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III 

POVZETEK 

Namen magistrske naloge je proučiti zadružno identiteto in njene značilnosti v praksi v 
Sloveniji, ugotoviti povezanost koristi od članstva v zadrugi z udejanjanjem zadružnih 
vrednot in načel ter odvisnost udejanjanja le teh od notranjih in zunanjih dejavnikov. S 
kvantitativno raziskovalno metodo smo na vzorcu 176 članov zadrug v Sloveniji preverili tri 
hipoteze. Po mnenju članov so zadružne vrednote in načela pomembni za uspešno delovanje 
zadruge ter se razlikujejo od tistih v drugih oblikah podjetij. Ključne ugotovitve so, da se 
zadružna identiteta v Sloveniji razlikuje med različno velikimi zadrugami, vendar ne med 
zadrugami v različnih sektorjih. Koristi od članstva so pozitivno povezane z udejanjanjem 
zadružnih vrednot in načel, kar je odvisno od notranjih in ne od zunanjih dejavnikov. Naloga 
ponuja metodološki in vsebinski pristop k proučevanju področja, podaja ugotovitve in je 
lahko referenca nadaljnjemu raziskovanju in zadrugam na poti krepitve zadružne identitete in 
zadružne prednosti. 

Ključne besede: zadružništvo, zadruga, zadružna identiteta, zadružne vrednote, zadružna 
načela, zadružna razlika, zadružna prednost  

SUMMARY 

The purpose of the master's thesis is to examine co-operative identity and its characteristics in 
practice in Slovenia, find out the relationship between benefits for co-op members that are 
realized by adherence to the co-op values and principles and the dependence of their 
realization on internal and external factors. We have used a quantitative research method to 
test three hypothesis on a sample of 176 co-op members in Slovenia. According to members, 
co-op principles and values are important for the successful operation of the co-op and they 
are different from those in others forms of business organisations. The key findings suggest 
that the co-op identity in Slovenia differs between co-ops of different sizes, but does not differ 
between co-ops in different sectors. Benefits for co-op members are positively related to the 
adherence to the co-op principles and values, and their realization is dependent on internal but 
not on external factors. The thesis presents a methodological and content-based approach for 
studying the field, provides findings and can be used as a reference for further research or by 
co-ops on their path to strengthen co-ops identity and co-ops advantage. 

Keywords: co-operatives, co-operative, co-operative identity, co-operative values, co-
operative principles, co-operative difference, co-operative advantage 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Zadruge so vse pogosteje prepoznane kot tista oblika organizacij oziroma podjetij, ki zaradi 
svoje narave pripomore k trajnejši in bolj vzdržni družbi ter blaži negativne posledice 
prostega trga. Generalna skupščina Združenih narodov je leto 2012 razglasila za mednarodno 
leto zadrug in poudarila njihov prispevek k družbeno-ekonomskemu razvoju (GSZN 2012). 
Čeprav je zadružništvo v nekaterih evropskih državah bolj, v drugih pa manj razvito, se zdi, 
da je nedavna ekonomska kriza spodbudila zanimanje za zadružništvo (Avsec in Štromajer 
2015, 47), ki kot alternativna oblika podjetja predstavlja bolj humano in demokratično 
organizacijo. Zanimanje opravičujejo tudi podatki o številu članov, zaposlenih in prometu 
zadrug (ICA 2016a; 2016b) ter na primer dejstvo, da zadruge zagotavljajo polovico svetovne 
ponudbe kmetijskih izdelkov (Altman 2014, 177). Zadružno gibanje v Sloveniji je med 
najstarejšimi, vendar kljub temu ni tako razvito kot v drugih državah Evrope. Število 
registriranih zadrug po letu 2013, podporno okolje, medijska pozornost, nedavni predlogi za 
odkupe in prestrukturiranja obubožanih podjetij v zadruge, aktivnosti vlade, dnevi 
zadružništva ter vse več dogodkov pa nakazujejo, da je zanimanje za zadružništvo tudi v 
Sloveniji vse večje. V 3. členu Zakona o zadrugah (Zzad) je navedeno, da Republika 
Slovenija pospešuje razvoj zadružništva z ukrepi gospodarske politike, zadruge imajo lahko 
posebne olajšave in so upravičene do državnih pomoči.  

Čeprav so se zadruge pojavljale že v 18. stoletju, temelje sodobnega zadružništva 
prepoznavamo v dogodkih, povezanih z ustanovitvijo Rochdalskega društva pravičnih 
pionirjev v Angliji leta 1844. Od predhodnikov se je to društvo razlikovalo tudi po zapisanih 
zadružnih vrednotah in načelih, ki so usmerjali delovanje. To je bila po mnenju nekaterih 
ključna razlika od preteklih poskusov, ki so se klavrno končali. Nadaljnji zgodovinski razvoj 
zadružnega gibanja in izoblikovanja zadružne identitete je temeljil na načelih in vrednotah, ki 
jih je Mednarodna zadružna zveza – ICA priznala tudi ob svoji ustanovitvi leta 1895 ter 
pozneje utrdila s formalnimi izjavami. Ob 100. obletnici je ICA objavila zadnjo Izjavo o 
zadružni identiteti, v kateri je opredelila zadrugo ter vrednote in načela, ki jih zadruge 
poosebljajo (ICA 2016c). Ringle (2012) navaja, da odločilna dejavnika pri odločitvi za 
zadružništvo predstavljata odnos med člani ter vloga zadružnih načel in vrednot (v Hill in 
Dolushitz 2014, 34). 

Zadruge so proučevane z različnih teoretičnih perspektiv in v tem kontekstu obsežen del 
literature obravnava primerjavo med podjetjem v lasti naložbenika – IOF (angl. investor 
owned firm)1 in zadrugo, ki jo uvrščamo med podjetja v lasti članov (ICA 2017). Zamagni 
(2008, 13) ugotavlja, da je primerjava od sredine 20. stoletja potekala večinoma na temelju 

                                                
1 Tudi klasično podjetje. 
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ekonomske učinkovitosti. Altman (2014, 178) navaja, da so glede na konvencionalno 
ekonomsko teorijo prav načela tista, ki onemogočajo doseči ekonomsko učinkovitost in 
zmanjšujejo verjetnost konsistentnega vedenja v skladu z načelom maksimizacije dobička. V 
luči te primerjave se pojavljata dva pojma, ki skušata zaobjeti prednosti, razloge za obstanek 
in konkurenčen nastop zadrug na trgu, in sicer sta to zadružna razlika (angl. co-operative 
difference) (Levi 2001; Bernardi 2007; Novkovic 2008; Gicheru in M’Imanyara 2012) in 
zadružna prednost (angl. co-operative advantage) (Spear 2000; Birchall 2003; Vieta in 
Lionais 2015; Altman 2016). Za razumevanje razlik se je ekonomska literatura usmerila 
predvsem v organizacijsko strukturo, izhajajočo iz vrste lastništva in nadzora, ki določa cilje 
in vedenje ekonomskih agentov (Novkovic 2008, 2168). Po mnenju nekaterih je prav 
identiteta zadruge tista razlikovalna prednost, ki ji lahko pomaga preživeti in prosperirati v 
globaliziranem svetu. Vsem vrstam zadrug je skupno, da so demokratične organizacije, ki jih 
lastniško obvladujejo in nadzorujejo njihovi člani/uporabniki, katerih delovanje temelji na 
zadružnih načelih in vrednotah (prav tam, 2169). 

Barton (1989) izpostavlja tri najpomembnejše dejavnike za uspeh zadruge: veljavnost, 
razumevanje in upoštevanje načel ter učinkovit management (v Oczkowski, Krivokapic-
Skoko in Plummer 2013, 56). Oczkowski, Krivokapic-Skoko in Plummer (prav tam) 
ugotavljajo, da je pregled relevantnosti načel v modernem zadružnem sektorju potreben, in 
navajajo, da notranji in zunanji pritiski vplivajo na intenzivnost upoštevanja osrednjih načel v 
praksi, pri čemer po mnenju Somervilla (2007, 10) razkorak med njihovim upoštevanjem in 
neupoštevanjem postavlja pod vprašaj pomen in legitimnost zadruge, slabi zadružni značaj ter 
lahko vodi do degeneracije in izgube razlikovalne identitete. Na drugi strani se pojavlja 
pomanjkanje empirične literature, ki bi nakazovala relevantnost zadružnih načel (Wilson in 
Maclean 2012; v Oczkowski, Krivokapic-Skoko in Plummer 2013, 55).  

Na podlagi preučene literature ugotavljamo, da se pojavljajo razlike v razumevanju in 
udejanjanju zadružnih vrednot in načel. Nekatere raziskave, ki so ugotavljale pomembnost in 
udejanjanje zadružnih načel, so pokazale, kako slednje variira med člani in managerji zadrug, 
zadrugami, sektorji dejavnosti, manjšimi lokalnimi-regionalnimi-skupnostno usmerjenimi 
zadrugami ter večjimi nacionalnimi-poslovno usmerjenimi zadrugami (Reynolds et al. 1997; 
Gray in Kraenzle 1998; Bickle in Wilkins 2000; Dunn et al. 2002; Zeuli in Cropp 2004; 
Birchall 2005; v Oczkowski, Krivokapic-Skoko in Plummer 2013; Novkovic 2006). 
Novkovic (2006) poroča, da se percepcija managerjev in članov odbora razlikuje odvisno od 
njihove seznanjenosti z zadružnimi načeli in njihovo aplikacijo, pri čemer na to vplivajo 
velikost in vrsta zadruge, dolžina odnosa med anketiranimi in zadrugo ter njihova vloga. Hill 
in Dolushitz (2014, 38) ugotavljata, da so med najbolj prisotnimi zadružnimi vrednotami v 
praksi poštenost, trajnost, pravičnost in varnost, pri čemer je kontinuirana sprememba vrednot 
v družbi, ki je lahko pod vplivom zunanjih dejavnikov, tudi ekonomske krize, ena od možnih 
razlag. Oczkowski, Krivokapic-Skoko in Plummer (2013, 59) ugotavljajo, da je predanost 
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managementa vrednotam ključ za trajen uspeh zadrug, s čimer so okrepili ugotovitve Dunn et 
al. (2002) o pomembnosti razumevanja in uporabe načel pri direktorjih. 

Po zgledu uspešnejših zadrug in mednarodne pozornosti korporativni družbeni odgovornosti 
in poslovni etiki zadruge vse bolj prepoznavajo prednosti udejanjanja zadružnih vrednot in 
načel, vendar Novkovic (2008, 2169) navaja, da so lahko načela spodbujevalni ali omejitveni 
element zadruge. Kljub temu se zdi, da morajo zadruge ohranjati in še bolj okrepiti identiteto, 
ki naj usmerja strategije in delovanje ter lahko pomeni prednost. Zaradi vse večjega 
zanimanja za zadružništvo in neraziskanosti področja v Sloveniji smo se v magistrski nalogi 
posvetili preučevanju zadružnih vrednot in načel, ki označujejo zadružno identiteto v 
Sloveniji. Ponazorili bomo razlike in pomembnosti, ki izhajajo iz specifičnosti zadruge, 
povezanost koristi od članstva z udejanjanjem zadružnih vrednot in načel ter povezanost 
udejanjanja le teh od notranjih in zunanjih dejavnikov. 

1.2 Namen in cilji 

Namen magistrske naloge je na podlagi pregleda domače in tuje strokovne literature s 
področja zadružništva, zadružne identitete in zadružne prednosti oziroma razlike opraviti 
empirično raziskavo o zadružni identiteti v praksi v Sloveniji ter o njenih razlikah in 
pomembnosti za člane, obenem pa tudi pojasniti povezanost notranjih in zunanjih dejavnikov 
z udejanjanjem zadružnih vrednot in načel. 

Cilji magistrske naloge so: 
− sistematično pregledati domačo in tujo strokovno literaturo s področja zadružništva, 

zadružne identitete in zadružne razlike oziroma prednosti ter vsebine ustrezno predstaviti;  
− s kvantitativno empirično raziskavo na vzorcu 176 članov zadrug raziskati zadružno 

identiteto v praksi v Sloveniji, analizirati njene značilnost glede na velikost in sektor 
dejavnosti zadruge, povezanost koristi od članstva v zadrugi z udejanjanjem zadružnih 
vrednot in načel ter ugotoviti povezanost udejanjanja le teh z notranjimi in zunanjimi 
dejavniki; 

− na podlagi izidov raziskave podati sklepne ugotovitve, predloge in priporočila za prakso 
in nadaljnje raziskovanje. 

1.3 Temeljna teza in hipoteze raziskave 

Temeljna teza raziskave pravi, da zadružno identiteto predstavljajo opredelitev zadruge ter 
vrednote in načela, ki jih je ICA opredelila v zadnji Izjavi o zadružni identiteti (1996a) in jih 
zadruge ne glede na svojo specifičnost udejanjajo v praksi. Pri empiričnem raziskovanju smo 
se osredotočili na zadružne vrednote in načela ter izločili opredelitev zadruge iz analiz 
podatkov. Opredelitev kot taka je teoretične in strokovne narave, medtem ko so vrednote tisti 
koncepti, s katerimi se dnevno srečujemo in usmerjajo naše delovanje. Zadružna načela pa so 
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smernice, s katerimi zadruge uresničujejo svoje vrednote v praksi (ICA 1996c). Izhodišče 
raziskave je, da imajo člani zadruge izoblikovano mnenje do zadružnih vrednot in načel 
oziroma do vsebine vprašanj. 

V empiričnem delu smo s pomočjo kvantitativne raziskave preverili naslednje hipoteze in 
podhipoteze: 

H 1: Zadružna identiteta se razlikuje glede na specifičnost zadruge. 

H 1.1: Zadružna identiteta se razlikuje glede na velikost zadruge. 

H 1.2: Zadružna identiteta se razlikuje glede na sektor dejavnosti zadruge. 

Za preverjanje hipoteze in podhipotez smo uporabili metodo analize variance – ANOVA, s 
katero smo ugotavljali, ali se zadružna identiteta v povprečju razlikuje med različno velikimi 
zadrugami oziroma med zadrugami v različnih sektorjih. 

H 2: Koristi od članstva v zadrugi so pozitivno povezane z udejanjanjem zadružnih vrednot in 
načel v praksi. 

Za preverjanje hipoteze smo uporabili bivariatno regresijsko analizo, s katero smo ugotavljali 
povezanost med koristmi od članstva ter udejanjanjem zadružnih vrednot in načel v praksi. 

H 3: Udejanjanje zadružnih vrednot in načel v praksi je pozitivno povezano z notranjimi in 
zunanjimi dejavniki. 

Za preverjanje hipoteze smo uporabili faktorsko analizo (metodo glavnih komponent), s 
katero smo zmanjšali število dejavnikov na glavne komponente, ter multiplo regresijsko 
analizo, s katero smo ugotavljali povezanost notranjih in zunanjih dejavnikov z udejanjanjem 
zadružnih vrednot in načel v praksi. 

1.4 Predstavitev metod raziskovanja 

Magistrska naloga je razdeljena na teoretični in empirični del.  

Pri teoretičnem delu smo preučili domačo in tujo strokovno literaturo ter druge razpoložljive 
vire, ki se v širšem nanašajo na zadružništvo, zadružno razliko, zadružno prednost, pri čemer 
smo se posebej osredotočili na področje zadružne identitete. V tem delu smo uporabili 
deskriptivni pristop: definirali smo uporabljene pojme, primerjali podobna ali enaka dejstva, 
opisali in pojasnili odnose med njimi, z metodo kompilacije pa smo povzeli spoznanja in 
sklepe drugih avtorjev. Na podlagi proučene literature in izvedenih raziskav smo pripravili 
teoretična izhodišča, ki so nam služila pri empiričnem raziskovalnem delu naloge.   
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V drugem delu smo uporabili kvantitativni analitični pristop k empiričnemu raziskovanju, 
katerega podlaga je bila izvedba anketnega vprašalnika na vzorcu članov zadrug v Sloveniji. 
Anketni vprašalnik smo sestavili sami na podlagi proučene literature in izvedenih raziskav v 
drugih državah na področju zadružne identitete ter zadružnih vrednot in načel, saj v Sloveniji 
nismo zasledili tovrstne raziskave. Tako smo pridobili podatke o mnenju članov zadrug o 
zadružništvu nasploh, zadružni identiteti (prvi sklop), pomembnosti udejanjanja zadružnih 
vrednot in načel v praksi (drugi sklop) ter dejavnikih, ki vplivajo na udejstvovanje le-teh 
(tretji sklop). Prvi trije sklopi anketnega vprašalnika so bili sestavljeni iz vprašanj, na katera 
so respondenti odgovarjali s petstopenjsko mersko lestvico Likertovega tipa, pri čemer je 
pomenil odgovor 1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – nevtralen, 4 – se strinjam, 5 
– se popolnoma strinjam. V četrti sklop smo vključili vprašanja zaprtega tipa, da bi pridobili 
demografske podatke vzorca. Za večjo zanesljivost in veljavnost anketnega vprašalnika smo 
le-tega predhodno testirali v fokusni skupini in nato anketni vprašalnik ustrezno dopolnili.  

Populacijo vseh zadrug v Sloveniji smo natančno ocenili s pomočjo izpisa iz Poslovnega 
registra Slovenije (PRS), ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in 
storitve (AJPES), na dan 9. marec 2017. Celotno populacijo področja raziskovanja 
predstavljajo vsi člani registriranih zadrug v Sloveniji. Skupni register s tovrstno evidenco v 
Sloveniji ni na voljo, kar je s stroškovnimi in časovnimi omejitvami magistrskega dela 
ključno vplivalo na izbiro neslučajnega vzorčnega opazovanja. Pri oblikovanju vzorca smo si 
pomagali s priporočili oblikovanja neslučajnih vzorcev po Košmelj in Rovanu (1997, 37), saj 
smo izbirali tipične enote (najbolj reprezentativne za populacijo), se skušali približati oceni 
enot po kvotah (zagotoviti določeno število enot iz vseh vnaprej določenih skupin), vnaprej 
izločili enote z nezaželenimi lastnostmi (s seznama smo izločili zadruge v stečaju in 
likvidaciji ter tiste, za katere ni bilo mogoče določiti velikosti v skladu s 55. členom Zakona o 
gospodarskih družbah – ZGD (2009; 2015) in izbirali najlažje dosegljive oziroma 
najprimernejše enote (razpoložljivi kontaktni podatki in pripravljenost za sodelovanje). 
Prečiščen izpis zadrug, registriranih v Sloveniji, je bil izhodišče za vzpostavitev stika z 
vodstvi različno velikih zadrug in različnih dejavnosti, s pomočjo katerih smo izvedli 
raziskavo med 176 člani zadrug v času med 14. marcem 2017 in 6. majem 2017. 

Vse pridobljene podatke smo ustrezno uredili in obdelali s pomočjo programskega orodja MS 
Office Excel in SPSS 21.0. Za vsa vprašanja smo pripravili opisno statistiko (izračun 
frekvenc, povprečnih vrednosti in standardnega odklona) ter izbrana vprašanja vključili v 
preverjanje hipotez in podhipotez z metodami analize podatkov. 

1.5 Predpostavke in omejitve raziskave 

Naša raziskava temelji na naslednjih predpostavkah: 
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− Zadruga je ustanovljena za uresničevanje potreb svojih članov, zato so člani zadruge tisti, 
ki soustvarjajo zadružno identiteto in so kot taki najprimernejši naslovniki za izvedbo 
naše raziskave. 

− Pri empiričnem raziskovanju smo se osredotočili na zadružne vrednote in načela ter 
izločili opredelitev zadruge iz analiz podatkov. Opredelitev kot taka je teoretične in 
strokovne narave, medtem ko so vrednote koncepti, s katerimi se dnevno srečujemo in 
usmerjajo naše delovanje. Zadružna načela pa so smernice, s katerimi zadruge 
uresničujejo svoje vrednote v praksi (ICA 1996c).  

− Uporabljena vprašanja v anketnem vprašalniku dovolj dobro zajemajo raziskovano 
področje in s tem smo pridobili relevantne podatke. 

− Raziskava o zadružni identiteti ter zadružnih vrednotah in načelih v Sloveniji še ni bila 
izvedena in zato to področje ni dovolj raziskano. 

− Respondenti so na anketni vprašalnik odgovarjali samostojno, vestno in realno, zato 
zbrani podatki odražajo resnično stanje. 

Omejitve raziskave: 
− Zaradi nerazpoložljivosti podatka o celotni populaciji članov zadrug v Sloveniji in 

omejitev vzorčenja ne moremo rezultatov raziskave z gotovostjo posploševati na 
populacijo. Kljub temu menimo, da je vzorec reprezentativen in rezultati indikativni za 
prakso in nadaljnje raziskovanje. 

− Vzorec je bil izbran izmed zadrug, ki niso bile v stečaju ali likvidaciji ter za katere je bilo 
mogoče določiti velikost in sektor dejavnosti.  

− Nekatere metodološke omejitve in implikacije izhajajo iz kriterija določitve velikosti 
zadruge in sektorja dejavnosti zadruge, na podlagi katerega smo preverjali hipotezo 1. 

