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Uvod

Zadruga je najprej združenje oseb, šele nato podjetje. Zadruga je združenje oseb, ki preko podjetja v 
skupni lasti in upravljanju uresničuje skupne interese članic_ov[1] in širše skupnosti. Podjetje je kapital, 
ki je »registriran in personificiran« kapital, torej v paket združeno premoženje, ki je namenjeno izvaja-
nju neke gospodarske dejavnosti. Zadruga pa ni zgolj neka oblika podjetja, temveč je najprej članska 
organizacija, torej združenje oseb, za razliko od »združenja kapitala«, ki predstavlja definicijo podjetja. 
Dejstvo, da je zadruga tudi »združenje kapitala«, je podrejeno dejstvu, da je zadruga najprej in pred-
vsem »združenje oseb« (fizičnih in/ali pravnih oseb). 

Pojem zadruge ni nekaj ohlapnega, obstaja namreč definicija zadruge, ki jo je Mednarodna zadružna 
zveza – ICA leta 1995 po intenzivnem mednarodnem usklajevanju zapisala v revidirani Izjavi o 
zadružni identiteti, ki združuje definicijo, vrednote in načela zadružništva. Definicija zadruge pravi: 
»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 uprav-
ljajo demokratično.« Podstat zadružništva tvorijo vrednote »[...] samopomoči, samoodgovornosti, 
demokratičnosti, enakosti, pravičnosti in solidarnosti [...] poštenosti, odprtosti, družbene odgovornosti 
in skrbi za druge.« Sedem načel zadružništva pa predstavlja operativna vodila za zadružno delovanje: 
»Prostovoljno in odprto članstvo; demokratično upravljanje članic_ov; ekonomska udeležba članic_ov; 
avtonomija in neodvisnost; izobraževanje, usposabljanje in obveščanje; skrb za skupnost; sodelovanje 
med zadrugami.«

Posameznice_ki so lahko iz takšnih ali drugačnih razlogov povezane_i v organizirane skupine oziroma 
članske organizacije, torej v organizacije, ki predstavljajo formalno organizirano skupnost oseb ozi-
roma skupnost članic_ov. Najbolj značilne članske organizacije v Sloveniji so vsekakor društva, kjer gre 
za neprofitno interesno povezovanje članic_ov. Zelo pogoste pa so tudi zadruge, kjer gre za gospo-
darsko in družbeno povezovanje članic_ov. Tako za društva kot za zadruge je z zakonom določeno, 
da je najvišji organ odločanja tovrstnih organizacij zbor vseh članic_ov oziroma občni zbor oziroma 
skupščina članic_ov, kjer praviloma deluje princip »en_a član_ica en glas«.

[1] Podčrtaj v besedilu uporabljamo, ker omogoča vidnost transspolnih oseb, katerih spol se umešča onstran spolnega binarizma (ženska-moški).
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Posebnosti članskih organizacij lažje prepoznamo, če jih primerjamo s kapitalskimi družbami. Članske 
organizacije konstituirajo člani_ce, za razliko od kapitalskih družb, ki jih konstituira kapital. V članskih orga-
nizacijah so posamezniki_ki kot člani_ce sami_e kot osebe konstitutivni del teh organizacij, pri kapitalskih 
družbah pa posameznice_ki nastopajo kot lastnice_ki kapitala, ki konstituira kapitalsko družbo. Razlika 
obstaja tudi v splošno pogovorni dikciji: »me_i smo društvo«, »me_i smo zadruga«, za razliko od »jaz imam 
v lasti d. o. o.«, »jaz imam v lasti delnice neke d. d.«; gre za razliko med biti del nečesa in imeti nekaj v lasti. 
Člani_ce društva ali zadruge nimajo v lasti društva ali zadruge, ampak so društvo oziroma so zadruga.

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

Društva in zadruge so z zakonom določene kot organizirane skupine posameznic_kov (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_ce društev povezujejo z namenom oprav-
ljanja prvenstveno neprofitnih dejavnosti, medtem ko se člani_ce zadrug povezujejo z namenom skupne 
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skrbi za gospodarske in družbene koristi članic_ov, 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, svobod-
nem 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 organizacije) lahko torej rečemo, da so (vsaj na papirju) popolne demokratično 
organizirane skupine, čeprav v praksi žal vseeno pogosto zaradi zelo slabe aktivnosti članic_ov ne delujejo 
tako demokratično. Člani_ce 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.

Mladinske_i delavke_ci in mladi v Sloveniji se lahko naslonijo na velik potencial razvoja zadružništva, ki je na 
razpolago kot priložnost za gradnjo boljšega sveta, 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 tri milijone zadružnih podjetij in več kot 
milijarda ljudi je članic_ov kakšne zadruge. V zadrugah je zaposlenih več kot 270 milijonov ljudi. 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_a peti_a prebivalec_ka član_ica kakšne zadruge (v Evropi je 130.000 zadružnih podjetij). 4 milijone 
Evropejk_cev je zaposlenih v zadrugah, 990 milijard letnega prometa v Evropi pa se zgodi skozi zadruge. 

Zadružništvo torej ni neka marginalna zgodba, temveč močno svetovno alternativno gibanje, ki relevant-
no 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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2. Cilji modela in izobraževanja
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 udeleženke_ci v vodenem okolju v skupno 16 urah  
(4 srečanja po 4 ure) udeležene_i v simulaciji razvoja družbeno inovativnega produkta in ustanovitvi 
nove »fiktivne« simulirane zadruge. Tretji del je namenjen praktičnemu usposabljanju v obstoječih 
zadrugah, kjer udeleženka_ec preživi v realnem okolju delujočih zadrug skupno 48 ali 96 ur, priporočljivo 
je, da spozna 4 raznolike zadruge in v vsaki preživi 12 ali 24 ur (4 krat po 4 ali 8 ur). Seveda se model lahko 
prilagodi možnostim, ki obstajajo v lokalnem okolju (npr. število zadrug).
Splošni cilji modela usposabljanja:

 – opremiti mladinske delavke_ce s celovitim kurikulumom za usposabljanje mladih o zadružništvu,
 – seznaniti mladinske delavke_ce z osnovnimi informacijami na področju podjetništva, s poudarkom 

na zadružnem podjetništvu,
 – opremiti mladinske delavke_ce z didaktičnimi in promocijskimi gradivi za prenos znanj in veščin, 

potrebnih za razvoj družbeno-inovativnih produktov in ustanavljanje zadrug med mladimi,
 – mladinskim delavkam_cem razširiti znanje s področja razumevanja družbeno-ekonomskih 

okoliščin, ki določajo pogoje delovanja za mlade.
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3. Literatura – predhodno in nadalnje branje
Predhodno branje (zelo zaželeno)
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Dostopno na: http://brazde.org/wp-content/uploads/2017/06/TemeljniMednarodniZadru%C5%BEniDo
kumenti_%C4%8CKZ_2018.pdf.
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10

 › DE BONO, Edward (2006): Lateralno razmišljanje. Ljubljana, New Moment.
 › DE BONO, Edward (2016): Kako imeti ustvarjalne ideje? 62 vaj za razvijanje lastnega uma. Ljubljana.
 › FORD, Edward (2015): Make: Getting Started with CNC. How to set up a Workers Co-op, Fourth 

edition - Summer 2015 (priročnik). Dostopno na: http://www.radicalroutes.org.uk/publicdownloads/
setupaworkerscoop-lowres.pdf.

 › KOBOLT, Alenka (1992): Ne uči me, pusti me, da se učim (priročnik interaktivnih vaj za učitelje in 
vzgojitelje). Ljubljana. Pedagoška fakulteta UL.

 › Prenos podjetij na delavske zadruge (2017), (zloženka). Združenje CAAP, so. p., Maribor. Dostopno na: 
http://brazde.org/wp-content/uploads/2017/06/TransfertoCOOPS_zlo%C5%BEenka_slo.pdf.

 › VAUPOTIČ, Karmen, in drugi (2015): S sodelovanjem do zaupanja in uspešnega poslovanja – Priročnik 
za uvajanje participacije zaposlenih v poslovno prakso. Maribor, Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih 
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 › Coop Stories (spletna stran). Dostopno na: http://stories.coop/.
 › Cooperatives are everywhere! Take ownership (video).Dostopno na: https://www.youtube.com/

watch?v=8RCZPrUIU0o.



11

 › Evropska konfederacija delavskih in storitvenih zadrug – CECOP-CICOPA Europe (spletna stran). 
Dostopno na: http://www.cecop.coop/.

 › Instructables (spletna stran). Dostopno na: http://www.instructables.com/.
 › Mednarodna zadružna zveza – ICA (spletna stran). Dostopno na: www.ica.coop.
 › Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Sektor za socialno podjetništvo in zadružništvo 

(spletna stran). Dostopno na: http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/socialno_podjetnistvo/.
 › RISE – Raziskovalni inštitut za socialno ekonomijo (Facebook stran). Dostopno na: https://www.facebo-

ok.com/RISE-Raziskovalni-in%C5%A1titut-za-socialno-ekonomijo-144723628927373/?fref=ts.
 › The Business Model Canvas (video). Dostopno na: https://strategyzer.com/canvas/

business-model-canvas.
 › The Value Proposition Canvas (video). Dostopno na: https://strategyzer.com/canvas/

value-proposition-canvas.
 › The Fab Foundation. (spletna stran). Dostopno na: http://www.fabfoundation.org/.
 › Tkalka, razvojna zadruga z. b. o., so. p. (spletna stan). Dostopno na: www.tkalka.si.
 › Transferring your business to your employees (spletna stran). Dostopno na:     

http://www.transfertocoops.eu/.
 › »Whatif?« (video). Dostopno na: https://www.facebook.com/pg/CooperativesUK/

videos/?ref=page_internal.
 › What is a Co-operative? (video). Co-operatives UK. Dostopno na: https://www.youtube.com/

watch?v=90FL_bBE4mw.
 › What is a co-operative? The International Co-operative Alliance. Dostopno na: http://ica.coop/en/

what-co-operative.
 › Working together for a cooperative future, young cooperators worldwide share their story (video). 

Dostopno na: http://www.cecop.coop/WORKING-TOGETHER-FOR-A-COOPERATIVE-FUTURE-young-
cooperators-worldwide-share.

 › Zadružna zveza Slovenije (spletna stran). Dostopno na: http://www.zzs.si/.
 › Zadružništvo – Maribor (Facebook stran). Dostopno na: https://www.facebook.com/zadruznistvo/.
 › Zakrajšek,Tina (2015): Oblikovanje in vodenje učinkovitih timov: Belbinove timske vloge. 

V: Psihologija dela. Dostopno na: https://psihologijadela.com/ 2015/01/02/
oblikovanje-in-vodenje-ucinkovitih-timov-belbinove-timske-vloge/.

