GRADIVA | UČNI PRIPOMOČKI
KVIZ O ZADRUGAH (UZ1.1)
Navodila:
› Razdelite udeleženke_ce v mešane skupine po 4, 5 oseb.
› Udeleženke_ci si naj izberejo ime skupine in predstavnika_co, ki bo podajal_a odgovore.
› Vprašanja si lahko predhodno pripravite kot PPT prezentacijo.
› Skupina ima 15 sekund, da poda odgovor.
› Pravilen odgovor je vreden 1 točko.
Vprašanja:
1. Naštejte vsaj 3 zadruge v Mariboru. Za vsako dodatno dobite dodatno točko.
Odgovor: Kooperativa Peron, Kooperativa Dame, Zadruga Artmijemar, Vino Piramida Maribor,
Zadruga Živo mesto, Zadruga Dobrina, Kooperativa Zebra, BikeLab, Paleta znanj, Kooperativa
Hotelirjev (vprašanje prilagodite za lokalno okolje).
2. Kaj pomeni kratica ICA?
Odgovor: International Co-operative Alliance.
3. Koliko je mednarodno priznanih zadružnih načel?
Odgovor: 7.
4. Koliko ljudi na svetu je zaposlenih v zadrugah? 10 milijonov? 100 milijonov? Več kot 100
milijonov?
Odgovor: Več kot 100 milijonov – več kot 270 milijonov zaposlenih.
5. Ali ima zadružništvo v Sloveniji tradicijo daljšo od 100 let?
Odgovor: DA.
6. Kolikšno je minimalno število ustanovnih članic_ov zadruge?
Odgovor: 3.
7. Ali lahko zadruga ustanovi drugo zadrugo?
Odgovor: DA.
8. Kje/na kateri instituciji registriramo zadrugo?
Odgovor: Na sodišču (sodnem registru).
9. Ali je zadruga lahko tudi socialno podjetje?
Odgovor: DA.
10. Ali obstaja vsebinska razlika med zadrugo in kooperativo?
Odgovor: NE.
11. Ali je direktor_ica in predsednica_k zadruge ista oseba?
Odgovor: NE.
12. Kateri je najvišji organ odločanja v zadrugi?
Odgovor: Občni zbor oziroma zbor vseh članic_ov oziroma skupščina.

13. Ali zadruga plačuje nižje davke kot d. o. o.?
Odgovor: NE.
14. Ali so zaposleni_e v zadrugi vedno tudi člani_ce zadruge?
Odgovor: NISO, bilo pa bi dobro.
15. Ali člani_ce zadruge odgovarjajo za dolgove zadruge, če gre npr. zadruga v stečaj?
Odgovor: 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_ce zadruge dobijo izplačan dobiček?
Odgovor: DA (obseg je odvisen od pravil zadruge.)

FAKSIMILE ČLANKOV (UZ1.2)

FAKSIMILE ČLANKOV
UZ1.2

Ozdravljenje zadružništva –
ozdravljenje krize.
Slovenski gospodar,
12. december 1934

Članek: Kam gine naš denar.
Kmečke in rokodelske novice,
januar 1898

Članek: Zadružništvo.
Kmečke in rokodelske novice,
8. februar 1898

PLAKAT O ZADRUŽNI IDENTITETI (DEFINICIJA, VREDNOTE, NAČELA) (UZ1.3)
Z A D R U Ž N A I D E N T I T E T A, V R E D N O T E I N N A Č E L A
DEFINICIJA
Zadruga je avtonomno združenje oseb, prostovoljno povezanih z namenom, da na skupne ekonomske,
družbene in kulturne potrebe ter prizadevanja odgovarjajo prek podjetja v skupni lasti, ki ga upravljajo
demokratično.

VREDNOTE
Zadruge temeljijo na vrednotah samopomoči, samoodgovornosti, demokratičnosti, enakosti, pravičnosti
in solidarnosti. V skladu s tradicijo začetnic_kov zadružništva člani_ce zadrug verjamejo v etične vrednote
poštenosti, odprtosti, družbene odgovornosti in skrbi za druge.

NAČELA
Zadružna načela so smernice, po katerih zadruge prenašajo svoje vrednote v prakso.
1. PROSTOVOLJNO IN ODPRTO ČLANSTVO
Zadruge so prostovoljne organizacije, katerih članstvo je odprto za vse, ki so sposobne_i uporabljati njihove
storitve in so pripravljene_i sprejeti odgovornosti, ki izhajajo iz članstva, brez spolne, socialne, rasne, politične
ali verske diskriminacije.