− Pridobivanje podatkov je bilo odvisno od pripravljenosti vodstva zadruge za sodelovanje 
v raziskavi, vzpostavitve stika s člani ter od distribucije in zbiranja anketnih vprašalnikov 
(občutljivost tematike). Odgovorne osebe so subjektivno izbrale svoje člane za 
sodelovanje v raziskavi.  

− V času izvajanja raziskave so bila vodstva zadrug dodatno zaposlena z zaključevanjem 
minulega poslovnega leta, člani zadrug pa obremenjeni s sezonsko pogojenim delom 
(predvsem kmetijske zadruge) ter prijavami na razpise za pridobivanje sredstev. 

− Omejitev predstavlja tudi neenakomerna zastopanost članov zadrug po velikost in 
sektorju dejavnosti. 

− Upoštevali smo pravilno izpolnjene anketne vprašalnike, prejete med 14. marcem 2017 in 
6. majem 2017; med prejetimi smo izločili tiste, pri katerih so respondenti prenehali z 
izpolnjevanjem do vključno 20. vprašanja, ter tiste, za katere ni bilo mogoče določiti 
velikosti in sektorja dejavnosti zadruge.  

− Anketni vprašalnik temelji na subjektivnem mnenju člana zadruge, pri čemer je bil 
anketirani pri odgovorih omejen na podana stališča oziroma oblikovane odgovore, ki jih 
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je ocenjeval z lestvico Likertovega tipa (omejitve merskega instrumenta). V vprašalnik 
nismo vključili postavke »nimam mnenja«, kar lahko vpliva na vrednost odgovorov. 

− Respondent ni imel možnosti neposrednega pojasnila v primeru nejasnosti pri 
izpolnjevanju. Za pojasnilo je bil primoran vzpostaviti stik z raziskovalcem preko 
kontaktnih podatkov na anketnem vprašalniku oziroma preko odgovorne osebe zadruge. 

− Literatura in viri kljub širokemu naboru ne predstavljajo celotnega uvida v izbrano 
problematiko.  

− Metodološke in vsebinske omejitve izhajajo tudi iz neraziskanosti področja v Sloveniji.  
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2 FENOMEN ZADRUŽNIŠTVA 

V teoretičnem delu naloge smo izbrane vsebine smiselno povzeli tako, da nas vodijo do 
celostnega razumevanja zadružne identitete, ki izhaja iz tradicije zadružne miselnosti v 
začetku 19. stoletja. Osvetlitev zgodovinskih dogodkov v slovenskem in širšem evropskem 
prostoru nam pomaga pri razumevanju zadružne identitete in temeljnih značilnosti 
zadružništva danes tudi v primerjavi s klasično obliko podjetja. V nadaljevanju smo 
predstavili, da prav zadružna identiteta in njene implikacije na zadružni poslovni model in 
načine delovanja pomenijo zadružno razliko, ki se lahko kaže kot zadružna prednost. To 
rezultira tudi s prispevkom k družbeno-ekonomskemu razvoju in širšimi učinki za člane, 
uporabnike in skupnosti, v katerih delujejo, s čimer smo zaključili poglavje.  

2.1 Zadružništvo v globalnem prostoru 

Zadruge so vse pogosteje prepoznane, da pripomorejo k trajnejši in bolj vzdržni družbi ter 
blažijo negativne posledice prostega trga. V razvitih državah in državah v razvoju prispevajo 
k družbeno-ekonomskemu razvoju, podpirajo rast zaposlovanja in vzdržujejo bolj 
uravnoteženo porazdelitev bogastva (Borzaga in Galera 2012, 2). Več ključnih mednarodnih 
razvojnih agencij, kot so OZN, WB, ILO in FAO, prepoznavajo velik aktualni in potencialni 
prispevek zadrug k ekonomskemu razvoju, razvoju socialnega kapitala, socialni vključenosti, 
socialni integraciji in koheziji, enakosti spolov, demokratičnosti, pravičnosti, razvoju 
skupnosti in okoljskemu managementu (Gicheru in M'Imanyara 2012, 163). Hkrati so 
namenjene reševanju težav za kupce, člane in družbo (Camargo in Ehrenhard 2016, 2). 
Čeprav ima zadružništvo dolgo tradicijo, nam lahko pri razumevanju narave zadrug pomaga 
opredelitev, ki jo je v zadnji Izjavi o zadružni identiteti podala ICA (1996a): 

»Zadruga je avtonomno združenje oseb, ki se združujejo prostovoljno zaradi uresničevanja 
skupnih gospodarskih, socialnih in kulturnih potreb in hotenj na podlagi demokratičnega 
upravljanja podjetja, ki jim je skupno.« 

Skupno lastništvo, demokratično upravljanje ter uresničevanje gospodarskih in socialnih2 
potreb je tisto, kar zadruge razlikuje od drugih oblik organizacij. Naprej, vse zadruge so 
vezane na zadružne vrednote in načela, ki jim služijo kot smernice za uresničevanje vrednot v 
praksi in jih podrobneje obravnavamo v nadaljnjih poglavjih. Čeprav niso vselej zakonsko 
zavezane k spoštovanju vseh načel (Novkovic 2008, 2169) in so včasih neuspešne pri 
njihovem izpolnjevanju, je jasna opredelitev, zaveza vrednotam in načelom, vodilo 
zadružnikom in obljuba javnosti, po katerih jih je mogoče ocenjevati. V naravi zadruge so 
torej implikacije, ki jo – prenesene v prakso – ločujejo od drugih gospodarskih organizacij. V 
tem kontekstu je njihova naloga težavnejša, primerjava z drugimi oblikami gospodarskih 
                                                
2 Nekateri avtorji v tem kontekstu prevajajo besedo social needs kot družbene potrebe. V magistrski 
nalogi uporabljamo izraz socialne potrebe. 
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organizacij pa ne more temeljiti samo na učinkovitosti pri maksimizaciji dobička (Zamagni 
2008). 

Zadružni poslovni model se lahko prenese na skoraj vse vrste gospodarskih aktivnosti, 
zadruge pa so danes prisotne v vseh sektorjih (Zimbelman 2007, 29; Battilani in Schröter 
2012, 4; Zamagni V. 2012, 22). Čeprav je zadružništvo v nekaterih evropskih državah bolj, v 
drugih manj razvito, se zdi, da je nedavna gospodarska kriza spodbudila zanimanje za 
zadružništvo (Avsec in Štromajer 2015, 47), ki kot alternativna oblika podjetja predstavlja 
bolj humano in demokratično organizacijo. Gerald Epstein (2005) je spremembe, ki so v 
zadnjih desetletjih zaznamovale ogrodje mednarodnega kapitalizma, povzel v treh besedah: 
neoliberalizem, globalizacija in financializacija (v Battilani in Schröter 2011, 1). Nedavno 
smo tako bili bolj kot kdajkoli priča globalnim negativnim stranskim učinkom kapitalizma, in 
kot ugotavljata Porter in Kramer (2011, 48), je bilo poslovanje vse bolj videno kot glavni 
vzrok socialnih, okoljskih in ekonomskih vprašanj, podjetja pa kot tista, ki uspevajo na račun 
širše skupnosti. Tako na primer po neoklasični miselnosti (prav tam, 49) zahteva po socialnih 
izboljšavah neogibno nalaga podjetju omejitve, ki zvišujejo stroške in zmanjšujejo možnost 
maksimizacije dobička. Študija OECD (2011) je pokazala, da se je neenakost med letoma 
1985 in 2008 povečala v sedemnajstih od dvaindvajsetih držav OECD (v Smith in Rothbaum 
2014, 221). Fairbairn (2004, 18) v tem kontekstu ugotavlja, da če so ljudje resnično 
zaskrbljeni zaradi negativnih vidikov globalizacije (izgube lokalnega nadzora ter upravljanja 
in moči transnacionalnih korporacij), potem bi jih morale privlačiti lokalne alternative, 
lokalno lastništvo in institucije, ki temeljijo na skupnosti. Na drugi strani lahko v literaturi 
zasledimo, da so zadruge imele in ponekod še vedno imajo slabo javno podobo zaradi 
povezave s socializmom in komunizmom (Battilani in Schröter 2011, 9; Battilani in Schröter 
2012, 6; Birchall 2004, 14). Zeuli in Cropp (2004, 3) ugotavljata, da če bi zadruge 
nasprotovale ciljem kapitalizma, kot je včasih predpostavljeno, ne bi imele tako pomembne 
vloge v ameriški ekonomiji. V tem kontekstu Zamagni (2008, 5) osvetli zmedo zaradi ideje, 
ki je izkrivljena v zgodovini in neutemeljena v teoriji, da je tržno gospodarstvo enako 
kapitalističnemu gospodarstvu. Kot pravi, zamenjujemo trg in kapitalizem, ki se je pojavil 
pozneje, ter trem temeljem tržnega gospodarstva (delitev dela, akumulacija kot gonilo 
razvoja, svoboda podjetništva) dodal še četrtega – profitni motiv, produkcijsko aktivnost pa 
usmeril v en sam namen, maksimizacijo dobička za distribucijo med ponudnike kapitala 
sorazmerno z njihovim deležem. Po njegovem morebitna konvergenca podjetij v zadružno 
obliko v nobeni smeri ne nakazuje izginotja ali »deligitimacije« trga. 

Zanimanje za zadružništvo opravičujejo tudi podatki, saj naj bi se število zadrug v Evropi od 
leta 2009 povečalo za 12 %, število članov pa za 14 % (Cocolina et al. 2016, 2). Tako se 
ocene vseh članov – lastnikov zadrug na svetu gibajo med 800 milijoni in 1 milijardo, kar naj 
bi bilo trikrat toliko kot posameznih delničarjev v klasičnih IOF (v Borzaga in Galera 2012, 
8). Letni promet 300 največjih zadrug znaša 2 bilijona USD, kar je več kot BDP Italije – 
sedme največje ekonomije na svetu (Novkovic in Webb 2014, 3). OZN je leta 1994 ocenil, da 
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so zadruge zagotavljale varnost dohodka skoraj 3 milijardam ljudi (ICA 2016d), danes pa 
nudijo polovico svetovne ponudbe kmetijskih pridelkov (Altman 2014, 177). V Evropi ima 
sektor kmetijstva največji letni promet z več kot 39 % (347 milijard EUR) vsega zadružnega 
prometa (Cocolina et al. 2016, 17). V Evropi imajo kmetijske zadruge na področju predelave 
in prodaje kmetijskih izdelkov 60-odstotni tržni delež, v ZDA pa je ta delež 28-odstoten 
(Borzaga in Galera 2012, 8). 

Roelants, Hyungsik in Terrasi (2014, 101) navajajo, da zadruge ustvarjajo delovna mesta za 
delni ali polni delovni čas za vsaj 250 milijonov ljudi, kar je 8,73 % svetovne zaposlene 
populacije. V Evropi je skoraj 180.000 zadrug, ki imajo več kot 140 milijonov članov. Z 
drugimi besedami, več kot 17 % populacije v EU so člani zadruge, največ v bančnem sektorju 
– 43 % (Cocolina et al. 2016, 15). Ta sektor je leta 2010 s 3.874 zadružnimi bankami in 181 
milijoni strank imel povprečni tržni delež 20 % (Zamagni V. 2012, 24). V sektorju zavarovanj 
je četrtina trga zavarovanj pripadala zadrugam, katerih tržni delež je bil v Nemčiji 44 %, v 
Franciji 39 %, na Japonskem 38 % ter v ZDA in Kanadi 30 % (Zamagni V. 2012, 26). 
Novkovic in Webb (2014, 4) ugotavljata, da zadružne finančne institucije niso ustvarile 
nobenih t. i. toksičnih papirjev, ki bi destabilizirali globalno ekonomijo, in niso potrebovale 
svežnjev pomoči. Ta podatek je zanimivejši, če pogledamo, da so ukrepi šestih centralnih 
bank (ZDA, EU, Velike Britanije, Japonske, Kanade in Švice) leta 2008 namenili 180 
bilijonov USD finančnim trgom za rešitev zasebnih bank. IMF je leta 2007 v študiji poročal, 
da so zadružne banke stabilnejše od komercialnih bank in hranilnic (Chavez Hertig 2008, 6). 
Po Borzagi in Galeri (2012, 7) zgodovinska dejstva kažejo, da zadruge ne samo bolje 
preživijo krize v primerjavi z drugimi gospodarskimi organizacijami, ampak so tudi 
uspešnejše pri soočanju s posledicami krize. S tem se strinjata tudi Birchall in Ketilson 
(2009), ki navajata, da so zadruge dokazale večjo odpornost proti tržnim šokom kot druge 
organizacijske oblike v času svetovne gospodarske krize (v Zakić et al. 2013, 293). 

Poleg podatkov tudi vse več mejnikov na mednarodnem prizorišču opozarja na pomembnost 
in vlogo zadrug pri družbeno-ekonomskem razvoju. V drugi polovici 20. stoletja je bil 
ustanovljen Odbor za spodbujanje in pospeševanje zadrug – COPAC, katerega poslanstvo je 
zagovarjati in podpirati v ljudi usmerjena in samozadostna zadružna podjetja kot voditelje v 
trajnostnem razvoju (COPAC 2016a). Ustanovljen je bil z namenom promocije in 
koordinacije trajnostnega zadružnega razvoja preko programskega dialoga, tehničnega 
sodelovanja, izmenjave informacij in konkretnih skupnih aktivnosti (v Wanjare 2008, 18). 
Partnerji COPAC so danes FAO, ICA, ILO, WFO, UNDESA (COPAC 2016b). Generalna 
skupščina Organizacije združenih narodov (OZN) je z resolucijo 47/90 z dne 16. decembra 
1992 razglasila svetovni dan zadrug, ki se praznuje vsako prvo soboto v juliju (OZN 1992), 
da bi povečala ozaveščenost o zadrugah, poudarila komplementarnost ciljev OZN in 
mednarodnega zadružnega gibanja ter prispevek zadružnega gibanja k reševanju osrednjih 
vprašanj, ki jih naslavlja OZN, ter okrepila in razširila partnerstvo med gibanjem in drugimi 
akterji. Leta 2001 je pripravila smernice za ustvarjanje podpornega okolja za razvoj zadrug, s 
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katerimi je želela ponuditi nasvete vladam za ureditev nacionalnih zadružnih predpisov 
(Birchall 2004, 19). Prepoznavanje posebnega zadružnega značaja, izhajajočega tudi iz zadnje 
Izjave o zadružni identiteti, ki bi zadruge enačil z drugimi poslovnimi organizacijami, in 
javno prepoznavanje prispevka zadrug k posameznim nacionalnim ekonomijam in civilni 
družbi sta bila osrednja namena resolucije. Vlade naj bi to storile tudi z ureditvijo zadružnih 
zakonov, pri katerih bi sodelovalo zadružno gibanje (prav tam). Leta 2002 je Mednarodna 
organizacija za delo – ILO sprejela Priporočilo št. 193 v zvezi s promocijo zadrug in 
strinjanjem, da bi morale vlade zagotavljati podporno okolje za razvoj zadružništva, ter hkrati 
poudarila, da so zadruge avtonomno združenje oseb, ki imajo svoja načela in vrednote. OZN 
je z Resolucijo generalne skupščine 18. decembra 2009 razglasil leto 2012 za mednarodno 
leto zadrug in z novim mejnikom ponovno izpostavil njihov prispevek k družbeno-
ekonomskemu razvoju, še posebej k zmanjševanju revščine, ustvarjanju zaposlitev in socialni 
integraciji. S sloganom »Zadruge gradijo boljši svet« je poskušal spodbuditi rast in 
ustanovitve zadrug po svetu ter hkrati pomagal posameznikom, skupnostim in vladam 
prepoznavati vlogo zadrug pri doseganju mednarodno dogovorjenih razvojnih ciljev (OZN 
2012). 

Od zadrug ne gre pričakovati odgovorov na vse pomembne izzive in vprašanja, s katerimi se 
človeštvo dandanes srečuje, vendar lahko znatno pripomorejo k njihovemu razreševanju, saj 
lahko: proizvajajo in distribuirajo visoko kakovostno hrano po sprejemljivih cenah, pri 
poslovanju izkazujejo skrb za okolje, izpolnjujejo svojo zgodovinsko vlogo distribucije 
ekonomske moči širše in pravičneje, krepijo skupnosti, v katerih delujejo, lahko podprejo 
ljudi, ki so si sposobni sami pomagati pri reševanju iz revščine, ter lahko pripomorejo pri 
združevanju ljudi različnih kultur, ver ali političnih prepričanj (ICA 1996b). Zadruge lahko 
veliko ponudijo preprosto s tem, da gradijo na značilni tradiciji in učinkovito nagovarjajo 
potrebe svojih članov (prav tam). Borzaga in Galera (2012, 2) navajata, da zadruge kljub svoji 
vlogi in pomembnosti še niso deležne pozornosti, ki jim pripada. Glavni razlog je široko 
sprejet konformizem glede razumevanja delovanja ekonomije, kljub vse večji nezmožnosti 
konvencionalne ekonomske teorije pojasnjevati ključne dogodke, ki smo jim priča v sodobnih 
družbah. Močan pečat pri tem je sredi sedemdesetih let 20. stoletja in predvsem po padcu 
socialističnih režimov pustil čedalje močnejši val tržnega fundamentalizma iz New Yorka in 
Washingtona, ki je vplival na pristop h gospodarski politiki širom po svetu (Ferri 2012; v 
Borzaga in Galera 2012, 2). 

2.2 Zgodovina zadružništva 

Sodelovanje se je kot orodje za izboljšanje blaginje in napredek pojavljalo od nekdaj, saj je 
človek spoznal prednosti povezovanja in skupnega delovanja že v času lova, nabiralništva in 
skupnega življenja. Battilani in Schröter (2012, 2) navajata, da je ideja zadružne organizacije 
postajala pomembnejša v srednjem veku, ko so mnoga evropska mesta postala neodvisna od 
aristokracije in klera, prav na ideji sodelovanja. Danes prepoznavamo temelje sodobnega 
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zadružništva v gibanjih in dogodkih v 18. in na začetku 19. stoletja. Družbene spremembe so 
kot posledica industrijskih in ekonomskih sprememb prisilile ljudi v iskanje rešitev za 
ublažitev posledic novo nastalega položaja. Wilson, Webster in Vorberg-Rugh (2013, 55) 
povzemajo, da je prilagoditev novim okoliščinam (dostop do varne in cenovno ustrezne hrane, 
kronična negotovost zaposlitve in mizerna državna pomoč potrebnim pomoči) skupna lastnost 
ustanovitvi vseh vrst zadrug na začetku in v sredini 19. stoletja. Najstarejši zapis zadružnega 
sodelovanja prihaja iz Fenwicka na Škotskem, kjer so 14. marca 1761 lokalni tkalci v 
predsobi skromno opremljene koče Johna Walkerja začeli s popustom prodajati ovseno kašo 
(ICA 2016e). To je bila podlaga za oblikovanje Društva tkalcev Fenwick (angl. Fenwick 
Weavers' Society), prve potrošniške zadruge na Škotskem, katere namen ob ustanovitvi je bil 
spodbujati poklicne standarde med tkalci, a je kmalu prevzela vlogo skupne nabave ovsene 
kaše in knjig (Mazzarol, Limnios in Reboud 2014, 7). Williams (2007, 10) navaja, da sta 
poznani še prva zadruga požarnega zavarovanja, ki je bila v Veliki Britaniji ustanovljena 
okoli leta 1700, leta 1750 pa so izdelovalci sira ustanovili prvo potrošniško zadrugo v 
Franciji.  