 › Združenje CAAP, so. p. (spletna stran). Dostopno na: http://www.caap.si.
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4. Delavnice 
4.1 USPOSABLJANJE – OSNOVE ZADRUŽNIŠTVA (12 UR)

4.1.1 Uvod v zadružništvo

Specifični cilji delavnice
– podrobneje seznaniti udeleženke_ce z načrtom dela,
– preveriti poznavanje področja zadružništva in uvesti udeleženke_ce v tematiko, predstaviti definicijo, 
   vrednote in načela zadružništva,
– predstaviti dolgo in pestro zgodovino zadružnega organiziranja na Slovenskem,
– spoznati metode, orodja in tehnike generiranja idej.

Znanja in veščine
– udeleženke_ci spoznajo izvor besede zadružništvo,
– udeleženke_ci se seznanijo z zgodovino zadružništva,
– udeleženke_ci spoznajo definicijo, vrednote in načela zadružništva,
– udeleženke_ci se naučijo uporabljati orodja za generiranje idej.
– udeleženke_ci pridobijo veščino preoblikovanja vrednot v elemente poslovnega modela 
   podjetja/zadruge.

Trajanje
4 ure

Metode dela
– predstavitve,
– skupinsko delo,
– kviz,
– ogled videa,
– skupinska analiza primerov,
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– skupinsko risanje,
– izdelovanje upravljavskih modelov,
– frontalna predavanja,
– razprava,
– domače naloge.

Gradiva, učni pripomočki 
– Kviz o zadrugah (UZ1.1),
– Faksimile člankov (UZ1.2),
– Plakat: Izjava o zadružni identiteti (definicija, vrednote, načela) (UZ1.3),
– Delovni list – 7 načel zadružništva in soupravljanje (UZ1.4),
– Kartice, naključne besede (UZ1.5),
– PPT prezentacija (dostopno na spletni strani projekta).

Opombe 
Osnovna postavitev stolov v krogu. Za odmor med delavnico se dogovorimo z udeleženkami_ci 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 delavnic

1. ura | SPOZNAVANJE

1. Predstavitev udeleženk_cev – Drži/Ne drži? (Ledolomilec) (15 min)
Izvajalka_ec delavnice udeleženkam_cem razdeli prazne papirje. Vsak_a udeleženec_ka 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, ena 
trditev pa naj bo lažna/napačna. Sledi predstavitev posameznic_kov. Ostale_i udeleženke_ci pa 
ugibajo, katera trditev ne drži in poskušajo doseči strinjanje. Dinamiko in način odločanja prepustimo 
udeleženkam_cem. Lahko jih spodbudimo s kakšnim komentarjem, vprašanjem in jih opominjamo   
na čas. (15 min)
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2. Igra s črkami – premetanka – ZADRUŽNIŠTVO (5 min) 
Udeleženke_ci 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_a predstavi eno po eno, beseda se podaja v krogu. Izvajalka_ec delavnice 
besede sproti zapisuje na tablo 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). 

3. Plan dela (5 min)
Izvajalka_ec delavnice na PPT prezentaciji predstavi program celotnega usposabljanja, vključno s 
simulacijo in prakso v zadrugah. Po potrebi pripravi tiskane različice urnika ali termine vnese v Google 
koledar ter ga deli z udeleženkami_ci. 

4. Kviz (15 min)
Kviz je namenjen preverjanju poznavanja področja. Igro odpremo z vprašanji, kot so: Kaj vemo o 
zadrugah? Pozna kdo kakšno zadrugo v lokalnem okolju? V Sloveniji? Kakšna je dejavnost te zadruge? 
Sledi razdelitev v mešane skupine po 4 ali 5. Skupina si izbere ime in predstavnika_co, ki bo podajal_a 
odgovore. Udeleženke_ci imajo za odgovor na voljo 30 sekund (po potrebi spremenite). Vprašanja (glej 
prilogo) in navodila za udeleženke_ce si lahko predhodno pripravite tudi v PPT obliki. Pravilen odgovor je 
vreden 1 točko, razen pri joker vprašanjih. Točke zapisujte v tabelo na tabli. (15 min)

5. Definicija (10 min)
Udeleženke_ce 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 zadruge.
Nato udeleženke_ce vprašamo, ali se jim porajajo kakšna vprašanja o zadružništvu in kaj bi želele_i 
izvedeti skozi usposabljanje. Povabimo jih, da vprašanja zapišejo na samolepilne lističe in jih nalepijo 
na tablo. Vprašanja na glas preberemo (lahko povabite udeleženke_ce k branju) in jih skušamo razdeliti 
v kategorije, ki jih lahko tudi poimenujemo. Udeleženke_ce pozovemo, da tekom usposabljanja ob 
vprašanje, na katerega so dobile_i odgovor, narišejo kljukico. Izvajalka_ec delavnice pa se tekom 
usposabljanja obrača in preverja, na katera vprašanja smo oz. še nismo odgovorile_ i. (15 min)

6. Ogled videa (5 min)
Za zaključek in povzetek prve ure si oglejte video Cooperatives are everywhere! Take ownership ali kateri 
drug video, naveden v literaturi. (15 min)
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2. ura | ZGODOVINA ZADRUŽNIŠTVA NA SLOVENSKEM

Namen tega sklopa je predstaviti zadružno organiziranje kot spregledano kulturno, politično, 
ekonomsko in gospodarsko družbeno tradicijo ter gibanje; poudariti vitalnost zadružnega organiziranja 
(3 vojne, pet državnih tvorb) in naglasiti zgodovinsko aktualnost načina vsakokratnega zadružnega 
organiziranja kot pokazatelja akutnih družbenih težav in načina njihovega reševanja.

1. Predstavitev s pomočjo PPT predstavitve  (45min)
Ob PPT predstavitvi Kratka predstavitev dolge in zanimive zgodovine zadružništva na Slovenskem (glej: 
Literatura) se ustno predstavi kronološki razvoj zadružništva na Slovenskem.

Diapozitiv 2: PET ZGODOVINSKIH OBDOBIJ ZADRUŽNIŠTVA NA SLOVENSKEM.
Poudarek: obdobja se ujemajo z večjimi zgodovinskimi mejniki (vojne in propadi oziroma nastanki 
držav).

Diapozitiv 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.

Diapozitiv 4–8: PRVO RAZVOJNO OBDOBJE.
Faksimile naslovnice iz časopisa Slovenski narod (1868) – gre za prvo serijo člankov dr. Vošnjaka, s katero 
je v domače okolje pričel uvajati zadružno idejo.

Diapozitiv 9–15: DRUGO RAZVOJNO OBDOBJE.
Poudarek: začetek množičnega širjenja zadružništva po zaslugi predanega in vztrajnega dela Janeza 
Evangelista 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 prepoznal kapitalizem (diapozitiv 11). Na diapozitivu 12 je v članku poudarek na narodno 
zavednem gospodarskem sodelovanju.

Diapozitivi 16–26: TRETJE RAZVOJNO OBDOBJE.

Diapozitiv 16: OBDOBJE SE ZAČNE Z VZPOSTAVITVIJO NOVE DRŽAVNE TVORBE – KRALJEVINE SHS.

Diapozitiv 19: PRIMER REKLAME ZADRUŽNE MLEKARNE.
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Diapozitiv 19: OBJAVA PRVEGA JUGOSLOVANSKEGA ZAKONA O ZADRUGAH LETA 1973. 
Do takrat je veljal še avstro-ogrski zakon o zadrugah.

Diapozitivi 22–24: PRIMERA ZADRUŽNIH ZGRADB V LJUBLJANI IN MARIBORU.

Diapozitivi 25: ZAKON O ZADRUGAH DRŽAVNIH USLUŽBENK_CEV, s katerim so želele_i z ustanovitvijo   
potrošno nabavne zadruge izboljšati ekonomski položaj državnih uslužbenk_cev in tako kupiti   
socialni mir v državni upravi.

Diapozitiv 26: NAJSTAREJŠA ŠE DELUJOČA ZADRUGA.

Diapozitivi 27–32: ČETRTO RAZVOJNO OBDOBJE.

Diapozitiv 33: PETO RAZVOJNO OBDOBJE.

Diapozitiv 36: STATISTIČNI PODATKI (potrebno obnoviti za aktualno leto!).

2. Utrjevanje in refleksija (15 min)
Namen utrjevanja je preveriti osvojeno znanje in spodbuditi udeleženke_ce k razmisleku o danes  
skorajda »nevidni« zgodovini zadružnega gibanja. Izvajalka_ec delavnice udeleženkam_cem   
zastavi naslednja vprašanja:
–	V katerem obdobju zadružnega gibanja je prišlo do največjega razmaha zadružništva? (Odgovor: V 

drugem, Krekovem obdobju.)
–	Naštejte zadružne zgradbe v lokalnem okolju (za Maribor in Ljubljano glej Diapozitive št. 22 in 24)?
–	Kaj ste se naučile_i in spoznale_i na delavnici?
–	Vas je kaj posebej presenetilo?

3. ura | NAČELA ZADRUŽNIŠTVA

1. Predstavitev 7 načel zadružništva (20 min)
Izvajalka_ec delavnice opisno predstavi udeležencem vseh 7 načel zadružništva (plakat Izjava o zadružni 
identitieti, kjer je tudi 7 načel, je nalepljen na steno). Podrobne in natančne obrazložitve ter definicije vseh 
načel izvajalka_ec usposabljanja najde na spletni strani www.ica.coop.
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2. Vaja – 7 načel zadružništva (20 min)
Izvajalka_ec 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, izvajanje, evalvacija). Vsaka skupina prevzame reševanje 
delovnega lista za eno posamezno načelo. Izvajalka_ec udeleženke_ce spodbuja k temu, da na vsa 
načela zadružništva pri reševanju delovnega lista gledajo skozi vprašanje soupravljanja, torej skozi 
prizmo dejstva, da vsi_e člani_ce zadruge in zaposlene_i v zadrugah soupravljajo svoje zadružno 
podjetje. Nato vsaka skupina rešitve predstavi drugim skupinam. Tako se vse skupine seznanijo s 
predvidenimi možnimi odražanji zadružnih načel v različnih fazah upravljanja podjetij/zadrug, tako pri 
načrtovanju in razvoju, pri organizaciji in izvedbi ter pri spremljanju in ocenjevanju delovanja zadruge.

4. ura | INOVATIVNOST

1. Inovacija (20 min) 
Na prvi plakat zapišemo »Kaj je inovacija?« in na drugega »Kako dosežemo inovativnost?«, nato pa 
povabimo udeleženke_ce, da premislijo, se sprehodijo do plakatov in zapišejo, narišejo svoje odgovore. 
Izvajalka_ec delavnice predstavi zapisano, po potrebi zastavi dodatna vprašanja in povabi udeleženke_
ce k sprotnemu komentiranju. Nato jim predstavi definicijo. Če kdo izmed udeleženk_cev pozna 
kakšno orodje za spodbujanje kreativnosti, ki ni predvideno v tej delavnici, jo_ga povabimo naj ga nam 
predstavi.

