ni dostopa do interneta, lahko to vajo 
damo za domačo nalogo.  Vsekakor pa na koncu ne pozabimo poudariti, da se 
vsi člani se morajo naučiti uporabljati dogovorjeno orodje, če želimo, da je 
vpeljava le tega uspešna in koristna. Novosti lahko vpeljujemo po ali pred 
sestankom v obliki mini usposabljanj.  

 
ODMOR  
 
7. Coopoly  
Po odmoru namenimo čas igranju igre Coopoly. Navodila za igranje so 
priložena v igri. 
 
 
8. Manifesto  
Za zaključek povabimo udeležence, da si na podlagi do zdaj pridobljenega 
znanja na delavnicah in izkušnje igranja Coopoly-a na prazen papir zapišejo 
stvari, na katere ne smejo pozabiti, ko bodo postali člani zadruge in ustvarijo 
osebni “coop manifest”. Če ima kdo izmed udeležencev željo, ga lahko deli z 
ostalimi. Prav tako jih pozovemo, da si ga po želji naj shranijo. V primeru, da 
nas čas prehiti, lahko to nalogo dodelimo za domačo nalogo. 
 

4. ura LOKALNI POTENCIALI ZA ZAGON ZADRUG 
 

20 min 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Potenciali   
Kot smo že spoznali na koncu prve delavnice je zbiranje idej nujno pri izdelavi 
delovnih načrtov, pri razvoju produktov, storitev, projektov, letnih načrtov. 
Torej, skoraj vedno in vsepovsod.   
Skupaj z udeleženci ponovimo postopek oblikovanja idej, s poudarkom na 
metodi generiranja idej, t.i. brainwiting in fazi vrednotenja. 
Najprej določimo našo temo, naš fokus. Dve skupini naj delata na potencialih v 
mestu, drugi dve pa na potencialih v Sloveniji. Sledi uporaba metode 
brainwriting, nato pregled zapisanega znotraj skupine ter zapisovanje še 
morebitnih dodatnih potencialov. 
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20 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 min 
 
 
 
 

20 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 min 
 

 
40 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Vrednotenje  
V fazi vrednotenja lahko uporabimo različne metode, ki nam pripomorejo k 
lažjemu odločitvi pri izbiranju predlogov in glede na razpoložljiva sredstva, 
želje in potrebe. Postopek vrednotenja lahko izvedemo na naslednje načine: 

- s pikicami-nalepkami (vsak udeleženec dobi nalepko ali več njih in jo 
prilepi k predlogu, ki se mu zdi najboljši oz. najprimernejši; podobno 
lahko izpeljete z označevanjem s flomastrom); 

- s točkovanjem od 1-5 (udeleženci petim predlogom dodelijo točke, ki se 
nato seštejejo),  

- s prenašanjem idej (zapisanih na samolepilnih lističih)na list ali polje s 
izbranimi idejami. 

Preostale predloge pa odpeljemo na parkirišče idej. Izbrane predloge pa lahko 
še preoblikujemo, nato gredo v končni izbor. Tudi v fazi odločanja lahko 
izberemo različne načine (glasovanje z večino, iskanje konsenza ipd.) 
Priporočljivo je, da so ti znani že vnaprej, da na pride do nepotrebnih 
konfliktov. 
Udeleženci se razdelijo v tri skupine, vsaka uporabo eno izmed naštetih metod 
vrednotenja in izberejo potenciale za zagon novih zadrug. 
 
 
3. Odločanje  
Udeleženci ostanejo v istih skupinah in se odločijo za tri predloge. Metodo 
odločanja si izberejo sami in razložijo, zakaj se jim je zdela naj primernejša. 
 
 
4. Kaj če …?  
Najprej si ogledamo video 
»Whatif?«https://www.facebook.com/pg/CooperativesUK/videos/?ref=page_int
ernal 
 
Nato pa udeležencem predstavimo, da lahko to vprašanje prav tako uporabimo 
pri generiranju novih idej. Nato metodo preizkusimo z uporabo zapisanih 
potencialov, ki jih lahko uporabimo kot vir pri razvoju poslovne ideje. Na 
primer, kaj če ne bi smeli hoditi čez pešmost? Potem bi na njem lahko na 
primer uporabljali le kolesa, skakali, se drsali… Običajno poskušamo zanikati, 
obrniti najbolj očitne, osnovne lastnosti, karakteristike, dejstva o določeni 
stvari. Na primer, kaj če v knjižnici ne bi bilo knjig? Ideja je lahko v smislu, da 
bi v prostoru bile le mize, stoli, naslonjači, kavči, želeno knjigo pa bi naročil 
preko računalnika, ki bi ti jo po dvigalu poslal v te udobne, odprte prostore. 
 
ODMOR  
 
 
5. Koncept - alternative 
Namen te vaje je, da se naučimo iskati alternative. Udeležencem na primeru 
predstavimo, kako izluščimo koncept in nato kako na drug način lahko 
rešujemo isti problem, potrebe ipd. Udeleženci naj vadijo na primerih, ki so 
ustaljen način delovanja v lokalnem okolju ali na stvareh za katere menijo, da 
ne delujejo dobro v lokalnem okolju ali na stvareh, ki bi jih želeli izboljšati. Na 
primer, zelene površine morajo biti urejene. Kateri so drugi načini, da to 
dosežemo? Odgovor lahko gre v smeri, da se začnejo uporabljati 
permakulturni principi, da jih urejajo ranljive skupine, itn. 
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30 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

25 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 min 

6. Povezovanje  
Dodane vrednosti velikokrat nastanejo s sodelovanjem, povezovanjem, 
združevanje  in novimi partnerstvi. Združevanje torej lahko poteka znotraj 
zadruge ali navzven, z drugimi podjetji in zadrugami, o čemer govori tudi 6. 
zadružno načelo -Sodelovanje med zadrugam. Povezovanje lahko poteka s 
podobnimi ali dopolnjujočimi si posamezniki ali podjetji. 
• Udeležence povprašamo, kakšne so prednosti povezovanja (večja 

konkurenčnost, prepoznavnost na trgu, večja inovativnost, manjši stroški 
…)?  

• Udeleženci naj na tablo zapišejo skupine delavcev v lokalnem (npr. frizerji), 
ki bi se lahko zadružno povezovali. 

• V drugem delu naj na tablo v več stolpcih zapisujejo lokalna podjetja (lahko 
tudi javna), zadruge, socialna podjetja, zavode, ki se jih spomnijo.  

• Nato pa naj poiščejo načine, kako lahko podjetja zapisana v isti vrstici, 
sodelujejo. Število vrstic določa število skupin. 
 

 
7. Izobraževanje - ustvarjanje in razvijanje potencialov  
Udeleženci ostanejo v istih skupinah kot pri zgornji vaji. V tem delu naj vsaka 
skupina izdela kurikulum izobraževanj za svoje člane. Kurikulum naj vsebine 
razdeli na obvezne, neobvezne in zaželene. Ter ob naslovih zapiše še znanja, 
ki jih bodo člani pridobili. 
Na koncu poudarimo, da je vlaganje v člane v obliki rednih izobraževanj zelo 
pomembno za razvoj samega podjetja in je enakovredno vlaganju v nove 
stroje, v inovacije, v digitalizacijo podjetja ipd. Prav tako se izobraževanja in 
usposabljanja kot obvezna, zapišejo v pravilnike zadruge.  
 
 
8. PNZ  
Na koncu kot zaključek pred simulacijskim delom s skupino uporabimo metodo 
PNZ, s pomočjo katere ugotavljamo pozitivne, negativne in zanimive stvari, 
dejstva pri zadružnem povezovanju, solastništvu in soupravljanju. Torej 
odgovarjamo na vprašanja: Kaj s prednosti zadružnega povezovanja ali zakaj 
bi ustanovili zadrugo? Kaj so slabosti, ovire, težave?Kaj se nam zdi pri vsem 
tem zanimivo? Predhodno pripravimo tri plakate, na prvega narišemo znak 
plus, na drugega minus in na tretjega klicaj (kot zanimivost). 
 
Na koncu jim vnaprej zapisano misel na plakat ali na powerpoint prezentaciji 
“slavnostno” razgrnemo: You may not have realised, but you couldbe one of 
them. (booklet) / Morda še niste spoznali, vendar bi lahko bil eden izmed njih. 
Zadružnikov namreč. 
 

Kotiček za 
informacije  

Kaj je »brainwriting«?  
Brainwriting je primernejša metoda kot vsem poznani brainstorming, saj na ta 
način dobimo večjo količino idej, s katerimi lahko operiramo. Člani najprej ideje 
zapisujejo na flipchart-e ali na samolepilne lističe, šele nato jih nekdo izmed 
udeležencev ali moderator prebere na glas. Priporočljivo je, da ideja ostane 
anonimna, saj jo bo tako skupina obravnavala po vsebini, torej bo bolj 
pomembno KAJ je ideja in ne KDO je to  predlagal. Pri razvijanju ideje je 
največji dosežek, kadar postane »naša«, kadar nima lastnika, v smislu to je 
predlagal Miha, to Janez to Mateja … Skupna ideja ima večje možnosti za 
realizacijo, saj se vsak počuti del nje.  
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Kaj je parkirišče idej? 
Parkirišče idej je papir, online dokument, predal, skrinjica ipd., kjer hranimo 
vse ideje, ki se komurkoli porodijo sproti, na sestanki, delavnicah … Nekatere 
ideje preprosto morajo dozoret, za pa druge še ni pravi čas. 
 
SUMA je največja in najbolj »neverjetna« delavska zadruga v Veliki Britaniji. 
160 zaposlenih je hkrati lastnikov in so-upravljavcev te zadruge. Vsi zaposleni, 
ne boste verjeli, imajo enako plačo (enako neto urno postavko), ne glede na 
delo, ki ga opravljajo. In imajo prav neverjeten sistem kroženja delavnih mest 
(jobrotation). http://www.suma.coop/ 
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1.2 SIMULACIJA RAZVOJA DRUŽBENO INOVATIVNEGA PRODUKTA IN 
USTANOVITVE ZADRUGE (16 ur) 
	

Delavnica 1. dan - SIMULACIJA OBLIKOVANJA SKUPINE 
Specifični 
cilji 
delavnice 

- prepoznati kompetence posameznikov 
- prepoznati vloge posameznikov 
- oblikovati zadružno ekipo 

 
Znanja in 
veščine 

- sposobnost prepoznavanja osebnih lastnosti in nadarjenosti 
- sposobnost identificiranja znanj in veščin 
- sposobnost razdeljevanja vlog 

 
Trajanje 4 ure 

 
Metode dela - delo v skupinah 

- skupno delo 
- samostojna analiza 
- skupinska analiza primerov 

 
Priloge   - Priloga 1_Kvalitete 

- Priloga 2_Kandidati in vloge 
- Priloga 3_Kompetence, znanja in veščine 

 
Opombe  
 

Prostor pripravite za skupinsko delo in skupno delo. Prostor naj bo 
domačen, za udeležence pripravite dovolj pisal in različnih lističev. 
 