2. DEMOKRATIČNO UPRAVLJANJE ČLANIC_OV
Zadruge so demokratične organizacije v upravljanju svojih članic_ov, ki aktivno sodelujejo pri oblikovanju
politik in sprejemanju odločitev. Izvoljene_i predstavnice_ki zadruge odgovarjajo članstvu. V zadrugah prvega
reda imajo člani_ce enake glasovalne pravice (en član_ica en glas), na demokratičen način so organizirane tudi
zadruge nadaljnjih redov.

3. EKONOMSKA UDELEŽBA ČLANIC_OV
Člani_ce pravično prispevajo in demokratično upravljajo kapital zadruge. Običajno je vsaj del kapitala v skupni
lasti zadruge. Na kapital, ki ga člani_ce vplačajo kot obvezni vpisni delež, običajno prejmejo omejeno povračilo,
pogosto pa ga sploh ne prejmejo. Člani_ce razporejajo presežke za katerega koli ali za vse naslednje namene:
razvoj zadruge, po možnosti z oblikovanjem rezerv, pri čemer vsaj njihov del ostaja nedeljiv; nagrajevanje
članic_ov sorazmerno z obsegom njihovega poslovanja z zadrugo in podpiranje drugih dejavnosti, ki jih odobri
članstvo.

4. AVTONOMIJA IN NEODVISNOST
Zadruge so avtonomne organizacije, ki temeljijo na samopomoči in jih upravljajo njihovi_e člani_ce. Če sklepajo
dogovore z drugimi organizacijami, vključno z vladami, ali pridobivajo kapital iz zunanjih virov, to počnejo pod
pogoji, ki zagotavljajo demokratično upravljanje članic_ov in ohranjajo zadružno avtonomijo.

5. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN OBVEŠČANJE
Zadruge zagotavljajo izobraževanje in usposabljanje za svoje članice_e, izvoljene predstavnice_ke,
menedžerke_je in zaposlene, da lahko učinkovito prispevajo k razvoju svojih zadrug. Zadruge obveščajo širšo
javnost – še posebej mlade in oblikovalke_ce javnega mnenja – o naravi in koristih zadružnega sodelovanja.

6. SODELOVANJE MED ZADRUGAMI
Zadruge najučinkoviteje služijo svojim članicam_om in krepijo zadružno gibanje s tem, ko sodelujejo v lokalnih,
državnih, regijskih in mednarodnih strukturah.

7. SKRB ZA SKUPNOST
Zadruge si prizadevajo za trajnostni razvoj svojih skupnosti prek politik, ki jih odobrijo njihovi_e člani_ce.
Dokument je nastal pod okriljem Mednarodne zadružne zveze (ICA – International Co-operative Alliance) in je bil sprejet na generalni
skupščini zveze leta 1995 v Manchestru.
Prevod: Jezikovna zadruga Soglasnik in Združenje CAA

DELOVNI LIST – 7 NAČEL ZADRUŽNIŠTVA IN SOUPRAVLJANJE (UZ1.4)
Navodilo:
Opišite, kako se kaže posamezno zadružno načelo v posamezni funkciji upravljanja podjetja/zadruge.
FUNKCIJA UPRAVLJANJA
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 pripravljene_i
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_ce, ki z aktivno udeležbo odločajo o poslih. Tiste_i, ki so
izvoljene_i kot predstavnice_ki zadruge, so neposredno
odgovorne_i članstvu. Vse_i imajo enake volilne pravice in sicer po
pravilu »en član_ica en glas«. Zadruge so organizirane na
demokratičen način na vseh ravneh medsebojnega povezovanja.

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

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)

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 članic_ov in tako vzdržujejo avtonomijo.

5. Izobraževanje, pridobivanje veščin in dostopnost informacij
Zadruge omogočajo izobraževanje in usposabljanje za
pridobivanje veščin za svoje članice_e, za izvoljene predstavnice_ke
zadruge in za zaposlene; cilj izobraževanja in usposabljanja je, da bi
pri razvoju zadruge vse_i delovale_i čimbolj učinkovito. Vse_i
sodelujoče_i v zadrugi prispevajo k oblikovanju javnega mnenja,
zlasti pa informirajo mlade ljudi in mnenjske voditeljice_e o naravi
in koristnosti zadrug.
6. Sodelovanje med zadrugami
Cilj zadrug je, da čim bolj učinkovito služijo svojim članicam_om. 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.