2. Naključnost in asociacije (15 min) 
V tej vaji udeleženkam_cem predstavimo, kako lahko z naključnimi besedami, članki, sanjami ipd. 
generiramo ogromno število idej in ustvarjamo ideje, ki se jih z običajnimi tehnikami brainstorminga ne 
bi (nikoli) domislile_i. 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. 
Udeleženke_ce opozorimo, da po generiranju idej sledi vrednotenje oziroma izbiranje glede na različne 
kriterije in okoliščine. To fazo bomo spoznale_i v prihodnjih urah. Vajo ponovimo še z naključnim 
člankom v časopisu ali na Wikipediji. Uporabimo, kar nam je pri roki. Za konec poskusimo še s sanjami. 
Udeleženke_ce lahko že na začetku te vaje vprašamo, kdo bi s skupino delil svoje sanje.
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3. Živali in njihove lastnosti (15 min)
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 skupina dela 
na istem problemu, vendar z drugo živaljo. Poudarimo, da lahko na tak način dobimo več različnih idej 
»out of the box«.

4. Združevanje (10 min)
Predstavimo primer, kaj je nastalo, ko smo združile_i računalnik in mobitel? Odgovor je: pametni telefon. 
Udeleženke_ci se razdelijo v 4 skupine, vsaka skupina izvleče 2 listka (Glej prilogo). Vsaka skupina ima 3 
minute, da zapiše posledice združitve dveh izdelkov. Nato svoje ugotovitve predstavijo drugim.

5. Zaključek – Družbena inovacija (20 min)
Udeleženke_ce vprašamo, če poznajo izraz družbena inovacija in če vedo, kaj pomeni. Za domačo 
nalogo naj poiščejo vsaj en primer družbene inovacije glede na njihovo razumevanje. Definicijo in 
ključne elemente bomo predstavile_i 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 *zadružïti narediti za skupno’ > nar. srb. zadrúžiti pripojiti’, kar je 
sestavljenka iz za in izpeljanke iz *drgûъ sopotnik, tovariš, prijatelj’ (Sk I, 447).
Vir: Snoj, Marko. Slovenski etimološki slovar, www.fran.si.

Definicija zadruge
»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.«
Vir: Izjava o zadružni identiteti, 1995. 
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Poleg definicije zadruge in 7-ih načel so pomembne še temeljne zadružne vrednote:
»Zadruge temeljijo na vrednotah samopomoči, samoodgovornosti, demokratičnosti, enakosti, pravičnosti 
in solidarnosti. V skladu s tradicijo začetnikov zadružništva člani zadrug verjamejo v etične vrednote 
poštenosti, odprtosti, družbene odgovornosti in skrbi za druge.« 
Vir: Izjava o zadružni identiteti, 1995.

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.
             

      
GRADIVA | UČNI PRIPOMOČKI 
   Gradiva in učne pripomočke lahko v PDF formatu snamete s spletne strani projekta.            

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).
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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.)
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FAKSIMILE ČLANKOV 
(UZ1.2)

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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Članek: Zadružništvo. 
Kmečke in rokodelske novice,
8. februar 1898
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PLAKAT: IZJAVA 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 [1]

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 nji-
hove 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 orga-
nizirane tudi zadruge nadaljnjih redov. 

[1] 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.
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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. 

Prevod: Jezikovna zadruga Soglasnik in Združenje CAAP
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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

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 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.
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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)

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.
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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.
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Vaja: ŽIVALI IN NJIHOVE LASTNOSTI 

(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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4.1.2 Kapitalske družbe in članske organizacije ter zakonodaja

Specifični cilji delavnice
– seznaniti se s temeljnimi razlikami med kapitalskimi družbami in zadrugami,
– seznaniti se s posebnostjo vloge posameznice_ka/članice_a v zadružnih podjetjih,
– razumevanje različnih interesov (interes lastnice_ka, interes podjetja, interes delavke_ca, 
   interes članice_a 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.

Gradiva, učni pripomočki 
Miselna vaja – kako prodati zadrugo? (UZ2.1),
Tabela razlik kapitalske in članske organizacije ter Tabela tipov članskih organizacij (UZ2.2),
Plakat: Družbene inovacije (UZ2.3),
Plakat: grafika – Kapitalska podjetja in zadružna podjetja (UZ2.4).
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Opis izvedbe delavnic

1., 2., 3. ura | RAZLIKE MED KAPITALSKIMI DRUŽBAMI IN ČLANSKIMI ORGANIZACIJAMI

1. Teoretski uvod v razlike med kapitalskimi družbami in članskimi organizacijami (10 min)
Teoretski uvod v razliko med kapitalskimi družbami in članskimi organizacijami (primer: razlika med d. o. 
o. in z. o. o.). Izvajalka_ec udeleženkam_cem 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 .

2. Praktična vaja o razlikah med kapitalskimi družbami in članskimi organizacijami (45 min) 
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 lastnica_k, koliko ima premoženja, kakšno 
premoženje ima, kaj so produkti, stroji, nepremičnine itd. Druga skupina pa si zamisli neko fiktivno 
zadrugo, kdo so člani_ce, kaj delajo, kakšne produkte imajo, kje so locirane_i itd. Obe skupini imata 10 
minut časa za to. Nato sta obe skupini 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-ih minutah predstavi, kakšno podjetje so si zamislile_i in do kakšnih rešitev so 
prišle_i, ko so bile_i izpostavljene_i obema novima situacijama. 5 minut imajo udeleženke_ci na koncu 
za morebitna mnenja in ugotovitve.

3. Praktična vaja spoznavanja temeljev družbenega inoviranja (45 min)
Delo poteka v celotni skupini. Izvajalka_ec udeleženkam_cem v 5-ih minutah razloži, kaj je produkt 
(storitev ali proizvod) podjetja. Nato imajo udeleženke_ci 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 same_i potrebovale_i ali želele_i razviti in prodajati.
Nato izvajalka_ec udeleženkam_cem razloži, kaj je družbena inovacija. Pri tem uporabi Prilogo 3_
Plakat_družbene inovacije. Razlaga traja cca. 10 minut. Izvajalka_ec si pripravi za pomoč pri razlagi 
predstavitev nekaj zelo tipičnih primerov družbenih inovacij (npr. Facebook, urbani vrtovi, couchsurfing, 
prevozi.org, stanovanjske zadruge itd.).
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Nato sledi skupinski pregled vseh lističev in lepljenje lističev na 2 plakata: na enem so družbeno-
inovativni produkti, na drugem pa »navadni« produkti. Udeleženci_ke sedijo v krogu in vsak_a najprej 
predstavi en svoj produkt (en listič), pove, kakšen produkt je to in ga nalepi na enega od plakatov 
(družbeno inovativen produkt ali klasičen produkt). Na ta način v 30-ih minutah naredijo udeleženke_ci 
dva kroga, predstavijo oba svoja produkta, oba lističa. V drugem krogu izvajalka_ec udeleženke_ce 
spodbudi, da svojega drugega produkta ne predstavijo kot gotovega produkta, ampak povedo, če 
vidijo potencial, da bi ta produkt razvile_i v družbeno inovativen produkt, če to še ni, in kako bi ga 
morale_i preoblikovati, da bi bil družbeno-inovativen. Izvajalka_ec ves čas izpostavlja, da mora produkt, 
če naj bo družbeno inovativen, ustrezati vsem 3 pogojem definicije družbene inovativnosti (družbena 
potreba + nova povezovanja = polnomočenje).

ODMOR (20 min)

4. Skupinska analiza dveh primerov podjetij (kapitalskega in zadružnega) (60 min)
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 vzhodni 
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 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 
našle_i podobne odgovore, glede na to, da so imele_i isto nalogo. Nato drugi dve skupini, ki sta imeli 
v analizi isto zadrugo, predstavita svoje ugotovitve in primerjata odgovore. Izvajalka_ec delavnice jih 
skozi predstavitve usmerja na elemente, ki pomenijo razliko med kapitalskimi družbami in zadružnimi 
podjetji. Poseben poudarek izvajalka_ec 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. 
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4. ura | TEMELJNA ZAKONODAJA – 1. DEL

1. Predavanje – seznanitev s temeljno zakonodajo (55 min) 
Izvajalka_ec 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, Zakon o 
društvih, Zakon o zavodih, Zakon o nevladnih organizacijah itd.). Izvajalka_ec se pripravi za pregledno 
predstavitev. Izvede frontalno predavanje. Udeleženkam_cem pokaže praktično na računalniku, kako se 
v spletnih iskalnikih 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 udeleženke_ci 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. Izvajalka_ec se pripravi za pregledno predstavitev ter si prizadeva udeleženke_ce 
opolnomočiti, da bodo po delavnici usposobljene_i za iskanje in uporabo zakonodaje.

2. Domača naloga (5 min)
Izvajalka_ec udeleženkam_cem razloži, da naj doma pregledajo določeno zakonodajo in pripravijo kratko 
nalogo. In sicer: udeleženke_ci morajo doma prebrati »definicije pojmov«, ki se nahajajo na začetku Zakona 
o zadrugah, Zakona o gospodarskih družbah in Zakona o socialnem podjetništvu. Vsak_a udeleženec_ka 
mora izpisati 1 pojem, ki se mu_ji je zdel zanimiv in ga bo v enem stavku predstavil_a svojim kolegicam_
om na začetku naslednje delavnice.
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KOTIČEK ZA INFORMACIJE 

Nekaj številk
– zadruge zaposlujejo 8 % vseh zaposlenih na svetu, t. j. 270 milijonov ljudi,
– zadruge zaposlujejo 12 % vseh zaposlenih v G20,
– v Sloveniji je 420 zadrug z 2842 zaposlenimi (brez posrednih »zaposlitev«, t. j. zadružnic_kov) – podatki  
   na dan 31. 12. 2017,
– v Sloveniji zadruge predstavljajo 0,8 % prihodkov vseh družb; 0,6 % 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).

Oblike participacije v zadrugah
– LASTNIŠKA PARTICIPACIJA (člani_ce zadruge so solastnice_ki na način, da gre za skupnostno lastništvo, 
   ang. common ownership/commons),
– UPRAVLJALSKA PARTICIPACIJA (člani_ce soupravljajo zadrugo – soodločajo po principu en_a
   član_ica en glas),
– FINANČNA PARTICIPACIJA (člani_ce vplačajo obvezni vpisni delež v zadrugo in jo torej financirajo).