75 minut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Kvalitete 
Vaja je povzeta po Alenki Kobalt. S pomočjo te vaje lahko posamezniki 
preverijo, katere specifične izraze ima trenutno njihova socialna 
kompetentnost. Pri tej vaji posamezniki ugotavljajo, katere lastnosti mu 
posebej veliko pomenijo in mu prinašajo v družbi uspeh. Hkrati jih lahko 
spodbudi tudi nadaljnje razmišljanje o sebi in osebnostnem razvoju.  
Udeležencem predstavimo, da bodo s pomočjo vaje lahko naredili analizo 
svojih sposobnosti, moči in posebnih nadarjenosti. Kajti, če poznamo 
samega sebe, svoje lastnosti, nagnjenja in spretnosti, jih lahko umestimo v 
svojo poklicno pot in kariero.  
Kako spoznamo svojo nadarjenost? Izpolnjena morata biti dva pogoja, prvi 
je, da moramo s področjem imeti veselje in radost ter uspeh. Sam uspeh ni 
dovolj, dejavnost nam mora biti v resnično veselje. 
• Udeleženci naj izpolnijo obrazec (kartice) v prilogi, za kar imajo na 

razpolago 30 minut. Udeleženci naj se samoocenijo in z oceno 6 ocenijo 
lastno sposobnost, za katero menijo, da jo imajo najbolj razvito, ustrezno 
naj ocenijo ostale lastnosti pri sebi. Sedaj na poseben list papirja 
napišejo šest pozitivnih ali vsaj zadovoljujočih izkušenj, ki so jih imeli v 
preteklem letu ali dveh. Na kratko naj opišejo kaj so naredili, v čem je bil 
uspeh, nato naj teh šest izkušenj rangirajo od 1 do 6. Sedaj naj pri 
izkušnjah napišejo katere lastnosti, ki so jih prej ocenjevali so pri tem 
uporabili. Tiste, ki so jih uporabili največkrat naj izpostavijo oz. vzamejo 
ven iz kupa kartic.  

• Naslednji korak je, da se udeleženci naključno razdelijo v skupine po 4, 
vsak s seboj vzame kartice s karakteristikami (do 3!) in se pogovorijo o 
opravljenem; izmenjajo izkušnje, informacije, kako so doživljali te 
lastnosti drug pri drugem, ali so največkrat uporabljene tiste sposobnosti, 
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15 min 
 

45 minut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 minut  
 

60 minut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

za katere menimo da so najbolj razvite. Za ta pogovor udeleženci 
praviloma potrebujejo 30 minut. 

• Nato se vsi skupaj zberemo v krogu in opravimo skupno analizo. 
Udeleženci naj imajo priložnost izpostaviti svoje bistvene sposobnosti, 
da bi od ostalih dobili povratne informacije. Udeležencem zastavljamo 
naslednja vprašanja: Kakšen je moj najbolj bistven vpogled, ki mi ga je 
dala vaja? Kakšne zaključke lahko iz tega potegnem? Koliko 
sposobnosti sem odkril/a pri sebi? Kako bi lahko te svoje lastnosti še bolj 
razvil in jih uporabil/a v prihodnje? 
 

ODMOR 
 
2. Lastnosti in vloge 
Pri tej vaji imajo posamezniki priložnost ostalim udeležencem posredovati, 
katere lastnosti pri njih cenijo in prepoznavajo. Posamezniki pa s pomočjo te 
vaje dobijo vpogled v to, kakšno je njihovo mesto v skupini. 
Udeležencem povemo da bodo pri tej vaji lahko izrazili, katere lastnosti 
cenijo pri drugih. Udeležencem razdelimo obrazec, ki naj ga izpolnijo, za kar 
imajo 10-15 minut časa.  
Vsak nato prebere svoje odgovore, preostali naj zapisujejo, kdo jih je izbral 
(in za kaj). Vsi preberejo svoj prvi odgovor in podajo utemeljitev, zakaj so 
posameznika/co izbrali.  
Ko smo prebrali vse odgovore se pogovorimo ali smo s svojim položajem v 
skupini zadovoljni? Ali nas je kaj presenetilo? Ali vas v tej skupini doživljajo 
podobno kot v drugih skupinah? Katere lastnosti so bile pri posamezniku 
največkrat omenjene? Kako se počutim(o)? Za ta del bomo potrebovali 30 
minut.  
* Lahko se odločimo in odgovore zapisujemo na večji papir, da vidimo kateri 
posamezniki so v skupini prepoznani kot vodje, dobri poslušalci ipd.  
 
Kratek odmor 
 
3. Vloge in funkcije 
Sami pri tem še enkrat pregledamo rezultate prejšnje vaje. Morda so 
posamezniki, ki niso bili niti enkrat omenjeni, v skupini spregledani, a vendar 
imajo kvalitete (denimo tiste izpostavljene v prvi vaji). Zelo pomembno je, da 
se nihče ne počuti odrinjenega od skupine in tako tudi načnemo pogovor v 
naslednjo vajo.  
  
S skupino se pogovorimo o vlogah in funkcijah, ki jih opravljamo, vprašamo 
jih ali zaznavajo kakšno razliko, kaj mislijo da je vloga in kaj funkcija. 
Pogovor (5 minut) izkoristimo le za kratek uvod v temo in poudarek, da je 
vloga, ki jo opravljamo (igramo) le začasna in ne nujno preraste v opravljanje 
funkcije. Nadaljujemo, da je opravljanje funkcije nujno povezano z 
opravljanjem nekaterih nalog. Sedaj se bomo lotili dnevnih oziroma začasnih 
vlog.  
Udeleženci naj sami oblikujejo skupine od 3-4, opomnite jih, da naj jih 
oblikujejo kot želijo, priporočljivo pa je, da upoštevajo, da je skupina kar 
najbolj raznovrstna glede na njihove značilnosti, karakteristike. Projicirajte na 
platno prilogo ali jo napišite na večji papir, tako da ga vidijo vsi udeleženci. 
Sedaj naj za posamezne vloge, ki se v skupini lahko določijo, zapišejo, 
kakšne so njihove naloge, za kaj skrbijo, zakaj je ta vloga pomembna? Za to 
bodo udeleženci potrebovali 20 minut. Sledi predstavitev zapisanega. Sproti 
sprašujte, dodajate, dopolnjujte. Kaj kdo dela? Zakaj je dobro redno 
menjavati vloge ali ni? Vedno imeti zamenjavo za vsako vlogo oz. b 
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55 minut 

odgovorni - zakaj je to dobro imeti/ali ne? Za analizo boste potrebovali 35 
minut.  
Ne pozabite omeniti, da je priporočljivo, da se vloge menjujejo, saj tako vsi 
dobijo vpogled in občutek za določeno delo, znajo bolj cenit in lahko 
sodelujejo, ko niso na vrsti (npr. Če nekdo vedno piše zapisnik, težje 
sodeluje v razpravi). Predlagate lahko, da si pripravijo 4 kartice, na katerih je 
napisana vloga in naloge, ki si jih razdelijo na začetku vsakega sestanka. 
Prav tako lahko ena oseba opravlja več vlog/nalog.  
Nadaljujte, da je možno tudi deljeno opravljanje vlog in nalog, zadolžitev. Ni 
treba, da smo za vse sami – poudarite moč skupine v zadružništvu! 
 
 
4. Kompetence, znanja in veščine 
V zadnjem delu bomo iskali in mapirali kompetence, znanja in veščine, ki so 
nematerialno bogastvo katerekoli skupine, tudi zadruge.  
Udeleženci naj v parih izvedejo intervju, s pomočjo katerega bodo izvedeli 
več o soudeležencih. Primer vprašalnika za intervju najdete v prilogi. 
Vprašajo seveda lahko še kaj. Na ta način bomo popisali kar čim več znanj, 
ki so prisotna v skupini. V že prej oblikovanih skupinah naj nato oblikujejo 
plakat, kjer bodo popisali in uredili vsa znanja po področjih. Opomnite jih, da 
je to enostaven način kako imeti informacije o že prisotnih znanjih ter da na 
ta način lahko zlahka nadalje oblikujejo raznovrstne (delovne) skupine.    
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Priloga 1_Kvalitete 

Naslednje	kvalitete	skopirajte	na	poseben	list	papirja.	Udeleženci	naj	jih	izrežejo	in	izpolnijo.		

analitično-logično	
mišljenje	

1				2				3				4				5				6	

nadarjenost	za	
opazovanje	

1				2				3				4				5				6	

vztrajnost	
1				2				3				4				5				6	

veselje	
1				2				3				4				5				6	

prevzemanje	
vodilne	vloge	

1				2				3				4				5				6	

točnost	
1				2				3				4				5				6	

pripravljenost	
pomagati	

1				2				3				4				5				6	

telesna	moč	
1				2				3				4				5				6	

sposobnost	za	
sodelovanje	

1				2				3				4				5				6	

ustvarjalnost	
1				2				3				4				5				6	

ročna	spretnost	
1				2				3				4				5				6	

tehnična	
nadarjenost	

1				2				3				4				5				6	

radovednost	
1				2				3				4				5				6	

pripravljenost	za	
tveganje	

1				2				3				4				5				6	

samoobvladovanje	
1				2				3				4				5				6	

samozaupanje	
1				2				3				4				5				6	

telesna	privlačnost	
1				2				3				4				5				6	

odgovornost	
1				2				3				4				5				6	

govorne	spretnosti	
1				2				3				4				5				6	

poslušanje	
1				2				3				4				5				6	

	

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

Naštejte	6	(šest)	pozitivnih	ali	zadovoljujočih	izkušenj,	ki	ste	jih	imeli	v	preteklem	letu.	Na	kratko	
opišite	kaj	ste	naredili,	v	čem	je	bil	uspeh.		

__________________________________________________________________________________	
__________________________________________________________________________________	
__________________________________________________________________________________	
__________________________________________________________________________________	
__________________________________________________________________________________	
__________________________________________________________________________________	
__________________________________________________________________________________	
__________________________________________________________________________________	
__________________________________________________________________________________	
__________________________________________________________________________________	
__________________________________________________________________________________	
__________________________________________________________________________________	
__________________________________________________________________________________	
__________________________________________________________________________________	
__________________________________________________________________________________	
__________________________________________________________________________________	
__________________________________________________________________________________	
__________________________________________________________________________________	
__________________________________________________________________________________	
__________________________________________________________________________________	
__________________________________________________________________________________	
__________________________________________________________________________________	
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Priloga 2_Kandidati in vloge 

Moji	kandidati	

Nekdo,	s	katerim	bi	govoril/a	o	svojih	težavah					__________________________________	

Nekdo,	v	čigar	prisotnosti	se	dobro	počutim								__________________________________	

Nekdo,	s	katerim	bi	rad	kaj	delal	 	 					__________________________________	 	

Nekdo,	na	kogar	se	lahko	zanesem	 	 					__________________________________	

Nekdo,	ki	zna	poslušati	 	 	 					__________________________________	

Nekdo,	ki	je	kreativen	 	 	 	 					__________________________________	

Nekdo,	ki	zna	nasmejati		 	 	 					__________________________________	

	

Vloge	

Pogovorite	se	v	skupinah	in	zapišite	kakšne	so	naloge	posamezne	vloge,	za	kaj	skrbijo,	zakaj	je	ta	
vloga	pomembna.		