KARTICE, NAKLJUČNE BESEDE (UZ1.5)
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 NJIHOVE 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

Je velik.

Povečamo delovne površine.

Živi v vodi.

Zaposlenim omogočimo brezplačen vstop na
bazen v mestu, za zaposlene nastavimo vrče z
vodo v različnih prostorih.

Ima debelo kožo.

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.

(razreži)

KOLO

KOSILNICA

MASAŽNA NAPRAVA

RADIO

SPENJALNIK

ZVONIK

SESALEC

KAMIN

MIZA

GRELNIK

SMOOTHIE MAKER

NINTENDO WII

SVETILKA

BLAZINA ZA MORJE

URA

MISELNA VAJA – KAKO PRODATI ZADRUGO? (UZ 2.1)
Vprašanja za miselno vajo:
Kapitalska družba // Kako jo prodamo? Kako jo preselimo?
Zadruga // Kako jo prodamo? Kako jo preselimo?

KAPITALSKA
DRUŽBA

ČLANSKA
ORGANIZACIJA

1

RAZPRŠENI
POSAMEZNIKI

posamezniki
podobne potrebe
različna znanja in veščine
izoliranost
brezposelnost
osamljenost problemov

situacija
posameznikov

2
povezanost
v zadrugo

PROCES
VZPOSTAVLJANJA ZADRUGE

združena znanja in veščine
skupni cilji
skupinsko reševanje problemov
medsebojno vzpodbujanje

3
proces
skupnostnega dela

SKUPNOSTNO
PODJETJE

skupnostno podjetje
soupravljanje
reinvestiranje
razvoj v lokalnem okolju
nova delovna mesta
skrb za skupnost
skrb za naravno okolje

TABELA RAZLIK KAPITALSKE IN ČLANSKE ORGANIZACIJE (UZ 2.2)

PRIMERJALNA TABELA

KAPITALSKA DRUŽBA

ČLANSKA ORGANIZACIJA

OSNOVNI ELEMENT

Kapital

Član_ica – oseba (fizična ali
pravna oseba)

PRINCIP

»Imeti« kapital v lasti

»Biti« del zadruge, »biti« del
društva ipd.

CILJ

Rast/večanje kapitala

Družbene in gospodarske
koristi članic_ov ter skupnosti

USMERITEV INTERESA

Interes kapitala

Interes članic_ov – oseb in
interes skupnosti

DOBIČEK

Se izplačuje neomejeno

Se ne izplačuje ali se izplačuje
omejeno in enakomerno med
deležnice_ke

UPRAVLJANJE

Moč odločanja je odvisna od
višine odstotka lastniškega
deleža

Odločanje po principu »en_a
član_ica 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 ustanoviteljice_e

Preostala lastnina se prenese
na druge članske organizacije
ali lokalno skupnost

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.),
GIZ – gospodarsko interesno
združenje, zbornica, vzajemna
družba

VRSTE

T I P I

Č L A N S K I H
USTANOVNI
KAPITAL

ZBORNICA

DRUŠTVO
(zveza
društev)

ZADRUGA
(zveza zadrug)

GIZ

Ni predpisan

O R G A N I Z A C I J

ODGOVORNOST
ČLANIC_OV ZA
OBVEZNOSTI

Niso
odgovorne_i

UPRAVLJANJE

ORGANI
UPRAVLJANJA

En_a član_ica en
glas, v
temeljnem aktu
se lahko določi
tudi drugače

Skupščina
Upravni odbor
Predsednica_k
Generalna_i
tajnica_k
Nadzorni odbor

Ni predpisan

Niso
odgovorne_i

En_a član_ica en
glas

Obvezni vpisni
delež

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

En_a član_ica en
glas, v
temeljnem aktu
se lahko določi
tudi drugače

Solidarna

En_a član_ica en
glas, v
temeljnem aktu
se lahko določi
tudi drugače

Ni predpisan

Zbor članic_ov
Predsednica_ik

Občni zbor
Upravni odbor
Nadzorni odbor

Skupščina
Upravni odbor
Predsednica_k

I N

G L A V N E

PODROČJE
DELOVANJA

Skupen
gospodarski
interes članic_ov

Skupen družbeni
interes članic_ov

Skupen
gospodarski in
družbeni interes
članic_ov

Skupen
gospodarski
interes članic_ov

Z N A Č I L N O S T I

ČLANI_CE

Pravne osebe in
s. p.