GRADIVA | UČNI PRIPOMOČKI 
   Gradiva in učne pripomočke lahko v PDF formatu snamete s spletne strani projekta.  
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KAPITALSKA 
DRUŽBA

1 RAZPRŠENI 
POSAMEZNIKI

situacija 
posameznikov

posamezniki
podobne potrebe
različna znanja in veščine
izoliranost
brezposelnost
osamljenost problemov

2 PROCES 
VZPOSTAVLJANJA ZADRUGE

povezanost 
v zadrugo

združena znanja in veščine
skupni cilji
skupinsko reševanje problemov
medsebojno vzpodbujanje

ČLANSKA 
ORGANIZACIJA

SKUPNOSTNO 
PODJETJE

proces 
skupnostnega dela

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

3

 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?
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TABELA RAZLIK KAPITALSKE IN ČLANSKE ORGANIZACIJE TER TABELA     
TIPOV ČLANSKIH ORGANIZACIJ (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

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.), GIZ – gospodarsko 
interesno združenje, zbornica, 
vzajemna družba
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TIPI ČLANSKIH ORGANIZACIJ

 T I P I  Č L A N S K I H  O R G A N I Z A C I  J  I N  G L A V N E  Z N A Č I L N O S T I    

USTANOVNI 
KAPITAL

ODGOVORNOST 
ČLANIC_OV ZA 

OBVEZNOSTI
UPRAVLJANJE ORGANI 

UPRAVLJANJA
PODROČJE 

DELOVANJA ČLANI_CE ORGAN REGISTRACIJE POSEBNOSTI

ZBORNICA Ni predpisan Niso odgovorne_i

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

Skupen gospodarski 
interes članic_ov 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 odgovorne_i En_a član_ica en glas Zbor članic_ov

Predsednica_ik
Skupen družbeni 
interes članic_ov

Pravne in fizične 
osebe Upravna enota

Zakonsko predpisana 
enakopravnost članic_ov

ZADRUGA
(zveza zadrug)

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

Občni zbor
Upravni odbor
Nadzorni odbor

Skupen gospodarski 
in družbeni interes 
članic_ov

Pravne in fizične 
osebe Sodišče

Primerna oblika za opravljanje 
zelo raznolikih družbenih in 
gospodarskih dejavnosti

GIZ Ni predpisan Solidarna

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

Skupščina
Upravni odbor
Predsednica_k

Skupen gospodarski 
interes članic_ov Pravne osebe in s. p. Sodišče

Člani_ce so odgovorni_e za 
obveznosti združenja z vsem 
svojim premoženjem
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TIPI ČLANSKIH ORGANIZACIJ

 T I P I  Č L A N S K I H  O R G A N I Z A C I  J  I N  G L A V N E  Z N A Č I L N O S T I    

USTANOVNI 
KAPITAL

ODGOVORNOST 
ČLANIC_OV ZA 

OBVEZNOSTI
UPRAVLJANJE ORGANI 

UPRAVLJANJA
PODROČJE 

DELOVANJA ČLANI_CE ORGAN REGISTRACIJE POSEBNOSTI

ZBORNICA Ni predpisan Niso odgovorne_i

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

Skupen gospodarski 
interes članic_ov 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 odgovorne_i En_a član_ica en glas Zbor članic_ov

Predsednica_ik
Skupen družbeni 
interes članic_ov

Pravne in fizične 
osebe Upravna enota

Zakonsko predpisana 
enakopravnost članic_ov

ZADRUGA
(zveza zadrug)

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

Občni zbor
Upravni odbor
Nadzorni odbor

Skupen gospodarski 
in družbeni interes 
članic_ov

Pravne in fizične 
osebe Sodišče

Primerna oblika za opravljanje 
zelo raznolikih družbenih in 
gospodarskih dejavnosti

GIZ Ni predpisan Solidarna

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

Skupščina
Upravni odbor
Predsednica_k

Skupen gospodarski 
interes članic_ov Pravne osebe in s. p. Sodišče

Člani_ce so odgovorni_e za 
obveznosti združenja z vsem 
svojim premoženjem
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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 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.

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

Posledično povečuje 
zmogljivost družbe za 
ukrepanje in tako 
opolnomoči skupnost.
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PLAKAT: GRAFIKA – KAPITALSKA PODJETJA IN ZADRUŽNA (UZ 2.4) 

ZADRUŽNO PODJETJE

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

KLASIČNO PODJETJE
OSAMOSVOJEN, ZDRUŽEN KAPITAL*

*Premoženje, namenjeno neki gospodarski dejavnosti.

ZDRUŽENJE KAPITALA IN 
HKRATI ZDRUŽENJE OSEB

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)

ZADRUGALASTNIKI
s pravico do 
upravljanja

DELAVCI
pogodba o delu

PODJETJE
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4.1.3 Soupravljanje in lokalni viri

Specifični cilji delavnice
– seznaniti udeleženke_ce z zakonodajo in dejavnostmi zadružništva,
– 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,
– 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
4 ure

Metode dela
– predstavitev,
– frontalno predavanje,
– individualno razmišljanje,
– razprava,
– delo v skupinah,
– igra,
– ogled videa.

Opombe 
Za izvedbo delavnice lahko po želji uporabimo tudi igro Coopoly, ki si jo lahko izposodimo v prostorih Združenja 
CAAP, so. p., ali v Mladinskem informacijsko-svetovalnem centru INFOPEKA.
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Opis izvedbe delavnic

1. in 2. ura | DEMOKRATIČNO SOUPRAVLJANJE

1. Sodelovanje (10 min)
Za uvod v temo udeleženke_ce vprašamo, kaj jim pomeni »sodelovanje«. Naj si vzamejo trenutek, 
lahko si misli tudi zapišejo, nato pa v krogu vsak_a izrazi svoje pojmovanje in dojemanje koncepta 
»sodelovanja«.

2. Pravila in priporočila (20 min)
Udeleženke_ci se razdelijo v skupine po 4 ali več. Na papir zapišejo pravila in priporočila komuniciranja 
v skupini (npr. na skupinskih sestankih), 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 predhodne skupine 
še niso izpostavile. Tako se izognemo ponavljanju in zgubljanju časa. Spomnite jih na naslednja 
priporočila, če niso bila omenjena: »Poslušaj in sliši, razumi, vprašaj!«, »There is no I in the team!«, »Me_i smo 
zadruga!«, »Odločanje po principu konsenza/soglasja!« ipd. Ostala priporočila si poglejte v Priročniku o 
samovodenju skupin (glej: Literatura).

3. Ročni signali (10 min) 
Najprej povprašamo, če kdo v skupini že pozna ročne znake za lažje sporazumevanje, kot so dvig roke, 
tehnična opazka, spuščanje, vrtenje rok ipd. Nato skupaj s to/-emi osebo/-ami pokažete in razložite, kaj 
pomenijo znaki in kdaj se uporabljajo. Pozovete k uporabi znakov do izteka modula. Slike signalov lahko 
natisnete in izobesite v prostoru.

4. Sestanek (30 min)
V tem delu odpremo razpravo, kaj je pomembno pri organizaciji sestanka. Postavljamo podvprašanja, 
kot so: Menite, da morajo biti sestanki redni, »ista ura, isti kanal«? Morajo imeti vsi_e člani_ce enake 
možnosti glede dostopnosti do lokacije in časa sestanka? Kakšen je primeren prostor za sestanek in 
postavitev v prostoru? Kaj bi predlagale_i glede uporabe mobilnih telefonov med sestankom? Kako 
dolgo 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.
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5. Vrste srečanj in vsakodnevna/sprotna komunikacija (30 min)   
Člani_ce se srečujejo ob različnih priložnostih. Udeleženke_ci se naj razdelijo v skupine, izvajalka_ec 
delavnice določi eni skupini, katero vrsto (ali dve) srečanja bodo obravnavale_i (redni, izredni, občni 
zbor, sestanek upravnega odbora, sestanek delovne skupine, delovna akcija, neformalno srečanje, 
izobraževanje, usposabljanje). Udeleženke_ci morajo pripraviti vabilo na srečanje, odgovoriti koliko 
časa prej ga pošljejo in na kakšen način. Drugi skupini naroči, da oblikujejo primer zapisnika z njihovega 
fiktivnega srečanja. Zapisnik predstavijo. Skupaj ugotavljamo, če so vključile_i vse pomembne in nujne 
elemente. Nato jim pokažemo primer dobrega zapisnika občnega zbora zadruge in poudarimo glavne 
sestavine dobrega zapisnika sestanka: datum, kraj, prisotne_i, dnevni red, sklepi, delovne naloge po 
pravilu KKRK (kdo, kaj, rok, kje), lahko v obliki tabele.
V drugem delu bomo govorile_i o načinih komunikacije. Udeleženke_ce vprašamo, na kak način 
lahko komuniciramo, kakšne 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 ipd. Pregled teh orodij določimo kot vajo za domačo nalogo. Vsekakor pa na koncu 
ne pozabimo poudariti, da se morajo brez izjeme vsi_e člani_ce 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 (20 min)

2. in 3. ura | LOKALNI POTENCIALI ZA ZAGON ZADRUG

1. Potenciali (20 min)
Kot smo že spoznale_i na koncu prve delavnice, je zbiranje idej nujno pri izdelavi delovnih načrtov, 
pri razvoju produktov (proizvodov in storitev), projektov, letnih načrtov. Skupaj z udeleženkami_ci 
ponovimo postopek oblikovanja idej s poudarkom na metodi generiranja idej (t. i. brainwriting) in fazi 
vrednotenja.
Najprej določimo našo temo, naš fokus. Dve skupini naj delata na potencialih v mestu, drugi dve pa na 
potencialih na podeželju. Sledi uporaba metode brainwriting, nato pregled zapisanega znotraj skupin 
ter zapisovanje še morebitnih dodatnih potencialov.
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2. Vrednotenje (10 min)
V fazi vrednotenja lahko uporabimo različne metode za lažje sprejemanje odločitev pri izbiranju 
predlogov in glede na razpoložljiva sredstva, želje in potrebe. Postopek vrednotenja lahko izvedemo na 
naslednje načine:

 – s pikicami-nalepkami (vsak_a udeleženec_ka dobi eno nalepko ali več in jo prilepi k predlogu, ki se 
mu_ji zdi najboljši oz. najprimernejši; podobno lahko izpeljete z označevanjem s flomastrom),

 – s točkovanjem od 1 do 5 (udeleženke_ci petim predlogom dodelijo točke, ki se nato seštejejo), 
 – s prenašanjem idej (zapisanih na samolepilnih lističih) na list ali polje z izbranimi idejami.

Preostale predloge pa odpeljemo na »parkirišče idej« (shramba idej za prihodnje priložnosti). Izbrane 
predloge lahko še preoblikujemo, preden 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 
ne pride do nepotrebnih konfliktov. Udeleženke_ci se razdelijo v tri skupine, vsaka skupina uporabi eno 
izmed naštetih metod vrednotenja in izbere potenciale za zagon novih zadrug.

3. Odločanje (20 min)
Udeleženke_ci ostanejo v istih skupinah in se odločijo za tri predloge. Metodo odločanja si izberejo 
same_i in razložijo, zakaj se jim je zdela najprimernejša.