MODERATOR	 ZAPISNIKAR	

VARUH	ČASA	 ATMOSFERIK	
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Priloga 3_ Kompetence, znanja in veščine 
	
Kompetence,	znanja	in	veščine	
		
Ali	si	sposoben	poiskati	finančne	vire	za	realizacijo	ideje?	Kje?	
___________________________________________________________________________		
Ali	znaš	v	okolju	poiskati	ustrezne	informacije?	
___________________________________________________________________________		
Ali	hitro	ugotoviš,	če	proces	poteka	učinkovito	ali	ne?	
___________________________________________________________________________		
Ali	poznaš	veliko	ljudi,	organizacij,	imaš	bogato	mrežo	ljudi?	Na	katerih	področjih?	
___________________________________________________________________________		
Si	kreativen?	Kako	se	to	odraža?	
___________________________________________________________________________		
Ali	imaš	hobije?	Kakšne?	
___________________________________________________________________________		
Kaj	zanimivega,	posebnega,	drugačnega	že	znam?	
___________________________________________________________________________		
Imaš	veliko	idej?	Naštej	kakšno.	Ali	dve.	
___________________________________________________________________________		
Imaš	podjetniško	znanje?	
___________________________________________________________________________		
Znaš	prepoznati	družbene	probleme?	Katere?	
___________________________________________________________________________		
Znaš	motivirati	druge?	Kako?	
___________________________________________________________________________		
Si	že	kdaj	posredoval	pri	kakšnem	konfliktu	kot	mediator?	En	primer.		
___________________________________________________________________________		
Ali	na	druge	deluješ	pozitivno,	spodbudno?	Kako?	
___________________________________________________________________________		
Ali	si	dober	pogajalec?	En	primer.		
___________________________________________________________________________		
Ali	si	organiziran?	En	primer.		
___________________________________________________________________________		
Ali	imaš	kakšna	posebna	znanja?	Recimo	računalniška,	programiranje,	oblikovanje	ipd.?	
___________________________________________________________________________		
Ali	znaš	dobro	razporejati	s	finančnimi	sredstvi?	Imaš	porabo	ves	čas	pod	nadzorom?	Hraniš	račune?	
___________________________________________________________________________		
Veš	kaj	so	administrativna	dela?	Si	jih	že	opravljal?	En	primer.		
___________________________________________________________________________		
Hitro	rešuješ	težave?	Si	iznajdljiv/a	pri	reševanju?	En	primer.		
___________________________________________________________________________		
Ali	rada	delaš	v	ekipi,	timu?	Znaš	motivirati	druge?	Znaš	sprejemati	kompromise?	En	primer.	
___________________________________________________________________________		
Ali	si	se	udeležil	kakšnega	neformalnega	izobraževanja?	Na	katero/e	temo/e?	Naštej.	
___________________________________________________________________________		



	 44	

	
ROČNE	SPRETNOSTI	 ORGANIZACIJSKE	

SPRETNOSTI	
IZNAJDLJIVOST	

ADMINISTRACIJA	/	
PAPIROLOGIJA	

POSEBNA	ZNANJA	 KOMUNIKACIJSKE	
SPRETNOSTI	

INOVATIVNOSTI	 KREATIVNOST	 NEUVRŠČENO	
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Delavnica 2. dan - SIMULACIJA OBLIKOVANJA PRODUKTA 
Specifični cilji 
delavnice 

- preizkusiti metodo poslovnega raziskovanja za mapiranje potreb v mestu 
- predstaviti metode generiranja podjetniških idej 
- predstaviti vrednotenje podjetniških idej 
- poiskati vrednosti poslovne ideje za okolje 
 

Znanja in 
veščine 

- sposobnost uporabe metod za generiranje idej 
- sposobnost vrednotenja idej 
- sposobnost izdelave Value preposition canvas 
- sposobnost načrtovanja 
- sposobnost določanja prioritet 

 
Trajanje 4h 

 
Metode dela - delo na terenu 

- delo v skupinah 
- individualno razmišljanje 

 
Priloge - Priloga 1_Value preposition canvas (v angleškem jeziku) 

 
Opombe   
60 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
40 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Potreba, poslovna priložnost  
Udeležence razdelimo v skupine po 2 ali 3. Razložimo jim, da lahko 
poslovne priložnosti poiščemo na podlagi rešitev potreb, ki se pojavljajo v 
okolju. Vendar jih najprej moramo identificirati. Potrebe bomo razdelili na 
potrebe na lokalni ravni (ravni mesta in regije), na državni ravni in evropski, 
mednarodni. Polovica skupin naj uporabi metodo ankete in polovica skupin 
metodo opazovanja iz vsaj dveh različnih lokacij v mestu in tri skupine. 
Skupine naj pridobijo informacije o potrebah na vseh treh ravneh in naj 
zajamejo različne ciljne skupine, kot so mladi, upokojenci, študenti, 
brezposelni, mamice, samski, vezani ... prav tako naj zaobjamejo različna 
področja kot kultura, izobraževanje, zabava ipd. Skupine, ki bodo 
uporabljale metodo ankete, si naj pred odhodom na teren pripravijo nekaj 
osnovnih vprašanj kot so: Katere storitve pogrešate v mestu? Katerih 
produktov ne morete najti? Katere težave vas pestijo? Katere so potrebe 
mesta? Kakšne potrebe ima Maribor? 
Vsaka skupina potrebe, ki jih je mapirala na terenu, predstavi. Nato 
oblikujemo nov seznam, na katerem so iste, podobne potrebe združene. Če 
se udeleženci strinjajo, lahko nekatere potrebe iz različnih razlogov tudi 
črtamo s seznama. Potrebe zapišemo na več flipchart-ov in jih razporedimo 
po prostoru. 
 
 
2. Rešitve   
Delavnico nadaljujemo z iskanjem rešitev na zapisane potrebe. Na kak 
način lahko te potrebe rešujemo, zadovoljujemo? Opozorimo, da obstaja 
mnogo načinov za zadovoljevanje ene potrebe ( primer potrebe po hrani oz. 
zadovoljevanje lakote). Udeleženci v parih hodijo po prostoru med flipchart-i 
in zapisujejo rešitve. Pri iskanju kreativnih rešitev jim pomagamo s 
prinašanjem različnih predmetov v prostor ali na mizo. Gre za uporabo 
“naključnosti” pri kovanju novih rešitev. Prav tako jih spomnimo, da imajo 
dovolj časa za uporabo katere izmed orodij za generiranje “out of the box” 
idej, ki smo jih spoznali v delavnici o inovativnosti in drugih. 
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15 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sledi glasno branje s strani izvajalca delavnice ali udeležencev in 
združevanje vsebinsko podobnih idej (podobne obkrožimo/ podčrtamo/ 
označimo z isto barvo) samolepljive lističe skupaj in dodatno razvijanje idej s 
pomočjo vprašanj: Kaj ste mislili s tem? Lahko dodatno opišete, razložite? 
Lahko to besedo, idejo dodatno razdelamo? Katere bi bile alternativne 
možnosti? Na katero potrebo odgovarja, na katero bi še lahko? In če ni 
reševali več potreb hkrati? Se je medtem komu porodila še kakšna ideja, 
čista nova? Različna in številna vprašanja so koristna, saj na podobna 
vprašanja dobimo različne odgovore, pri vsakem posamezniku sprožijo 
različne asociacije oz. eno vprašanje ga bo napeljalo k nadaljnjemu 
razmišljanju, drugo spet ne). 
 
 
4. Top 5  
V tej fazi udeleženci ovrednotijo možnost realizacije zadružne ideje glede na 
njihova znanja, veščine in želje (ki so jih identificirali v prvem sklopu 
simulacijskega dela) ter izberejo Top 5 idej. Vrednotenje poteka s pomočjo 
pikic, magnetkov ipd. Dodatni kriteriji za vrednotenje se lahko vnaprej 
določijo (možnost zadružnega povezovanja, okolju prijazno, ipd. ).Vsekakor 
pa udeležencem pojasnimo, da na začetku ni treba posedovati vseh 
potrebnih znanj, da se je marsikaj treba naučiti sproti, nadgrajevati znanje, 
se povezovati z ostalimi nosilci znanja.  Preostale ideje zapeljemo na 
parkirišče idej. Po želji jih delimo na družabnih omrežjih in damo idejo na 
razpolago širši javnosti, v smislu borze idej. Morda pa se najde junak, ki se 
bo lotil katere izmed objavljenih.  
 

 
5. Naloge in prioritete   
Ena izmed pomembnejših stvari pri vodenju in upravljanju zadruge je v prvi 
vrsti določitev nalog, postavitev prioritet ali določanje nujnosti ter razdelitev 
nalog oz. delegiranje. In seveda sprotno spremljanje opravljenega dela. 

 
Udeleženci se naj razdelijo po želji v skupine glede na izbran poslovne ideje. 
Skupine, ki bodo po naslednjem vrstnem redu določale naloge in prioritete 
pri ustanavljanju fiktivne zadruge. Po končanem delu sledijo predstavitve in 
razprava v smislu, ali je bilo težko zapisati naloge, ste imeli težave pri 
določanju prioritet in strinjanju ter delegiranju, kaj je bilo najlažje, ipd.  

 
● Pripravite »to do« seznam. 
● Naloge razdelite v smiselne sklope in oblikujte delovne skupine. 
● Določite prioritete (A, B, C/ 1, 2, 3 metoda, glede na potrebe 

določite pomen A= danes/ta teden; B=ta teden/mesec, trimesečje 
ipd., lahko se uporablja kombinacija črk in številk ali metoda Kaj 
lahko prestavim na jutri? Na seznamu torej ostanejo stvari, ki so 
nujne in jih ne moreš predstaviti na jutri).  

● Razdelite si naloge glede na vaša znanja, veščine in interese.  
 
O mapiranju znanj in veščin smo že govorili v prvi delavnici simulacijskega 
sklopa. Udeležencem svetujemo: “Mapiranje znanj in veščin (nematerialno 
bogastvo zadruge) ter interesov članov nam je v veliko pomoč pri 
delegiranju nalog in oblikovanju delovnih skupin. Ob včlanitvi v zadrugo 
lahko pripravimo obrazec z osnovnimi podatki in kontakti ter znanji, 
veščinami in interesi. Tako sproti pridobivamo podatke za  izdelavo t.i. 
Imenika članov z informacijami o znanjih, ki je obvezen za dobro 
komunikacijo. Ne sme se nam zgoditi, da bi na koga pozabili. Prav tako 
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20 min 

 
15  min 

 
 
 
 
 
 

 
60 min 

imejmo v mislih, da se za vsakega mesto najde.  Ne pozabimo,  pohvaliti 
drug drugega za dobro opravljeno delo in/ali reči hvala. Prav tako pa 
razvijajmo delovno okolje, kjer bo dajanje ocen, kritik ipd. dobro sprejeto, saj 
na tak način dvigujemo kakovost dela. Manj samozavestnim dodelimo lažja 
opravila in postopoma zahtevnejša, da se ne ustrašijo na začetku in 
“zmrznejo” ter, da sproti uvidijo, da so sposobni in kompetentni. “ 
 
ODMOR  
 
6. Kaj bi storil?  
Skupine ostanejo iste. Vsak zase najprej zapiše, kaj bi storili s 100, 1000 in 
100 000 evri za uresničitev izbrane poslovne ideje. V pomoč  naj nam služijo 
delovne naloge in prioritete, ki smo jih že izluščili.  Nato naj udeleženci o 
idejah v svoji skupini razpravljajo, se zedinijo in prilagodijo. Lahko se 
odločijo tudi za novo. Ideje nato predstavijo ostalim udeležencem. 