Pravne in fizične
osebe

Pravne in fizične
osebe

Pravne osebe in
s. p.

ORGAN
REGISTRACIJE

POSEBNOSTI

Sodišče in
ministrstvo
(če je
reprezentativna
zbornica)

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

Upravna enota

Zakonsko
predpisana
enakopravnost
članic_ov

Sodišče

Primerna oblika
za opravljanje
zelo raznolikih
družbenih in
gospodarskih
dejavnosti

Sodišče

Člani_ce so
odgovorni_e za
obveznosti
združenja z
vsem svojim
premoženjem

PLAKAT: DRUŽBENE INOVACIJE (UZ 2.3)

Poslovni interesi in zamisli, ki upoštevajo interese ter potrebe skupnosti ali iz njih
izhajajo, imajo več možnosti za ekonomski uspeh. Poslovna ideja, ki izhaja iz resničnih
potreb skupnosti, rešuje določen družbeni problem, zato takšno idejo imenujemo
družbena inovacija.
Ključno pri družbenih inovacijah je, da ne ponujajo samo inovativnega odgovora na
specifični družbeni problem z novimi produkti, storitvami ali modeli, temveč ob tem
tvorijo tudi nova povezovanja in odnose v skupnosti. Tako posledično polnomočijo
skupnost, da lahko vse bolj samostojno odgovarja na lastne potrebe izhajajoč iz
lastnih potencialov.

Družbena inovacija
odgovarja na potrebe
družbe in hkrati tvori
nove družbene odnose
in povezovanja.

Posledično povečuje
zmogljivost družbe za
ukrepanje in tako
opolnomoči skupnost.

Družbena inovacija še ni vsak nov produkt, proizvod ali storitev, ki odgovarja na
specifično družbeno potrebno razumljeno kot tržno nišo, npr. storitev za starejše
osebe, produkt za doječe matere, proizvod za srčne bolnike, ipd. To so samo
ekonomske inovacije.
Primeri družbenih inovacij so Facebook in druga socialna omrežja, podjetja za
množično financiranje ali t.i. crowdfunding podjetja, a našteta niso nujno
socialnopodjetniško naravnana.
Med družbene inovacije bi lahko uvrstili tudi platforme kot so www.prevozi.org,
www.couchsurfing.com in skupnostne urbane vrtove, vendar pa ti za razliko od
zgornjih niso tržno naravnani.

PLAKAT: GRAFIKA – KAPITALSKA PODJETJA IN ZADRUŽNA (UZ 2.4)

KLASIČNO PODJETJE

ZADRUŽNO PODJETJE

OSAMOSVOJEN, ZDRUŽEN KAPITAL*

ZDRUŽENJE KAPITALA IN
HKRATI ZDRUŽENJE OSEB

LASTNIKI

DELAVCI

s pravico do
upravljanja

pogodba o delu

ZADRUGA

PODJETJE

Pogost konflikt interesov med lastnikom in
podjetjem ter med delavci in podjetjem.

*Premoženje, namenjeno neki gospodarski dejavnosti.

LASTNIKI = ČLANI, DELAVCI, UPORABNIKI,
DOBAVITELJI > Vsi člani so vključeni v upravljanje
v večjem ali manjšem obsegu.
Minimalizira se konflikt interesov med
lastniki in podjetjem (LASTNIKI = PODJETJE)
ter delavci in podjetjem (DELAVCI = PODJETJE)

KVALITETE (SZ 1.1)
Naslednje kvalitete skopirajte na poseben list papirja. Udeleženke_ci naj jih izrežejo in izpolnijo.

analitično-logično
mišljenje
1 2 3 4 5 6

nadarjenost za
opazovanje
1 2 3 4 5 6

točnost

pripravljenost
pomagati
1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

ročna spretnost
1 2 3 4 5 6

tehnična
nadarjenost
1 2 3 4 5 6

samozaupanje
1 2 3 4 5 6

vztrajnost

veselje

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

telesna moč

sposobnost za
sodelovanje
1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

radovednost

prevzemanje
vodilne vloge
1 2 3 4 5 6

ustvarjalnost
1 2 3 4 5 6

samoobvladovanje

1 2 3 4 5 6

pripravljenost za
tveganje
1 2 3 4 5 6

telesna privlačnost

odgovornost

govorne spretnosti

poslušanje

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

Naštejte 6 pozitivnih ali zadovoljujočih izkušenj, ki ste jih imele_i v preteklem letu. Na kratko opišite,
kaj ste naredile_i, v čem je bil uspeh.