Rochdalsko društvo pravičnih pionirjev (angl. Rochdale Pioneers of Equitable Society, v 
nadaljevanju: Rochdalsko društvo) mnogi avtorji in ICA prepoznavajo kot utemeljitelja 
sodobnega zadružništva, prototip sodobne zadružne družbe in ustanovitelja zadružnega 
gibanja (angl. co-operative movement), tudi zato, ker so kot prvi uspeli in obstali (Zimbelman 
2007, 23). Natančneje, leta 1844, po neuspešni stavki v prejšnjem letu, je skupina 
osemindvajsetih tkalcev bombažne predilnice v mestu Rochdale v Angliji ustanovila 
Rochdalsko društvo, da bi kupovali hrano in druge dobrine po sprejemljivih cenah (ICA 2005; 
v Mazzarol, Limnios in Reboud 2014, 7). Klavrne delovne razmere in nizke plače so vodile v 
spoznanje, da jim povezovanje in sodelovanje omogočata dostop do osnovnih dobrin pod 
boljšimi pogoji. Hkrati so menili, da je čas, da se potrošnik obravnava pošteno in s 
spoštovanjem, da mora imeti možnost udeležbe pri dobičku, ki ga soustvarja, ter imeti glas pri 
poslovanju (ICA 2016e). Entiteta naj bi bila politično nevtralna in naj ne bi imela verske 
pripadnosti (Mazzarol 2009, 13). Čeprav je prisotno strinjanje o pomenu Rochdalskega 
društva, nekateri avtorji opozarjajo, da je zgodba deloma prerasla v mit (Fairbairn 1994, 1), ki 
je danes vpliven simbol zadružništva po vsem svetu. Podlaga za uspešnost Rochdalskega 
društva je bila po mnenju Fairbairna (1994, 3) v družbenih okoliščinah in dogodkih v mestu 
Rochdale pred ustanovitvijo društva. Tako naj bi bilo odločilno dejstvo, da je bilo mesto dlje 
časa center zadružne dejavnosti. V tem kontekstu je zanimivo Rochdalsko prijateljsko 
zadružno društvo (angl. Rochdale Friendly Co-operative Society), ki ga je šestdeset tkalcev 
flanele ustanovilo leta 1830 in je imelo trgovino v isti ulici, kjer je leta 1844 začelo delovati 
Rochdalsko društvo (Fairbairn 1994, 3). Močan vpliv v mestu je imelo tudi Owenovo3 
gibanje, ki je svojo filozofijo utemeljevalo na izhodiščih socializma, sindikalizma, socialnih 
reform in sodelovanja (prav tam). Fairbairn navaja (prav tam, 4), da so Rochdalsko društvo 
                                                
3 Glej v nadaljevanju poglavja – Robert Owen. 
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zavedno organizirali misleci, aktivisti in voditelji, ki so delovali znotraj povezanih idej in 
institucij, in da ni bilo nekakšen spontan poskus, izhajajoč (samo) iz potrebe. Mazzarol (2009, 
13) povzema ICA, da večina ustanoviteljev Rochdalskega društva ni bila tkalcev, ampak so 
bili Owenovi socialisti in bivši chartisti4, ki so si prizadevali ustvariti utopično, ekonomsko 
samozadostno ter lastninsko in upravljavsko skupnost, ki jo obvladujejo delavci (Fairbairn 
1994, 6). Thompson v eseju Izvor prehranskih nemirov (1971) opisuje, kako je vse več 
obrtnikov in trgovcev pod vplivom tržnih pritiskov in naraščajoče monetizacije ekonomije 
preusmerjalo cenovne strategije, temelječe na socialnih normah, k tistim, ki so bile uglašene z 
vse bolj tržnim gospodarstvom (v Wilson, Webster in Vorberg-Rugh 2013, 25). To je 
povzročilo občutek prevare, izolacije, strahu in srd najbolj prizadetih. Rochdalsko društvo je 
tako ponudilo dostopno alternativo dobrinam slabe kakovosti in tistim potvorjenim, pri čemer 
je presežek uporabilo za dobrobit skupnosti (ICA 2016e). V svojem poskusu njegovi člani 
niso bili prvi, vendar so na podlagi napak predhodnikov razvili seznam operativnih načel za 
vodenje organizacije, kar je oblikovalo temelje današnjih zadružnih načel (Zimbelman 2007, 
23). Dolgoročen uspeh in zapisana načela so bili tisto, v čemer so se razlikovali od ostalih 
(Battilani in Schröter 2012, 4). Kar je ključno pripomoglo k uspehu Rochdalskega društva, pa 
sta bila kapital članov in potreba zagotavljati lojalnost članov z distribucijo presežka 
sorazmerno z njihovimi nakupi, poslovanjem po tržnih cenah in alokacijo deleža presežka 
(5 %) za raziskave in izobraževanje članov (Zamagni 2008, 7). 

V tistem obdobju se je zadružno gibanje prebujalo v različnih oblikah tudi drugod po svetu in 
v Evropi, kjer se je oblikovalo pet tradicij. Začetke potrošniških zadrug povezujemo z 
Rochdalskim društvom v Angliji, delavsko zadružništvo z močnim središčem v Franciji, 
kreditno zadružništvo se je začelo v Nemčiji, kmetijske zadruge na Danskem in v Nemčiji, 
storitvene zadruge, kot so stanovanjske in zdravstvene zadruge, pa so se razvijale v več krajih 
industrializirane Evrope5 (ICA 1996a). Manj znano, a vendar eno od prvih zadrug v ZDA, ki 
deluje še danes, The Philadelphia Contributorship for the insurance of Homes from loss by 
fire, je ustanovil Benjamin Franklin leta 1752 (Zimbelman 2007, 25). Zamagni navaja (2008, 
6), da je zadružno gibanje začelo nastajati na začetku 19. stoletja tudi pod vplivom utopičnih 
mislecev, kot so bili Charles Fourier (1772–1837) in Frédéric Le Play (1806–1882) v Franciji 
ter še posebej Robert Owen (1771–1858) v Angliji, ki se ga je prijel vzdevek »oče 
kooperativ«. Robert Owen in William Thompson v Angliji ter Philippe Buchez in Charles 
Fourier v Franciji so navdihovali idejo svetlejše, bolj demokratične prihodnosti in s tem tudi 
vse več zadružnih poskusov v dvajsetih in tridesetih letih 19. stoletja. Hans Crüger je v 
Nemčiji pisal in deloval na zadružnih idealih s trdim prepričanjem, da družba ne sme biti 
oblikovana na temelju sebičnosti, ampak z vero v vsesplošno dobro narave človeka (Williams 
2007, 10). Owenu je leta 1825 v Indiani, ZDA, uspelo vzpostaviti idealno utopično skupnost 

                                                
4 Delavsko gibanje v Veliki Britaniji, ki je obstajalo v obdobju 1838–1857. 
5 Med drugimi so pomembnejše vloge imeli Philippe Buchez in Louis Blanc, v Nemčiji pa Hermann 
Schulze-Delitzsch in Friedrich Wilhelm Raiffeisen (Battilani in Schröter 2012, 5) 
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Nova harmonija (angl. New Harmony), ki je dve leti zatem propadla. Kljub propadu je 
Owenov navdih ostal in utiral svojo pot. Garnett (1972) navaja, da je bil Owenov unikatni 
prispevek optimizem, da se lahko nizke plače in beda izkoreninijo brez krvave revolucije ali 
uničevanja britanskega industrijskega vodstva (v Wilson, Webster in Vorberg-Rugh 2013, 
31). Owenu sta v Angliji sledila William King (1786–1865) z ustanovitvijo revije The Co-
operator leta 1828 in Brighton Co-operative Trading Association, ki je v letu 1830 združevala 
več kot 300 potrošniških zadrug, vendar so v nekaj letih propadle (Zamagni 2008, 6). 
Podobno vlogo kot Owen v Angliji je v Franciji imel Frédéric Le Play z ustanovitvijo Société 
d’Economie Sociale leta 1854 (prav tam, 7).  

Zamagni (2008, 6) osvetli Owenovo vlogo in idejo z druge perspektive; Owen naj ne bi 
verjel, da ima človeštvo kakršnokoli prirojeno prizadevanje po svobodi, človeški značaj pa bi 
se lahko preoblikoval s spreminjanjem njegovih življenjskih razmer. V poročilu »Villages of 
Cooperation« naj bi izrazil svoje radikalne poglede na družbeno preoblikovanje in predlagal 
socialno organizacijo, katere glavni namen je vzgoja, in jo želel uresničiti v svoji tekstilni 
tovarni. Tovarna, ki bi bila vodena vzajemno, bi bila jedro nove prenovljene družbe. Dobrine 
bi se izmenjevale glede na količino vsebovanega dela in družba bi tako prepoznala tudi 
duhovno in intelektualno izobrazbo delavcev, celotna hierarhija družbenih razmerij pa bi 
temeljila na starosti. Njegova filozofija zadružništva naj bi se razlikovala od nastajajočega 
Rochdalskega društva, kateremu je pomoč večkrat odklonil z argumentom, da družba za 
maloprodajo ni socialni sistem, ki smo ga predvideli (Birchall 1994; v Zamagni 2008, 7). Za 
Zamagnija (prav tam) je to jasen primer škode ideologije, ki v imenu kolektivnega dobrega 
zavrača skupno dobro, in nadaljuje, da sta se Owenov paternalistični model socialne 
ekonomije in zadružni model socialne ekonomije razlikovala tudi v dveh stvareh, ki sta bili 
temeljni ideji celotne zadružne strukture od Rochdalskega društva naprej: prvič, da morajo 
biti potrebe članov zadovoljene neposredno preko vzajemnih koristi in ne posredno, na primer 
s prerazporeditvijo dividend oziroma dobička, in drugič, da je način, s katerim bo to 
doseženo, samo izvajanje podjetništva, da člani postanejo podjetniki in ne le objekti 
dobrodelnih vzgibov filantropov ali dobrotnikov. Številni podobni Owenu so po Evropi in 
ZDA tako ustvarjali strukture, v katerih so za delavce skrbeli od zibelke do groba: porodniški 
staž, vrtec, šola, glasbena združenja, pokojnine, svetišča – vsi urejeni in vodeni po strogi 
hierarhiji. To naj bi postalo znano kot »socialna ekonomija« in naj bi vrglo globoko senco na 
nastajajoče zadružno gibanje. 

Snell (2012) je pokazal, kakšen psihološki vpliv so imele migracije iz vasi v mesta, ki so 
zaradi sprememb pomenile pretrganje socialnih vezi ter izgubo občutka identitete in varnosti 
(v Wilson, Webster in Vorberg-Rugh 2013, 27). To podpira trditev (prav tam), da je bila v 
tem obdobju želja po vzpostavitvi novih vezi lojalnosti in prijateljstva za nadomestitev teh 
izgub eden od glavnih vidikov oblikovanja vzajemnih organizacij. S tem je bolje osvetljena 
tudi Owenova in Kingova »komunitaristična« ideja sodelovanja, s katero zadruge niso videne 
kot same sebi namen, ampak kot sredstvo za ustvarjanje novih samozadostnih skupnosti, 
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temelječih na načelih sodelovanja in enakopravnosti (Wilson, Webster in Vorberg-Rugh 
2013, 27). V tem času je tudi nova generacija mislecev, kot so bili Adam Smith, Thomas 
Maltus in David Ricardo, oblikovala teorije, ki niso bile ugodne za revne (prav tam, 28), na 
drugi strani pa naj bi ideje drugih ekonomistov tistega časa, J. S. Milla, Alfreda Marshalla in 
tudi Adama Smitha v manj znanem delu The Theory of Moral Sentiments (1759), ustrezale 
idejam sodelovanja (Zamagni 2008, 2; Novkovic in Webb 2014, 5). Mazzarol (2009, 13) 
navaja, da je prav povezava s socializmom pomagala širiti zadružno gibanje v Veliki Britaniji 
19. stoletja in drugod po Evropi v 20. stoletju. Marksistični socializem je tedaj bolj uporabljal 
radikalne in politično aktivistične pristope za naslavljanje slabšega ekonomskega položaja 
revnih, zadružno gibanje pa je nadaljevalo težnjo po mirnem, nepolitičnem in ekonomsko 
racionalnem pristopu, temelječem na demokraciji, enakosti in poštenosti (Gide et al. 1915; 
Drury 1937; v Mazzarol, Limnios in Reboud 2014, 8). 

V preglednici 1 je predstavljen zgodovinski pregled prvih zadrug in zadružnih zakonov v 
izbranih državah. Pri navajanju Shafferja (1999) in drugih virov v poglavju Zgodovina 
zadružništva na Slovenskem glede prvega zadružnega zakona prihaja do razlik.  

Preglednica 1: Zgodovinski pregled prvih zadrug in zadružnih zakonov v izbranih 
državah 

Država Prva zadruga Prvi zadružni zakon Članstvo (% populacije) 

Albanija 1946 NP NP 

Avstrija 1794 1873 47,4 

Belgija 1848 1873 35,4 

Češka 1852 1873 13,4 

Danska 1851 NP 34,2 

Finska 1870 1901 45,8 

Francija 1750 1887 30,1 

Nemčija 1845 1867 27,9 

Grčija 1780 1914 9,9 

Islandija 1844 1937 20,0 

Irska 1859 1893 59,5 

Italija 1806 1886 13,3 

Litva 1869 1917 6,8 

Luksemburg 1808 1884 4,8 

Nizozemska 1860 1855 41,1 

Norveška 1851 1935 36,4 

Poljska 1816 1920 NP 

Portugalska 1871 1867 21,9 

Romunija 1852 1903 28,5 

Rusija 1825 1907 9,5 
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Država Prva zadruga Prvi zadružni zakon Članstvo (% populacije) 

Španija 1838 1885 11,1 

Švedska 1850 1895 53,7 

Švica 1816 1881 50,1 

Turčija 1863 1867 12,9 

Velika Britanija 1750 1852 16,6 

ZDA 1752 1865 56,7 

Jugoslavija 1870 1925 6,5 

Vir: Prilagojeno po Shafferju (1999) (v Zeuli in Cropp 2004, 12). 

Do leta 1867 je bilo v Franciji okoli 50 proizvodnih zadrug, 100 kreditnih združenj ter pet ali 
šest prodajnih zadrug (Mazzarol, Limnios in Reboud 2014, 8). V Nemčiji je gibanje, ki ga je 
okoli leta 1840 vodil Friedrich Raiffeisen, spodbujalo ustanovitev podeželskih kreditnih 
združenj, ki bi zagotavljala dostopna posojila obubožanim kmetom. Podobno se je z 
ustanovitvijo delavskih in kmetijskih zadrug ter prodajnih in kreditnih unij dogajalo v Belgiji, 
Italiji in Franciji (prav tam, 8). V 19. stoletju so se podobni dogodki vrstili tudi na drugih 
celinah, v ZDA, Kanadi, Avstraliji, Novi Zelandiji in Rusiji, ter se nadaljevali do tridesetih let 
20. stoletja. Po štiridesetem letu 19. stoletja so bile zadruge sprejete kot mehanizem za 
krepitev agrarne industrije (prav tam, 8) ter se z udeležbo v presežku in demokratičnostjo 
upravljanja vse bolj uveljavljale kot alternativa klasičnim oblikam podjetij. 

Uspešnost zadružnega modela in zadružnega gibanja se je stopnjevala in se v letih med 1870 
in 1930 globalno širila. Na eni strani so delavske zadruge v Belgiji, Italiji in Franciji krepile 
svoj položaj, na drugi pa so kmetje, trgovci in obrtniki širili podeželske in prodajne zadruge 
drugod po Evropi, Severni Ameriki in Japonski. V tem obdobju je začela nastajati tudi prva 
strokovna literatura o zadrugah in zadružni teoriji z deli Charlesa Gidea, ki je leta 1900 
objavil delo La cooperation, v katerem je združil lastno zadružno filozofijo z rochdalskimi 
načeli (Williams 2007, 11). Na prelomu stoletja, leta 1898, je bila ustanovljena tudi ICA, 
zadružne združbe so bile vpeljane v več kot 26 državah ter so se do leta 1925 razširile v 74 
držav (Williams 2007, 1). Čeprav naj bi bile korenine zadružnega gibanja v socializmu, je 
širitev kmetijskih, prodajnih in potrošniških zadrug posledica naraščajočega srednjega razreda 
oziroma buržuazije (Gide 1922; Birchall 2003, v Mazzarol 2009, 14). Uspehom potrošniških 
zadrug v Veliki Britaniji in ameriških kmetovalcev, ki so delovali vzajemno, so sledile 
potrošniške skupine v ZDA, ki so začele oblikovati zveze za varstvo potrošnikov. Podobno je 
bilo v Rusiji, kjer je v času revolucije delovalo 7000 kmetijskih in 53.000 potrošniških 
zadrug, 16.000 podeželskih kreditnih združenj ter 4000 obrtniških in storitvenih zadrug 
(Williams 2007, 20). 

Med letoma 1930 in 1950 sta velika gospodarska kriza in druga svetovna vojna mešano 
vplivali na gibanje, ki je v drugi polovici 20. stoletja nadaljevalo z uspehi in se razširilo v 
skoraj vse države ter na podlagi demokratičnosti, enakosti in pravičnosti nadaljevalo 



 

17 

dejavnost nepolitičnega, mirnega in ekonomsko racionalnega pristopa (Mazzarol, Limnios in 
Reboud 2014, 9). Vzpon sovjetskega komunizma v Rusiji in desničarski odgovor fašistične 
Italije, Španije, Nemčije in številnih drugih satelitskih držav v letih med 1920 in 1930 sta 
povzročila politični pritisk na zadružno gibanje, pri čemer si je država podredila številne 
zadruge, ki so izgubile svojo neodvisnost (Mazzarol, Limnios in Reboud 2014, 9). Velika 
gospodarska kriza v ZDA (prav tam) je bila priča ponovnemu interesu za zadruge kot 
alternativi strukturi IOF, po drugi svetovni vojni pa se je zadružništvo še enkrat začelo širiti v 
Evropi, Severni Ameriki in Aziji kot način pomoči za ekonomski razvoj podeželskih 
skupnosti (Mazzarol 2009, 14). Tako je bilo leta 1950 zadružništvo prisotno v 134 državah in 
pozneje leta 1984 v 165 državah (Williams 2007, 1). Williams (2007, 21) ugotavlja, da je 
izobilje v šestdesetih letih 20. stoletja v ZDA spodbudilo nov val zadružne aktivnosti, ki je 
kot alternativo koncentraciji bogastva iskala novo ekonomsko ureditev za pravičnejšo 
razdelitev nacionalnih virov in tako postala novo upanje za tedanjo generacijo.  

Zadružno gibanje je bilo že od svojih začetkov prepoznano kot ekonomsko-socialni 
mehanizem za doseganje temeljnih sprememb, v središču katerega je ideološko nasprotje 
hiperkonkurenčnosti in sistemu svobodnega poslovanja z maksimizacijo dobička, zadruge pa 
kot orodje za krepitev blaginje širše skupnosti (Mazzarol 2009, 15). Mazzarol (2009, 14) 
navaja, da lahko zgodovino zadružnega gibanja razdelimo v štiri faze: na obdobje 1840–1870 
z vzponom zadrug kot uspešne in učinkovite družbe, ki je zmožna ublažiti ekonomske stiske; 
obdobje 1870–1930, ko so globalno razširjene proizvodne in potrošniške zadruge ter kreditne 
in zavarovalne vzajemne družbe kot mehanizem buržoazije krepile njeno ekonomsko moč; 
obdobje 1930–1950 z veliko gospodarsko krizo in drugo svetovno vojno, ki sta negativno 
vplivali na zadružno gibanje, ter na obdobje od leta 1960 do danes, ko je zadružno gibanje 
ponovno zrastlo, še posebej v devetdesetih letih 20. stoletja. 

2.3 Zgodovina zadružništva na Slovenskem 

Družbene in gospodarske spremembe v 19. stoletju v Evropi so vplivale na oblikovanje 
zadružnega gibanja tudi na Slovenskem. V nasprotju s prvimi v Evropi6 so bile na 
Slovenskem najprej ustanovljene posojilne oziroma kreditne zadruge. Kot ugotavlja Lazarević 
(1994, 14), je bil vzrok temu pomembnost vprašanja virov financiranja za prestrukturiranje 
slovenske gospodarske podobe, kar je za nerazvite mreže bančnih in drugih finančnih 
institucij predstavljalo pomemben inovacijski dejavnik v gospodarskem udejstvovanju 
prevladujočega dela slovenske populacije. Inovacijska vloga (prav tam) kreditnega 
zadružništva ni bila samo v ekonomskem vidiku, ampak je z uveljavitvijo slovenščine kot 
poslovnega jezika vsebovala tudi kulturni element. Ukinitev fevdalnega družbenega reda, 
nastop modernega denarnega gospodarstva brez cehovske ureditve in posledice 
industrializacije so vodile kmete in obrtnike v nov prisiljen položaj prodaje blaga pod 
                                                
6 Glej Zgodovina zadružništva, poglavje 2.2. 
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oderuškimi pogoji izposojenega denarja (CECOP-CICOPA Europe 2016, 3). Tranzicija v 
denarno gospodarjenje je najbolj prizadela najštevilnejši sloj drobnogospodarskega sektorja, 
kmete, obrtnike in majhne trgovce (Lazarević 1994, 12). Rešitev so obrtniki iskali tudi v 
združevanju v zadruge, kjer sta se akumulirala kapital in proizvodnja, kar je omogočalo 
organizirano nastopanje na trgu in večjo dejavnost (OZS 2009, 19), oziroma kot ugotavlja 
Lazarević (1994, 12), se je zadružništvo ponujalo kot možni in dejanski odgovor na 
premostitev vrzeli kapitalističnega gospodarjenja. Na podlagi vzajemnosti (prav tam), 
solidarnosti in samopomoči bi v obliki proizvodnih, prodajnih in nabavnih zadrug 
organizirano nastopali na trgu, kreditne zadruge pa bi to finančno podprle, kar bi predstavljalo 
zaokrožen gospodarski sistem.  