 
 

7. Vrednosti  
V tem delu bomo uporabili Value proposition canvas s katerim bomo iskali 
vrednosti, ki ga ima poslovna ideja za posameznika. Navodila za 
izpolnjevanje canvas-a si z udeleženci ogledamo na povezavi: 
https://www.youtube.com/watch?v=aN36EcTE54Q. Nato sledi izpolnjenje v 
petih skupinah, glede na izbranih top 5 idej.  
 
Ko je canvas izpolnjen, skupine zapišejo še družbene, socialne, ekološke, 
finančne in druge učinke oz. vrednosti, ki jih ima ta novi zadružni produkt za 
lokalno okolje, prebivalstvo in širšo družbo. Udeleženci s i naj na podlagi 
zapisanih vrednosti, izmislijo slogan njihove zadruge. 
 
Sledijo predstavitve. 
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Delavnica 3. dan - SIMULACIJA POSTAVITVE POSLOVNEGA MODELA 
Specifični cilji 
delavnice 

- podrobno predstaviti orodje businesscanvas 
- predstaviti načine za podajanje povratnih informacij in oceno 

poslovne ideje 
 

Znanja in 
veščine 

- znanje o uporabi Business model canvas 
- veščino podajanja povratnih informacij 
- izboljšanje sposobnosti javnega predstavljanja ideje 

 
Trajanje 4 h 

 
Metode dela - predstavitev 

- delo v skupinah 
 

Priloge - Priloga 1_Business model canvas s vprašalnikom (prilagojen za 
zadružne modele) 
 

Opombe   
10 min 

 
 
 
 

10 min 
 
 
 
 
 
 

 
 60 min 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 30 min 

 
 
 

 
 
 

 
20 min 

 
10 min 
 
 

1. Oblikovanje skupin  
Udeležence pozovemo, da glede na izbrane ideje s predhodne delavnice 
oblikujejo končne skupine, sestavljene vsaj iz treh udeležencev.  
 
 
2. Predstavitev orodja  
Udeležencem predstavimo orodje, posamezne kategorije in vprašanja s 
pomočjo katerih bodo sooblikovali poslovni model (kdo, kaj prodaja, komu, v 
zameno za kaj, kakšni so stranski učinki, cene, promocija, kakšne so 
prodajne poti, kdo so dobavitelji, kdo so kupci, kdo uporabniki?).  Prav tako 
jim pojasnimo posebnosti pri zadružnem poslovnem modelu (člani).  
 
 
3. Delo na canvasu 
Sledi delo v skupinah. Vsaka skupina dobi en canvas, ki predhodno 
natisnemo na papir večjega formata, vsaj A3 ali model z ključnimi polji 
prerišete na flipchart-e. Udeleženci odgovore na vprašanja zapisujejo na 
samolepilne lističe, kar jim omogoča lažje odstranjevanje, premikanje, 
dodajanje ipd. Vodja delavnice je prisoten in na voljo za vprašanja. Občasno 
gre od skupine do skupine ter jih motivira, z dodatnimi vprašanji povabi k 
premisleku ipd. 
 
 
4. Kroženje po principu Word cafe  
Vsaka skupina določi osebo, ki bo ostala pri (njihovi) mizi. Ostali člani 
skupine pa se presedejo k naslednji mizi, kjer jim skrbnik ideje predstavi 
model, ostali pa zapišejo nove ideje, izpostavijo nejasnosti, podajo predloge. 
Nato se presedejo k tretji skupini, kjer vajo ponovijo. Pri vsaki mizi posedijo 
največ 10 minut. Če so se izoblikovale več kot 4  poslovne ideje, čas po 
potrebi skrajšajte. 
 
ODMOR  
 
5. Premislek o povratnih informacijah  
Udeleženci se vrnejo k svoji skupini in skupaj premislijo predebatirajo o 
predlogih, povratnih informacijah, ki so jih pridobili od ostalih udeležencih v 
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15 min 
 
 
 
30 min 

predhodni vaji. 
 
 
6. Priprava predstavitve  
Udeleženci v tem času pripravijo kratke predstavite zadružnega poslovnega 
modela. 
 
7. Predstavitve zadružnih idej  
Vsaka skupina predstavi idejo ostalih udeležencem delavnice. Na voljo 
imajo dobrih 5 minut. 
 
8. Zaključek 
Udeležence pozovemo, da idejo “prespijo” in jo po potrebi in v dogovoru z 
ostalimi člani do naslednje delavnice modificirajo. 
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Priloga 1_Business model canvas s vprašalnikom (prilagojen za zadružne modele) 
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1. Kupci		
Kdo	so?	Skupine	ljudi,	podjetij,	združb?	Razdeli	v	več	skupin	glede	na	njihove	lastnosti,	obnašanja,	
potrebe	(samski,	družine,	mlajši,	starejši,	redno	zaposleni…).	Njihova	pričakovanja?	Njihovi	problemi?	
Kdo	so	najpomembnejši	uporabniki?	Masovni,	nišni,	segmentiran	trg	…	

2. Člani	zadruge	
Kdo	so?	So	to	uporabniki,	zaposleni...?	

3. Vrednost	za	kupca	
Katere	probleme	kupca	poskušamo	reševati,	rešujemo,	pomagamo	odpraviti?	Katere	njihove	potrebe	
zadovoljujemo?	Kakšen	nabor	produktov	ali	storitev	mu/jim	nudimo.	Kaj	je	dodana	vrednost	
(novost,cena,	hitrost,	znižanje	stroškov,	pridobitev	statusa,	zmanjšanje	tveganja,	dostopnost,	
uporabnost,	priročnost,	design,	uporabniška	izkušnja…)	Kako	znižujemo	stroške	bivanja?	Kako	
dvigujemo	kvaliteto	življenja?	

4. Distribucijski	kanali	
Kako	poteka	interakcija?	Oglaševanje.	Kako	bomo	dosegli	posamezne	segmente	kupcev?	Kako	jih	
dosegamo	zdaj?	Lastni	(spletna	stran,	FB),	partnerski	kanali?	

5. Odnosi	s	kupci	
Namen	-	pridobivanje,	ohranjanje	in	povečanje	potrošnje	obstoječih	kupcev.	Zelo	osebni	ali	
popolnoma	avtomatizirani	(osebni	odnos,	individualni	pristop,	samopostrežba,	avtomatizirane	
storitve,	soustvarjanje,	skupnost	uporabnikov	.		

6. Viri	prihodkov	
Kakšno	ceno	so	pripravljeni	plačat?	Enkratni	prihodek?	Redni?	Za	katero	vrednost	so	resnično	
pripravljeni	plačat?	Za	kaj	trenutno	plačujejo?	Na	kak	način	bi	si	želeli	plačevati?	Prodaja	sredstev	
/uporabnina/	naročnina/izposoja/najem/leasing/licenciranje/posredniška	provizija/oglaševanje.	
Fiksne	ali	spremenljive	cene?	Najemniški	ali	nakupni	model.		

7. Ključna	sredstva	
Kaj	je	neobhodno	potrebno?	Fizična,	finančna,	intelektualna	sredstva	–	blagovna	znamka,	licenca,	
ljudje	za	ustvarjanje	vrednosti,	za	distribucijske	kanale,	za	vzdrževanje	odnosa	s	kupci	in	za	
ustvarjanje	dobička.	

8. Ključne	aktivnosti	
Kategorije:	Proizvodnja	izdelkov,	reševanje	težav	kupcev,	upravljanje	s	platformo/mrežo.	
Katera	je	primarna	dejavnost?	Katere	so	pridobitne	in	nepridobitne	dejavnosti?	

9. Partnerstva	
Strateške	povezave,	dogovori,	skupni	projekti	-	projektni	sodelavci,	partnerstva	med	proizvajalci	in	
trgovci.	Kdo	so	ključni	partnerji?	

10. Vrednosti	za	okolje	
Kakšne	družbene,	socialne,	ekološke,	finančne	in	druge	učinke	oz.	vrednosti	ima	zadružni	produkt	za	
lokalno	okolje,	prebivalstvo	in	širšo	družbo?	

11. Stroškovna	struktura	
Razmislite,	katere	glavne	aktivnosti	predstavljajo	največji	strošek	za	podjetje	in	katere	dejavnosti	so	
najbolj	dobičkonosne.	Naštejte	zagonske	stroške.	

12. Ime	modela	
Poimenujte	model	in	ime	zapišite.		
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4. dan – SIMULACIJA OBLIKOVANJA DEMOKRATIČNEGA MODELA 
SO-UPRAVLJANJA ZADRUGE 

Specifični cilji 
delavnice 

- seznaniti se s postopkom ustanovitve zadruge 
- razumeti razmerja med Zadružnimi pravili kot pravnim aktom in 
vsakodnevnim poslovanjem in organiziranostjo zadruge kot članske 
organizacije 
- razumeti koncept »postavljanja pravil samim sebi kot skupini« 
 

Znanja in 
veščine 

- osvojena temeljna veščina »biti član/članica zadruge« 
- okrepljena veščina prepoznavanja potreb okolja in prepoznavanja svoje 
vloge v zadovoljevanju teh potreb s svojim podjetniškim nastopom na trgu 
- osvojena veščina skupinske priprave pravil skupine 
 

Trajanje 4 ure 
 

Metode dela - interaktivni pogovor v večji skupini 
- delo v manjših skupinah 
- risanje plakatov 
- pisanje skupnega dokumenta 
- javne predstavitve skupinskega dela  
 

Priloge - Priloga 1_Delovni list - Sestavine pravil zadruge 
- Priloga 2_Plakat - Primer - Organigram zadružnega podjetja (primer 

zadruge Tkalka) 
- Priloga 3_Plakat - Model soupravljanja v zadrugah 

 
Opombe  
 

1. ura: z udeleženci sedimo v krogu. 
2. in 3. ura: udeležence razporedimo v 4 skupine, iste skupine, ki so jih 
formirali na prvi delavnici »simulacije«. 
4. ura: udeleženci stojijo ob plakatih, ki so jih izdelali in nalepili na steno, ter 
stoje drug drugemu predstavljajo, kar so zapisali/narisali na plakate. 
 

 10 minut 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 minut  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Uvod v delavnico  
Izvajalec delavnice udeležence vodi v zadnjo delavnico s ciljem, da 
razumejo, da morajo svoje podjetniške ideje ter povezovanje z drugimi tudi 
formalizirati, organizirati, zapisati v pravila, pogodbe, sisteme. Poudarek 
tega uvoda je v nujnosti prehod od neformalnega povezovanja k 
profesionalni organiziranosti podjetja/zadruge (od besede k dejanjem, od 
zaupanja na besedo do pogodbe).  
 