KANDIDATKE_I IN VLOGE (SZ1.2)
MOJE_I KANDIDATKE_I
Nekdo, s katerim bi govoril_a o svojih težavah.

__________________________________

Nekdo, v čigar prisotnosti se dobro počutim.

__________________________________

Nekdo, s katero_im 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_KA

ZAPISNIČARKA_KAR

VARUH_INJA ČASA

ATMOSFERIČARKA_K

KOMPETENCE, ZNANJA IN VEŠČINE (SZ1.3)
Ali si sposobna_en 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 kreativna_en? Kako se to odraža?
___________________________________________________________________________
Ali imaš hobije? Kakšne?
___________________________________________________________________________
Kaj zanimivega, posebnega, drugačnega že znaš?
___________________________________________________________________________
Imaš veliko idej? Naštej kakšno. Ali dve.
___________________________________________________________________________
Imaš podjetniško znanje?
___________________________________________________________________________
Znaš prepoznati družbene probleme? Katere?
___________________________________________________________________________
Znaš motivirati druge? Kako?
___________________________________________________________________________

Si že kdaj posredoval_a pri kakšnem konfliktu kot mediator? En primer.
___________________________________________________________________________
Ali na druge deluješ pozitivno, spodbudno? Kako?
___________________________________________________________________________
Ali si dobra_er pogajalka_ec? En primer.
___________________________________________________________________________
Ali si organiziran_a? 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_a? En primer.
___________________________________________________________________________
Hitro rešuješ težave? Si iznajdljiv_a pri reševanju? En primer.
___________________________________________________________________________
Ali rad_a delaš v ekipi, timu? Znaš motivirati druge? Znaš sprejemati kompromise? En primer.
___________________________________________________________________________
Ali si se udeležil_a kakšnega neformalnega izobraževanja? Na katero/e temo/e? Naštej.
___________________________________________________________________________

ROČNE SPRETNOSTI

ORGANIZACIJSKE
SPRETNOSTI

IZNAJDLJIVOST

ADMINISTRACIJA /
PAPIROLOGIJA

POSEBNA ZNANJA

KOMUNIKACIJSKE
SPRETNOSTI

INOVATIVNOSTI

KREATIVNOST

NEUVRŠČENO

CANVAS POSLOVNI MODEL (SZ3.1)

DELOVNI LIST – SESTAVINE PRAVIL ZADRUGE (SZ4.1)
NALOGA

Ustanavljamo novo zadrugo. Do sedaj smo oblikovale_i 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 pojem pravno oblikovati in
registrirati kot zadruga. Prvi korak v tej smeri predstavlja priprava ZADRUŽNIH PRAVIL. Za pripravo
Zadružnih pravil mora skupina članic_ov/ustanoviteljic_ev konsenzualno skozi naslednja vprašanja.
Odgovori bodo predstavljali 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 spreminjanju 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«, opisno dejavnost zadruge in obliko odgovornosti »z. o. o.« ali »z. b. o.«);
2. Dejavnost zadruge (opisati v cca. 5 vrsticah, kaj je temeljna dejavnost zadruge, in 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_ce zadruge,
katerim pogojem morajo odgovarjati);
4. Odpovedni rok in morebitni posebni pogoji za izstop iz zadruge;
5. Razlogi, zaradi katerih je lahko član_ica izključen_a iz zadruge;
6. Delež, ki ga mora vpisati vsak_a član_ica (obvezni delež), število obveznih deležev, če morajo člani_ce
vpisati več kot en obvezni delež, ali pa podlago za določitev višine obveznega deleža ali števila obveznih
deležev, če morajo posamezni_e člani_ce 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 članic_ov, zlasti glede sodelovanja z zadrugo, oziroma pogoje, pod katerimi se lahko
takšne obveznosti uvedejo oziroma povečajo;
9. Odgovornost članic_ov 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 predstavnic_kov, pa tudi izvolitev,
odpoklic in dobo, za katero so izvoljene_i predstavnice_ki;
12. Delovno področje, izvolitev, odpoklic in mandatno dobo predsednice_ka in drugih organov zadruge
(upravni odbor, če ima zadruga več kot 10 članic_ov, nadzorni odbor itd.);
13. Zastopanje in predstavljanje zadruge (predsednica_k, direktor_ica);
14. Obveščanje članic_ov o sklepih občnega zbora in poslovni tajnosti zadruge;
15. Način delitve premoženja, ki preostane po poplačilu upnic_kov in vračilu deležev v likvidacijskem ali
stečajnem postopku, oziroma namen tega premoženja, če se ne razdeli med članice_e.