Perovšek (1998, 5) ugotavlja, da je bil nemški liberalec Franz Hermann Schulze-Delitzsch 
prvi, ki je poskušal rešiti t. i. socialni problem, ki sta ga že v 19. stoletju priznavala evropski 
in nemški liberalizem in se je pojavljal kot posledica forsirane industrializacije. Zasnoval je 
sistem konzumnih, surovinsko-nabavnih, kreditnih in produkcijskih zadrug, katerih namen je 
bilo povezovanje med siromašnimi delavci in obrtniki, da bi povezana gospodarska 
prizadevanja porazgubljenih sil zagotovila boljše pogoje. S tem bi se uveljavilo tudi načelo, 
da tistega, kar posameznik ne more uresničiti sam, uresniči v povezavi z drugimi, v čemer je 
po mnenju Perovška (prav tam) jasno zagovarjal načelo solidarne samopomoči in s tem 
utemeljeval bistvo svojega zadružnega sistema. Tako naj bi bilo njegovo glavno vodilo doseči 
vse iz lastne moči in nič na podlagi dobrodelnosti ali z državno pomočjo, njegove zadruge pa 
naj ne bi odpravile, ampak popravile kapitalistični gospodarski sistem (prav tam, 6). Njegovo 
prizadevanje je prispevalo, da so bile vse vrste zadrug, ki jih je zasnoval z uveljavitvijo 
zadružnega zakona leta 1867, formalnopravno izenačene s trgovskimi, delniškimi in 
komanditnimi družbami. Zadružništvo se je tako razvijalo tudi v Avstro-Ogrski monarhiji kot 
način, ki naj bi drobnogospodarskemu sektorju olajšal prilagoditev kapitalistični ekonomiji 
(prav tam). 

Perovšek (1998, 6) navaja, da sta zadružništvo Schulze-Delitzschevega tipa na Slovenskem 
vpeljala politik dr. Josip Vošnjak in njegov brat ing. Mihael Vošnjak. Avsec (2012, 3) to 
obdobje označuje kot prvo razvojno obdobje, ki je trajalo od leta 1856 do leta 1892. Po 
neuspelih poskusih je Josipu Vošnjaku leta 1872 uspelo ustanoviti slovensko posojilnico v 
Ljutomeru, kar označujemo za začetek zadružništva pri nas (Avsec in Jakuš 2002, 3; ZZS 
2016, 16; Lazarević 1994, 15) in Štajersko za zibelko slovenskega zadružništva. Naslednje 
leto pa je nastala tudi prva slovenska zadruga Posojilnica pri Sv. Jakobu v Rožni dolini na 
Koroškem (Perovšek 1998, 8). Pod takratno Avstro-Ogrsko je bil leta 1873 sprejet prvi Zakon 
o pridobitnih in gospodarskih zadrugah, ki je med drugim opredeljeval in urejal predpise za 
registracijo zadrug. OZS (2009, 20) omenja, da so bile prve obrtne zadruge ustanovljene že 
prej, tako so že leta 1826 mizarji v Ljubljani ustanovili prvo obrtniško-prodajno zadrugo. 
Avsec (2012, 2) in OZS (2009, 20) navajata, da je prva obrtniška kreditna zadruga, Obrtno 
pomožno društvo v Ljubljani, ustanovljena že leta 1856, sprejela Schulze-Delitzscheva 
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pravila leta 1874 (Perovšek 1998, 10). Perovšek (prav tam, 8) ugotavlja, da so bile takratne 
posojilnice ustanovljene po načelih Schulze-Delitzscha. Pionirji zadružništva in zadružni 
zakon so dali zagon ustanavljanju novih zadrug, saj jih je bilo leta 1884 že štiriindvajset 
(Avsec in Jakuš 2002, 3). Po glavnem pobudniku, J. Vošnjaku, se je z razvojem zadružnega 
gibanja začel aktivno ukvarjati njegov brat Mihael. Kot požrtvovalen in idealen propagator je 
vodil slovensko zadružno gibanje (Schauer 1937; v Perovšek 1998, 9) ter dal pobudo za 
ustanovitev Zveze slovenskih posojilnic, ki je bila ustanovljena leta 1883 in velja za prvo 
zadružno zvezo pri nas (ZZS 2016, 16).  

M. Vošnjak je z ustanavljanjem kreditnih zadrug želel doseči gospodarsko samostojnost in 
neodvisnost slovenskega naroda nasproti nemškemu kapitalu, pri čemer je izbral Schulze-
Delitzschev način, ga prilagodil lokalnim razmeram ter se pri tem zgledoval tudi po 
Raiffeisnovem zadružnem modelu (Perovšek 1998, 9). Zaradi kmetijske krize na prelomu 
stoletja so številni kmetje reševali težave z vstopanjem v nove kreditne zadruge. S 
povečanjem števila kreditnih zadrug, ki delujejo na podlagi gospodarske samopomoči in 
demokratične uprave članov, je uspelo gibanju znižati obrestne mere in zagotoviti kmetom 
dostop do kreditov (Avsec in Jakuš 2002, 4) ter, kot navaja Perovšek (1998, 9), so zadruge 
postale prave trdnjave slovenstva. Financirale so (prav tam) slovensko trgovino, obrt, 
industrijo in tudi kmetijstvo ter tako pospeševale razvoj modernih gospodarskih panog in 
zbirale denar za razvoj slovenskega podjetništva, gradile narodne domove za zatočišča 
slovenskih kulturnih, socialnih in politično-nacionalnih organizacij ter omogočile šolanje 
poznejšim najzaslužnejšim narodnim borcem. Kot ugotavlja Perovšek (1998, 10), so bile te 
zadruge bolj kapitalističnega kot socialnega značaja, saj naj bi bile glavne naloge posojilnic 
zbirati prihranke in ustvarjati močne rezerve, ne pa predvsem zadostiti kreditnim potrebam 
šibkih gospodarskih slojev, zlasti kmečkega stanu, zato Schulze-Delitzscheva zadružno-
gospodarska načela niso imela večjega vpliva med obrtništvom. 

Z ustanovitvijo Katoliškega političnega društva v Ljubljani leta 1890 ter I. slovenskim 
katoliškim shodom leta 1892 se je začela nova zadružna akcija, ki je iz gospodarsko-političnih 
razlogov hotela odvzeti primat liberalcem na področju zadružništva ter se je zavzemala 
predvsem za kmečki stan in za uveljavljanje Raiffeisnovih poslovnih načel, ki so bila za 
razliko od Schulze-Delitzschevih prilagojena razmeram, v katerih prevladuje kmečki element 
(Perovšek 1998, 11). To predstavlja drugo razvojno obdobje, ki je trajalo od leta 1892 do leta 
1918 (Avsec 2012). S tem se je začelo razvijati krščansko-socialno gibanje, katerega nosilec 
in ideolog je bil socialni reformator dr. Janez Evangelist Krek (Vidovič-Miklavčič 1992, v 
Perovšek 1998, 11). Kot nasprotnik liberalizma se je zavzemal za slovenskega kmeta, ki je bil 
po njegovem steber slovenskega naroda, ter za delavce, za katere je ustanovil Društvo 
katoliških delavcev. Perovšek (1998, 11) ugotavlja, da medtem ko so se »prej snovale 
posojilnice iz nacionalnih nagibov, so se začele odslej ustanavljati zadruge zaradi njihove 
važnosti za socialni preporod in za gospodarsko osamosvojitev izkoriščanih slojev« (Kralj 
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1928; Lazarević 1994). Lazarević ugotavlja (1994, 16), da je bilo tedaj zadružništvo 
pomembna postavka v političnih bojih katoliškega in liberalnega tabora. 

Ob prelomu stoletja se je pojavljalo več zadružnih zvez, ki so se razlikovale tudi po 
prednostnem namenu oziroma usmeritvi delovanja. Ustanovljeni sta bili tudi Zveza kranjskih 
posojilnic, ki je združevala kreditne zadruge, in Gospodarska zveza, ki je združevala 
nedenarne zadruge, kmalu pa sta se združili v enotno Gospodarsko zvezo (Lazarević 1994, 
16), ki je preoblikovana v Zadružno zvezo delovala do likvidacije po drugi svetovni vojni. 
Leta 1898 je J. Krek za svoje zadruge ustanovil centralno Gospodarsko zvezo, ki se je leta 
1903 reorganizirala v Zadružno zvezo, v katero je bilo do leta 1910 vključenih 560 zadrug 
(PDŽ 2017). Na njegovo pobudo je bila leta 1908 ustanovljena ena od prvih zadružnih šol v 
Ljubljani, namenjena vzgoji zadružnih delavcev (SSM 2016). Perovšek (1998, 12) navaja: 
»To drugo obdobje, ki ga označuje z letom 1895 začeto prehajanje težišča zadružne pobude iz 
Štajerske na Kranjsko, je bilo bolj pestro in plodno kot prvo ter traja do konca prve svetovne 
vojne.« Lazarević (1994, 14) pa ugotavlja, da lahko zadružništvo do prve vojne razdelimo na 
dve obdobji, na narodnostno in socialno fazo.  

Leta 1918 je poslovalo več kakor 1000 zadrug najraznovrstnejših oblik (Lazarević 1994, 14). 
S tem letom se je začelo tretje razvojno obdobje, ki je trajalo do leta 1945 (Avsec 2012, 5). 
Obe vojni in tudi velika gospodarska kriza so negativno vplivale na razvoj zadružništva, 
čeprav je bilo do konca leta 1937 ustanovljenih že skoraj 1700 zadrug, med katerimi je bilo 
največ kreditnih in kmetijskih (Lazarević 1994, 14). Po prvi svetovni vojni je prišlo do nove 
državnopolitične ureditve, povojne inflacije, neugodne menjave denarja, izgube trgov (Avsec 
in Jakuš 2002, 4) ter razpustitve predvojnih zadrug in podržavljenja premoženja (CECOP-
CICOPA Europe 2016, 2). V naporu zagotavljanja stalne kakovosti pri potrošniških, 
proizvodnih, prodajnih in nabavnih zadrugah in spodbujanja najprej kreditnih in kmetijskih 
zadrug vidi Lazarević (1994, 15) vzrok nezadostnega razvoja nedenarnih zadrug. Leta 1937 je 
prenehal veljati Zakon o pridobitnih in gospodarskih zadrugah iz leta 1873, ki je bil 
nadomeščen z uveljavitvijo jugoslovanskega Zakona o gospodarskih zadrugah in drugih 
zakonov, ki so veljali za posamezne vrste zadrug (OZS 2016,1). Lazarević navaja (1994, 12), 
da so se do leta 1937 zadruge pri Slovencih ločevale tudi glede na organizacijska načela in so 
predstavljale tri velike sisteme: Schulze-Delitschev, Raiffeisnov in rochdalski zadružni 
sistem, ki so se med seboj razlikovali po izhodišču oziroma po tem, katerim družbenim slojem 
je bil sistem namenjen. Čeprav je to (prav tam,12) preveč posplošeno, bi lahko rekli, da je 
prvega uporabljalo meščanstvo, drugega kmetje in tretjega delavstvo.7 Tako so si tabori, ki jih 
je združevalo zadružno gibanje, nasprotovali in so stali na nasprotnih bregovih, ter kot 
ugotavlja Lazarević (1994, 15), je politična razklanost povzročala tudi zadružno razklanost in 
drobljenje zadružnih sil. V sklepni misli se Lazarević (1994, 18) sprašuje, v kolikšni meri je 
zadružništvo v zgodovini upravičilo velike upe in pričakovanja o odpravi oziroma preseganju 

                                                
7 Glej Lazarević 1994 za podrobnejšo obravnavo razlik med tremi sistemi. 
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učinkov vsemogočnih zakonitosti kapitalističnega gospodarjenja, in ugotavlja, da je imelo 
kreditno zadružništvo pomembno vlogo, rezultati nedenarnega zadružništva pa niso bili tako 
zaznavni.  

Leta 1946 je začel veljati prvi povojni temeljni Zakon o zadrugah, ki je veljal za vse vrste 
zadrug. Z namenom zavarovanja zadružnega premoženja in njegovega preoblikovanja v 
skladu z novim družbenim redom, v katerem je zadružništvo postalo opora državnemu 
gospodarskemu sektorju, je Slovenski narodnoosvobodilni svet (SNOS) ustanovil Iniciativni 
zadružni odbor za Slovenijo (Avsec in Jakuš 2002, 4) V tem času je z likvidacijo kreditnih 
zadrug, nacionalizacijo in podobnimi ukrepi velik del državnega premoženja prešel v last 
države (prav tam). Kot ugotavlja Kovačič (1999, 14), sta se s tem spremenila lastniški značaj 
in pravna podlaga zadružni samoupravi članov, v nadaljnjem razvoju pa je članstvo vse bolj 
izgubljalo svoj pomen. Avsec označuje obdobje v letih med 1945 in 1991 kot četrto razvojno 
obdobje8 in povzema (2012, 6) obdobje državnoplanskega sistema v obdobju 1945–1953 z 
likvidacijo predvojnih zadružnih zvez in podržavljenjem njihovega premoženja, likvidacijo 
kreditnih zadrug ter razvojem obnovitvenih in nabavno-prodajnih zadrug. Kljub podržavljenju 
je večina kmetijskih zemljišč in gozdov ostala v zasebni lasti in zadružništvo je leta 1956 
beležilo 695 kmetijskih zadrug, ki so imele 126.000 članov (ZZS 2014b). V šestdesetih letih 
20. stoletja so novi predpisi izenačili kmetijske zadruge s podjetji ter spodbujali k 
ustanavljanju velikih družbenih posestev in kmetijskih kombinatov, pri čemer so bile 
zadružne zveze razpuščene, začel pa se je proces spajanja zadrug s podjetji in število zadrug 
se je bistveno zmanjšalo (Avsec in Jakuš 2002, 4). Avsec in Jakuš nadaljujeta (prav tam), da 
je v obdobju 1961–1969 prišlo do razvoja nelastninske koncepcije družbene lastnine, kar je 
imelo negativne posledice za razvoj zadružništva. Zadruge so izgubile upravljavske in 
premoženjske pravice do nekdanjih zadružnih podjetij, ekonomska politika je dajala prednost 
podjetjem in samostojne zadružne zveze so prenehale delovati. Poročilo CECOP-CICOPA 
Europe (2016, 3) navaja, da je v šestdesetih letih 20. stoletja Jugoslavija razvila družbeno 
lastnino, kar je spodbudilo razvoj kmetijskih zadrug, vendar je bilo slednjega treba 
uravnovesiti z razvojem drugih sektorjev v korist drugih družbenih skupin. Tako se je število 
kmetijskih zadrug ob koncu šestdesetih let zmanjšalo tudi z združitvami in štelo 78 zadrug s 
skupaj 48.713 članov (prav tam). 

Obdobje od konca druge svetovne vojne pa do konca šestdesetih let 20. stoletja je bilo za 
zadruge precej negotovo. Šele dogodki proti koncu šestdesetih let so kazali željo po ponovni 
vzpostavitvi zadružnega delovanja. Leta 1966 je bil sprejet Zakon o zadrugah, v letu 1971 je 
prišlo do razvoja Zveze kreditno-hranilnih služb (HKS) ter iskanja možnosti za širitev 
zadružništva (Avsec 2012, 6). ZZS je ponovno ustanovil kmetijske in gozdarske organizacije 
leta 1972 (ZZS 2016, 16), takrat je bil sprejet tudi Zakon o kmetijskih zadrugah, čemur je 
sledila postopna krepitev položaja članov v zadrugah. Prvi Zakon o zadrugah, ki je urejal 

                                                
8 Glej Avsec in Štromajer 2015 za podrobnejšo predstavitev razvojnih obdobij. 
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postopke za vračilo zadružnega premoženja in sodelovanje zadrug v lastninskem 
preoblikovanju podjetij v samostojni Republiki Sloveniji, je bil sprejet leta 1992 ter je bil 
spremenjen leta 1993, to je tudi začetek zadnjega petega razvojnega obdobja (Avsec 2012, 7). 
ZZS je postal v tem času enakopravni član ICA in je imel v tem obdobju uveljavljanja tržnega 
gospodarstva pomembno vlogo, saj je sprožil pobude in pripravil ustanovitev Slovenske 
zadružne kmetijske banke (1990), Zadružne kmetijske družbe (1991), Zadružne turistične 
agencije VAS (1991), pozneje pa je bila ustanovljena pooblaščena družba za upravljanje – 
Kmečka družba (1994) (Avsec in Jakuš 2002, 4). Konec leta 2000 (prav tam, 7) je bilo v 
Sloveniji registriranih 544 zadrug, število zaposlenih v zadrugah članicah ZZS pa se je v 
primerjavi z začetkom devetdesetih let 20. stoletja skoraj prepolovilo. Zakon o zadrugah je bil 
spremenjen leta 2007, vendar je leta 2009 novela Zakona o zadrugah uvedla evropsko 
zadrugo, ukinila zadružno revizijo ter za domače zadruge prinesla nekatere novosti (ZZS 
2016, 17). Leta 2010 je Zakon o socialnem podjetništvu priznal zadruge kot obliko socialnega 
podjetja. 

2.4 Zadružništvo v Sloveniji danes 

Na podlagi dolgoletne tradicije se je na Slovenskem uveljavil pojem zadruge, ki se danes 
uporablja tudi v pravnem redu. Kljub temu se za poimenovanje zadrug vse pogosteje pojavlja 
tudi izraz kooperativa9 (angl. co-operative, cooperative). Potokar (2002) navaja, da v 
slovenščini avtorji uporabljajo oba izraza, pri čemer je bolj priljubljen izraz kooperativa, še 
posebej, kadar je govora o tujih zadrugah ali o zadrugah, ki nastajajo danes in nimajo dolge 
tradicije delovanja (v Inkret 2016, 47). Tako naj bi se uveljavil predvsem zato, da bi se 
ponovno pojavljanje ideje zadružništva ločilo od (izključno kmetijskih) zadrug v obdobju 
socializma, in morda tudi zato, da se sodobna ideja zadružništva v Sloveniji ne pojavlja kot 
del naše tradicije, temveč kot oblika delovanja, uvožena iz »boljšega sveta« (prav tam). 
Dülfer (1995) navaja, da je treba formalizirane oblike sodelovanja, ki jih z institucionalne 
plati lahko s sociološkim poimenovanjem zajamemo kot »kooperative«, razlikovati od 
zadruge kot pravne oblike, ki je ožji pojem (Avsec 1999, 42).  

* zádruga tudi zadrúga: 1. združenje za opravljanje ali organiziranje kake dejavnosti, 
navadno gospodarske; 2. zastar. druščina, družba. (SSKJ 2017). 

* kooperatíva: redko zadruga (SSKJ 2017) 

Od leta 1990 se zadružna oblika lahko uporablja v kateremkoli gospodarskem sektorju, in kot 
ugotavljata v poročilu Spear in Galera (2010, 13), je zadružna oblika najbolj razširjena v 
sektorju kmetijstva in gozdarstva in tudi večina članov so kmetje. Temeljna dejavnost 
kmetijskih in gozdarskih zadrug v Sloveniji je usmerjena v odkup kmetijskih pridelkov 

                                                
9 V magistrski nalogi uporabljamo izraz zadruge. 
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(mleka, grozdja, krompirja, klavnega goveda, vrtnin, žita, lesa in hmelja), razširja pa se na 
predelavo hrane in prodajo živil (prav tam) ter je nadgrajena s trgovanjem z mešanim blagom, 
ki oskrbuje podeželsko prebivalstvo z repromaterialom, fitofarmacevtskimi sredstvi, semeni, 
mineralnimi gnojili in močnimi krmili (ZZS 2016, 19). 

V poročilu CECOP-CICOPA Europe (2016, 4) ugotavljajo, da ima slovenska vlada velik 
interes za razvoj zadrug, kar se kaže tudi v imenovanju državnega sekretarja v ta namen. 
Številne zadruge (prav tam) naj bi ustvarile močno povezavo z nevladnimi organizacijami, 
med mladimi pa naj bi obstajal vse večji interes za zadružni model predvsem v določenih 
dejavnostih, kot so ustvarjalne umetnosti, strokovno visoko kvalificirani poklici (oblikovalci, 
prevajalci, arhitekti itd.), oskrba z ekološko hrano in turizem. V preglednici 2 je prikazano 
število registriranih zadrug po področjih v obdobju 2013–2017, kjer je razvidno, da se je 
število registriranih zadrug povečalo za 23,5 %. Pospeševanje razvoja zadružništva z ukrepi 
gospodarske politike RS je opredeljeno tudi v 3. členu ZZad. Zadruge (prav tam) imajo tako 
lahko posebne olajšave pri svojem poslovanju in so upravičene do državnih pomoči. V 
poročilu CECOP-CICOPA Europe (2016, 4) navajajo, da so začetni pogoji za ustanovitev 
zadruge precej spodbudni (v pogledu osnovnega kapitala in najmanjšega števila ustanovnih 
članov), vendar na drugi strani obstaja pomembna ovira, ki preprečuje uspeh v fazi zagona in 
sposobnost preživetja na trgu, in sicer dostop do posojil. Da razvoj zadrug ni bil zadosti 
podprt, ugotavljata tudi v poročilu Spear in Galera (2010, 14). Tako naj bi bile zadruge, ki 
delujejo na drugih področjih, z izjemo gozdarstva in kmetijstva, mnenja, da ne poslujejo pod 
enakimi pogoji kot zasebne družbe z omejeno odgovornostjo. V preglednici 2 povzemamo 
registrirano število zadrug po razredih Standardne klasifikacije dejavnosti – SKD v obdobju 
2013–2017 v Sloveniji. 