 
2. Voden skupinski pogovor v krogu – celotna skupina  
Povezovanje konceptov “podjetniška ideja” in “podjetje” ter konceptov 
“skupina s skupnim interesom” in “zadruga”. Od neformalnosti k formalnosti. 
Zakaj je to potrebno in nujno? Izvajalec si pripravi vprašanja, s katerimi bo 
spodbudil pogovor: Ali bi lahko organizirali družbo brez pogodb? Kakšna je 
razliko med »besedo« in »podpisom na pogodbi«? Kakšna je razlika med 
prvimi »sestavljavci« pogodbe (npr. zadružnih pravil) in novimi »pristopniki«, 
oziroma, če je sploh razlika? Ali obstaja »družbena pogodba«? Ali državljan 
neke države podpiše kakšno pogodbo o tem, da bo spoštoval pravila igre, 
torej zakone in ustavo v tej državi? Izvajalec pred pričetkom debate 
udeležencem predstavi zgornjo skico na plakatu, ki ga pripravi na steni 
(Priloga 3_Plakat_Model soupravljanja v zadrugah), tj. obrnjena piramida, ki 
je značilna za upravljanje v zadrugah. 
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20 minut 
 
60 minut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80 minut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20 minut 

ODMOR  
 
3. Vaja v pripravi Zadružnih pravil – skupinsko delo  
Simulacija priprave Zadružnih pravil kot temeljnega akta zadruge. 
Skupina se razdeli v štiri skupine, ki so pred tem razvijale 4 produkte. Gre 
za iste 4 skupine, kot so se oblikovali že v predhodnih delavnicah simulacije. 
Zdaj vse 4 skupine oblikujejo vsaka svoja Zadružna pravila. Izvajalec 
delavnice skupinsko delo usmerja  s pomočjo delovnega lista z navedenimi 
ključnimi sestavinami Zadružnih pravil (Priloga 1_Delovni list - Sestavine 
pravil zadruge). Poudarek se daje na tiste točke, ki so ključne za 
demokratično soupravljanje zadruge. Izvajalec se zaradi pomanjkanja časa 
lahko odloči, da morajo skupine predelati npr. samo 5 od 15 točk na 
delovnem listu. Prilogo 1 izvajalec pred delavnico pripravi tako, da je za 
vsako točko Zadružnih pravil pripravljen prazen prostor 5 vrstic. Prilogo nato 
natisne po en izvod za vsako skupino, torej 4 izvode. Skupine izberejo 
enega zapisovalca/poročevalca, delajo samostojno 60 minut. Izvajalec 
delavnice kroži med skupinami in jim pojasnjuje potrebe pojme, točke, 
vprašanja iz delovnega lista. Ter jih opozarja na čas, saj je dela veliko za 60 
minut. Vsak skupina mora izbrati zapisovalca/poročevalca. Ta ima tudi 
domačo nalogo, da končni dokument v tej vaji in naslednji vajah skenira in 
pošlje vsem v skupini na mail. 
 
 
4. Vaja – risanje organigrama zadruge  
Delo se nadaljuje v enako formiranih 4 skupinah kot prej. Vsaka skupina ima 
zdaj nalogo, da iz 15 odgovorov, ki so jih zapisali na delovni list v prejšnji 
vaji, izlušči tistih 5 točk, ki se jim zdijo za njihova zadružna pravila ključne ter 
nato teh ključnih 5 točk grafično/vizualno/shematsko  zrišejo v nekakšno 
RISBO-ORGANIGRAM zadruge, ki ga najprej skicirajo in nato končno 
verzijo zrišejo na plakat/flipchart. Organigram mora torej predstavljati ključne 
točke pravil zadruge, temelje upravljavskega modela zadruge: kdo, kaj, 
kako, komu, hierarhije ipd.). Za to nalogo imajo skupno 40 minut časa. 
Nato skupine vstanejo od svojih ločenih miz/omizij in nalepijo narisane 
plakate na steno. Vsaka skupina ostalim predstavi svoj plakat – organigram 
svoje zadruge, ki so ga narisali v preteklih dveh urah, ko so pripravljali 
osnutek Zadružnih pravil. Vsaka skupina ima 10 minut za predstavitev. Vsi 
udeleženci so na nogah, zbrani ob steni, kjer so nalepljeni plakati. Skupno 
40 minut predstavitev. 
 
 
5. Zaključek – celotna skupina stoji v krogu  
Za zaključek delavnice izvajalec delavnice vodi pogovor z udeleženci o 
ugotovitvah glede dveh točk: 
-Kakšne težave so se pojavile v skupinah, ko so morali od »neformalnega« 
povezovanja in ideje prestopiti v oblikovanje pravne osebe, formalne 
strukture? 
- Ugotovitve (pozitivne in negativne) ob risanju organigramov. 
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Priloga 1_Delovni list - Sestavine pravil zadruge 
	
NALOGA	
Ustanavljamo	novo	zadrugo.	Do	sedaj	smo	oblikovali	 skupino,	ki	 ima	skupne	potrebe,	skupne	želje,	
skupne	 oziroma	 kompatibilne	 interese,	 kompatibilna	 znanja	 in	 veščine,	 razvit	 prvi	 skupni	 produkt	
(storitev	 ali	 proizvod	ali	 več	 teh).	V	naslednjem	koraku	pa	 se	mora	 ta	podjem	pravno	oblikovati	 in	
registrirati	 kot	 zadruga.	Prvi	 korak	v	 tej	 smeri	predstavlja	priprava	ZADRUŽNIH	PRAVIL.	 Za	pripravo	
Zadružnih	pravil	mora	skupina	članov/ustanoviteljev	konsenzualno	skozi	naslednja	vprašanja,	katerih	
odgovori	 predstavljajo	 temeljne	 sestavine	 Zadružnih	 pravil,	 torej	 temeljnega	 pravnega	 akta,	 na	
podlagi	katerega	se	bo	registrirala	zadruga	in	ki	bo	v	prihodnje	služil	zadrugi	kot	temeljno	vodilo	pri	
sprejemanju	drugih	notranjih	aktov	ali	spreminjanje	samih	temeljnih	pravil	zadruge:		
	
Temeljni	elementi	Zadružnih	pravil	(minimalni	elementi	po	Zakonu	o	zadrugah):	
	
1.	firma	in	sedež	zadruge	(izbrati	moramo	ime	zadruge,	ki	mora	vsebovati	besedo	»zadruga«	ali	»kooperativa«	
ter	opisno	dejavnost	zadruge,	ter	obliko	odgovornosti	»z.o.o.«	ali	»z.b.o.«)	
	
2.	dejavnost	zadruge	(opisati	v	cca.	5	vrsticah,	kaj	je	temeljna	dejavnost	zadruge,	ter	poiskati	v	SKD-ju	eno	
glavno	dejavnost	ter	cca.	30	drugih	dejavnosti)	
	
3.	morebitni	posebni	pogoji	za	sprejem	v	članstvo	(opisati	na	kratko,	kdo	so	lahko	člani	zadruge,	katerim	
pogojem	morajo	odgovarjati)	
	
4.	odpovedni	rok	in	morebitni	posebni	pogoji	za	izstop	iz	zadruge	
	
5.	razlogi,	zaradi	katerih	je	lahko	član	izključen	iz	zadruge	
	
6.	delež,	ki	ga	mora	vpisati	vsak	član	(obvezni	delež),	število	obveznih	deležev,	če	morajo	člani	vpisati	več	kot	en	
obvezni	delež,	ali	pa	podlago	za	določitev	višine	obveznega	deleža	ali	števila	obveznih	deležev,	če	morajo	
posamezni	člani	vpisati	obvezni	delež	v	različni	višini	oziroma	različno	število	obveznih	deležev	
	
7.	rok	in	način	vplačila	za	najmanj	eno	polovico	obveznega	deleža	
	
8.	druge	obveznosti	članov,	zlasti	glede	sodelovanja	z	zadrugo,	oziroma	pogoje,	pod	katerimi	se	lahko	takšne	
obveznosti	uvedejo	oziroma	povečajo	
	
9.	odgovornost	članov	za	obveznosti	zadruge		
	
10.	podlago	za	razporeditev	presežka	ter	za	poravnavo	morebitnih	izgub	pri	poslovanju	
	
11.	sklic	in	odločanje	občnega	zbora,	če	je	občni	zbor	sestavljen	iz	predstavnikov,	pa	tudi	izvolitev,	odpoklic	in	
dobo,	za	katero	so	izvoljeni	predstavniki	
	
12.	delovno	področje,	izvolitev,	odpoklic	in	mandatno	dobo	predsednika	in	drugih	organov	zadruge	(upravni	
odbor,	če	ima	zadruga	več	kot	10	članov;	nadzorni	odbor	itd.)	
	
13.	zastopanje	in	predstavljanje	zadruge	(predsednik,	direktor)	
	
14.	obveščanje	članov	o	sklepih	občnega	zbora	in	poslovno	tajnost	zadruge	
	
15.	način	delitve	premoženja,	ki	preostane	po	poplačilu	upnikov	in	vračilu	deležev	v	likvidacijskem	ali	stečajnem	
postopku,	oziroma	namen	tega	premoženja,	če	se	ne	razdeli	med	člane.	
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Priloga 2_Plakat – Primer - Organigram zadružnega podjetja (primer zadruge Tkalka) 
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Priloga 3_Plakat - Model soupravljanja v zadrugah 

	

	

	

SO-UPRAVLJANJE	-	ELEMENTI	UPRAVLJANJA		

			Kako	so-upravljati	skupno	podjetje	v	vseh	elementih	upravljanja?	
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1.3 USPOSABLJANJE S PODROČJA DIGITALNEGA FABRICIRANJA  
DELAVNICA SPOZNAVANJE STROJEV ZA DIGITALNO FABRIKACIJO – 4 URE 

Specifični 
cilji 
delavnice 

- pomen in vloga digitalne fabrikacije in Maker gibanja v 4. industrijski 
revoluciji 

- poznavanje programskega orodja za digitalno fabrikacijo:  
- poznavanje strojev za digitalni fabrikacijo 

 
Znanja in 
veščine 

- osnovna znanja o maker kulturi 
- veščino uporabe orodij: Fusion 360 
- osnovna znanja o strojih: 3D tiskalnik, laserski gravirnik, CNC 

rezkalnik 
 

Trajanje 4 ure 
 

Metode 
dela 

- predstavitev 
- delo z računalnikom 
- praktično delo 

 
Priloge   

 
Opombe  
 

Delavnica se izvaja v prostorih fablaba Kreatorlab v Mariboru, največje odprte 
delavnice za digitalno fabrikacijo v Sloveniji. 
V prostorih Kreatorlab-a je na voljo tako strojna kot tudi računalniška oprema. 
V primeru dislociranih delavnic so te omejene na razpoložljivo opremo 
določene delavnice. 
Delavnica bo izvedena v dveh dvournih delih z vmesnim enodnevnim 
premorom. 
 

Opis 
izvedbe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 uri 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delavnica »Spoznavanje strojev za digitalno fabrikacijo« bo na neposreden in 
produktiven način udeležence popeljala v sodoben svet fabrikacije, ki izvira iz 
»maker« kulture in s tem povezanega globalnega gibanja (makerculture / 
makermovement) in »naredi sam« scene (DIY, do it yourself). Sodobna 
digitalna fabrikacija združuje design, kreativno oblikovanje s sodobno 
produkcijo, oboje z uporabo računalniških aplikacij za 2D in 3D oblikovanje 
oz. CAD (računalniško podprto oblikovanje) ter CAM (računalniško podprto 
fabriciranje). Ta orodja omogočajo uporabniku nov pristop k lastni 
kreativnosti, enostavno reprodukcijo designov in njihovo nadaljnji razvoj.  
 