4. Vaja »KAJ ČE …?« ali vaja »KONCEPT – ALTERNATIVE« (20 min)
Najprej si ogledamo video »Whatif?« (glej: Literatura).
Nato pa udeleženkam_cem predstavimo, da lahko ta pristop uporabimo tudi pri generiranju novih idej. 
Nato metodo preizkusimo z uporabo zapisanih potencialov, ki jih lahko uporabimo kot vir pri razvoju 
poslovne ideje. Npr., kaj če ne bi smele_i reke prečkati tako, da bi peš hodile_i preko mosta? Potem bi 
na njem lahko npr. uporabljale_i le kolesa, skakale_i itd.? Običajno poskušamo zanikati, obrniti najbolj 
očitne trditve, osnovne lastnosti, karakteristike, dejstva o določeni stvari. Npr., kaj če v knjižnici ne bi 
bilo knjig? Ideja lahko gre v smeri, da bi v prostoru obstajale le mize, stoli, naslonjači, želeno knjigo pa bi 
naročil_a preko računalnika, ki bi ti jo po dvigalu poslal v te udobne, odprte prostore.
Ali namesto zgornje izvedemo vajo: Koncept – alternative.
Namen te vaje je, da se naučimo iskati alternative. Udeleženkam_cem na primeru predstavimo, kako 
izluščimo koncept in nato pokažemo, kako lahko na drug način rešujemo isti problem. Udeleženke_ci 
naj vadijo na primerih, ki predstavljajo 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 želele_i izboljšati (npr. 
zelene površine morajo biti urejene). Kateri so drugi načini, da to dosežemo? Odgovor se lahko razvija v 
smeri, da se začnejo uporabljati permakulturni principi, da jih urejajo ranljive skupine itn.
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5. Povezovanje (20 min) 
Dodana vrednost pogosto nastane s sodelovanjem, povezovanjem, združevanjem 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 zadrugami«. Povezovanje lahko poteka s podobnimi ali 
dopolnjujočimi si posameznicami_ki ali pravnimi osebami (podjetji, zadrugami, organizacijami).

–– Udeleženke_ce povprašamo, kakšne so prednosti povezovanja (večja konkurenčnost, 
prepoznavnost na trgu, večja inovativnost, manjši stroški, drugo)? 

–– Udeleženke_ci naj na tablo zapišejo skupine delavk_cev v lokalnem okolju (npr. frizerke_ji), ki bi se 
lahko zadružno povezovale_i.

–– V drugem delu naj na tablo v več stolpcih zapisujejo lokalna podjetja (zasebna, javna), zadruge, 
socialna podjetja, zavode in društva, ki se jih spomnijo. 

–– Nato pa naj poiščejo načine, kako lahko podjetja, zapisana v isti vrstici, sodelujejo.

6. Izobraževanje – ustvarjanje in razvijanje potencialov (20 min)
Udeleženke_ci ostanejo v istih skupinah kot pri zgornji vaji. V tem delu naj vsaka skupina izdela 
kurikulum izobraževanj za svoje članice_e. Kurikulum naj vsebine razdeli na obvezne in zaželene ter 
ob naslovih zapiše še znanja, ki jih bodo člani_ce pridobili_e. Na koncu poudarimo, da je »vlaganje« 
v članice_e v obliki rednih izobraževanj zelo pomembno za razvoj samega zadružnega podjetja in je 
enako pomembno kot vlaganje v tehnologijo, v razvoj, v opremo ali v digitalizacijo podjetja. Prav tako 
se lahko izobraževanja in usposabljanja kot obveznosti članic_ov/zadružnic_kov zapišejo v zadružna 
pravila ali notranje akte zadruge. 

7. PNZ (10 min)
Na koncu kot zaključek pred simulacijskim delom usposabljanja 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 so prednosti 
zadružnega povezovanja ali zakaj bi ustanovile_i 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.
Na koncu jim »slavnostno« razgrnemo vnaprej zapisano misel na plakatu ali na PPT prezentaciji: »You 
may not have realised, but you could be one of them« (booklet). / »Morda še ne veš, vendar bi lahko bil_a 
eden_na izmed njih.« Zadružnic_kov namreč.



47

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_ce najprej ideje zapisujejo na lističe, šele nato jih nekdo izmed 
udeleženk_cev ali moderator_ka 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 to, da ideja postane »naša«, da nima individualne_ga lastnice_ka. 
Skupna ideja ima večje možnosti za realizacijo, saj jo vsak_a čuti kot svojo. 

Kaj je parkirišče idej?
Parkirišče idej je papir, online dokument, predal, skrinjica ipd., kjer hranimo (zapisujemo) vse ideje, ki 
se komurkoli porodijo tekom delavnic, pa (še) niso primerne, da bi jim posvetile_i pozornost na sami 
delavnici. Nekatere ideje preprosto morajo dozoreti, za druge še ni pravi čas, zato gredo te ideje »na 
čakanje« na parkirišče idej.

SUMA je največja in najbolj »neverjetna« delavska zadruga v Veliki Britaniji. 160 zaposlenih je hkrati 
lastnic_kov in so-upravljalk_vcev te zadruge. Vse_i zaposlene_i, ne boste verjele_i, imajo enako plačo 
(enako neto urno postavko), ne glede na delo, ki ga opravljajo. In imajo prav neverjeten sistem kroženja 
delavnih mest (ang. job rotation). Za več informacij glej: http://www.suma.coop/.
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4.2 SIMULACIJA RAZVOJA DRUŽBENO INOVATIVNEGA 
       PRODUKTA IN  USTANOVITVE ZADRUGE (16 UR)

4.2.1 Simulacija oblikovanja skupine

Specifični cilji delavnice
– prepoznati kompetence posameznic_kov,
– prepoznati vloge posameznic_kov,
– oblikovati zadružno ekipo/skupino.

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.

Gradiva, učni pripomočki 
– Kvalitete (SZ1.1),
– Kandidatke_i in vloge (SZ1.2),
– Kompetence, znanja in veščine (SZ1.3).

Opombe
Prostor pripravite za skupinsko delo. Za udeleženke_ce pripravite tudi dovolj pisal in različnih lističev.
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Opis izvedbe delavnic

1. KVALITETE (75 min)
Vaja je povzeta po Alenki Kobalt (glej: Literatura). S pomočjo te vaje lahko posameznice_ki preverijo, 
katere specifične izraze ima trenutno njihova socialna kompetentnost. Pri tej vaji posameznice_ki 
ugotavljajo, katere lastnosti jim posebej veliko pomenijo in jim prinašajo v družbi uspeh. Hkrati lahko pri 
udeleženkah_cih spodbudi tudi nadaljnje razmišljanje o sebi in osebnostnem razvoju. 
Udeleženkam_cem predstavimo, da bodo s pomočjo vaje lahko naredile_i analizo svojih sposobnosti, 
moči in posebnih nadarjenosti. Če poznamo samo_ega 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 nas izbrano področje 
veseli, drugi pa, da smo na tem področju uspešni. Sam uspeh ni dovolj, dejavnost nam mora biti v 
resnično veselje.
•	 Udeleženke_ci naj izpolnijo obrazec (kartice) v prilogi, za kar imajo na razpolago 30 minut. 

Udeleženke_ci 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. Potem na poseben list papirja 
napišejo šest pozitivnih ali vsaj zadovoljujočih izkušenj, ki so jih imele_i v preteklem letu ali dveh. 
Na kratko naj opišejo, kaj so naredile_i, v čem je bil uspeh, nato pa naj teh šest izkušenj rangirajo 
od 1 do 6. Nato naj pri izkušnjah napišejo, katere lastnosti, ki so jih prej ocenjevale_i, so pri tem 
uporabile_i. Tiste, ki so jih uporabile_i največkrat, naj izpostavijo oz. vzamejo ven iz kupa kartic. 

•	 Naslednji korak je, da se udeleženke_ci naključno razdelijo v skupine po 4. Vsak_a s seboj vzame 
kartice s karakteristikami (do 3!), nato pa sledi pogovor o opravljenem: izmenjajo izkušnje, 
informacije, kako so doživljali_e te lastnosti drug_a pri drugem_i, ali so največkrat uporabljene 
tiste sposobnosti, za katere menimo, da so najbolj razvite. Za ta pogovor udeleženke_ci praviloma 
potrebujejo 30 minut.

•	 Nato se vsi skupaj zberemo v krogu in opravimo skupno analizo. Udeleženke_ci naj imajo priložnost 
izpostaviti svoje bistvene sposobnosti, da bi od ostalih dobile_i povratne informacije. Udeleženkam_
cem 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_a in jih uporabil_a v prihodnje?
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ODMOR (20 min)

2. LASTNOSTI IN VLOGE (45 min)
Pri tej vaji imajo posameznice_ki priložnost ostalim udeleženim posredovati, katere lastnosti pri njih 
cenijo in prepoznavajo. Posameznice_ki pa s pomočjo te vaje dobijo vpogled v to, kakšno je njihovo 
mesto v skupini. Udeleženkam_cem povemo da bodo pri tej vaji lahko izrazile_i, katere lastnosti cenijo 
pri drugih. Udeleženkam_cem razdelimo obrazec, ki naj ga izpolnijo, za kar imajo 10-15 minut časa. 
Vsak_a nato prebere svoje odgovore, preostale_i naj zapisujejo, kdo jih je izbral_a (in zakaj). Vse_i 
preberejo svoj prvi odgovor in podajo utemeljitev, zakaj so posameznico_ka izbrale_i. 
Ko smo prebrale_i vse odgovore, se pogovorimo ali so s svojim položajem v skupini zadovoljne_i? Ali jih 
je kaj presenetilo? Ali jih v tej skupini doživljajo podobno kot v drugih skupinah? Katere lastnosti so bile 
pri posameznici_ku največkrat omenjene? Kako se počutijo? Za ta del bomo potrebovale_i 30 minut. 
Lahko se odločimo in odgovore zapisujemo na tablo, da vidimo, katere_i posameznice_ki so v skupini 
prepoznani kot vodje, dobre_i poslušalke_ci ipd.

ODMOR (20 min)

3. VLOGE IN FUNKCIJE (60 min)
Izvajalka_ec še enkrat pregleda rezultate prejšnje vaje. Morda so posameznice_ki, ki niso bile_i niti 
enkrat omenjene_i, v skupini spregledane_i, a vendar imajo kvalitete (denimo tiste, izpostavljene v 
prvi vaji). Zelo pomembno je, da se nihče ne počuti odrinjeno_ega 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 menijo, 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. Nato se lotimo 
dnevnih oziroma začasnih vlog. 
Udeleženke_ci naj same_i oblikujejo skupine od 3 do 4 osebe. Opomnite jih, 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 vidijo vse_i udeleženke_
ci. 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 udeleženke_ci potrebovale_i 20 minut. Sledi 
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predstavitev zapisanega. Sproti sprašujte, dodajajte, dopolnjujte. Kaj kdo dela? Zakaj je dobro redno 
menjavati vloge ali ni dobro? Vedno imeti zamenjavo za vsako vlogo oziroma če je in zakaj je to dobro 
imeti/ali ne? Za analizo boste potrebovale_i 35 minut. 
Ne pozabite omeniti, da je priporočljivo, da se vloge menjujejo, saj tako vse_i dobijo vpogled in občutek 
za določeno delo, ga znajo bolj ceniti 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 
same_i – poudarite prednosti skupine v zadružništvu!