Preglednica 2: Registrirane zadruge v Sloveniji v obdobju 2013–2017 

 Število zadrug* 
Področje dejavnosti 2013 2014 2015 2016 2017 

A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 85 87 85 90 91 

B – Rudarstvo 2 1 1 1 1 

C – Predelovalne dejavnosti 33 33 34 37 37 

D – Oskrba z električno energijo, plinom in paro 2 2 2 2 7 

E – Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje 
okolja 

11 13 15 18 12 

F – Gradbeništvo 21 19 16 17 17 

G – Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil 96 101 110 119 118 

H – Promet in skladiščenje 7 6 5 5 5 

I – Gostinstvo 4 5 4 4 6 

J – Informacijske in komunikacijske dejavnosti 5 5 7 12 11 

K – Finančne in zavarovalniške dejavnosti 2 2 2 3 19 

L – Poslovanje z nepremičninami 49 41 38 38 37 



 

24 

 Število zadrug* 
Področje dejavnosti 2013 2014 2015 2016 2017 

M – Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 27 31 35 46 31 

N – Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 7 6 7 14 14 

O – Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne 
varnosti 

3 4 4 5 5 

P – Izobraževanje 2 2 3 13 13 

Q – Zdravstvo in socialno varstvo 4 7 6 10 10 

R – Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 1 4 5 8 8 

S – Druge dejavnosti 5 7 8 9 10 

U – Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles - - - - - 

Skupaj 366 376 387 452 452 

* Za obdobje 2013–2016 je povzeto stanje na dan 31. december, za leto 2017 pa stanje na dan 9. 
marec 2017. 

Vir: AJPES (2017a; 2017b). 

V Sloveniji je bilo na dan 9. marec 2017 registriranih 45210 zadrug (AJPES 2017b). Največ 
zadrug je bilo registriranih v Osrednji slovenski regiji (97) in Podravski regiji (94) 
(preglednica 3). Po pravnoformalni obliki11 je bilo 116 zadrug brez odgovornosti (z.b.o.) in 
328 zadrug z omejeno odgovornostjo (z.o.o.). Po osrednji dejavnosti prevladujeta G – 
Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil (118) ter A – Kmetijstvo in lov, 
gozdarstvo, ribištvo (91), sledita C – Predelovalne dejavnosti (37) in L – Poslovanje z 
nepremičninami (37). 

Preglednica 3: Število registriranih zadrug v Sloveniji na dan 9. marec 2017 po regijah 

Regija Število registriranih zadrug 

Gorenjska 39 

Goriška 23 

Jugovzhodna Slovenija 28 

Koroška 15 

Obalno-kraška 33 

Osrednje-slovenska 97 

Podravska  94 

Pomurska 37 

Posavska 18 

Primorsko-notranjska 11 

Savinjska 49 

Zasavska 8 
                                                
10 74 zadrug je bilo v stečaju ali likvidaciji. 
11 V izpisu PRS so štiri zadruge po pravnoformalni obliki označene samo kot zadruge, dve kot 
kmetijski zadrugi ter po ena stanovanjska in obrtna zadruga. 
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Regija Število registriranih zadrug 

Skupaj 452 

Vse zadruge so konec leta 2014 predstavljale le 0,5 % vseh poslovnih subjektov v Sloveniji 
(Avsec in Štromajer 2015, 43), in kot ugotavljata v poročilu Spear in Galera (2010, 13), je 
težko oceniti gospodarske in socialne posledice različnih vrst zadrug, saj statistična baza vodi 
samo podatke o številu registriranih zadrug in ne prispevka h gospodarski rasti ločeno od 
drugih organizacij. ZZS (2016, 19) navaja, da imajo slovenske zadruge v lasti več kot 350 
trgovin, s katerimi oskrbujejo podeželje ter prispevajo k njegovi ohranitvi in poseljenosti, saj 
zaposlujejo približno 3000 ljudi. Tako so kmetijske in gozdarske zadruge pomembne lastnice 
slovenske živilskopredelovalne industrije, ki skrbijo za dolgoročni odkup kmetijskih 
pridelkov ter zagotavljajo sledljivost pridelave kakovostne in varne hrane za potrošnika (prav 
tam). Tako so zadruge pomemben člen prehranske verige v Sloveniji, ki poteka od kmeta, 
zadruge, živilskopredelovalne industrije in trgovine do potrošnika ter predstavlja tri četrtine 
odkupa in prodaje vse slovenske hrane, pridelane na kmetijah (ZZS 2016, 20). V preglednici 4 
je vidno, da 206 zadrug nima zaposlenih, medtem ko za 117 zadrug ni podatka o številu 
zaposlenih. Največ zadrug (81) ima enega do devet zaposlenih (AJPES 2017b) in prevladujejo 
na področjih dejavnosti G (26 zadrug) in A (18 zadrug). V skupinah, ki imata zaposlenih med 
10 in 49 zaposlenih ter 50 in 99 zaposlenih, prav tako prevladujejo zadruge na področju G. Na 
tem področju so registrirane tudi vse zadruge, ki imajo po podatkih AJPES (2017b) 100 ali 
več zaposlenih (preglednica 4). 

Preglednica 4: Število zaposlenih v zadrugah v Sloveniji, 2017 

Število zaposlenih Število zadrug 

Ni podatka o številu zaposlenih 117 

0 zaposlenih 206 

Od 1 do 9 zaposlenih 81 

Od 10 do 49 zaposlenih 29 

Od 50 do 99 zaposlenih 10 

Od 100 do 149 zaposlenih 5 

Od 150 do 199 zaposlenih 3 

Od 200 do 249 zaposlenih 1 

Skupaj 452 

Pravni okvir za delovanje zadrug12 

Splošna ureditev zadrug v Sloveniji je vsebovana v Zakonu o zadrugah, nazadnje 
spremenjenem leta 2009. Ta ureja določbe statusnopravnega značaja zadruge, ki se med 

                                                
12 Za podrobnejšo analizo glej Analiza zakonodajnega okolja (CECOP-CICOPA Europe 2016, 26) in 
Zakon o zadrugah z uvodnimi pojasnili (Avsec in Žerjav 2010). 
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drugim nanašajo na določila glede ustanovitve, članstva, organov,13 premoženja, prenehanja, 
statusnega preoblikovanja in preoblikovanja drugih pravnih oseb v njej ter tudi glede 
zadružne zveze, firme, sedeža, dejavnosti, zastopanja in vpisa v register, sodelovanja zadrug 
pri lastninskem preoblikovanju podjetij in vračilu podržavljenega zadružnega premoženja 
(ZZS 2016, 8). Delovanje zadrug (prav tam) je določeno tudi z drugimi zakoni, in sicer z 
Zakonom o gospodarskih družbah, Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju, 
Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju ter 
Zakonom o socialnem podjetništvu. 

Zzad v 1. členu opredeljuje, da je zadruga »organizacija vnaprej nedoločenega števila članov, 
ki ima namen pospeševati gospodarske koristi in razvijati gospodarske ali družbene 
dejavnosti svojih članov ter temelji na prostovoljnem pristopu, svobodnem izstopu, 
enakopravnem sodelovanju in upravljanju članov«. Žerjav (2014) navaja, da je ravno namen 
zadruge tisti specifični element, po katerem se zadruga najbolj razlikuje od gospodarskih 
družb in drugih nezadružnih pravnoorganizacijskih oblik. 

V poročilu CECOP-CICOPA Europe (2016, 26) ugotavljajo, da ta opredelitev ne odraža 
mednarodne opredelitve zadrug v skladu z Izjavo ICA o zadružni identiteti, ki je v celoti 
vključena v Priporočilo MOD št. 193 o pospeševanju zadrug in bi jo kot tako veljalo 
upoštevati. V 5. členu Zzad je navedeno, da se zadruga ustanovi s sprejetjem akta o 
ustanovitvi, ki med drugim vsebuje tudi sklep o sprejemu zadružnih pravil.14 Tako v 6. členu 
Zzad, ki opredeljuje glavna področja, ki jih urejajo zadružna pravila, in tudi v drugih členih 
zakona ne zasledimo eksplicitne omembe zadružnih vrednot in načel. 

Kot ugotavljajo v ZZS (2016, 9), v Evropski uniji že več desetletij poteka harmonizacija 
prava družb posameznih držav članic, med katerimi je tudi Uredba 1435/2003/ES o statutu 
evropske zadruge – SCE (angl. Societas Cooperativa Europaea), ki opredeljuje evropsko 
zadrugo kot obliko zadruge, ki jo lahko ustanovi pet članov – fizičnih oseb ali družb s 
sedežem v vsaj dveh državah članicah EU. Evropska zadruga je nadnacionalna 
pravnoorganizacijska oblika, ki jo ureja neposredno uredba s ciljem, da zadrugam olajša 
čezmejno organiziranje in poslovanje po zadružnih načelih (Avsec in Žerjav 2010, 13). Po 
tretjem odstavku 1. člena uredbe (prav tam, 14) je glavni cilj evropske zadruge zadovoljevati 
potrebe njenih članov in/ali razvijanje njihovih gospodarskih in/ali družbenih dejavnosti. 
Ohranja uveljavljeno demokratično načelo zadrug en član-en glas in hkrati omogoča včlanitev 
tudi osebam, ki so pripravljene vlagati sredstva v zadrugo zaradi udeležbe pri dobičku, vendar 

                                                
13 ZZad v 14. členu določa organe zadruge, ki so: občni zbor, ki je najvišji organ zadruge, predsednik 
zadruge, nadzorni odbor oziroma najmanj en preglednik in upravni odbor, če ima zadruga deset 
oziroma več članov. Če zadružna pravila tako določajo, ima zadruga lahko še direktorja in druge 
organe. 
14 V Uredbi 1435/2003/ES o statutu evropske zadruge se namesto izraza zadružna pravila uporablja 
izraz Statut (Avsec in Žerjav 2010, 21). 
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omejuje njihov vpliv. Med pogoji za registracijo evropske zadruge je tudi ustrezna ureditev 
udeležbe zaposlenih pri upravljanju.  

2.5 Zadruge v kontekstu socialne ekonomije 

V prejšnjih poglavjih smo predstavili, da so se zadruge začele pojavljati v 18. stoletju ter se 
razvijale in v različnih oblikah utrdile v 19. stoletju. Po Zamagniju (2008, 2) lahko dejstvo, da 
so se pojavile za kapitalistično obliko podjetja, razlagamo z dvema interpretacijama. Prva vidi 
zadružno gibanje kot odgovor na specifičen »neuspeh« kapitalistične oblike podjetja, kot 
»zdravilo« za nekaj, kar poslovna dejavnost ni utegnila zagotoviti, ter zadruge obravnava kot 
izjemo; druga, ki naj bi izhajala tudi iz dela J. S. Milla,15 pa prepoznava v fenomenu napredno 
obliko podjetja (v katero bi se lahko konvergiralo kapitalistično podjetje) v naprednejših 
družbah in šteje zadružno gibanje za aspiracijo tistih, ki delo razumejo kot priložnost za 
samoizpolnjevanje in ne le zgolj kot proizvodni dejavnik.  

Zadruge so se zaradi namena ter ekonomske in hkrati socialne osredotočenosti že v svojih 
prvih oblikah razlikovale od IOF in drugih organizacij, ustanovljenih za korist širše javnosti 
(dobrodelnih ustanov in fundacij) (Battilani in Schröter 2012, 2). Georges Fauquet16 (prav 
tam) je leta 1935 predlagal umestitev zadrug v tretji sektor moderne ekonomije, med javna in 
investicijsko usmerjena podjetja, kar prepoznava tudi EMES (Somerville 2007, 6). V poročilu 
Socialne ekonomije v Evropski uniji, ki ga je na zahtevo Evropskega ekonomsko-socialnega 
odbora pripravil CIRIEC, avtorji ugotavljajo, da se je pojem tretjega sektorja konec 
sedemdesetih let prejšnjega stoletja v Evropi začel uporabljati za imenovanje sektorja, ki je 
med državnim/javnim in kapitalističnim sektorjem, ter se v državah kontinentalne Evrope in 
tudi v drugih državah sveta uporablja kot sopomenka za socialno ekonomijo (Campos in 
Avila 2012, 30). 

Strokovna skupina Evropske komisije za socialno podjetništvo – GECES ugotavlja (2016, 
51), da se na področju socialnih podjetij pogosto pojavljata dva izraza. Prvi je solidarnostna 
ekonomija, ki se nanaša na tiste gospodarske aktivnosti, v katerih imajo družbeni odnosi 
solidarnosti prednost pred individualnimi interesi ali dobičkom. Te organizacije poudarjajo 
politično dimenzijo, vključeno v katerokoli gospodarsko aktivnost, in so prostovoljno subjekt 
demokratičnega delovanja. Drugi izraz je tretji sektor, ki se večinoma uporablja v strokovni 
literaturi za premostitev razlik med številnimi nacionalnimi modeli in se nanaša na 
organizacije, ki niso javne ali zasebne ter usmerjene v dobiček. Ta pojem tako poudari 
vmesno naravo teh organizacij in v večini držav vključuje neprofitne organizacije ter 
izključuje zadruge in druga gospodarsko intenzivna socialna podjetja. 

                                                
15 Principles of Political Economy (1852). 
16 Le secteur co-operative (1935). 
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Čeprav se je identifikacija socialne ekonomije, kot jo poznamo danes, začela v Franciji okoli 
leta 1970 (Campos in Avila 2012, 19), Defourny in Nyssens ugotavljata (2014, 23), da ni 
enotne definicije socialne ekonomije. Pojem pa naj bi vselej vključeval dva ključna vidika: (i) 
služi za opis zasebnih, nekapitalističnih kategorij organizacij s posebnim statusom in pravili, 
ki so zadruge, vzajemne organizacije, združenja in fundacije, ter (ii) vključuje načela in 
vrednote, ki naj bi služili kot inspiracija določenega načina delovanja: neodvisnega 
managementa, ki je bolj kot maksimizaciji dobička namenjen služenju članom ali skupnosti, 
enakosti med člani in demokratičnemu procesu odločanja. GECES (2016, 51) navaja, da 
socialna ekonomija vključuje vse organizacije, katerih glavni cilj je služiti članom ali širši 
skupnosti bolj kot zasledovati dobiček ter temelji na demokratičnem procesu odločanja, ki 
zagotavlja strukturiran pristop pri nadzoru zasledovanja organizacijskih ciljev in vključuje 
zadruge, vzajemne družbe, združenja, socialna podjetja in fundacije. Social Economy Europe 
(na evropski ravni predstavniška institucija za zadruge, vzajemne družbe, združenja in 
fundacije) je za te štiri oblike organizacij v Listini načel socialne ekonomije izpostavila 
naslednje značilnosti, ki opredeljujejo organizacije socialne ekonomije: 
− posameznik in socialni (družbeni) cilji so nad kapitalom, 
− prostovoljno in odprto članstvo,  
− demokratično upravljanje/nadzor, ki ga izvajajo člani,  
− kombinacija interesov članov/uporabnikov in/ali splošnega interesa,  
− varstvo in uporaba načel solidarnosti in odgovornosti,  
− avtonomno upravljanje in neodvisnost od javnih organov, 
− presežki se uporabljajo za uresničevanje/izpolnjevanje ciljev trajnostnega razvoja in 

storitev, ki so v interesu članov ali splošnem interesu. 

CIRIEC predlaga naslednjo delovno definicijo socialne ekonomije (Campos in Avila 2012, 
22): »Socialna ekonomija je skupina zasebnih, formalno organiziranih podjetij z avtonomnim 
odločanjem in prostovoljnim članstvom, ustvarjenih za zadovoljevanje potreb njihovih članov 
prek tržnega sistema tako, da proizvajajo blago in zagotavljajo storitve, zavarovanje in 
finančna sredstva, pri čemer odločanje in morebitno razdeljevanje dobička ali presežka med 
člane nista neposredno povezani s kapitalom ali sredstvi, ki jih prispevajo posamezni člani. 
Ob tem ima vsak član en glas oziroma se uporabljajo demokratični in participativni procesi 
odločanja. Socialna ekonomija zajema tudi zasebne, formalno organizirane organizacije z 
avtonomnim odločanjem in prostovoljnim članstvom, ki ponujajo netržne storitve za 
gospodinjstva in katerih morebitni presežki ne morejo preiti v last gospodarskih subjektov, ki 
le-te ustanavljajo, nadzirajo ali financirajo.«  

CIRIEC (Campos in Avila 2012, 26) navaja, da je enotna kategorizacija zadrug v državah 
Evropske unije subjekt različnih in raznolikih pravnih teles in je lahko težavna, tudi zaradi 
pomanjkanja specifičnih pravnih okvirov. V takih primerih so prav člani tisti, ki vključijo 
operativna pravila v statut, ki omogoča podjetju, da je prepoznano kot zadruga. Po njihovem 
večina zadrug v EU deli skupno identiteto, ki temelji na zgodovinskem poreklu zadružnega 
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gibanja in sprejetosti (v različni meri) operativnih načel, navedenih v statutu evropske 
zadruge. Prav zaradi teh značilnosti zadruge prepoznavajo kot prve in prave gospodarske 
akterje v socialni ekonomiji. 

Zadruge lahko klasificiramo kot gospodarske in socialne družbe (UN 2009; v Gicheru in 
M'Imanyara 2012, 163), in kot ugotavljata Camargo in Ehrenhard (2016, 8), je za boljše 
razumevanje zadruge kot organizacijske oblike treba upoštevati koncept socialnega podjetja 
in hibridne organizacije. To naj bi potrjevalo tudi sedmo zadružno načelo, skrb za skupnost, ki 
podpira idejo vloge zadruge znotraj področja socialnih podjetij (Mazzarol, Limnios in Reboud 
2014, 13). Camargo in Ehrenhard (2016, 8) ugotavljata, da so socialna podjetja pogosto 
označena kot »hibridi«, ki združujejo profitne in neprofitne organizacijske značilnosti in tako 
zasledujejo dvojni namen, za kar živijo v nenehni dvojnosti oziroma v konfliktu ciljev in 
vrednot kot hibridne organizacije. Na drugi strani Mazzarol, Limnios in Reboud (2014, 13) 
navajajo, da umestitev zadruge v tretji sektor oziroma v socialno ekonomijo zaradi socialnega 
namena ni bila primerna, saj je večina zadrug ustanovljena za doseganje bolj gospodarskih kot 
socialnih namenov, njihov hibridni status pa je bolj vir napetosti (Hogeland 2006). Zadružni 
model (prav tam, 14) je tako unikaten poslovni model, hibrid, ki leži nekje med gospodarsko 
usmerjenim IOF in socialno usmerjenimi neprofitnimi organizacijami. Defourny in Nyssens 
(2014, 25) navajata, da je prve temelje za teoretično in empirično konceptualizacijo socialnih 
podjetij postavil EMES, ki je pri tem uporabljal dve skupini kazalnikov: ekonomske in 
socialne. Po njunem mnenju je za prepoznavanje neprofitnih organizacij vse bolj treba 
vključiti še tretjo skupino: kazalnike participativnega upravljanja. Kazalniki naj tako ne bi bili 
pogoji, ki jih mora organizacija izpolniti, ampak jih opazovalec lahko uporabi kot kompas pri 
obravnavi in povezovanju različnih entitet med seboj. GECES (2016, 51) izpostavlja 
pomembnost dejstva, da se pojem socialnega podjetja ne more nanašati na določeno 
konkretno pravno obliko, ampak na široko paleto pravnih oblik, ki si delijo tri skupne 
dimenzije (socialno, podjetniško-gospodarsko in participativno), vendar se razlikujejo v 
drugih.  

Po GECES (2016, 51) je socialno podjetje »akter v socialni ekonomiji, katerega glavni namen 
je bolj družbeni učinek kot ustvarjanje dobička za lastnike ali delničarje. Deluje na podlagi 
zagotavljanja blaga in storitev za trg na podjetniški in inovativen način ter primerno 
uporablja dobiček za dosego socialnih ciljev. Podjetje je upravljano na odprt in odgovoren 
način in še posebej vključuje zaposlene, uporabnike (stranke) in deležnike, na katere vplivajo 
njegove gospodarske aktivnosti.«  

Strokovnjaki vse bolj prepoznavajo, da je eden od ključnih rezultatov zadruge socialni kapital, 
ki ga je zaradi kompleksnosti težko definirati in zato tudi težje izmeriti (Camargo in 
Ehrenhard 2016, 8; Mazzarol, Simmons in Limnios 2014, 33). Obstaja strinjanje (prav tam), 
da so ključni elementi, ki ga sestavljajo: zaupanje (angl. trust), recipročnost (angl. reciprocity) 
in vzajemna korist (angl. mutual benefit). Študija, ki so jo izvedli Sabatini, Modena in Tortia 
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(2014), je izpostavila, da je v ekonomski literaturi zaupanje obravnavano kot eden od temeljev 
ekonomskega razvoja (v Camargo in Ehrenhard 2016, 9). Fukuyama (2001) pa pravi, da 
socialni kapital predstavlja neformalne norme, ki spodbujajo sodelovanje med dvema ali več 
posamezniki. Norme, ki tvorijo socialni kapital, lahko zajemajo vse, od norm recipročnosti 
med dvema prijateljema pa vse do kompleksnih in podrobno izraženih doktrin, kot sta 
krščanstvo ali konfucionizem (v Mazzarol, Limnios in Reboud 2014, 7). Zadruge so tako 
prepoznane kot hibridne organizacije, ki so zmožne generirati ekonomski in socialni kapital 
(Mazzarol, Simmons in Limnios 2014, 31). Ekonomski kapital (prav tam, 31) se lahko meri z 
ustvarjenim bogastvom, delovnimi mesti in premoženjem, socialni kapital pa je težje izmeriti, 
ker ga sestavljajo zaupanje, recipročnost in vzajemna korist ter izhaja iz socialnih odnosov in 
mrež.  