 
1. dan - Ustvari izdelek (hitro oblikovanje, računalniško podprto 
oblikovanje -CAD) 
V tem delu bodo posredovane sledeče vsebine in izvedene naloge: 

• osnove kreativnega oblikovanja, oris metod dela in kreativnega 
miselnega toka, analiza primerov dobre prakse, 

• o materialih in uvod k izboru materialov, 
• zasnova mini projekta v obliki skice, analiza izzivov in problemov (kaj 

lahko naredimo v omejenem času kot izziv / specifičen pristop), 
• predstavitev CAD računalniškega orodja (Fusion 360): 

- orientacija v izbrani aplikaciji, UI, geometrija, orodja, 
- metode dela v aplikaciji, 
- praktično vodeno delo na objektu, 

• formati datotek, izvoz končanega projekta. 
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2 uri 
•  

2. dan - Priprava za fabrikacijo (izdelavo) izdelka 
V drugem delu bodo posredovane sledeče vsebine in izvedene naloge: 

• priprava designa za strojno fabrikacijo z namensko aplikacijo, 
• preučitev praktičnih izzivov pri prehodu iz digitalne forme v materialno 

+ korekcije, 
• predstavitev izbranega stroja, njegovih zmožnosti in omejitev. 

 
Kotiček za 
informacije  

Digitalno modeliranje in fabrikacija je proces, ki združuje oblikovanje s 
proizvodnjo, z uporabo 3D modelirne programske opreme / računalniško 
podprtega načrtovanja (CAD) in aditivnimi in subtraktivnimi proizvodnimi 
procesi. Ta orodja omogočajo oblikovalcem fizično fabrikacijo digitalnega 
designa, ki je mnogo več kot slika na zaslonu in med ostalim omogoča 
preliminarno analizo pravilnost digitalnega modela. 
Računalniško vodeno rezkanje in fabrikacija povezuje računalniško podprto 
oblikovanje s postopki industrijske in serijske proizvodnje. V opisanih 
procesih zaporedje postopkov / delovnih korakov postane kritična značilnost 
tehnologije, ki je temelj 4. industrijske revolucije. 
 

	
DELAVNICA SPOZNAVANJE STROJEV ZA DIGITALNO FABRIKACIJO - 8 UR 

Specifični cilji 
delavnice 

- pomen in vloga digitalne fabrikacije in Maker gibanja v 4. 
industrijski revoluciji 

- poznavanje programskega orodja za digitalno fabrikacijo:  
- poznavanje strojev za digitalni fabrikacijo 

 
Znanja in 
veščine 

- osnovna znanja o maker kulturi 
- veščino uporabe orodij: Fusion 360 

osnovna znanja o strojih: 3D tiskalnik, laserski gravirnik, CNC 
rezkalnik 

 
Trajanje 2 x 4 ure = 8 ur 

 
Metode dela - predstavitev 

- delo z računalnikom 
- praktično delo 

 
Priloge   
Opombe  
 

Delavnica se izvaja v prostorih fablaba Kreatorlab v Mariboru, največje 
odprte delavnice za digitalno fabrikacijo v Sloveniji. V prostorih Kreatorlab-
a je na voljo tako strojna kot tudi računalniška oprema. V primeru 
dislociranih delavnic so te omejene na razpoložljivo opremo določene 
delavnice. 
Delavnica bo dvodnevna, izvedena v 4 urnih sklopih. 
 

Opis izvedbe 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Delavnica »Spoznavanje strojev za digitalno fabrikacijo« bo na 
neposreden in produktiven način udeležence popeljala v sodoben svet 
fabrikacije, ki izvira iz »maker« kulture in s tem povezanega globalnega 
gibanja (makermovement) in »naredi sam« scene (DIY - do it yourself). 
Sodobna digitalna fabrikacija združuje design, kreativno oblikovanje s 
sodobno produkcijo, oboje z uporabo računalniških aplikacij za 2D in 3D 
oblikovanje oz. CAD (računalniško podprto oblikovanje) ter CAM 
(računalniško podprto fabriciranje). Ta orodja omogočajo uporabniku nov 
pristop k lastni kreativnosti, enostavno reprodukcijo designov in njihovo 
nadaljnji razvoj.  
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4 ure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4 ure 

1. dan - Ustvari izdelek (hitro oblikovanje, računalniško podprto 
oblikovanje -CAD) 
V prvem delu bodo posredovane sledeče vsebine in izvedene naloge: 

• osnove kreativnega oblikovanja, oris metod dela in kreativnega 
miselnega toka, analiza primerov dobre prakse, 

• o materialih in uvod k izboru materialov, 
• zasnova mini projekta v obliki skice, analiza izzivov in problemov 

(kaj lahko naredimo v omejenem času kot izziv / specifičen 
pristop), 

• predstavitev CAD računalniškega orodja (Fusion 360): 
o orientacija v izbrani aplikaciji, UI, geometrija, orodja, 
o metode dela v aplikaciji, 
o praktično vodeno delo na objektu, 

• formati datotek, izvoz končanega projekta. 
 
 

2. dan - Priprava za fabrikacijo (izdelavo) izdelka 
V 2. delu bodo posredovane sledeče vsebine in izvedene naloge: 

• priprava designa za strojno fabrikacijo z namensko aplikacijo, 
• preučitev praktičnih izzivov pri prehodu iz digitalne forme v 

materialno + korekcije, 
• predstavitev izbranega stroja, njegovih zmožnosti in omejitev, 
• samostojna izdelava objekta na stroju, 
• napredne možnosti. 
•  

Kotiček za 
informacije  

Digitalno modeliranje in fabrikacija je proces, ki združuje oblikovanje s 
proizvodnjo, z uporabo 3D modelirne programske opreme / računalniško 
podprtega načrtovanja (CAD) in aditivnimi in subtraktivnimi proizvodnimi 
procesi. Ta orodja omogočajo oblikovalcemfizično fabrikacijo 
digitalnegadesigna, ki je mnogo več kot slika na zaslonu in med ostalim 
omogoča preliminarno analizo pravilnost digitalnega modela. 
Računalniškovodeno rezkanje in fabrikacijapovezuje računalniško podprto 
oblikovanje s postopki industrijske in serijske proizvodnje. V opisanih 
procesih zaporedje postopkov / delovnih korakov postane kritična 
značilnost tehnologije, ki je temelj 4. industrijske revolucije. 
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1.4 PRAKTIČNO USPOSABLJANJE V DELUJOČIH ZADRUGAH (48 UR)* 
(opcijsko v daljši varianti usposabljanja) 
	

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE V DELUJOČIH ZADRUGAH 
Specifični cilji 
delavnice 

- seznaniti se z realnim potekom poslovnih procesov v zadružnih podjetjih 
- utrditi znanja pridobljena na prvih treh delih usposabljanja 
- spoznati mlade udeležence usposabljanja s potencialnimi delodajalci ali 
sodelavci in poslovnimi partnerji 
 

Znanja in 
veščine 

- okrepljen realistični pogled na oblikovanje delovnih mest za mlade 
- okrepljena veščina komuniciranja 
- okrepljena veščina analiziranja napak v poslovnih procesih 
- okrepljeno razumevanje problemov zadružništva 
- okrepljena motiviranost za zagon lastne zadruge  
 

Trajanje 48 ur vsak udeleženec (12 ur x 4 zadruge = 48 ur)  
 

Metode dela - opazovanje 
- pomoč pri opravljanju nalog v zadrugi 
- pisanje dnevnikov 
- vodeni pogovori z izvajalcem delavnice 
- risanje skic in organigramov 
 

Priloge Priloga 1_Dnevnik - udeleženec prakse 
Priloga 2_Dnevnik - mentor prakse 
 

Opombe  
 

Ena zadruga naenkrat sprejme cca. 3-4 udeležence na terensko/praktično 
usposabljanje. Udeleženec usposabljanja je prisoten pri rednem delovanju 
zadruge v skladu s pogoji opravljanja dejavnosti v specifični zadrugi. Pred 
pričetkom usposabljanja v zadrugah se izvajalec usposabljanja temeljito 
pogovori z mentorji v zadrugah, jim razloži njihovo vlogo in naloge mentorjev 
ter jih vsebinsko in organizacijsko pripravi na opravljanje mentorske vloge. 
 

Opis izvedbe 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Splošna navodila: 
Udeleženec preživi pri posamezni zadrugi 3 dni po 4 ure na dan (priporočljiv 
okvir). Vsak udeleženec in tudi mentor vsak dan vodijo dnevnik (Priloga 1 –
Dnevnik - udeleženec prakse in Priloga 2_Dnevnik -mentor prakse). Zadnjih 
20-30 minut praktičnega usposabljanja vsak dan je namenjena temu, da 
tako udeleženci kot tudi mentor zapišejo svoje ugotovitve v dnevnik. V 
kolikor na usposabljanju ne zaključijo zapiskov v dnevnik, dokončajo 
vodenje dnevnika doma in sicer vsakič pred naslednjim dnem 
usposabljanja. Podrobnejša navodila za mentorje v zadrugah so v Priloga 2 
– Dnevnik - mentor prakse. Udeleženci in mentorji se pred pričetkom 
izvajanja prakse tudi uskladijo okoli vprašanja, ali bodo svoje dnevniške 
zapiske predali drug drugemu v branje. Lahko se dogovorijo, da ja, ali da 
ne, nato pa se morajo tega dogovora držati. Namen dnevniških zapiskov je 
učno-informativne narave in zato dnevniški zapiski ne smejo biti 
posredovani tretjim osebam. Je pa priporočljivo, da tako mentorji kot 
udeleženci dajo dnevniške zapiske na vpogled izvajalcu usposabljanja, in 
sicer z namenom, da lahko nadgrajuje usposabljanje, da lahko mentorjem in 
udeležencem dodatno pomaga pri izvedbi praktičnega usposabljanja ter 
usmerja delo. 
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4 ure 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 ure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 ure 

1. dan: Prepoznavanje/popisovanje  
Prvi dan mentor udeležence usmerja v to, da poslušajo, gledajo, okušajo, 
sprašujejo, popisujejo itd. Mentor udeležencem predstavi zgodovino podjetja 
ter poslovne procese in ključne dnevne poslovne aktivnosti v zadrugi. 
Ključno v prvem dnevu usposabljanja je, da je udeleženec prisoten z 
velikimi očmi, ušesi in mnogimi vprašanji v čim več različnih situacijah v 
poslovnem procesu zadruge. 
 
 
2. dan: Analiziranje/uporaba znanja  
Drugi dan je usmerjen v to, da udeleženci primerjajo opaženo s preteklimi 
izkušnjami, s pridobljenim znanjem na usposabljanju itd. Mentor udeležence 
sprašuje, kaj opažajo, kaj jih ob tem tangira, kaj jih skrbi, kaj navdušuje ipd. 
Udeleženci uporabijo CANVAS poslovni model iz sklopa Simulacija (Glej 
Priloga 1_Business model canvas s vprašalnikom (prilagojen za zadružne 
modele), ki so ga spoznali v drugem delu usposabljanja (simulacija) in 
izpolnijo prazen CANVAS-list s podatki, kot jih sami prepoznajo pri obstoječi 
zadrugi.  
 