4. KOMPETENCE, ZNANJA IN VEŠČINE (55 min)
V zadnjem delu bomo iskale_i in mapirale_i kompetence, znanja in veščine, ki so nematerialno bogastvo 
katerekoli skupine, tudi zadruge. 
Udeleženke_ci naj v parih izvedejo intervju, s pomočjo katerega bodo izvedele_i več o soudeleženkah_
cih. Primer vprašalnika za intervju najdete v prilogi. Udeleženke_ci lahko sprašujejo tudi dodatna 
vprašanja. Na ta način bomo popisale_i kar čim več znanj, ki so prisotna v skupini. V že prej oblikovanih 
skupinah naj nato oblikujejo plakat, kjer bodo popisale_i in uredile_i vsa znanja po področjih. Opomnite 
jih, da je to enostaven način, kako zbrati informacije o že prisotnih znanjih ter da se lahko na ta način 
zlahka oblikujejo nove raznovrstne (delovne) skupine.  
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GRADIVA | UČNI PRIPOMOČKI 
    Gradiva in učne pripomočke lahko v PDF formatu snamete s spletne strani projekta.

Kvalitete (SZ1.1)
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

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

2. 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. 
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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
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Kompetence, znanja in veščine (SZ1.3)

KOMPETENCE, ZNANJA IN VEŠČINE

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?
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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.
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ROČNE SPRETNOSTI ORGANIZACIJSKE 
SPRETNOSTI

IZNAJDLJIVOST

ADMINISTRACIJA / 
PAPIROLOGIJA

POSEBNA ZNANJA KOMUNIKACIJSKE 
SPRETNOSTI

INOVATIVNOSTI KREATIVNOST NEUVRŠČENO
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4.2.2 Simulacija oblikovanja produkta         

Specifični cilji delavnice
– preizkusiti metodo poslovnega raziskovanja za mapiranje potreb v lokalnem okolju,
– predstaviti metode generiranja poslovnih idej,
– predstaviti vrednotenje poslovnih idej,
– poiskati vrednosti poslovne ideje za okolje.

Znanja in veščine
– sposobnost uporabe metod za generiranje idej,
– sposobnost vrednotenja idej,
– sposobnost razvoja ponudbe vrednosti (value preposition canvas),
– sposobnost načrtovanja,
– sposobnost določanja prioritet.

Trajanje
4 ure

Metode dela
– delo na terenu,
– delo v skupinah,
– individualno razmišljanje.
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Opis izvedbe delavnic

1. POTREBA, POSLOVNA PRILOŽNOST (60 min)
Udeleženke_ce razdelimo v skupine po 2 ali 3. Razložimo jim, da lahko poslovne priložnosti poiščemo 
na podlagi potreb, ki se pojavljajo v okolju. Vendar moramo te potrebe najprej identificirati. Potrebe 
bomo razdelile_i na potrebe na lokalni ravni (ravni mesta in regije), na državni ravni in evropski oz. 
mednarodni. Skupine naj uporabijo metodo ankete in metodo opazovanja različnih lokacij v mestu. 
Pridobijo naj informacije o potrebah na vseh treh ravneh in naj zajamejo različne ciljne skupine, kot so 
mlade osebe, upokojenke_ci, študentke_i, brezposelne osebe, starši, samske_i in vezane osebe itd. Prav 
tako naj zaobjamejo različna področja, kot so kultura, izobraževanje, zabava, znanost ipd. Skupine naj 
si za metodo ankete 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? Skupine mapirajo teren 45 minut.
Nato vsaka skupina potrebe, ki jih je mapirala na terenu, na kratko predstavi oziroma našteje. Nato 
s celotno skupino skupaj oblikujemo nov seznam, na katerem so podobne potrebe združene. Če se 
udeleženke_ci strinjajo, lahko nekatere potrebe iz različnih razlogov tudi črtamo s seznama. Skupine 
potreb zapišemo vsako na svoj plakat in jih nalepimo na stene v prostoru.

2. REŠITVE (40 min)
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 (npr. potrebe 
po hrani). Udeleženke_ci v parih hodijo po prostoru med plakati 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 katerega izmed orodij za generiranje »out of the box« idej, ki smo jih spoznale_i v delavnici o 
inovativnosti.
Sledi prebiranje zapisanih predlogov rešitev in združevanje vsebinsko podobnih idej (podobne 
obkrožimo/podčrtamo/označimo z isto barvo). Ob tem dodatno razvijamo ideje s pomočjo vprašanj: Kaj 
ste mislile_i 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 bi reševale_i več 
potreb hkrati? Se je medtem komu porodila še kakšna ideja? Različna in številna vprašanja so koristna, 
saj na podobna vprašanja dobimo različne odgovore.
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3. TOP 5 (15 min)
V tej fazi udeleženke_ci ovrednotijo možnost realizacije zadružne poslovne ideje glede na njihova 
znanja, veščine in želje (ki so jih identificirale_i v prvem sklopu simulacijskega dela) ter izberejo Top 5 
idej. Vrednotenje poteka s pomočjo nalepk, pikic, magnetkov ipd. Dodatni kriteriji za vrednotenje se 
lahko vnaprej določijo (ali ideja ponuja možnost zadružnega povezovanja, ali je ideja okolju prijazna 
ipd.). Vsekakor pa udeleženkam_cem pojasnimo, da na začetku ni treba posedovati vseh potrebnih 
znanj, da se marsičesa kasneje naučimo sproti, nadgrajujemo znanje, se povezujemo z ostalimi 
nosilkami_ci znanja. Preostale ideje zapeljemo na parkirišče idej. Po želji jih delimo na družabnih 
omrežjih, kjer so na razpolago širši javnosti, v smislu »borze idej«. Morda pa se najde junak_inja, ki se bo 
lotil_a katere izmed »šeranih« idej.

4. NALOGE IN PRIORITETE (30 min)
Ena izmed pomembnejših stvari pri vodenju in upravljanju zadruge je v prvi vrsti določitev nalog, 
postavitev prioritet ali določanje nujnosti ter razdelitev oziroma delegiranje nalog. In seveda sprotno 
spremljanje opravljenega dela.
Udeleženke_ci se naj razdelijo po želji v skupine glede na izbrane poslovne ideje. V 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 imele_i težave pri 
določanju prioritet in strinjanju ter delegiranju, kaj je bilo najlažje ipd. 
Pripravite »to do« seznam (kaj vse je potrebno storiti).
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 prestaviti na jutri). 
Razdelite si naloge glede na vaša znanja, veščine in interese. 
O mapiranju znanj in veščin smo že govorile_i v prvi delavnici simulacijskega sklopa. Udeleženkam_
cem svetujemo: Mapiranje znanj in veščin (nematerialno bogastvo zadruge) ter interesov članic_ov 
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 članic_ov« z informacijami o znanjih, ki je obvezen za 
dobro komunikacijo. Ne sme se nam zgoditi, da bi na koga pozabile_i. Prav tako imejmo v mislih, da se 
za vsako_ega članico_a najde mesto. Ne pozabimo pohvaliti drug drugega za dobro opravljeno delo in/
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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 sposobne_i in 
kompetentne_i.

ODMOR (20 min)

6. KAJ BI STORILE_I? (15 min)
Skupine ostanejo iste. Vsak_a zase najprej zapiše, kaj bi storil_a 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 izluščile_i. 
Nato naj udeleženke_ci o idejah v svoji skupini razpravljajo, se poenotijo okoli skupne ideje. Lahko se 
odločijo tudi za novo idejo. Ideje nato predstavijo ostalim udeleženkam_cem.

7. VREDNOSTI (15 min)
V tem delu bomo uporabile_i value proposition canvas, s katerim bomo iskale_i vrednost, ki ga ima 
poslovna ideja za kupko_ca/uporabnico_ka. Navodila za uporabo orodja value proposition canvas 
najdemo v videih, navedenih v Literaturi. Udeleženke_ce opomnimo, da so videi narejeni na primerih 
klasičnih podjetij ter da za canvas modeliranje za zadruge veljajo določene posebnosti, npr. da tako na 
strani partnerk_jev kot na strani kupk_cev/uporabnic_kov najbolj pomembne akterke_je predstavljajo 
člani_ce zadruge in uporabnice_ki oziroma skupnost, na katere potrebe zadruga odgovarja. Modeliranje 
poteka v petih skupinah, glede na izbranih top 5 idej (število idej in število skupin se lahko seveda 
prilagaja glede na velikost celotne skupine udeleženk_cev usposabljanja. Skupino naj tvorijo najmanj 3 
udeleženke_ci, ni priporočljivo delati v parih). 
Ko je canvas model izpolnjen, skupine posebej izpostavijo še družbene, socialne, ekološke, finančne in 
druge učinke oz. vrednosti, ki jih ima ta novi zadružni produkt za lokalno okolje, prebivalstvo in širšo 
družbo oziroma skupnost. Na ta način bodo udeleženke_ci poleg »ponudbe vrednosti« razumele_i 
in znale_i pojasniti tudi »družbeno vrednost« njihovega produkta. Udeleženke_ci si naj na podlagi 
zapisanih vrednosti izmislijo slogan njihove zadruge. Sledijo predstavitve drug_a drugemu_i.
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4.2.3 Simulacija oblikovanja produkta

Specifični cilji delavnice
– predstaviti orodje canvas modeliranja (prilagojen za zadruge),
– predstaviti načine za podajanje povratnih informacij in oceno poslovne ideje.

Znanja in veščine
– znanje o uporabi business model canvas (prilagojen za zadruge),
– veščine podajanja povratnih informacij,
– izboljšanje sposobnosti javnega predstavljanja ideje.

Trajanje
4 ure

Metode dela
– predstavitev,
– delo v skupinah.

Gradiva, učni pripomočki 
Zadružni poslovni model Canvas (SZ2.1)

Opis izvedbe delavnic

1. OBLIKOVANJE SKUPIN (10 min)
Udeleženke_ce pozovemo, da glede na izbrane ideje s predhodne delavnice oblikujejo končne skupine, 
sestavljene vsaj iz treh udeleženk_cev. Upoštevajo naj spoznanja s prve delavnice simulacije zadruge.

2. PREDSTAVITEV ORODJA (10 min)
Udeleženkam_cem predstavimo orodje business model canvas (prilagojen za zadruge), posamezne 
kategorije/gradnike kanvasa in vprašanja, s pomočjo katerih bodo sooblikovale_i poslovni model (kdo, 
kaj prodaja, komu, v zameno za kaj, kakšni so stranski učinki, cene, promocija, kakšne so prodajne poti, 
kdo so dobavitelji_ce, kdo so kupke_ci, kdo uporabnice_ki?). Navodila za uporabo orodja business 
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model canvas najdemo v videih, navedenih v Literaturi. Udeleženke_ce opomnimo, da so videi narejeni 
na primerih klasičnih podjetij, saj za canvas modeliranje za zadruge veljajo določene posebnosti. 
Zato poseben poudarek namenimo pojasnilom posebnosti pri zadružnem poslovnem modelu, 
predvsem temu, da so ključni_e člani_ce zadruge, ki se lahko pojavijo tako na »notranji« strani kanvasa 
kot partnerke_ji in izvajalke_ci ali pa na »zunanji« strani kanvasa kot uporabnice_ki, plačnice_ki in 
koristnice_ki.