PLAKAT: ORGANIGRAM ZADRUŽNEGA PODJETJA (PRIMER ZADRUGE TKALKA) (SZ4.2)

ČLANI UPORABNIKI
Fizične in pravne osebe, ki vsebinsko sodelujejo z zadrugo
in plačajo letno članarino. Člani uporabniki izvolijo enega
člana upravnega odbora.

OBČNI ZBOR
POLNOPRAVNI ČLANI ZADRUGE
Vsi polnopravni člani zadruge - fizične in pravne osebe, ki
vplačajo obvezni vpisni delež in letno članarino. Vsak član
ima en glas na občnem zboru. Občni zbor izvoli dva člana
upravnega odbora.

PREGLEDNIK - enočlanski nadzorni organ zadruge

PROGRAMSKI SVET
Strokovni organ zadruge
5 članov - izvolijo jih člani uporabniki
in polnopravni člani.

UPRAVNI ODBOR
Upravni organ zadruge
3 člani
(predsednik in dva člana)

PREDSEDNIK
UPRAVNEGA ODBORA /
PREDSEDNIK ZADRUGE
Poslovodna oseba zadruge in

PREDSEDNIK PROGRAMSKEGA
SVETA ZADRUGE
Programski vodja zadruge

DIREKTOR
Če direktor ni imenovan, funkcijo
poslovodne osebe opravlja predsednik
upravnega odbora / predsednik zadruge in

SEKRETARIAT
Sekretar
Povezovalec skupnosti (community manager)
Tehnična podpora (prostori)

PLAKAT: MODEL SOUPRAVLJANJA V ZADRUGAH (SZ4.3)
Zadružna odločevalsk a obrnjena piramida

NADZORNI ODBOR

OBČNI ZBOR

UPRAVNI ODBOR

DIREKTOR

SO-UPRAVLJANJE glede na elemente upravljanja

NAČRTOVANJE

IZVEDBA

NADZOR

DOLOČANJE CILJEV

Smer

DOLOČANJE STRATEGIJ

Način

ORGANIZIRANJE

Razporejanje virov

VODENJE

Vplivanje na ljudi

SPREMLJANJE

Način beleženja

VREDNOTENJE

Pripisovanje pomena

DNEVNIK – UDELEŽENKA_EC PRAKSE (3 LISTI – 1 LIST ZA VSAK DAN PRAKSE) (PZ1.1)
1. DAN USPOSABLJANJA – PREPOZNAVANJE/POPISOVANJE
Ime in priimek udeleženke_ca usposabljanja
Naziv zadruge, kjer se udeleženka_ec usposablja
Ime mentorice_ja v zadrugi
Datum
Lokacija
Katere so 3 glavne dejavnosti oziroma ključni produkti (storitve, proizvodi) zadruge?
–
–
–
Kdo so ključne_i deležnice_ki zadruge? Približno koliko jih je?
– člani_ce zadruge:
– ne-člani_ce:
Katere so temeljne potrebe lokalnega okolja, na katere zadruga odgovarja s svojimi dejavnostmi?

Zakaj so člani_ce ustanovili_e 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 ter povezav med njimi (preprosto skico).

Katere delovne naloge so ti najbolj zanimive? Katere najmanj? Katero delovno mesto v tej zadrugi bi želel_a opravljati,
če sploh katero?

Kaj ti je najmanj razumljivo glede zadruge, ki si jo spoznal_a? Česa v poslovnih procesih zadruge ne razumeš?

Kako bi v 3 stavkih opisal zadrugo nekomu, ki zanjo še ni slišal?