 
3. dan: Predlogi nadgradnje/izboljšav  
Tretji dan mentor udeležence spodbuja k temu, da ugotavlja slabosti 
(notranje težave in zunanje nevarnosti) poslovanja zadruge ter potenciale, 
ter spodbuja udeležence, da podajajo svoje predloge, kako bi na podlagi 
opaženih potencialov odpravili slabosti in izboljšali poslovanje zadruge. 
Komunikacija o tem je tekoča na sami praksi ter v dnevniških zapisih ob 
koncu dneva. 
 

Kotiček za 
informacije  

Ali ste vedeli? 
• da prav Maribor in podravska regija prednjačijo pri številu in razvoju 

novih zadrug in socialnih podjetjih v zadnjih letih? 
V Podravju se nahaja 1/3 vseh socialnih podjetij v Sloveniji, v Mariboru 1/5 
vseh. Tu je nastalo tudi največ novih delovnih mest v zadrugah in socialnih 
podjetjih odkar je pričel veljati Zakon o socialnem podjetništvu v letu 2012. 
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Priloga 1_Dnevnik - udeleženec prakse (3 listi – 1 list za vsak dan prakse) 

Združimo	se!	-	Dnevnik	udeleženca	praktičnega	usposabljanja	v	zadrugi	
	
NAVODILO:	Udeleženec	usposabljanja	zadnjih	30	minut	usposabljanja	v	tekočem	dnevu	posveti	
izdelavi	dnevniškega	zapisa.	V	spodnji	tabeli	udeleženec	na	kratko	odgovori	na	zastavljena	vprašanja	
oziroma	naloge	v	navezavi	na	zadrugo,	v	kateri	opravlja	prakso	in	v	navezavi	na	naloge,	ki	jih	opravlja	
kot	udeleženec	usposabljanja	v	zadrugi.	

1.	DAN	USPOSABLJANJA	–	PREPOZNAVANJE/POPISOVANJE	
	
Ime	in	priimek	udeleženca	usposabljanja	 	
Naziv	zadruge,	kjer	se	udeleženec	usposablja	 	
Ime	mentorja	v	zadrugi	 	
Datum	 	
Lokacija	 	
	
Katere	so	3	glavne	dejavnosti	oziroma	ključni	produkti	(storitve,	proizvodi)	zadruge?	
-	
-	
Kdo	so	ključni	deležniki	zadruge?	Približno	koliko	jih	je?	
-	člani	zadruge:	
-	ne-člani:	
Katera	so	temeljne	potrebe	lokalnega	okolja,	na	katere	zadruga	odgovarja	s	svojimi	dejavnostmi?	
-	
-	
Zakaj	so	člani	ustanovili	zadrugo?	Zakaj	ne	drugačnega	tipa	podjetja?	
	
	
Katera	delovna	mesta	so	se	oblikovala	v	zadrugi?	In	kakšne	delovne	naloge	so	vezane	na	določeno	
delovno	mesto?	Opiši	in	nariši	skico/organigram	delovnih	mest	in	povezav	med	njimi	(preprosto	
skico).	
	
	
	
	
Katere	delovne	naloge	so	tebi	najbolj	zanimive?	Katere	najmanj?	Katero	delovno	mesto	v	tej	zadrugi	
bi	želel	opravljati,	če	sploh	katero?	
	
	
Kaj	ti	je	najmanj	razumljivo	glede	zadruge,	ki	si	jo	spoznal?	Česa	v	poslovnih	procesih	zadruge	ne	
razumeš?	
	
	
Kako	bi	v	3	stavkih	opisal	zadrugo	nekomu,	ki	zanjo	še	ni	slišal?	
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2.	DAN	USPOSABLJANJA	–	ANALIZIRANJE/UPORABA	ZNANJ	
	
Ime	in	priimek	udeleženca	usposabljanja	 	
Naziv	zadruge,	kjer	se	udeleženec	usposablja	 	
Ime	mentorja	v	zadrugi	 	
Datum	 	
Lokacija	 	
	
Zapiši	5	točk,	kjer	si	opazil,	da	se	v	zadrugi,	kjer	opravljaš	prakso,	dogaja	točno	to,	kar	si	spoznal/se	
naučil	v	preteklih	delih	usposabljanja:	
-	
-	
-	
-	
-	
Zapiši	5	tipičnih	težav	zadružništva,	ki	si	jih	spoznal	v	preteklem	usposabljanju,	danes	pa	si	jih	opazi	
oziroma	jasno	prepoznal	kot	težave,	s	katerimi	se	spoprijema	zadruge,	kjer	opravljaš	prakso:	
-	
-	
-	
-	
-	
Uporabi	prazen	CANVAS	list	in	skiciraj	poslovni	model	zadruge,	kjer	opravljaš	prakso.	
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3.	DAN	USPOSABLJANJA	–	PREDLOGI	ZA	NADGRADNJE/IZBOLJŠAVE	
	
Ime	in	priimek	udeleženca	usposabljanja	 	
Naziv	zadruge,	kjer	se	udeleženec	usposablja	 	
Ime	mentorja	v	zadrugi	 	
Datum	 	
Lokacija	 	
	
Dnevniški	zapis	3	dneva	prakse	v	določeni	zadrugi	pripravi	v	obliki	klasične	SWOT	analize	(slabosti,	
nevarnosti,	prednosti,	priložnosti).	Za	razumevanje	SWOT	lahko	udeleženec	pogleda	wikipedijo.	
SLABOSTI		
(katere	so	notranje	značilnosti	zadruge,	zaradi	
katerih	je	zadruga	šibka,	kje	so	njene	slabe	
strani,	kaj	so	njene	notranje	šibkosti?)	

PREDNOSTI		
(v	čem	je	zadruge	močna,	kaj	so	njene	notranje	
prednosti,	kaj	jo	dela	stabilna,	kaj	ji	daje	
prednosti	pred	drugimi	glede	na	njene	notranje	
kapacitete?)	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

NEVARNOSTI	
(kaj	so	problemi,	ki	zadrugi	pretijo	od	zunaj,	kaj	ji	
lahko	povzroči	težave	iz	okolja,	na	katero	ne	
more	vplivati,	kaj	so	»čeri«	v	njeni	okolici	in	v	
njeni	prihodnosti?)	

PRILOŽNOSTI	
(kje	so	zunanje	priložnosti	za	zadrugo,	kaj	v	
okolju	in	v	prihodnosti	zadruge	se	kaže	kot	
možna	odskočna	deska	za	razvoj,	kaj	v	zunanjem	
okolju	zadruge	je	tisto,	česar	zadruga	ne	bi	smela	
spregledati	kot	priložnosti?)	
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Priloga 2_Dnevnik - mentor prakse (z navodili za mentorja) 

NAVODILA	IN	DNEVNIŠKI	ZAPISI	MENTORJEV	PRAKTIČNEGA	USPOSABLJANJA	V	ZADRUGAH	
	
Vsak	udeleženec	preživi	pri	posamezni	zadrugi	3	dni	po	4	ure	na	dan.	
Hkrati	so	na	praktičnem	usposabljanju	v	eni	zadrugi	prisotni	3-4	udeleženci.	

NAVODILA	ZA	MENTORJA	

1.	dan:	Prepoznavanje/popisovanje	

1.	ura:	PRIPOVED	–	mentor	udeležencem	prosto	pripoveduje,	kako,	zakaj,	kdaj	je	nastala	
zadruga.	Njeno	zgodovino,	dogajanja,	vzpone,	padce.	Udeležence	spodbudi	k	spraševanju.	

2.	ura:	SPOZNAVANJE	DEJAVNOSTI	ZADRUGE	SKOZI	SPOZNAVANJE	DOLOVNIH	MEST	–	
mentor	udeležence	razporeja	k	zaposlenim	v	zadrugi	na	raznolikih	delovnih	mestih,	odvisno	
od	števila	delovnih	mest	v	zadrugi,	da	preživijo	od	15	minut	do	pol	ure	pri	posameznem	
zaposlenem.	Mentor	udeležencem	pred	razporeditvijo	razloži	strukturo	delovnih	mest,	kako	
so	razporejene	delovne	naloge.		

3.	ura:	SIMULACIJA	DELOVNE	URE	–	udeleženec	eno	uro	opravlja	določeno	delo	na	enem	
izmed	delovnih	mest,	ki	jih	je	spoznal	v	prejšnji	uri.	Mentor	je	ves	čas	prisoten.	Mentor	za	
udeležence	najde	primerne	možnosti	za	vključitev,	glede	na	standarde	varnosti,	kvalitete	in	
druge	pogoje	za	delo	v	zadrugi.	Pomembno	je	predvsem	to,	da	udeleženci	spoznajo	raznolika	
delovna	mesta,	ki	se	oblikujejo	v	zadrugah.	

4.	ura:	POGOVOR	IN	DNEVNIŠKI	ZAPISI	–	mentor	se	z	udeleženci	30	minut	pogovarja	o	
delovnih	mestih,	delovnih	nalogah	in	dejavnostih	zadruge,	z	namenom,	da	udeleženci	
prepoznajo	povezavo	med	potrebami	okolja,	dejavnostmi	zadrug	(storitve,	proizvodi)	in	
delovnimi	mesti	in	delovnimi	nalogami	v	zadrugah.	Zadnjih	30	minut	je	namenjenih	
dnevniškim	zapisom,	ki	jih	pripravijo	tako	udeleženci	kot	mentor.	Tekom	dnevniškega	
zapisovanja	je	mentor	na	razpolago	za	morebitna	dodatna	vprašanja	udeležencev.	

NAVODILA	ZA	MENTORJA:	

2.	dan:	Analiziranje/uporaba	znanja	

1.	in	2.	ura:	TIPIČNI	»ZADRUŽNI	ELEMENTI«	IN	TIPIČNI	»ZADRUŽNI	PROBLEMI«-	mentor	tukaj	
spodbudi	udeležence	prakse,	da	se	spoznajo	s	tipičnimi	zadružnimi	elementi	in	tipičnimi	
zadružnimi	problemi	v	zadrugi.	V	teh	dveh	urah	je	priporočljivo,	da	mentor	umesti	udeležence	
v	situacije,	kjer	bodo	na	lastne	oči	videli,	da	vse	ne	deluje	tako	»romantično«	kot	se	zadruge	
predstavljajo	v	javnosti,	da	so	problemi	realni	in	da	v	tem	ni	nobene	sramote.		

3.	ura:	VPRAŠANJE	VREDNOSTI	ZA	KUPCA/UPORABNIKA	–	v	tej	uri	so	udeleženci	prisotni	v	
tistem	delu	poslovnega	procesa	zadruge,	kjer	je	stik	s	kupci	oziroma	uporabniki	(blagajna,	
sprejem	strank,	odgovarjanje	kupcem	na	e-pošto,	reklamacije,	nakupi,	prevzemi	blaga	ipd.).	
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Mentor	udeležence	spodbuja	k	temu,	da	prepoznajo,	kaj	je	vrednost	produkta	(proizvoda	ali	
storitve)	za	kupce	oziroma	uporabnike.	Mentor	udeležence	spodbudi,	da	naj	si	prikličejo	v	
spomin	tisti	del	canvas	poslovnega	modela,	ki	govori	o	vrednosti	za	kupca	(angl.	value	
proposition).	