Birchall (2014, 52) s pristopom poslovanja v lasti članov (angl. member owned business – 
MOB) zadružni sektor umesti v kategorijo zasebnega sektorja bolj kot v kategorijo socialne 
ekonomije ali socialnega podjetja. Po njegovem ima ta pristop potencial preoblikovati pomen 
»ekonomskega« tako, da vključuje tudi socialno in deluje po miselnosti, predhodni temu 
razlikovanju.  

2.6 Zadružna identiteta – opredelitev, vrednote in načela 

Rochdalsko društvo se je v zgodovino vpisalo kot prva zadruga, ki je oblikovala seznam načel 
za usmerjanje delovanja in predstavlja temelje današnjih zadružnih načel. Fairbairn (1994, 9) 
navaja, da so ob ustanovitvi sprejeli statut, ki tedaj še ni vključeval členov, pozneje 
prepoznanih kot zadružna načela, ter ga v obdobju do konca 19. stoletja kot odgovor na izzive 
še preurejali in dopolnjevali z načeli in usmeritvami delovanja (prav tam, 19). Rochdalsko 
društvo je v tem obdobju zaradi uspešnosti predstavljalo močno spodbudo drugim v Evropi in 
Severni Ameriki. Leta 1895 so se na kongresu v Londonu zbrali predstavniki zadrug iz držav 
Evrope, Rusije in Severne Amerike ter sprejeli odločitev o ustanovitvi ICA in resolucijo, s 
katero so opisali njen namen (Watkins 1970; v Fairbairn 1994, 23). Šele na kongresu v 
Hamburgu leta 1910 (prav tam, 24) je sprejeti statut vključeval opredelitev zadružnih načel 
kot enega od ciljev ICA, a tedaj ni bilo zapisano, kakšna naj bi ta načela bila. V začetku 20. 
stoletja so zadružni teoretiki preurejali načela ter jih odvzemali in dodajali nova. Načenjali so 
vprašanje vrednot in idealov, ki stojijo za njimi, da bi podrobneje razjasnili, kaj ta v resnici 
pomenijo. Prav to je po mnenju Fairbairna (1994, 24) neizpodbitno dejstvo, ki nakazuje, da so 
rochdalska načela kompleksna in prepletena tradicija, ki ni zaključena, ampak so jih 
posamezne generacije zadružnikov ponovno odkrivale in ustvarjale. V tridesetih letih 20. 
stoletja se je začel pojavljati načelni dogovor o štirih specifičnih idejah, ključnih za 
rochdalsko metodo: demokratično upravljanje, povračilo vložka ali dividende, odprto članstvo 
in poplačilo kapitala v zadrugah z omejenimi obrestmi (prav tam). Prizadevanje oblikovati 
uraden seznam načel je v tridesetih letih 20. stoletja izhajal tudi iz potrebe odgovoriti na vse 
večjo konkurenco in politične pritiske, saj so stranke ter nacionalistična in verska gibanja 
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zadruge videli kot mikavne objekte pri doseganju lastnih ciljev (Watkins 1986; v Fairbairn 
1994, 25). Pritisk za pripravo uradnega seznama naj bi tako izhajal tudi iz zadrug 
komunističnih držav, tudi iz zadrug Sovjetske unije, ki so prispevale 43 % prihodkov ICA 
(Watkins 1970; v Fairbairn 1994, 25). To je ICA vodilo (prav tam, 26), da je vse več 
pozornosti namenjala opredelitvi rochdalskih zadružnih načel, ki so jih na XV. Kongresu ICA 
v Parizu leta 1937 združili v sedem načel. Prva štiri so tvorila jedro in temelj zadružne 
identitete in so bila obvezujoča za članstvo v ICA, ostala pa so bila prepoznana kot del 
zadružnega sistema in niso bila pogojena s članstvom. Prva izjava rochdalskih načel, ki jih je 
oblikovala ICA leta 1937, je vsebovala: (1) odprto članstvo, (2) demokratično upravljanje, (3) 
delitev presežkov članom sorazmerno z njihovimi nakupi, (4) omejene obresti na kapital, (5) 
politična in verska nevtralnost, (6) gotovinsko poslovanje in (7) pospeševanje izobraževanja 
(Watkins 1986; v Fairbairn 1994, 26). V poskusu razmejevanja standardov, katerih kršitev bi 
uničila zadružni značaj, in ključnih metod delovanja in organizacije je ICA nakazala, da so 
nekatera načela bolj temeljna od drugih (prav tam). Watkins (1986) je mnenja, da so vsa 
načela bolj praktična pravila, ki ob doslednem upoštevanju zagotavljajo, da bo zadruga 
ohranila zadružni značaj, in če že ne bo vodila do uspeha, bo vsaj preprečila najpogostejše 
vzroke propada (v Fairbairn 1994, 26). Spremembe v obdobju 1930–1960 so pripeljale do 
vključevanja vse več zadrug v ICA, tudi iz drugih držav sveta, in do potrebe po ponovni 
obravnavi rochdalskih načel. Prejšnja ubeseditev naj bi po mnenju komisije omogočala 
poenostavljene in preveč toge razlage, ki so večkrat upoštevale samo »črko«, niso pa videle 
bistva (Watkins 1986; v Avsec 1996, 51). Spremenjeno uradno izjavo o šestih načelih je ICA 
sprejela na XXIII. Kongresu ICA na Dunaju leta 1966. Avsec (prav tam) navaja, da je 
zajemala novo načelo prostovoljnosti, ki je povezano z zahtevo po odprtosti zadruge in z 
dostopnostjo članstva, novo vsebinsko opredelitev demokratične uprave pa ubesedila z 
zahtevo, da morajo biti osebe, ki vodijo poslovanje, »izvoljene in imenovane na način, s 
katerim soglašajo člani, in da te osebe članom tudi odgovarjajo«. Zaradi povezovanja zadrug 
v nove zadruge (prav tam) se je spremenilo tudi geslo o enaki glasovalni pravici, pri katerem 
velja »en član-en glas« za primarne zadruge, upravljanje zadrug druge ali tretje stopnje pa naj 
bi temeljilo na demokratični podlagi v primerni obliki. Najmanj sprememb je doživelo načelo 
o omejenem obrestovanju za zadružne deleže, načelo izobraževanja je v primerjavi s prejšnjo 
ubeseditvijo postalo obvezno, novost pa je predstavljalo načelo o vsestranskem sodelovanju 
zadrug na lokalni, državni in mednarodni ravni; načeli o gotovinskem poslovanju ter politični 
in verski nevtralnosti pa so opustili (Avsec 1996, 52). Obe deklaraciji, 1937 in 1966, sta bila 
poizkusa pojasniti zadružna načela v sodobnem času (ICA 1996a). Čeprav so načela 
narekovala, kaj bi zadruge morale oziroma ne smele početi, so bila na kongresu ICA 
predstavljena kot univerzalna in neločljiva načela, ki imajo enako avtoriteto. V primeru, da 
organizaciji spodleti pri enem od šestih načel, v skladu s komisijo 1963–66 to ni več zadruga 
(ICA 1966; v Fairbairn 1994, 34). 

Podlago za zadnji pregled načel ICA je pripravil Sven Åke Böök iz Švedske, ki je svoje 
ugotovitve »Zadružna načela v spreminjajočem se svetu« predstavil na XXX. Kongresu ICA 
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v Tokiu leta 1992. Podobno kot Laidlaw (1980), ki je opozoril na tri krize zadružnega gibanja: 
kredibilnosti, managersko krizo in ideološko krizo (Birchall 2005, 45), je Böök izpostavil 
krizo zadružne identitete, tudi zato, ker so zadruge v tekmovanju s kapitalističnimi podjetji 
dajale prednost gospodarski učinkovitosti in količinskim rezultatom v škodo demokratičnega 
upravljanja (Avsec 1996, 58). Po njegovem mnenju (prav tam) se je pojavil svojevrsten 
paradoks, da zadruge z višanjem življenjskega standarda in družbene blaginje vse težje 
dokazujejo svoje prednosti. Predlagal je poenotenje na več stopnjah načel: v temeljnih 
vrednotah, temeljni etiki zadružne organizacijske kulture in temeljnih načelih, katerim je 
dodal četrto kategorijo temeljnih globalnih vrednot. Poročilo in ugotovitve je Ian MacPherson 
uporabil pri pripravi listine »Zadružna identiteta«, predstavljene na XXXI. Kongresu ICA v 
Manchestru leta 1995, ki je bila podlaga za zadnjo Izjavo o zadružni identiteti (ICA 1996b). 
Slednja, ki je v veljavi še danes, vsebuje opredelitev, vrednote in načela, njen namen pa je 
usmerjati zadružne organizacije na začetku 21. stoletja (ICA 1996a). Avsec (1996, 59) 
ugotavlja, da je ICA prvič opredelila zadrugo, pri čemer jo je že zdavnaj prehitel ILO, ki je to 
storil že leta 1966. ICA navaja, da so prav te periodične revizije načel vir moči zadružnega 
gibanja, in prikazuje, kako stalno išče načine, da bi zadružno miselnost najbolje udejanila v 
spreminjajočem se svetu (ICA 1996a). Tako načela iz leta 1995 (prav tam) temeljijo na 
filozofskih vidikih, da se zadružno gibanje skozi zgodovino neprestano spreminja, ob tem 
vselej ohranja temeljno spoštovanje do vseh ljudi ter vero v njihovo zmožnost z vzajemno 
samopomočjo izboljšati ekonomski in socialni položaj. Namen listine in eden od glavnih 
razlogov za pripravo Izjave o zadružni identiteti je bil izraziti raznolikost oblik, ki služijo 
različnim potrebam znotraj različnih družb, in hkrati določiti norme, ki naj bi prevladovale v 
vseh zadrugah ne glede na njihovo specifičnost. Tako naj bi enakovredno služila zadrugam v 
vseh ekonomskih, socialnih in političnih okoliščinah ter sprejela raznolikost, ki se je pojavila 
kot odgovor na potrebe, izkušnje in kulturne posebnosti v posameznih zadružnih gibanjih 
(prav tam). V ICA so prepoznane potrebe in prioritete posameznega zadružnega sektorja in 
pripadajoče tradicije upoštevali v listini, ki bi z zagotavljanjem skupnega okvira morala 
spodbujati razumevanje, združeno delovanje in razširitev obzorja vseh vrst zadružnega 
prizadevanja. Spremembe na trgu v letih med 1970 in 1995 so vodile do vse večje konkurence 
tudi z večjimi transnacionalnimi podjetji. Vrednost demokratično upravljanih podjetij v 
interesu ljudi je postala vprašljiva, saj so mednarodni mediji in izobraževalne institucije 
razglašale prevlado podjetij, ki jih nadzorujejo naložbeniki. V tem duhu se je pojavila potreba 
po zagotovitvi jasne vizije, kaj dela zadrugo unikatno in dragoceno, ter kot ugotavlja 
Mazzarol (2015, 6), po potrditvi tega, da so zadružna načela in vrednote temelj tistega, kar 
sestavlja jasno identiteto za zadružne in vzajemne organizacije (angl. co-operative and mutual 
enterprises). V nadaljevanju povzemamo in pojasnjujemo opredelitev, vrednote in načela 
zadruge iz zadnje Izjave o zadružni identiteti (ICA 1996a): 

Opredelitev: »Zadruga je avtonomno združenje oseb, ki se združujejo prostovoljno zaradi 
uresničevanja skupnih gospodarskih, socialnih in kulturnih potreb in hotenj na podlagi 
demokratičnega upravljanja podjetja, ki jim je skupno.« 
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Opredelitev izpostavlja avtonomnost, to je neodvisnost od oblasti (države) in zasebnih 
podjetij, kolikor je to mogoče; združenje oseb, pri čemer so to lahko fizične ali pravne osebe; 
prostovoljnost združevanja, saj članstvo ne sme biti obvezujoče; uresničevanje skupnih 
gospodarskih, socialnih in kulturnih potreb, to je, da so zadruge organizirane z namenom 
individualne in vzajemne koristi; skupno lastništvo in demokratično upravljanje, kar pomeni, 
da je upravljanje demokratično razporejeno med člane. To opredelitev zadruge je prepoznal 
tudi ILO leta 2002 v Priporočilu št. 193 o spodbujanju zadrug (ILO 2002). Opredelitev ne 
predstavlja opisa popolne zadruge in je kvečjemu zastavljena širše, da bi bila v njej 
prepoznana svoboda organiziranja različnih vrst zadrug in tako uporabna pri pripravi 
zakonodaje, izobraževanju članov in pripravi učbenikov. 

Vrednote: »Zadruge temeljijo na vrednotah samopomoči, samoodgovornosti, 
demokratičnosti, enakosti, pravičnosti in solidarnosti. Zadružni člani v skladu z izročilom 
prvih ustanoviteljev verjamejo v etične vrednote poštenosti, odprtosti, družbene odgovornosti 
in skrbi za druge.« 

Samopomoč izhaja iz prepričanja, da lahko spreminjamo svojo usodo in bi si za to morali 
prizadevati, celosten individualni razvoj pa lahko nastopi v sodelovanju z drugimi. S skupnim 
delovanjem in vzajemno odgovornostjo lahko posameznik doseže več, predvsem ko gre za 
vplive na trgu ali v odnosu do države. Hkrati z zadružnim delovanjem posameznik napreduje, 
saj pridobiva veščine in izkušnje, tudi z razumevanjem svojih kolegov, s katerimi vedno 
koristneje prispeva k nadaljnjemu razvoju zadruge. Samoodgovornost pomeni, da člani 
prevzemajo odgovornost za zadrugo, njeno ustanovitev, trajno vitalnost, promocijo med 
družino, prijatelji, znanci in skrb, da ostaja neodvisna od drugih javnih ali zasebnih 
organizacij. Zadruge temeljijo na demokratičnosti in enakosti, pri čemer je osnovna celica 
član, ki je lahko posameznik ali skupina in ima pravico sodelovati, biti obveščen, uslišan in 
vpet v sprejemanje odločitev. Pravičnost se nanaša na pravično obravnavo članov v zadrugi in 
na povračilo v skladu s prispevkom članov zadrugi (navadno preko dividend, določanja 
kapitalskih rezerv, bonitete pri plačevanju obveznosti). Solidarnost zagotavlja, da zadružna 
dejavnost ni zgolj prikrita oblika osebnega interesa, zato je zadruga več kot združenje članov; 
je tudi kolektivna vez. Odgovornost članov je zagotoviti, da: so vsi člani obravnavani čim bolj 
pravično; je splošni interes vselej v zavesti; je vselej prisoten trud za pošteno ravnanje z 
zaposlenimi (ali so člani ali ne) in drugimi nečlani, povezanimi z zadrugo. Solidarnost 
pomeni tudi, da je zadruga odgovorna za skupni interes svojih članov, saj na neki način 
predstavlja finančno in socialno premoženje, ki je v lasti kolektiva kot rezultat skupnega 
delovanja. Nadalje solidarnost pomeni, da člani in zadruge družno stremijo k ustvarjanju 
združenega zadružnega gibanja, lokalno-krajevno, nacionalno, regionalno in mednarodno. 
Sodelujejo, da lahko članom nudijo izdelke in storitve najboljše kakovosti po najnižjih cenah. 
Tako sprejemajo, da obstaja vez med vsemi zadrugami ne glede na njihovo specifičnost. 
Končno je treba poudariti, da je solidarnost vzrok in posledica samopomoči in vzajemne 
pomoči, dveh temeljnih konceptov v središču zadružne filozofije, kar zadruge razlikuje od 



 

34 

drugih oblik gospodarskih organizacij. Drugi stavek opredelitve »Zadružni člani – v skladu z 
izročilom prvih ustanoviteljev …« se nanaša na dejstvo, da je zadružno gibanje imelo na 
svojih začetkih osebnosti s pozitivnimi etičnimi vrednotami in sposobnostmi reševanja 
družbenih vprašanj, njihova misel pa je imela vpliv in bila inspiracija v širšem prostoru. Tako 
ima tudi vsako nacionalno zadružno gibanje ustanovitelje, katerih praktične in etične vrednote 
so velikega pomena, zato so deležni spoštovanja in spomina. Več zgodnjih zadrug 19. stoletja 
je bilo posebej predanih poštenosti, saj so se od drugih na trgu razlikovale tudi zato, ker so 
vztrajale na poštenih merilih, visoki kakovosti in neoderuških cenah. Kakor se je prizadevanje 
za pošteno ravnanje s svojimi člani kazalo v poštenem poslovanju z drugimi, je nagnjenost k 
odprtosti vodila do preglednosti in odprtosti širši javnosti in oblasti. Ostale etične vrednote 
izhajajo iz posebnih odnosov zadrug s skupnostmi, v katerih delujejo: so odprte za člane teh 
skupnosti in zavezane k podpori posameznikov na poti k samopomoči. V duhu tradicije jim je 
bila predana skrb za zdravje posameznika znotraj skupnosti, s čimer so zadruge zavezane biti 
družbeno odgovorne v vseh svojih aktivnostih. Čeprav so poštenost, odprtost, družbena 
odgovornost in skrb za druge vrednote, ki so lahko prisotne v vseh vrstah organizacij, so 
posebno prepričljive in nesporne znotraj zadružne organizacije. 

Načela: »Zadružna načela so smernice, s katerimi zadruge uresničujejo svoje vrednote v 
praksi.« 

Smernice zagotavljajo standarde in merila, so načini ocenjevanja ravnanja, sprejemanja 
odločitev in spodbujajo določena ravnanja ter hkrati omejujejo ali prepovedujejo druga. Pri 
tem je manj pomembno vedeti, ali zadruga sledi načelom dobesedno, in bolj pomembno, ali 
sledi bistvu in viziji vsakega načela. Načela tako niso le seznam, ki ga je treba periodično 
pregledovati, ampak so orodje in navdih za utrditev zadrug v prihodnosti. Načela oblikujejo 
jedro zadruge in so med seboj povezana. Tako je treba ocenjevati, kako jih zadruge 
upoštevajo kot celoto, in ne soditi izključno na podlagi enega načela. Prva tri načela se 
nanašajo na interno dinamiko, tipično za zadrugo, zadnja štiri pa vplivajo tako na interne 
operacije kot zunanje odnose zadruge. 

»1. načelo – Prostovoljno in odprto članstvo: Zadruge so prostovoljne organizacije, 
odprte za vse osebe, ki so zmožne uporabljati njihove storitve in pripravljene prevzeti 
članske obveznosti, brez spolnega, družbenega, rasnega, političnega ali verskega 
razlikovanja.« 

Prvo načelo poudarja pomembnost prostovoljne izbire za zadružništvo. Smisel tega načela je 
bolj v tem, da osebe prevzamejo aktivno in odgovorno vlogo, ki bi morala temeljiti na jasnem 
razumevanju zadružnih vrednot (Hoyt 1996). V načelu je z odprtostjo za vse osebe ubesedena 
zaveza zadruge, da bo prepoznavala in priznavala temeljno dostojanstvo vseh ljudi ne glede 
na razlike med njimi. Kot navaja Nose (2016, 7), je načelo vsebinsko gledano povezano z 
univerzalno priznano človeško pravico do združevanja, ki jo potrjujejo Splošna deklaracija o 
človekovih pravicah (1948), Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah (1976), 
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Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic (2015) in Listina Evropske unije o 
temeljnih pravicah (2010). Od svojih začetkov v 19. stoletju je prav to načelo razlikovalo 
zadružno gibanje od drugih ideologij, saj je združevalo ljudi iz različnih družbenih slojev ter 
različne spolne, rasne, kulturne, verske ali politične pripadnosti. V načelu je implicitno 
izraženo, da so zadruge lahko organizirane za specifičen namen in za potrebe določene vrste 
članov, za kar lahko vzpostavijo določene omejitve pri članstvu (na primer ribiške zadruge). 
Obveznosti članstva so pomemben element, ki se lahko med zadrugami razlikuje in se 
večinoma nanaša na glasovalne pravice, udeležbo na srečanjih, uporabo zadružnih storitev in 
skrb za pravičnost. Prvo načelo je tesno povezano z drugim in petim načelom, saj ima 
članstvo lahko aktivno vlogo le, če je ustrezno obveščeno in obstaja učinkovita komunikacija 
med člani, odgovornimi v zadrugi in drugimi zaposlenimi. Članstvo se tako lahko čuti 
vključeno le, če zaupa v to, da bo povprašano in uslišano, zato je izbor kompetentnih 
predstavnikov pomembna naloga. Načelo o članstvo je tako najmočnejše, čeprav večkrat 
najbolj podcenjeno od vseh načel, ki vzpostavlja poseben odnos med zadrugo in ljudmi, ki jim 
služi. Ta odnos bi moral opredeliti poslovanje in oblikovati načrte zadruge za prihodnost. S 
previdnim, praktičnim in inovativnim ovrednotenjem zadružne akcije bi morale zadruge s 
svojimi aktivnostmi pomagati pri razvoju novih zadrug oziroma tistim skupinam in 
manjšinam, ki imajo lahko koristi od zadružne oblike podjetja. 