2. DAN USPOSABLJANJA – ANALIZIRANJE/UPORABA ZNANJ
Ime in priimek udeleženke_ca usposabljanja
Naziv zadruge, kjer se udeleženka_ec usposablja
Ime mentorice_ja v zadrugi
Datum
Lokacija
Zapiši 5 točk, kjer si opazil_a, da se v zadrugi, kjer opravljaš prakso, dogaja točno to, kar si spoznal_a/se naučil_a v
preteklih delih usposabljanja:
–
–
–
–
–
Zapiši 5 tipičnih težav zadružništva, ki si jih spoznal_a v preteklem usposabljanju, danes pa si jih opazil_a oziroma
jasno prepoznal_a kot težave, s katerimi se spoprijema zadruga, kjer opravljaš prakso:
–
–
–
–
–
Uporabi prazen canvas list in skiciraj poslovni model zadruge, kjer opravljaš prakso.

3. DAN USPOSABLJANJA – PREDLOGI ZA NADGRADNJE/IZBOLJŠAVE
Ime in priimek udeleženke_ca usposabljanja
Naziv zadruge, kjer se udeleženka_ec usposablja
Ime mentorice_ja v zadrugi
Datum
Lokacija
Dnevniški zapis 3. dneva prakse v določeni zadrugi pripravi v obliki klasične SWOT analize (slabosti, nevarnosti,
prednosti, priložnosti). Navodila za razumevanje SWOT udeleženka_ec poišče na spletu.
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 zadruga močna, kaj so njene notranje prednosti,
kaj jo dela stabilno, kaj ji daje prednosti pred drugimi
glede na njene notranje kapacitete?)

NEVARNOSTI
(Kaj so problemi, ki zadrugi pretijo od zunaj, kaj iz okolja
ji lahko povzroči težave, na katere ne more vplivati, kje 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?)

DNEVNIK – MENTOR_ICA PRAKSE (Z NAVODILI ZA MENTORICO_JA) (PZ1.2)
NAVODILA IN DNEVNIŠKI ZAPISI MENTORIC_JEV PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V ZADRUGAH
Vsak_a udeleženec_ka preživi pri posamezni zadrugi 3 dni po 4 ure ali 8 ur na dan.

1. dan | PREPOZNAVANJE/POPISOVANJE
1. ura: PRIPOVED – mentor_ica udeleženkam_cem prosto pripoveduje, kako, zakaj, kdaj je nastala
zadruga. Njeno zgodovino, dogajanja, vzpone, padce. Udeleženke_ce spodbudi k spraševanju.
2. ura: SPOZNAVANJE DEJAVNOSTI ZADRUGE SKOZI SPOZNAVANJE DELOVNIH MEST – mentor_ica
udeleženke_ce 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 posamezni_em zaposleni_em.
Mentor_ica udeleženkam_cem pred razporeditvijo razloži strukturo delovnih mest, kako so razporejene
delovne naloge.
3. ura: SIMULACIJA DELOVNE URE – udeleženec_ka eno uro opravlja določeno delo na enem izmed
delovnih mest, ki jih je spoznal_a v prejšnji uri. Mentor_ica je ves čas prisoten_na. Mentor_ica za
udeleženke_ce najde primerne možnosti za vključitev glede na standarde varnosti, kvalitete in druge
pogoje za delo v zadrugi. Pomembno je predvsem to, da udeleženke_ci spoznajo raznolika delovna
mesta, ki se oblikujejo v zadrugi.
4. ura: POGOVOR IN DNEVNIŠKI ZAPISI – mentor_ica se z udeleženkami_ci 30 minut pogovarja o
delovnih mestih, delovnih nalogah in dejavnostih zadrug z namenom, da udeleženke_ci prepoznajo
povezavo med potrebami okolja, dejavnostmi zadruge (storitve, proizvodi) in delovnimi mesti ter
delovnimi nalogami v zadrugi. Zadnjih 30 minut je namenjenih dnevniškim zapisom, ki jih pripravijo
tako udeleženke_ci kot mentor_ica. Tekom dnevniškega zapisovanja je mentor_ica na razpolago za
morebitna dodatna vprašanja udeleženk_cev.