3. DELO NA CANVASU (90 min)
Sledi delo v skupinah. Vsaka skupina dobi prazno canvas podlogo, ki jo predhodno natisnemo na pa-
pir večjega formata, vsaj A3, ali model s ključnimi polji prerišemo na večje Flipchart-e. Primerne kanvas 
podloge in druga orodja (npr. coop-tool-kit) za razvoj poslovnih modelov v zadrugah lahko dobite v 
Združenju CAAP, so. p., ali v Infopeki – Pekarna magadalenske mreže Maribor. Udeleženke_ci odgovore na 
vprašanja glede posameznih gradnikov kanvasa zapisujejo na samolepilne lističe, kar jim omogoča lažje 
odstranjevanje, premikanje, dodajanje ipd. Izvajalka_ec delavnice je prisotna_en in na voljo za vprašanja. 
Občasno gre od skupine do skupine ter jih spodbuja in usmerja z dodatnimi vprašanji in pojasnili.

ODMOR (20 min)

4. PRIPRAVA PREDSTAVITVE (25 min)
Udeleženke_ci v tem času pripravijo kratke predstavitve zadružnega poslovnega modela. Pripravijo 
grafični material (kanvas plakat) in kratko 3–5 minutno ustno predstavitev.

5. PREDSTAVITVE ZADRUŽNIH IDEJ (30 min)
Skupine ostanejo iste. Vsak_a zase najprej zapiše, kaj bi storil_a 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 izluščile_i. 
Nato naj udeleženke_ci o idejah v svoji skupini razpravljajo, se poenotijo okoli skupne ideje. Lahko se 
odločijo tudi za novo idejo. Ideje nato predstavijo ostalim udeleženkam_cem.

6. ZAKLJUČEK (20 min)
Udeleženke_ce pozovemo, da svoje zadružne ideje »prespijo« in jih po potrebi ter v dogovoru z ostalimi 
člani_cami na naslednji delavnici modificirajo.
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GRADIVA | UČNI PRIPOMOČKI 
    Gradiva in učne pripomočke lahko v PDF formatu snamete s spletne strani projekta.

CANVAS POSLOVNI MODEL
MI_E. ČLANI_CE ZADRUGE. 
SKUPNOST
Člani_ce zadruge, deležnice_ki, partnerke_ji in širše               
lokalno okolje.

NAŠE AKTIVNOSTI
Aktivnosti produkcije in aktivnosti zadružne organiziranosti.

KAJ POČNEMO? 
KAJ JE PRODUKT (STORITEV, 
PROIZVOD) NAŠE ZADRUGE? 
Vrednost produkta za uporabnico_ka. Vrednost produkta
za naročnico_ka,če končne_i naročnice_ki/plačnice_ki niso 
same_i uporabnice_ki. 
Družbena vrednost produkta in merjenje družbenega učinka.

NAŠ ODNOS DO UPORABNIC_
KOV IN NAROČNIC_KOV
Kako vstopamo v stik s strankami: uporabnicami_ki in 
naročnicami_ki?

NAŠE_I UPORABNICE_KI. 
NAŠE_I NAROČNICE_KI
Kdo so naše_i uporabnice_ki? Kdo so naročnice_ki, če 
končne_i naročnice_ki/plačnice_ki niso same_i uporabnice_
ki? So uporabnice_ki in naročniki_cetudi člani_ce zadruge?

NAŠI VIRI
Materialni, finančni, kadrovski in skupnostni viri. 
Katere vire že imamo? Katere še potrebujemo?

DOSTAVA PRODUKTA DO 
NAŠIH UPORABNIC_KOV IN 
NAROČNIC_KOV
Distribucijski kanali.

STROŠKI
Struktura stroškov. Stroški zagona zadruge. Stroški rednega poslovanja.Stroški zadružnega organiziranja.

DOBIČEK in NEDELJIVO 
PREMOŽENJE ZADRUGE
Kdo odloča o delitvi dobička? Kako se deli dobiček? Kako se 
oblikuje rezervni sklad zadruge? Kako se oblikuje nedeljivo 
premoženje zadruge?

PRIHODKI
Struktura prihodkov (viri prihodkov po %). Tržni prihodki.Netržni prihodki (koncesije, subvencije). Oblikovanje cen produktov.

6

7

8 10

1 3 5

4
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2
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4.2.4 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_ica zadruge«,
– okrepljena veščina prepoznavanja potreb okolja in prepoznavanja svoje vloge v zadovoljevanju teh 
   potreb s skupnostnim poslovnim nastopom na trgu,
– osvojena veščina skupinske priprave pravil delovanja skupine (samodoločanje skupine).

Trajanje
4 ure

Metode dela
– interaktivni pogovor v skupini,
– delo v manjših skupinah,
– risanje plakatov,
– skupinsko pisanje skupnega dokumenta,
– javne predstavitve skupinskega dela.

Gradiva, učni pripomočki
– Delovni list – Sestavine pravil zadruge (SZ4.1),
– Plakat: primer – Organigram zadružnega podjetja (SZ4.2),
– Plakat: Model soupravljanja v zadrugah (SZ4.3).

Opombe 
1. ura: z udeleženkami_ci sedimo v krogu,
2. in 3. ura: udeleženke_ce razporedimo v iste skupine, ki so jih formirale_i na prvi delavnici »simulacije«,
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4. ura: udeleženke_ci stojijo ob plakatih, ki so jih izdelale_i in nalepile_i na steno ter drug_a drugemu_i  
             predstavljajo, kar so zapisale_i/narisale_i na plakate.

Opis izvedbe delavnic

1. UVOD V DELAVNICO (10 min)
Izvajalka_ec delavnice udeleženke_ce vodi v zadnjo delavnico s ciljem, da razumejo, da morajo svoje 
poslovne ideje ter povezovanje z drugimi v skupini tudi formalizirati, organizirati, zapisati v pravila, 
pogodbe, sisteme. Poudarek tega uvoda je v nujnosti prehoda od neformalnega povezovanja in 
zamišljanja k profesionalni organiziranosti podjetja/zadruge (od besede k dejanjem, od zaupanja na 
besedo do pogodbe).

2. VODEN SKUPINSKI POGOVOR V KROGU – CELOTNA SKUPINA (50 min)
Povezovanje konceptov »poslovna ideja« in »podjetje« ter konceptov »skupina s skupnim interesom« 
in »zadruga«. Od neformalnosti k formalnosti. Zakaj je to potrebno in nujno? Izvajalec_ka si pripravi 
vprašanja, s katerimi bo spodbudil_a pogovor: Ali bi lahko organizirale_i družbo brez pogodb? Kakšna 
je razlika med »besedo« in »podpisom na pogodbi«? Kakšna je razlika med prvimi »sestavljalkami_ci« 
pogodbe (npr. zadružnih pravil) in novimi »pristopnicami_ki« oziroma, če je sploh razlika? Ali obstaja 
»družbena pogodba«? Ali državljan_ka neke države podpiše kakšno pogodbo o tem, da bo spoštoval_a 
pravila igre, torej ustavo in zakone v tej državi? Izvajalka_ec pred pričetkom debate udeleženkam_cem 
predstavi skico na plakatu, ki ga pripravi na steni (priloga Plakat – Model soupravljanja v zadrugah), tj. 
obrnjena piramida, ki je značilna za upravljanje v zadrugah.

ODMOR (20 min)

3. VAJA V PRIPRAVI ZADRUŽNIH PRAVIL – SKUPINSKO DELO (60 min)
Simulacija priprave Zadružnih pravil kot temeljnega akta zadruge.
Skupina se ponovno razdeli v iste skupine, kot so se oblikovale že na predhodnih delavnicah simulacije. 
Zdaj vsaka skupina oblikuje svoja Zadružna pravila. Izvajalka_ec delavnice skupinsko delo usmerja s 
pomočjo delovnega lista z navedenimi ključnimi sestavinami Zadružnih pravil (priloga Delovni list – 
Sestavine pravil zadruge). Poudarek se daje na tiste točke, ki so ključne za demokratično soupravljanje 
zadruge. Izvajalka_ec se zaradi pomanjkanja časa lahko odloči, da morajo skupine predelati npr. samo 
5 od 15 točk na delovnem listu. Prilogo 1 izvajalka_ec pred delavnico pripravi tako, da je za vsako točko 
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Zadružnih pravil pripravljen prazen prostor 5 vrstic. Prilogo nato natisne po en izvod za vsako skupino. 
Skupine izberejo eno_ega zapisovalko_ca/poročevalko_ca, delajo samostojno 60 minut. Izvajalka_ec 
delavnice kroži med skupinami in jim pojasnjuje potrebne pojme, točke, vprašanja z delovnega lista ter jih 
opozarja na čas, saj je dela za 60 minut veliko. Zapisovalka_ec/poročevalka_ec vsake skupine ima domačo 
nalogo, da končni dokument na tej in na naslednjih vajah skenira ter ga pošlje vsem udeleženkam_cem v 
njeni_govi zadružni skupini na elektronski naslov.

4. VAJA – RISANJE ORGANIGRAMA ZADRUGE (80 min)
Delo se nadaljuje v enako formiranih skupinah kot prej. Vsaka skupina ima zdaj nalogo, da iz 15 
odgovorov, ki so jih zapisale_i na delovni list v prejšnji vaji, izlušči tistih 5 točk, ki se jim zdijo za njihova 
Zadružna pravila ključne, nato pa teh ključnih 5 točk grafično/vizualno/shematsko zrišejo v nekakšno 
risbo-organigram zadruge, ki ga najprej skicirajo in nato končno verzijo zrišejo na plakat. 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 nalepijo narisane plakate na steno. Vsaka skupina ostalim predstavi svoj plakat/
organigram svoje zadruge, ki so ga narisale_i v preteklih dveh urah, ko so pripravljale_i osnutek 
Zadružnih pravil. Vsaka skupina ima 10 minut za predstavitev. Vse_i udeleženke_ci so zbrane_i ob 
steni, kjer so nalepljeni plakati. Skupno namenimo 40 minut predstavitvam vseh zadružnih plakatov/
organigramov.

5. ZAKLJUČEK – CELOTNA SKUPINA V KROGU (20 min)
Za zaključek delavnice izvajalka_ec delavnice vodi pogovor z udeleženkami_ci o ugotovitvah glede 
dveh točk:
– Kakšne težave so se pojavile v skupinah, ko so morale_i od »neformalnega« povezovanja in ideje 
prestopiti v oblikovanje pravne osebe, formalne strukture?
– Ugotovitve (pozitivne in negativne) ob risanju organigramov.
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GRADIVA | UČNI PRIPOMOČKI 
    Gradiva in učne pripomočke lahko v PDF formatu snamete s spletne strani projekta.

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 registri-
rala 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 »koop-

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

O B Č N I  Z B O R

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.