4.	ura:	POGOVOR	IN	DNEVNIŠKI	ZAPISI	-	mentor	se	z	udeleženci	30	minut	pogovarja	o	ključnih	
zadružnih	lastnostih	njihovega	zadružnega	podjetja,	ter	ključnih	»zadružnih	problemih«	
njihovega	zadružnega	podjetja.	Zadnjih	30	minut	je	namenjenih	dnevniškim	zapisom,	ki	jih	
pripravijo	tako	udeleženci	kot	mentor.	Tekom	dnevniškega	zapisovanja	je	mentor	na	
razpolago	za	morebitna	dodatna	vprašanja	udeležencev.	

NAVODILA	ZA	MENTORJA:	

3.	dan:	Predlogi	nadgradnje/izboljšav	

1.	in	2.	ura:	»KAJ	PA	ČE	BI	...?«	-	mentor	v	prvih	dveh	urah	zadnjega	dne	skupaj	z	udeleženci	kroži	po	
delovnih	postajah	oziroma	točkah	poslovnega	procesa	po	zadrugi,	ki	jih	je	udeleženec	v	preteklih	dveh	
dnevih	prakse	že	spoznal.	Mentor	udeležence	spodbuja,	da	na	vseh	postajah	nekaj	časa	opazujejo,	
npr.	10	minut	v	tišini,	nato	pa	začnejo	udeleženci	skupaj	z	mentorjem	»brainstorm-ati«	o	»kaj	pa	če	
bi...?«,	kjer	vsak	tak	stavek	dopolnijo	z	neko	idejo,	kako	bi	na	tisti	točki	poslovnega	procesa	ali	na	tisti	
delovni	postaji	nekaj	naredili	drugače,	nekaj	izboljšali	tako	ali	tako,	nekaj	spremenili,	dopolnili.	Gre	za	
prosto	asociiranje	o	izboljšavah,	katerega	namen	je	spodbuditi	sproščeno	razmišljanje	udeležencev	o	
tem,	da	je	vodenje	poslovnih	procesov	in	opravljanje	delovnih	nalog	pravzaprav	ustvarjalen	proces,	še	
posebej	v	zadrugah,	kjer	je	participacija	vseh	vključenih	zelo	zaželena	oziroma	celo	nujna.	Mentor	
udeležence	spodbuja,	da	njihove	»kaj	pa	če	bi...?«	asociacije	sledijo	7	načelom	zadružništva.	

3.	ura	–	PLAKATI	–	SPODBUDE	IN	OPOZORILA	–	mentor	razdeli	vsakemu	udeležencu	po	3	rumene	in	3	
zelene	A4	liste	ter	flomastre.	Udeleženci	se	prosto	gibljejo	po	delovnih	prostorih	(kjer	proces	to	
omogoča)	in	v	skladu	s	svojimi	idejami	o	»dobrih«	in	»slabih«plateh	te	zadruge	napišejo	plakate:	na	
zelene	liste	v	skladu	z	»dobrimi«platmi	napišejo	spodbudne	slogane,	lepe	misli,	pohvale	ipd.,	v	skladu	
s	»slabimi«	platmi	pa	na	rumene	liste	napišejo	opozorila	tipa	»pazi	to	in	to«,	»pozor	to	in	to!«,	ipd.	Te	
plakate	nato	nalepijo	na	tista	mesta	v	zadruge	(delovne	postaje,	prostore	itd.),	kjer	je	to	primerno,	da	
dosežejo	svoje	naslovnike	in	seveda	da	ob	tem	ne	vpliva	kakorkoli	negativno	na	zunanjo	podobo	
zadruge.	Mentor	udeležence	usmerja	glede	tega.	

4.	ura:	POGOVOR	IN	DNEVNIŠKI	ZAPISI	-	mentor	se	z	udeleženci	30	minut	pogovarja	o	kakšne	
plakate	(pohvale,	opozorila,	navodila,	slogane	itd.)	so	pripravili,	zakaj	takšne,	ali	bi	bili	ti	
plakati	drugačni,	če	to	ne	bi	bila	zadruga,	ampak	klasično	podjetje.	Zadnjih	30	minut	je	
namenjenih	dnevniškim	zapisom,	ki	jih	pripravijo	tako	udeleženci	kot	mentor.	Tekom	
dnevniškega	zapisovanja	je	mentor	na	razpolago	za	morebitna	dodatna	vprašanja	
udeležencev.	

DNEVNIŠKI	ZAPIS	MENTORJA	(pripravi	mentor	za	vsak	dan	posebej	in	si	po	potrebi	kopira	tabelo)	
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Naziv	zadruge,	kjer	se	udeleženci	usposabljajo	 	
Ime	mentorja	v	zadrugi	 	
Datum	 	
Imena	in	priimki	udeležencev	usposabljanja	 1.	

2.	
3.	
4.	

Navodilo:	
	Mentor	vsak	dan	ob	koncu	prakse	zapiše	osnovna	opažanja:	Katera	vprašanja	so	udeleženci	
zastavljali?		Česa	udeleženci	večinoma	niso	razumeli?	Ob	čem	so	bili	udeleženci	najbolj	vidno	
navdušeni?	Česa	so	se	udeleženci	najbolj	očitno	bali	oziroma	ob	čem	so	bili	najbolj	očitno	zadržani?	
Itd.	V	opombe	mentor	zapiše	posebnosti,	ki	jih	želi	sporočiti	izvajalcem	izobraževanja	ali	ohraniti	za	
lastno	evidenco.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Naziv	zadruge,	kjer	se	udeleženci	usposabljajo	 	
Ime	mentorja	v	zadrugi	 	
Datum	 	
Imena	in	priimki	udeležencev	usposabljanja	 1.	

2.	
3.	
4.	

Navodilo:	
	Mentor	vsak	dan	ob	koncu	prakse	zapiše	osnovna	opažanja:	Katera	vprašanja	so	udeleženci	
zastavljali?		Česa	udeleženci	večinoma	niso	razumeli?	Ob	čem	so	bili	udeleženci	najbolj	vidno	
navdušeni?	Česa	so	se	udeleženci	najbolj	očitno	bali	oziroma	ob	čem	so	bili	najbolj	očitno	zadržani?	
Itd.	V	opombe	mentor	zapiše	posebnosti,	ki	jih	želi	sporočiti	izvajalcem	izobraževanja	ali	ohraniti	za	
lastno	evidenco.	
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Naziv	zadruge,	kjer	se	udeleženci	usposabljajo	 	
Ime	mentorja	v	zadrugi	 	
Datum	 	
Imena	in	priimki	udeležencev	usposabljanja	 1.	

2.	
3.	
4.	

Navodilo:	
Mentor	vsak	dan	ob	koncu	prakse	zapiše	osnovna	opažanja:	Katera	vprašanja	so	udeleženci	
zastavljali?		Česa	udeleženci	večinoma	niso	razumeli?	Ob	čem	so	bili	udeleženci	najbolj	vidno	
navdušeni?	Česa	so	se	udeleženci	najbolj	očitno	bali	oziroma	ob	čem	so	bili	najbolj	očitno	zadržani?	
Itd.	V	opombe	mentor	zapiše	posebnosti,	ki	jih	želi	sporočiti	izvajalcem	izobraževanja	ali	ohraniti	za	
lastno	evidenco.	
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2.0 DODATNO: KRATKO INFORMATIVNO USPOSABLJANJE ZA SREDNJE 
ŠOLE 
	
MODUL – MINI INFO (4 ure) 
	
Namen: Seznanitev s temeljnimi informacijami o zadružništvu ter razumevanje 
ključnih razlik med kapitalskimi družbami in zadružnimi podjetji. Razumevanje 
koncepta »biti član/članica zadruge«. 
Tekom delavnic  s 15 udeleženci bodo le-ti spoznali sledeče: 
- zgodovino zadružništva v navezavi na zgodovino ekonomske misli 
-  razumevanje razlik med kapitalskimi družbami in zadružnimi podjetji 
-predstavitev primerov iz Slovenije in kratki dokumentarni film s primerom iz tujine 
- igranje družabne igre »Coopoly« s strokovnim spremstvom, ki skozi igranje 
udeležencem razlaga bistvene elemente demokratičnega so-upravljanja zadružnih 
podjetij. 
 
Metode in orodja: 
- predavanje (podajanje osnovnih informacij) 
- praktična delavnica (interaktivno delo - skupinsko pisanje tabele razlik) 
- pripovedovanje (opis slovenskega primera dobre prakse skozi pripoved o nastajanju 
zadruge) 
- ogled dokumentarnega filma 
- igranje družabne igre 
 
Rezultat: 
- 15 udeležencev seznanjenih s konceptom zadružništva ter z osvojenim 
razumevanjem razlike med kapitalskimi družbami in zadružnimi podjetji. 
 
Pridobljene kompetence mladih: 
- informiranost o različnih tipih podjetij 
- poznavanje temeljne terminologije na področju podjetništva (klasičnega in 
zadružnega) 
- poznavanje temeljev skupinskega so-upravljanja v zadružnih podjetjih 
- ojačano zaupanje v lastne zmožnosti in zaupanje v skupino 
- opolnomočenje za ustvarjanje lastnega delovnega mesta zase in vrstnike 
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MODUL – MINI INFO (6 ur) 
	
Namen: Seznanitev s temeljnimi informacijami o zadružništvu ter razumevanje 
ključnih razlik med kapitalskimi družbami in zadružnimi podjetji. Razumevanje 
koncepta »biti član/članica zadruge«. 
Tekom delavnic  s 15 udeleženci bodo le-ti spoznali sledeče: 
- zgodovino zadružništva v navezavi na zgodovino ekonomske misli 
-  razumevanje razlik med kapitalskimi družbami in zadružnimi podjetji 
-predstavitev primerov iz Slovenije in kratki dokumentarni film s primerom iz tujine 
- igranje družabne igre »Coopoly« s strokovnim spremstvom, ki skozi igranje 
udeležencem razlaga bistvene elemente demokratičnega so-upravljanja zadružnih 
podjetij. 
 
Metode in orodja: 
- predavanje (podajanje osnovnih informacij) 
- praktična delavnica (interaktivno delo - skupinsko pisanje tabele razlik) 
- pripovedovanje (opis slovenskega primera dobre prakse skozi pripoved o nastajanju 
zadruge) 
- ogled dokumentarnega filma 
- igranje družabne igre 
 
Rezultat: 
- 15 udeležencev seznanjenih s konceptom zadružništva ter z osvojenim 
razumevanjem razlike med kapitalskimi družbami in zadružnimi podjetji. 
 
Pridobljene kompetence mladih: 
- informiranost o različnih tipih podjetij 
- poznavanje temeljne terminologije na področju podjetništva (klasičnega in 
zadružnega) 
- poznavanje temeljev skupinskega so-upravljanja v zadružnih podjetjih 
- ojačano zaupanje v lastne zmožnosti in zaupanje v skupino 
- opolnomočenje za ustvarjanje lastnega delovnega mesta zase in vrstnike 
 
 