2. dan | ANALIZIRANJE/UPORABA ZNANJA
1. in 2. ura: TIPIČNI »ZADRUŽNI ELEMENTI« IN TIPIČNI »ZADRUŽNI PROBLEMI« – mentor_ica tukaj
spodbudi udeleženke_ce prakse, da se spoznajo s tipičnimi zadružnimi elementi in tipičnimi zadružnimi
problemi v zadrugi. V teh dveh urah je priporočljivo, da mentor_ica umesti udeleženke_ce v situacije,
kjer bodo na lastne oči videle_i, da vse ne deluje tako »romantično«, kot se zadruge predstavljajo v
javnosti, da so problemi realni in da v tem ni nič slabega.
3. ura: VPRAŠANJE VREDNOSTI ZA KUPKO_CA/UPORABNICO_KA – v tej uri so udeleženke_ci prisotne_i
v tistem delu poslovnega procesa zadruge, kjer je stik s kupkami_ci oziroma uporabnicami_ki (blagajna,
sprejem strank, odgovarjanje kupkam_cem na e-pošto, reklamacije, nakupi, prevzemi blaga ipd.).
Mentor_ica udeleženke_ce spodbuja k temu, da prepoznajo, kaj je vrednost produkta (proizvoda ali
storitve) za kupke_ce oziroma uporabnice_ke. Mentor_ica udeleženke_ce spodbudi, da naj si prikličejo
v spomin tisti del canvas poslovnega modela, ki govori o vrednosti za kupko_ca (angl. value proposition)
in o družbeni vrednosti.
4. ura: POGOVOR IN DNEVNIŠKI ZAPISI – mentor_ica se z udeleženkami_ci 30 minut pogovarja o
ključnih zadružnih lastnostih in ključnih »zadružnih problemih« njihovega zadružnega podjetja. Zadnjih
20–30 minut je namenjenih dnevniškim zapisom, ki jih pripravijo tako udeleženke_ci kot mentor_ica.
Tekom dnevniškega zapisovanja je mentor_ica na razpolago za morebitna dodatna vprašanja
udeleženk_cev.

3. dan | PREDLOGI NADGRADNJE/IZBOLJŠAV
1. in 2.ura: »KAJ PA ČE BI ...?« – mentor_ica v prvih dveh urah zadnjega dne skupaj z udeleženkami_ci
kroži po delovnih postajah oziroma točkah poslovnega procesa po zadrugi, ki jih je udeleženec_ka v
preteklih dveh dnevih prakse že spoznal_a. Mentor_ica udeleženke_ce spodbuja, da na vseh postajah
nekaj časa opazujejo, npr. 10 minut v tišini, nato pa začnejo udeleženke_ci skupaj z mentorico_jem
»brainstormati« 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 naredile_i drugače, nekaj izboljšale_i, nekaj
spremenile_i, dopolnile_i. Gre za prosto asociiranje o izboljšavah, katerega namen je spodbuditi
sproščeno razmišljanje udeleženk_cev 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_ica udeleženke_ce spodbuja, da njihove »kaj pa če bi ...?«
asociacije sledijo 7 načelom zadružništva.
3. ura – PLAKATI – SPODBUDE IN OPOZORILA – mentor_ica razdeli vsaki_emu udeleženki_cu po 3
rumene in 3 zelene A4 liste ter flomastre. Udeleženke_ci 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 naslovnice_ke in seveda da ob tem ne vpliva kakorkoli negativno na
zunanjo podobo zadruge. Mentor_ica udeleženke_ce usmerja glede tega.
4. ura: POGOVOR IN DNEVNIŠKI ZAPISI – mentor_ica se z udeleženkami_ci 30 minut pogovarja o tem,
kakšne plakate (pohvale, opozorila, navodila, slogane itd.) so pripravile_i, 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 udeleženke_ci kot mentor_ica. Tekom dnevniškega zapisovanja je
mentor_ica na razpolago za morebitna dodatna vprašanja udeleženk_cev.

DNEVNIŠKI ZAPIS MENTORICE_JA (pripravi mentor_ica za vsak dan posebej in si po potrebi kopira tabelo)

Naziv zadruge, kjer se udeleženke_ci usposabljajo
Ime in priimek mentorice_ja v zadrugi
Datum
Imena in priimki udeleženk_cev usposabljanja

1.
2.
3.
4.

Navodilo:
Mentor_ica vsak dan ob koncu prakse zapiše osnovna opažanja:
Katera vprašanja so udeleženke_ci zastavljale_i? Česa udeleženke_ci večinoma niso razumele_i? Ob
čem so bile_i udeleženke_ci najbolj vidno navdušene_i? Česa so se udeleženke_ci najbolj očitno bale_i
oziroma ob čem so bile_i najbolj očitno zadržane_i? In podobno.V opombe mentor_ica zapiše
posebnosti, ki jih želi sporočiti izvajalkam_cem izobraževanja ali ohraniti za lastno evidenco.