»2. načelo – Demokratično člansko upravljanje: Zadruge so demokratične organizacije, 
ki jih upravljajo člani, ki aktivno sodelujejo pri določanju politike in sprejemanju 
odločitev. Moški in ženske, ki so izvoljeni za predstavnike, odgovarjajo neposredno 
članstvu. V zadrugah prve stopnje imajo člani enake glasovalne pravice (en član-en 
glas), zadruge na drugih stopnjah pa so organizirane demokratično.« 

Prvi stavek poudarja, da člani upravljajo zadrugo demokratično. Določa pravico in dolžnost 
članov biti vpleteni v oblikovanje politik in proces odločanja. Člani lahko odločitve 
sprejemajo neposredno ali posredno preko izvoljenih organov. Hkrati pomeni tudi 
spodbujanje in širjenje demokratičnega duha, ki je težavna, pomembna in nikoli končana 
naloga. Odgovorne osebe opominja, da so vpoklicani delovati za takojšnjo in dolgoročno 
korist članov, saj zadruge pripadajo enakopravno vsem članom. To načelo je upoštevalo 
potrebo po različnih glasovalnih strukturah, ki se pojavljajo v zadrugah druge stopnje. 

»3. načelo – Gospodarska udeležba članov: 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 
nadomestilo ali pa sploh nobenega nadomestila. Presežek lahko razporejajo za enega 
ali 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.« 
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Zadruge delujejo tako, da je kapital služabnik in ne gospodar organizacije, zato to načelo 
poudarja potrebo po prispevanju kapitala zadrugi na pravičen način, ki daje podlago za 
poslovanje in uresničevanje namena. Člani lahko kapital prispevajo na štiri načine: z 
investicijami v članski delež, z rezervami ustvarjenih prihodkov, z rednim ali občasnim 
prispevkom iz deležev ali z dodatnimi vložki ob posebnih priložnostih. Ne glede na način 
mora ostati članstvo zadnja avtoriteta odločanja. Ustvarjene presežke zadruge pa lahko 
razporedijo na tri načine: za razvoj zadruge, tudi z vzpostavljanjem rezerv, za povračilo 
vložkov članom v skladu z njihovimi transakcijami in sodelovanjem z zadrugo ter s podporo 
dejavnosti, ki jo določijo člani. S tem je uresničen tudi članski nadzor kapitala, pri čemer 
imajo člani pravico, da je vsaj del kapitala v njihovi kolektivni lasti, kar odslikava to, kar so 
dosegli skupaj. 

»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, to počnejo tako, da je 
zagotovljen demokratičen članski nadzor in je ohranjena zadružna avtonomija.« 

Kot navaja Nose (2016, 11), to načelo varuje zadruge pred podreditvijo nosilcem ekonomske, 
finančne in politične moči. Zadruge po svetu so odvisne od razmerij z državo in v državi, ki 
med drugim določajo tudi zakonodajni okvir delovanja, zato si morajo prizadevati vzpostaviti 
kar se da odprte in jasne odnose z državo. To velja tudi za druge organizacije, tudi zasebna 
podjetja, s katerimi vstopajo v skupne projekte, pri čemer to načelo odraža pomembnost za 
zadrugo ohranjati svobodo pri nadzoru svoje usode vselej, ko vstopajo v takšna sodelovanja. 

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

To načelo poudarja pomembnost izobraževanja in usposabljanja v zadrugah, ki pomeni več 
kot le distribucijo informacij ali spodbujanje mentorstva; pomeni predvsem trud za 
razumevanje kompleksnosti in bogatosti zadružne miselnosti in delovanja članov, odgovornih 
v zadrugi in zaposlenih. Izobraževanje in usposabljanje se nanašata na zagotavljanje 
kompetentnosti vseh povezanih za učinkovito opravljanje dolžnosti, za poslovodstvo pa 
pomeni priložnost bolje razumeti potrebe članov in tako izboljšati delovanje. Načelo 
prepoznava posebno odgovornost zadrug za seznanjanje mladih in mnenjskih voditeljev z 
naravo in koristmi sodelovanja, saj ljudje ne bodo cenili in podpirali tistega, česar ne 
razumejo. 

»6. načelo – Sodelovanje med zadrugami: Zadruge krepijo zadružno gibanje in hkrati 
najbolj učinkovito služijo svojim članom z medsebojnim sodelovanjem na krajevni, 
državni, regijski in mednarodni ravni.« 
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Zadruge lahko povečujejo svoj vpliv le s praktičnim in doslednim medsebojnim 
sodelovanjem. Čeprav lahko na lokalni - krajevni ravni dosežejo veliko, si morajo nenehno 
prizadevati doseči prednosti večjih organizacij ter ob tem ohranjati prednosti lokalne vpetosti 
in lastništva. Tako morajo pogosteje upoštevati možnosti za mednarodno povezovanje v 
skupne projekte. Dejansko imajo zadruge v času, ko posamezne države izgubljajo mehanizme 
nadzora nad mednarodno ekonomijo, edinstveno priložnost zaščititi in razširiti neposredne 
interese preprostih ljudi. Bolj kot v preteklosti morajo prepoznati potrebo po krepitvi svojih 
podpornih organizacij in aktivnosti. Prav zato, ker splošni zadružni interes ni vselej jasno 
prepoznan, so take organizacije in aktivnosti potrebne, tudi v pogovorih z oblastmi in 
javnostjo. 

»7. načelo – Skrb za skupnost: Zadruge si prizadevajo za trajnostni razvoj skupnosti, 
kjer poslujejo, in pri tem upoštevajo smernice, ki so jih sprejeli člani.« 

Zadruge so organizacije, ki najprej koristijo svojim članom. Prav ta povezava s člani, ki se 
pogosto odvija v specifičnem geografskem prostoru, nakazuje, da so zadruge tesno povezane 
s skupnostmi, v katerih delujejo. Tako imajo posebno odgovornost zagotoviti in vzdrževati 
ekonomski, socialni in kulturni razvoj skupnosti ter delovati odgovorno za varstvo okolja. 
Naloga članov je odločiti, koliko in kako bi morala zadruga prispevati k njihovi skupnosti. 

Izjava o zadružni identiteti temelji na praksi in pozitivnih izkušnjah zadrug po svetu in je 
namenjena zaznamovanju strukture in vloge zadrug v 21. stoletju (Hoyt 1996). Na 
mednarodni ravni je izjava postala uspeh, s čimer so načela zadružnega delovanja postala 
splošno veljavna in mednarodno priznana norma (Sanchez Bajo in Roelants 2015, 174). Na 
nacionalni ravni je izjava omogočila zadružnemu sektorju dialog z vladami za izboljšanje 
zadružne zakonodaje in je bila v mnogih državah v to tudi zapisana (Birchall 2014, 51; 
Oczkowski, Krivokapic-Skoko in Plummer 2013, 55) ter tako ustvarila podlago poslovanju 
(Birchall 2005, 53). 

2.6.1 Teoretične in empirične študije zadružne identitete 

Po mnenju nekaterih ne obstaja končna verzija zadružnih načel in opredelitve zadružne 
identitete, ampak le nenehno iskanje pomena in razlogov za zadružno dejavnost, naravo 
zadružne misli in obrise zadružne filozofije (Fairbairn 1994, 24; MacPherson 2005, 43). 
Watkins (1986) ugotavlja podobno, saj, kot pravi, je »veljavnost zadružnih načel utemeljena 
na izkušnjah in zdravem razumu mnogih in ne kot odkritje le nekaterih«, zato lahko 
pričakujemo, da jih bo treba v doglednem času ponovno pregledati (v Birchall 2005, 46). S 
tem bo ohranjena zadružna miselnost prilagojena spreminjajočim se okoliščinam, na primer 
razširitev načela na skrb za širše okolje (prav tam, 61). V tem kontekstu Birchall (2014, 54) 
ugotavlja, da so načela ICA socialni konstrukt, rezultat temeljitega premisleka, ki se je zgodil 
med določenimi ljudmi ob določenem času. Zadružna načela (prav tam, 62) bodo vse bolj 
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postajala ogrodje za evalvacijo in merjenje obljub zadrug pri njihovem ravnanju ter jih bodo 
združenja uporabljala pri certificiranju zadrug kot pristnih. Ključna pri tem bo 
operacionalizacija načel, ki bodo tako lahko zagotavljala jasno konkurenčno prednost in jo 
bodo managerji motivirani izvajati pri vsakdanjem poslovanju (Birchall 2005, 62).  

V najboljšem primeru so načela integrirana v organizacijsko kulturo zadruge in so širša vizija 
za zadruge in zadružnike tako individualno kot kolektivno (Hoyt 1996). Hoyt (prav tam) 
navaja, da so se z novim seznamom načel vse zadruge implicitno strinjale, da jih bodo 
ohranjale, in zato je med pomembnejšimi nalogami zadruge, da okolje seznanja z načeli in 
razumevanjem vpliva, ki ga imajo na poslovanje in člane. V tem kontekstu Somerville (2007, 
6) poudarja, da zadruge same niso dovolj za ohranjanje zadružne identitete, ampak 
potrebujejo širše družbene, pravne in politične zadružne institucije, kot je tudi mednarodno 
zadružno gibanje. Avsec (1996, 61) ugotavlja, da so zadružna načela v zadnji izjavi izgubila 
normativen, predpisovalen značaj in pridobila večjo prepričljivost, vendar skupaj z 
vrednotami niso zadosten pogoj za uspeh zadruge. Za Birchalla (2005, 49) sta ključni 
vprašanji, kakšen vpliv so imeli zadružne vrednote, načela in izjava v zadnjih desetih letih in 
ali so vodili do zadružne prednosti. Po njegovem je ravno izjava pripomogla k razjasnitvi in 
opredelitvi zadružne razlike, saj ni več dvoma, kaj zadruga je oziroma ni, čeprav v nadaljnjih 
delih ugotavlja, da Izjava o zadružni identiteti in načela ne zajemajo vseh vidikov poslovnega 
modela zadrug in vzajemnih organizacij, ter navaja pet razlogov, zakaj v taki obliki niso 
primerna (Birchall 2014, 54). Ti so: (i) možnost, da so bila nekatera druga načela izpuščena, 
(ii) načela so vselej bolj ustrezala potrošniškim zadrugam; (iii) vsa načela niso iste vrste; (iv) 
načela ICA ne pomagajo klasificirati tipov zadrug in (v) Izjava o zadružni identiteti ohranja 
nekoristno razlikovanje in pri tem vključuje prikrito predpostavko, da obstajata dve 
organizaciji – združenje oseb in podjetje. Hkrati priznava, da je izjava imela velik mednarodni 
vpliv pri približevanju zadruge ljudem in je verjetno najboljša opredelitev, ki jo lahko 
najdemo. Birchall (2014) tudi pravi, da imajo prva štiri načela večjo težo, pri čemer je četrto 
načelo (avtonomnost in samostojnost) najpomembnejše, sledita drugo (demokratično člansko 
upravljanje) in tretje načelo (gospodarska udeležba članov) (v Mazzarol 2015, 6), medtem ko 
so zadnja tri načela sekundarna in bolj v pomoč pri opredelitvi zadružne identitete (v 
Oczkowski, Krivokapic-Skoko in Plummer (2013, 55). Podobno Oczkowski, Krivokapic-
Skoko in Plummer (2013, 54) ugotavljajo, da lahko prva tri načela vidimo kot temeljna, ki so 
tudi skozi čas ostala stalnica, in navajajo, da njihova usvojitev zagotavlja, da je primarni cilj 
zadruge služiti njenim članom (Hind 1994). Tako nekateri predlagajo (prav tam, 53), da jedro 
zadružne identitete predstavljajo tri osnovna načela: lastništvo uporabnika (angl. user-owner), 
upravljanje s strani uporabnika (angl. user-control) in poslovanje v korist uporabnikov (angl. 
user-benefit). Somerville navaja (2007, 5–7), da sta pri ohranjanju razlikovalne identitete, ki 
jo lahko označujejo institucionalna oblika ali vrednote, dve stvari bolj ključni od drugih, in 
sicer avtonomija in članstvo, pri čemer se sklicuje tudi na Birchalla (2005), ko pravi, da bi 
morala načela bolj kot vrednote opredeljevati zadruge. Vrednote (prav tam) namreč niso 
toliko drugačne od tistih, ki usmerjajo druge organizacije, zadruge pa lahko kljub vrednotam 
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izvajajo prakse, za katere so po večini kritizirane korporacije. Na drugi strani Hill in 
Dolushitz (2014, 41) ugotavljata, da je fokus klasičnih podjetij bolj v ekonomskem uspehu in 
odnosih znotraj podjetja, v katerem prihajajo v ospredje vrednote, kot so integriteta, 
usmerjenost h kupcu, učinkovitost in lojalnost, v zadrugi pa tiste, ki so bolj usmerjene v odnos 
med člani in zadrugo. Vrednote, kot so zanesljivost, trajnost, poštenost in varnost, članom 
zadruge zagotavljajo poslovno dejavnost, ki temelji na trajnosti, transparentnosti in enakosti. 

Zadružna načela so smernice, s katerimi zadruge uresničujejo svoje vrednote v praksi (ICA 
1996c). Birchall (2005, 47) razlikuje med političnimi in etičnimi vrednotami, ki jih zlahka 
pripišemo zadružnim poslovnim praksam. Naprej loči med vrednotami prvega reda (politične 
in etične vrednote), ki so vrednote same po sebi, in vrednotami drugega reda, ki so sredstva za 
doseganje vrednot prvega reda.17 Čeprav povezava (prav tam, 48) med načeli in vrednotami ni 
povsod jasna, je izhodišče nekaterih jasno: demokracija se uresničuje z demokratičnim 
članskim upravljanjem, pravičnost z gospodarsko udeležbo članov, samoodgovornost z 
avtonomnostjo in samostojnostjo. MacPherson (2012, 20) navaja, da izbor vrednot v izjavi 
odraža revizije prejšnjih načel s ciljem poudariti osrednjo vlogo članov oziroma članske 
aktivnosti. Demokracija, enakost in pravičnost (prav tam) so osnovale prvo, drugo in tretje 
načelo, osrednja vloga članskega nadzora (upravljanja) se odraža v četrtem načelu, solidarnost 
je bila osnova za šesto načelo, vrednote poštenosti in odprtosti pa se deloma odražajo v 
drugem in petem načelu. Za razliko od povezave med vrednotami in načeli Birchall (2005, 
49) ugotavlja, da lahko načela neposredno povežemo z zadružnimi praksami, vendar opozarja, 
da je protislovnost prisotna tako pri vrednotah kot tudi pri načelih, zato je potreben 
kompromis.18 Tako obstaja stališče, da si zadruge na globalnih trgih, še posebej kmetijske, ne 
morejo privoščiti ponotranjanja vseh zadružnih vrednot in načel, ampak morajo delovati z 
ožjim okvirom načel. Na drugi strani lahko zadruge same aplicirajo več načel (Novkovic 
2008, 2170). Zeuli in Cropp (2004, 45) prav tako navajata, da vse zadruge ne udejanjajo vseh 
načel in da so lastništvo uporabnika, upravljanje s strani uporabnika in proporcionalna 
distribucija koristi splošno sprejeti kot edina načela, potrebna za usmerjanje zadrug, ostala pa 
naj bi služila kot priporočila. V tem kontekstu Oczkowski, Krivokapic-Skoko in Plummer 
(2013, 54) navajajo, da čeprav nekatere zadruge ne sledijo vsem načelom, so pomemben 
navdih »vrednosti človeka« in služijo kot uporabne smernice za doseganje želenih družbenih 
ciljev skozi gospodarsko dejavnost. 

                                                
17 Med političnimi vrednotami navaja svobodo, enakost, solidarnost; med etičnimi vrednotami 
poštenost, odprtost, družbeno odgovornost in skrb za druge; med vrednote drugega reda uvršča 
demokracijo, pravičnost, samopomoč, samoodgovornost. Birchall navaja, da so si politične vrednote 
na neki način protislovne, tj. povečanje ene je neposredno povezano z zmanjšanjem druge, kar zahteva 
nekakšen kompromis. 
18 Navaja primer, da lahko prevelika skrb za druge pomeni manjšo skrb za člane, in opozarja, da 
poštenost ne pomeni ravno razgrnitve občutljivih poslovnih informacij 
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Ringle (2012; v Hill in Dolushitz 2014, 34) ugotavlja, da sta ključna dejavnika pri odločitvi 
postati zadružnik odnos med člani ter vloga zadružnih vrednot in načel, Hill in Dolushitz 
(2014, 34) pa navajata, da zadruge temeljijo na sodelovanju med ljudmi, ki imajo vsaj deloma 
skupne vrednote. Tako imajo vrednote (prav tam) pomembno vlogo pri usklajevanju 
interakcije med člani in zadrugo ter tudi med člani in njihovim okoljem. Nadaljujeta, da 
čeprav so tako vrednote kot tudi njihova interpretacija primarno odvisne od kulture in družbe 
ter se soočajo z nenehnim razvojem in ponavljajočimi cikli, nekateri avtorji razlikujejo med 
vrednotami, ki jih zadrugi pripisujemo, in tradicionalnimi zadružnimi vrednotami, ki so še 
vedno jedro zadružne identitete. Na drugi strani Novkovic (2006, 5) opozarja, da nekatere 
zadruge izberejo zadružno strukturo zaradi spodbud, ki jih lahko ponuja (na primer davčne 
olajšave), druge jo izberejo zaradi neuspehov trga, se lahko počasi razvijejo in rastejo v 
spreminjajočem se poslovnem okolju (Novkovic 2006, 5). Theurl (2012) navaja, da lahko na 
povečanje pomena vrednot, kot so transparentnost, trajnost in zanesljivost, vplivajo 
okoliščine, kot je finančna in gospodarska kriza (v Hill in Dolushitz 2014, 39). 

Zakić et al. (2013, 293) navajajo, da so ekonomske koristi med najpomembnejšimi dejavniki, 
ki vplivajo na motivacijo članov ostati in sprejeti angažiranost v zadrugi, in s študijo 
podpirajo stališče, da se člani zavedajo koristi, ki jih prejemajo od zadruge. Ideologija (prav 
tam) tako v veliko državah ni več dovolj dober razlog, da kmetje vstopijo v zadrugo; bolj 
konkurenčni trgi kažejo, da mora ta odločitev temeljiti na ekonomskih pogojih (Karantininis 
in Zago 2001); večje možnosti za nakup in prodajo izdelkov pa vplivajo na to, kako kritični so 
kmetje do zadrug (Bijman in Verhees 2011). Ljudje naj bi bili pripravljeni pokazati visoko 
predanost zadrugi, kadar ima ta dobre finančne rezultate oziroma kadar je zaznana, da ravna 
kot učinkovit agent (Zakić et al. 2013, 290–293).  

Oczkowski, Krivokapic-Skoko in Plummer (2013, 55) navajajo, da notranji in zunanji pritiski 
vplivajo na intenzivnost upoštevanja osrednjih načel v praksi, pri čemer po mnenju 
Somervilla (2007, 10) razkorak med njihovim upoštevanjem in neupoštevanjem postavlja pod 
vprašaj pomen in legitimnost zadruge, slabi zadružni značaj ter lahko vodi do degeneracije in 
izgube razlikovalne identitete. Na drugi strani se pojavlja pomanjkanje empirične literature, ki 
bi nakazovala relevantnost zadružnih načel (Oczkowski, Krivokapic-Skoko in Plummer 2013, 
55). Birchall (2005) opaža razlike med zadružni sektorji, kjer so med bolj zavezanimi 
zadružnim načelom potrošniške, delavske, kreditne, zdravstvene in socialne zadruge. Wilson 
in Maclean (2012) navajata, da so zadružne vrednote in načela aplicirani v različnih 
kontekstih na različne načine in niso strogo upoštevani (v Oczkowski, Krivokapic-Skoko in 
Plummer 2013, 55). V splošnem naj bi se produkcijske zadruge nagibale k uporabi prvih treh 
temeljnih načel, medtem ko se zdi, da zavarovalne in finančne storitvene zadruge ne 
uporabljajo načel (Oczkowski, Krivokapic-Skoko in Plummer 2013, 55). Iz tega sledi (prav 
tam), da tradicionalne zadruge aplicirajo načela zelo strogo, kjer je vzajemni interes članov 
osrednji fokus organizacije, nova generacija zadrug pa se je približala IOF (Chaddad in Cook 
2004) s sproščanjem aplikacije načel, še posebej zaradi dostopa do zunanjih virov 
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financiranja. Novkovic (2006, 5) ugotavlja, da obstajajo razlike v percepciji managerjev in 
članov upravnega odbora tako glede seznanjenosti kot aplikacije zadružnih načel. Ugotavlja, 
da so razlike povezane z velikostjo zadruge, tipom zadruge, dolžino odnosa med 
respondentom in zadrugo ter njihovo vlogo (ali so managerji ali člani odbora). Več avtorjev 
(prav tam) pa naj bi bilo mnenja, da mora upravljanje zadruge temeljiti na zadružnih načelih 
in vrednotah, saj naj bi bila s tem tudi zadružna socialna vloga samodejno izpolnjena. V tem 
kontekstu Adrian in Green (2001) opažata, da sta znanje članov o načelih zadruge in njihova 
pripadnost le-tem kazalnik uspeha (v Zakić et al. 2013, 290). 