POLNOPRAVNI ČLANI ZADRUGE

- enočlanski nadzorni organ zadrugePREGLEDNIK

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

PROGRAMSKI SVET

Upravni organ zadruge
3 člani 
(predsednik in dva člana)

UPRAVNI ODBOR

Poslovodna oseba zadruge in

PREDSEDNIK 
UPRAVNEGA ODBORA / 
PREDSEDNIK ZADRUGE

Programski vodja zadruge

PREDSEDNIK PROGRAMSKEGA 
SVETA ZADRUGE

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

DIREKTOR

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

SEKRETARIAT
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Plakat: Model soupravljanja v zadrugah (SZ4.3)

SO-UPRAVLJANJE glede na elemente upravljanja

Zadružna odločevalska obrnjena piramida

NADZORNI ODBOR OBČNI ZBOR

UPRAVNI ODBOR

DIREKTOR

NAČRTOVANJE
DOLOČANJE CILJEV Smer

DOLOČANJE STRATEGIJ Način

IZVEDBA
ORGANIZIRANJE Razporejanje virov

VODENJE Vplivanje na ljudi

NADZOR
SPREMLJANJE Način beleženja

VREDNOTENJE Pripisovanje pomena
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4.3 PRAKTIČNO USPOSABLJANJE V ZADRUGAH (48 UR ALI 96 UR)[1]

Specifični cilji delavnice
– seznaniti se z realnim potekom poslovnih procesov v zadružnih podjetjih,
– utrditi znanja, pridobljena na prvih treh delih usposabljanja,
– spoznati mlade udeleženke_ce usposabljanja s potencialnimi delodajalkami_ci ali sodelavkami_ci in 
   poslovnimi partnericami_ji.

Znanja in veščine
– okrepljen realistični pogled na oblikovanje delovnih mest za mlade v zadrugah,
– okrepljena veščina komuniciranja,
– okrepljena veščina analiziranja napak v poslovnih procesih,
– okrepljeno razumevanje problemov zadružništva,
– okrepljena motiviranost za zagon lastne zadruge.

Trajanje
48 ur vsak_a udeleženec_ka (12 ur x 4 zadruge = 48 ur),
96 ur vsak_a udeleženec_ka (24 ur x 4 zadruge = 96 ur).
Trajanje prilagodimo možnostim, ki so na voljo v okolju, kjer bo usposabljanje potekalo.

Metode dela
– opazovanje,
– pomoč pri opravljanju nalog v zadrugi,
– pisanje dnevnikov,
– vodeni pogovori z izvajalko_cem delavnice,
– risanje skic in organigramov.

Gradiva, učni pripomočki
Dnevnik – udeleženka_ec prakse (PZ1.1),
Dnevnik – mentor_ica prakse(PZ1.2).

[1] (opcijsko v daljši varianti usposabljanja in če so na razpolago »učne« zadruge z mentoricami_ji)
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Opombe 
Udeleženka_ec usposabljanja je prisotna_en pri rednem delovanju zadruge v skladu s pogoji opravljanja 
dejavnosti v specifični zadrugi. Pred pričetkom usposabljanja v zadrugah se izvajalka_ec usposabljanja 
temeljito pogovori z mentoricami_ji v zadrugah, jim razloži njihovo vlogo in naloge mentoric_jev ter jih 
vsebinsko in organizacijsko pripravi na opravljanje mentorske vloge. 
Na usposabljanju je lahko prisotnih več udeleženk_cev hkrati.

SPLOŠNA NAVODILA
Udeleženka_ec preživi pri posamezni zadrugi 3 dni po 4 ure ali 8 ur na dan (priporočljiv okvir, ki pa se 
seveda lahko prilagodi). Vsak_a udeleženec_ka in mentor_ica vsak dan vodita dnevnik (priloga Dnevnik 
– udeleženka_ec prakse in priloga Dnevnik – mentor_ica prakse). Zadnjih 20–30 minut praktičnega 
usposabljanja vsak dan je namenjenih temu, da tako udeleženke_ci kot tudi mentor_ica 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_
ice v zadrugah so v prilogi Dnevnik – mentor_ica prakse. Udeleženci_ke in mentorji_ice se pred pričetkom 
izvajanja prakse tudi uskladijo okoli vprašanja, ali bodo svoje dnevniške zapiske predali_e drug_a 
drugemu_i v branje. Namen dnevniških zapiskov je učno-informativne narave, zato dnevniški zapiski 
ne smejo biti posredovani tretjim osebam. Je pa priporočljivo, da tako mentorice_ji kot udeleženke_ci 
dajo dnevniške zapiske na vpogled izvajalki_cu usposabljanja, in sicer z namenom, da lahko nadgrajuje 
usposabljanje, da lahko mentoricam_jem in udeleženkam_cem dodatno pomaga pri izvedbi praktičnega 
usposabljanja ter usmerja delo.
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1. dan | PREPOZNAVANJE/POPISOVANJE (4 ure/8 ur)
Prvi dan mentor_ica udeleženke_ce usmerja v to, da poslušajo, gledajo, okušajo, sprašujejo, popisujejo 
itd. Mentor_ica udeleženkam_cem predstavi zgodovino zadružnega podjetja ter poslovne procese 
in ključne dnevne poslovne aktivnosti v zadrugi. Ključno v prvem dnevu usposabljanja je, da je 
udeleženka_ec prisotna_en z »velikimi« očmi, ušesi in mnogimi vprašanji v čim več različnih situacijah v 
poslovnem procesu zadruge.

2. dan | ANALIZIRANJE/UPORABA ZNANJA (4 ure/8 ur)
Drugi dan je usmerjen v to, da udeleženke_ci primerjajo opaženo s preteklimi izkušnjami in s 
pridobljenim znanjem na usposabljanju. Mentor_ica udeleženke_ce sprašuje, kaj opažajo, kaj jih ob tem 
tangira, kaj jih skrbi, kaj navdušuje ipd.
Udeleženke_ci uporabijo canvas poslovni model iz sklopa Simulacija (Glej prilogo Business model 
canvas (prilagojen za zadruge)), ki so ga spoznale_i v drugem delu usposabljanja (simulacija), in izpolnijo 
prazen canvas z vsebinami, kot jih same_i prepoznajo pri obstoječi zadrugi.

3. dan |  PREDLOGI NADGRADNJE/IZBOLJŠAV (4 ure/8 ur)
Tretji dan mentor_ica udeleženke_ce spodbuja k temu, da ugotavljajo slabosti (notranje težave in zunanje 
nevarnosti) poslovanja zadruge ter potenciale. Udeleženke_ce spodbuja, da podajajo svoje predloge, 
kako bi na podlagi opaženih potencialov odpravile_i slabosti in izboljšale_i poslovanje zadruge. Komuni-
kacija o tem je tekoča na sami praksi ter v dnevniških zapisih ob koncu dneva.

GRADIVA | UČNI PRIPOMOČKI 
   Gradiva in učne pripomočke lahko v PDF formatu snamete s spletne strani projekta.  
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Dnevnik – udeleženke_ca 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?
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Združimo se! – Dnevnik udeleženke_ca praktičnega usposabljanja v zadrugi

2. DAN USPOSABLJANJA – PREPOZNAVANJE/POPISOVANJE

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.

CANVAS POSLOVNI MODEL
MI_E. ČLANI_CE ZADRUGE. 
SKUPNOST
Člani_ce zadruge, deležnice_ki, partnerke_ji in širše               
lokalno okolje.

NAŠE AKTIVNOSTI
Aktivnosti produkcije in aktivnosti zadružne organiziranosti.

KAJ POČNEMO? 
KAJ JE PRODUKT (STORITEV, 
PROIZVOD) NAŠE ZADRUGE? 
Vrednost produkta za uporabnico_ka. Vrednost produkta
za naročnico_ka,če končne_i naročnice_ki/plačnice_ki niso 
same_i uporabnice_ki. 
Družbena vrednost produkta in merjenje družbenega učinka.

NAŠ ODNOS DO UPORABNIC_
KOV IN NAROČNIC_KOV
Kako vstopamo v stik s strankami: uporabnicami_ki in 
naročnicami_ki?

NAŠE_I UPORABNICE_KI. 
NAŠE_I NAROČNICE_KI
Kdo so naše_i uporabnice_ki? Kdo so naročnice_ki, če 
končne_i naročnice_ki/plačnice_ki niso same_i uporabnice_
ki? So uporabnice_ki in naročniki_cetudi člani_ce zadruge?

NAŠI VIRI
Materialni, finančni, kadrovski in skupnostni viri. 
Katere vire že imamo? Katere še potrebujemo?

DOSTAVA PRODUKTA DO 
NAŠIH UPORABNIC_KOV IN 
NAROČNIC_KOV
Distribucijski kanali.

STROŠKI
Struktura stroškov. Stroški zagona zadruge. Stroški rednega poslovanja.Stroški zadružnega organiziranja.

DOBIČEK in NEDELJIVO 
PREMOŽENJE ZADRUGE
Kdo odloča o delitvi dobička? Kako se deli dobiček? Kako se 
oblikuje rezervni sklad zadruge? Kako se oblikuje nedeljivo 
premoženje zadruge?

PRIHODKI
Struktura prihodkov (viri prihodkov po %). Tržni prihodki.Netržni prihodki (koncesije, subvencije). Oblikovanje cen produktov.

6

7

8 10

1 3 5

4

9

2

ZADRUGA



76

3. DAN USPOSABLJANJA – PREPOZNAVANJE/POPISOVANJE

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?)
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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. Men-
tor_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.
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2. dan | ANALIZIRANJE/UPORABA ZNANJA
1. in 2. ura: TIPIČNI »ZADRUŽNI ELEMENTI« IN TIPIČNI »ZADRUŽNI PROBLEMI« – mentor_ica tukaj spod-
budi 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.). Men-
tor_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 ...?« asoci-
acije 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 
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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 men-
tor_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.
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4.4 KRATKO INFORMATIVNO USPOSABLJANJE ZA SREDNJE ŠOLE
       Modul – mini info (4 ure ali 6 ur)

Namen
Seznanitev s temeljnimi informacijami o zadružništvu ter razumevanje ključnih razlik med  
kapitalskimi družbami in zadružnimi podjetji. Razumevanje koncepta »biti član_ica zadruge«.
Tekom delavnic bodo udeleženke_ci spoznale_i 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 udeleženkam_cem 
   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
– udeleženke_ci se seznanijo s konceptom zadružništva ter osvojijo razumevanje razlike med 
   kapitalskimi družbami in zadružnimi podjetji.

Pridobljene kompetence mladih
– informiranost o različnih tipih podjetij s poudarkom na zadrugah,
– poznavanje temeljne terminologije na področju podjetništva (klasičnega in zadružnega),
– poznavanje temeljev skupinskega/demokratičnega so-upravljanja v zadružnih podjetjih,
– ojačano zaupanje v lastne zmožnosti in zaupanje v skupino ter skupnost,
– opolnomočenje za ustvarjanje lastnega delovnega mesta zase in vrstnike.
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