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in energetske rešitve
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Najpomembnejša razlika



Kaj je to zadruga –

načela zadružništva
• 1. načelo: Prostovoljno in odprto članstvo

Zadruge so prostovoljne organizacije, odprte za vse osebe, ki so sposobne uporabljati njihove storitve in pripravljene prevzeti 
članske obveznosti, brez spolnega, družbenega, rasnega, političnega ali verskega razlikovanja. 

• 2. načelo: Demokratično člansko upravljanje
Zadruge so demokratične organizacije, ki jih upravljajo njihovi člani. Člani dejavno sodelujejo pri določanju politike in 
sprejemanju odločitev. Moški in ženske, ki so izvoljeni za predstavnike, odgovarjajo članstvu. V zadrugah prve stopnje 
imajo člani enake glasovalne pravice (en član, en glas) in tudi zadruge na drugih stopnjah so organizirane na demokratični 
podlagi. 

• 3. načelo: Materialna udeležba članov in upravljanje
Člani pravično prispevajo h kapitalu zadruge in ga demokratično upravljajo. Premoženje ali vsaj njegov del je skupna 
(nerazdeljiva) lastnina zadruge. Za vplačani kapital člani običajno prejemajo omejeno povračilo. Presežek lahko razporejajo 
za več namenov: za razvoj zadruge, po možnosti z oblikovanjem rezerv, ki imajo vsaj delno skupen, nerazdelen značaj, za 
razdelitev med člane glede na poslovanje z zadrugo in za podpiranje drugih dejavnosti v skladu s sklepom članov. 

• 4. načelo: Avtonomija in neodvisnost
Zadruge so avtonomne organizacije na podlagi samopomoči, ki jih upravljajo člani. Ko vstopajo v dogovore z drugimi 
organizacijami, vključno z vladami, ali pridobivajo kapital iz zunanjih virov, zagotovijo takšne pogoje, da sta zagotovljeni 
demokratičen članski nadzor in je ohranjena njihova zadružna samostojnost. 

• 5. načelo: Izobraževanje, usposabljanje in obveščanje
Zadruge zagotavljajo izobraževanje in usposabljanje za svoje člane, izvoljene predstavnike, poslovodje in zaposlene tako, da 
lahko učinkovito prispevajo k razvoju njihove zadruge. Obveščajo splošno javnost, zlasti mlade ljudi in mnenjske voditelje o 
naravi in koristih zadružništva. 

• 6. načelo: Sodelovanje med zadrugami
Zadruge služijo svojim članom in utrjujejo zadružno gibanje s sodelovanjem na krajevni, državni, regijski in mednarodni 
ravni. 

• 7. načelo: Skrb za skupnost
Zadruge tudi prispevajo k uravnovešenemu razvoju skupnosti in okolja
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Zakonska ureditev:

• Z A K O N O ZADRUGAH uradno prečiščeno besedilo (ZZad-UPB2)

• Uredba Sveta (ES) št. 1435/2003 z dne 22. julija 2003 o statutu evropske zadruge 

(SCE) Uradni list L 207 , 18/08/2003 str. 0001 – 0024

Še nekaj iz mednarodne organiziranosti: 
International Co-operative Alliance - http://ica.coop/

Cooperatives Europe - https://coopseurope.coop/

Sektorska združenja: 

Potrošniške zadruge - http://www.eurocoop.org/en/

Zadružne banke - http://www.eacb.coop/en/home.html

Kmetijske zadruge - http://www.copa-cogeca.be/Menu.aspx

Delavske in socialne zadruge - http://www.cecop.coop/
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Različnost virov energije, namenskosti 

koriščenja in koristniki sami 

opredeljujejo načine organiziranosti 

zadrug

• potrošniška zadruga

• proizvodno potrošniška

• proizvodna

• razvojna…..
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Zadruge se povezujejo

Kontakti : jadranka.vesel@gmail.com

karolina.babic@caap.si

info@caap.si
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Zahvaljujem se vam za pozornost

Jadranka Vesel

RISE Raziskovalni inštitut za 

socialno ekonomijo, Postojna
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