Od zadnje Izjave o zadružni identiteti so nekateri avtorji pripravili teoretično analizo načel 
(MacPherson 1996; Hoyt 1996; Birchall 2005; Novkovic 2006; Somerville 2007), v kateri so 
obravnavali, kako se lahko načela udejanjajo v praksi ter katere nevarnosti in koristi se pri 
tem pojavljajo, predstavili pa so tudi odnos načel do različnih vrst zadrug (v Oczkowski, 
Krivokapic-Skoko in Plummer 2013, 55). Oczkowski, Krivokapic-Skoko in Plummer (2013, 
56) ugotavljajo, da je bilo nedavno zelo malo empiričnih študij o zadružni identiteti in da se 
pri tem zdi, da so bile omejene na kmetijske zadruge, kar nakazuje na pomanjkanje obravnave 
v drugih zadružnih sektorjih. Pomen proučevanja zadružne identitete (prav tam) pa naj bi 
podkrepile tudi trditve, kot je Bartonova (1989), ki pravi, da so trije najpomembnejši 
dejavniki uspeha zadruge: veljavnost, razumevanje in upoštevanje načel ter učinkovit 
management. V preglednici 5 povzemamo ključne ugotovitve nekaterih raziskav na tem 
področju, pri čemer poudarjamo, da je to informativni prikaz in ne primerjalna analiza.  
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Preglednica 5: Povzetek ugotovitev empiričnih študij 

Badiru, Yusuf in Anozie (2016) – raziskava 126 članov kmetijskih zadrug – Nigerija: 

– Statistično značilna povezanost med poznavanjem in upoštevanjem zadružnih načel.  

– Zadruge v območju so upoštevale zadružna načela.  

– Neustrezno financiranje in težave pri povrnitvi posojil sta glavna zaviralca upoštevanja zadružnih načel. 

Hill in Dolushitz (2014) – raziskava 822 managerjev zadrug različnih sektorjev – Nemčija: 

– 43,4 % anketirancev verjame v obstoj posebnih zadružnih vrednot, medtem ko jih je 24,5 % pri tem nevtralnih. 

– Vrednote zanesljivost, poštenost, trajnost, pravičnost in varnost so bile izbrane kot značilne v zadružni praksi.  

– Percepcija pomembnosti vrednot je kljub različnim razmeram in tržnemu okolju podobna med sektorji.  

– Med 15 najpomembnejšimi vrednotami se je demokracija znašla na 12. mestu, samopomoč na 13. mestu, medtem ko se enakost na seznam ni uvrstila. 

Oczkowski, Krivokapic-Skoko in Plummer (2013) – 18 globinskih intervjujev s člani različnih zadrug – Avstralija: 

– Pomembnost in praksa zadružnih načel se spreminjata in sta lahko odvisni od narave in tipa zadruge oziroma sektorja.  

– V splošnem so načela pomembnejša in pogosteje udejanjena v manjših lokalno-regionalno-skupnostno usmerjenih zadrugah (MLRS) kot v večjih nacionalno-
poslovno usmerjenih zadrugah (VPN). 

– Prva tri načela imajo široko podporo, medtem ko se podpora drugim načelom spreminja med udeleženci. 

– Načelo sodelovanja med zadrugami je za udeležence najmanj pomembno, za kar je lahko vzrok pomanjkanje kritične mase zadrug v Avstraliji. 

– Intervjuvanci niso poudarili potrebe po spreminjanju in dopolnjevanju načel. Večina jih je ocenila, da je ideja o okoljski trajnosti dobro zajeta v načelu o skrbi za 
skupnost. 

– Vrsta ekonomskih in socialnih koristi naj bi izhajala iz upoštevanja načel: MLRS poudarjajo socialne/skupnostne koristi in VNP ekonomske koristi.  

– Negativne posledice upoštevanja načel naj bi bile vezane le na ekonomske omejitve in so se pojavljale v zadrugah, ki niso usmerjene v lokalno skupnost (MLRS, 
op. a.).  

– Med ključnimi gonili upoštevanja zadružnih načel sta strast in motivacija upravnega odbora. 

– Predanost managementa zadružnim vrednotam je ključ do trajnega uspeha zadruge. 

Zakić et al. (2013) – raziskava 228 članov 11 kmetijskih zadrug – Srbija: 

– Zadruge so pomembne za njene člane tudi v času krize, saj se zavedajo koristi, ki jih prejemajo od njih. 
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– Člani poudarjajo pomembnost vodenja pri uresničevanju ciljev in razvoju zadruge. 

– Člani dajejo prednost generiranju prihodka preko zadruge (pod enakimi tržnimi pogoji), kar nakazuje atraktivnost zadrug tudi v času neugodnih družbenih in 
ekonomskih razmer. 

Novkovic (2006) – raziskava 77 managerjev in članov upravnega odbora zadrug – Kanada in ZDA: 

– Večina anketirancev meni, da ima njihova zadruga odprto članstvo (85 %), da je avtonomna in neodvisna (93 %), pri čemer jih 52 % navaja, da finančne institucije 
in posojilodajalci poleg njenih članov na neki način vplivajo na odločitve.  

– Velik delež članov ne glasuje za izvolitev vodstvenih teles. 

– Večina (70 %) pravi, da je njihova zadruga povezana z drugimi zadrugami, pri čemer se povezovanje najbolj izraža v članstvu v združenjih.  

– Za 95 % anketiranih je skrb za skupnost pomembno načelo, pri čemer to vpliva na njihove poslovne odločitve. 

– Poštenost je najpomembnejša vrednota v vseh vrstah zadrug z izjemo delavskih zadrug, kjer prevladuje družbena odgovornost. Razlike so tudi med managerji, ki sta 
jima v povprečju pomembnejši poštenost in odprtost, in člani upravnega odbora, katerim sta pomembnejši družbena odgovornost in skrb za druge. 

– Najpomembnejša vrednota je demokracija, sledijo pravičnost, samoodgovornost, enakost, samopomoč in solidarnost. 

– 93 % anketirancev verjame, da so zadružna načela in vrednote pomembni za delovanje njihove zadruge.  

– 71 % anketirancev verjame, da so zadružna načela in vrednote specifično uporabljeni v managementu zadruge, oziroma jih 82 % verjame, da so uporabljene pri 
odločitvah upravnega odbora.  

– Nekaj več kot 50 % anketirancev verjame, da so člani le delno seznanjeni z vrednotami in načeli njihove zadruge. 

– Upoštevanje zadružnih načel ima največji pozitivni vpliv na moralo članov. 

– Anketiranci navajajo, da poslovanje v skladu z zadružnimi vrednotami prinaša stroške, tako vseh sedem načel negativno vpliva na prihodke, najbolj prvo, drugo, 
četrto in sedmo načelo. 

Kyriakopoulos, Meulenberg in Nillson (2004) – raziskava 52 managerjev zadrug – Nizozemska: 

– Samo 30 % anketiranih uporablja načelo en član-en glas (v Oczkowski, Krivokapic-Skoko in Plummer 2013). 

Dunn et al. (2002) – fokusne skupine s 6 paneli predstavnikov univerz, kmetijskih zadrug in zadružnih odborov: 

– V splošnem temeljna zadružna načela veljajo, vendar je načelo upravljanja s strani uporabnika najbolj kritično za delovanje na zadružni ravni (v Oczkowski, 
Krivokapic-Skoko in Plummer 2013). 

Adrian in Green (2001) – raziskava 41 managerjev kmetijskih zadrug – ZDA: 

– Izrazito upoštevanje zadružnih načel: 73 % managerjev je bilo mnenja, da je pravilo en član-en glas izredno pomembno za uspeh zadruge, 87,5 % se je izreklo v prid 
načela odprtega članstva (v Oczkowski, Krivokapic-Skoko in Plummer 2013, 56). 

Bickle in Wilkins (2000) – podatki iz evalvacije programa »Vrednote, načela in prihodnost« zadružnega managementa – Velika Britanija:  
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– 10 % managerjev je prepoznalo demokracijo, pravičnost, enakost in solidarnost kot najpomembnejše vrednote, medtem ko jih je 30 % za najbolj vplivno označilo 
vrednoto samopomoč (v Oczkowski, Krivokapic-Skoko in Plummer 2013).  

– 60 % anketirancev jih je bilo mnenja, da je imela aplikacija vrednot vsaj neki pozitivni vpliv na gospodarsko poslovanje, zagotovo pa ne negativnega. 

– Vsaj 91 % anketirancev je bilo mnenja, da podpora nadrejenega, podpora kolegov, korporativna strategija in kodeks ravnanja pozitivno vplivajo na njihovo 
sposobnost apliciranja vrednot in udejanjanja sprememb. 

– Najpogostejši odgovor, vezan na nadaljnje spodbujanje in utrjevanje vrednot, je bil, da morajo biti vrednote upoštevane na vseh ravneh in jih mora hkrati vodstvo 
podpirati. 

Gray in Kraenzle (1998) – raziskava med 1156 pridelovalcev mleka, ki so člani ene zadruge – ZDA: 

– Večina članov se strinja ali močno strinja z zadružnimi načeli (72 %) in da bi morale zadruge udejanjati načelo en član-en glas (80 %), hkrati pa so nekateri izrazili 
dvom o načelu odprtega članstva (v Oczkowski, Krivokapic-Skoko in Plummer 2013). 

– Člani se v povprečju identificirajo z zadrugo, imajo v njej osebni interes in je ne sprejemajo kot »še en posel«. 

Reynolds, Gray in Kraenzle (1997) – raziskava 1340 kmetijskih zadrug – ZDA: 

– 93 % anketirancev uporablja načelo en član-en glas (v Oczkowski, Krivokapic-Skoko in Plummer 2013). 

Siebert (1994) – 830 članov 12 kmetijskih zadrug – ZDA: 

– Zmerna podpora načeloma o poslovanju v korist uporabnikov in o upravljanju uporabnikov ter pomanjkanje podpore načelu o financiranju s strani uporabnika (v 
Oczkowski, Krivokapic-Skoko in Plummer 2013). 
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2.6.2 Degeneracija 

Zadruge nastopajo na trgu enako kot druge gospodarske organizacije. Uspešnost poslovanja je 
prvi pogoj obstanka, vendar, kot smo pojasnili, ne obstajajo izključno zaradi uresničevanja 
ekonomskih, ampak tudi socialnih ciljev. Pomembna grožnja za dolgoročno vzdržnost in 
uspešnost zadruge je t. i. degeneracija19 (angl. degeneration), ki se pojavi, kadar zadruge 
začenjajo izgubljati uvid v svoj dvojni namen in s tem prezrejo socialne cilje ter prednje 
postavijo ekonomske cilje (Battilani in Schröter 2012; v Mazzarol 2015, 7). Ta proces lahko 
vodi v preoblikovanje zadruge v drugo obliko podjetja. Demutualizacija je preoblikovanje 
zadruge, kreditnega združenja ali vzajemne družbe v alternativno organizacijsko obliko, ki je 
navadno v lasti naložbenikov (Fulton in Girard 2015, 1). Poznane so tudi druge opredelitve 
demutualizacije: usmerjena v lastniško strukturo in upravljanje (Chaddad 2004; Birchall 
1998), tista, ki upošteva odstopanje od tradicionalnega zadružnega modela (Galor 2007), in 
Griffithsova (2004), ki temelji na zadružnih vrednotah in pravi »Demutualizacija nastopi, ko 
zadruga izgubi svojo zadružno identiteto in tisto, kar jo razlikuje od naložbeno usmerjenih 
podjetij,« ter je načeloma razdeljena v prvo (zadruge izgubijo svoje vrednote) in drugo fazo 
(začne se preoblikovanje v obliko IOF) (Battilani in Schröter 2011, 4). 

Demutualizacija se lahko zgodi s pretvorbo lastniškega kapitala v investicijske deleže oziroma 
z združitvijo, prevzemom ali odkupom. V ZDA in Veliki Britaniji je bila demutualizacija 
močan uničevalec zadrug (Birchall in Ketilson 2009, 8), najbolj obsežen primer pa se je 
zgodil z razdiranjem kmetijskih zadrug v socialističnih državah v devetdesetih letih 20. 
stoletja, ki je vključeval več kot 100 milijonov ljudi (Battilani in Schröter 2011, 4.). 
Demutualizacija se lahko zgodi zaradi različnih in po možnosti med seboj povezanih vzrokov, 
med katerimi so pogosteje: spremembe gospodarskega in političnega okolja, zaznano ali 
dejansko pomankanje dostopa do kapitala, slab finančni položaj, napori managementa in 
drugih za prenovo zadruge in za osebno okoriščanje ob tem, želja odgovornih oseb narediti 
zadrugo podobno prevladujoči obliki IOF, usmerjenost članov ali drugih v sproščanje 
naložbene vrednosti in izguba članskega angažmaja (Fulton in Girard 2015, 1). 

Zadruge po svetu so bile v zadnjih desetletjih deležne precejšnjih institucionalnih inovacij, in 
kot ugotavljata Battilani in Schröter (2011, 1), organizacijskih struktur za prilagajanje novim 
globalnim okoliščinam, tudi uporabi prednosti, ki jih ima IOF. Demutualizacija je problem 
(prav tam, 2), ki se je večinoma pojavil po drugi svetovni vojni in se je, podobno kot 
privatizacija in deregulacija, začel v ZDA, kjer je imela »Čikaška šola« s konkurenčno 
usmerjenostjo močan vpliv, ter se nato hitro širila v anglosaške države (Chandler 1990). 

                                                
19 V literaturi se pojavljata izraza degeneracija in demutualizacija (angl. demutualization), pri čemer je 
opisan enak pojav (Battilani in Schröter 2012, 10). V poglavju smo uporabili izraz, ki ga je uporabil 
izvirni avtor. 
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Demutualizacija se je skladala z osnovnim konceptom ameriškega konkurenčnega kapitalizma 
(Chandler 1990; v Battilani in Schröter 2011, 6). V tem pogledu so se zadruge kazale kot 
zastareli poslovni modeli, ki ne morejo zagotoviti spodbud za privabljanje najboljših 
managerjev in ne morejo zagotoviti dovolj kapitala za tekmovanje na globalnih trgih (Birchall 
in Ketilson 2009, 8). 

Med prvimi študijami, ki so uporabile koncept degeneracije za opis procesa, ki lahko vodi 
zadruge do izgube demokratičnih značilnosti in vse večje podobnosti IOF, je bilo delo 
Zadružno gibanje v Veliki Britaniji (1891) avtorice Beatrice Webb (Battilani in Schröter 
2012, 10). Ta proces (prav tam) je lahko voden od znotraj ali pa demokratično upravljanje 
nenadzorovano izginja. Pri analiziranju evolucije različnih produkcijskih zadrug v 19. stoletju 
je avtorica ugotovila, da so se tiste zadruge, ki so preživele, hitro »degenerirale« z 
odmikanjem od svojih demokratičnih korenin, kar se je dogajalo na različne načine: z 
zaposlovanjem vse več zunanje delovne sile, koncentracijo moči v rokah managerjev, prodajo 
delov zadruge zunanjim delničarjem in diskvalificiranjem članov pri sodelovanju v procesu 
sprejemanja odločitev oziroma v vodstvenih organih (Storey, Basterretxea in Salaman 2014, 
3). Kot navajata Battilani in Schröter (2012, 10), je pomanjkanje demokratične prakse v 
zadrugah dolgoročna grožnja, za mnoge primere pa je značilno, da so bili člani zadovoljni in 
se niso ukvarjali z glasovanjem, kar je dalo prosto pot managementu pri demutualizaciji 
zadruge. 

Notranji dejavniki, ki vodijo zadruge in vzajemne organizacije v demutualizacijo, so bili 
predmet proučevanja zadnjih nekaj desetletij (Mazzarol 2015, 7), in kot ugotavljajo Storey, 
Basterretxea in Salaman (2014, 7), imajo zadruge in demokratične družbe navadno življenjski 
cikel, v katerem degeneracija nastopi progresivno. Helmberger (1966) je predlagal teorijo 
»vala« (angl. wave theory), s katero je pojasnjeval povečanje zanimanja za zadruge in druge 
vzajemne organizacije v času gospodarske recesije, ki pa se je ponovno zmanjšalo v času 
gospodarskega razcveta (v Mazzarol 2015, 7). To je potrdila tudi zadnja ekonomska in 
finančna kriza, saj je zanimanje za demutualizacijo upadlo (Battilani in Schröter 2011). 
LeVay (1983) je predlagal model »Wind-it-up«, s katerim je pojasnjeval, da se lahko člani 
odločijo razprodati premoženje in usmeriti vire drugam, če preneha obstajati potreba oziroma 
razlog, zaradi katerega je bila zadruga ustanovljena (v Mazzarol 2015, 7). Cook (1995) je 
opisal, da imajo zadruge določen življenjski cikel, ki poteka v petih fazah: obramba, rast, 
zunanji pritiski, nezadovoljstvo članov, izstop ali preoblikovanje (prav tam, 8). V prvi fazi je 
zadruga oblikovana za uresničevanje gospodarskih ali socialnih potreb, in če v tem kontekstu 
s storitvami ponudi vrednost za člane, bo rasla in predstavljala konkurenco drugim 
organizacijskim oblikam. Tržne razmere se lahko skozi čas spremenijo, kar lahko izniči 
konkurenčno prednost pred drugimi organizacijskimi oblikami, kot je IOF. Prav tako lahko 
preneha obstajati osnovni namen, za katerega je bila zadruga ustanovljena, kar vodi člane do 
nezadovoljstva, s čimer se lahko pojavijo napetosti v obliki želje po finančnem okoriščanju. 
Meister (1974, 1984) je opisal proces degeneracije v štirih fazah (v Storey, Basterretxea in 
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Salaman 2014, 7). V prvi sta idealizem in predanost zadrugi visoki, odločitve so sprejete v 
občnem zboru, vendar je gospodarska aktivnost slabo vzpostavljena; v drugi fazi nastopi 
tranzicija, v kateri zadruga, če preživi, prevzame konvencionalna načela, začetni idealizem 
počasi kroji pot ravnodušnosti in moč managementa je okrepljena; v tretji je mnogo znakov 
degeneracije, demokracija postane vse bolj omejena na zbor izvoljenih predstavnikov, 
zadružne vrednote so podrejene ekonomskim; v četrti fazi člani in njihovi predstavniki 
izgubijo vso moč in pristojnost ter managerji prevzamejo popoln nadzor. Po Galorju (2008, 
54) na demutualizacijo vplivajo notranji in zunanji dejavniki (preglednica 6). 

Preglednica 6: Notranji in zunanji dejavniki demutualizacije 

Notranji dejavniki Zunanji dejavniki 

Pri članih: 

– Omejeno lastništvo 

– Neodzivanje na pričakovanja članov 

– Pomanjkanje zadružnega znanja in 
izobraževanja vodij in članov 

Pri zadrugi: 

– Sprememba statusa člana v delničarja 

– Izginjanje zadružne identitete 

– Vrednote se spreminjajo iz storitev v dobiček 

– Potreba po financiranju rasti 

– Ponovna opredelitev lastništva 

– Pomanjkanje alternativnih zadružnih 
rešitev 

– Zadruge so staromodne 

– Zunanje nezadružno okolje 

Vir: Prirejeno po Galorju (2008, 54) 

Battilani in Schröter (2011, 6) združujeta v pet skupin dejavnike, ki so vplivali na proces 
demutualizacije v zadnjih desetletjih: (i) organizacijski izomorfizem20 – po tem pristopu bi 
bila pretvorba v obliko IOF zadnja faza neskladnega izomorfnega trenda, namenjena 
legitimaciji s strani družbe, trga ali finančnih institucij, (ii) kulturni razlogi – kulturno okolje, 
ki je spodbujalo privatizacijo po letu 1980, je ustvarilo pozitiven odnos do procesa 
demutualizacije (Birchall 1998), (iii) prilastitev s strani managerjev (Hind 1997; Mayers in 
Smith 1986), (iv) politični razlogi – uničevanje socialističnega sistema v Evropi je povzročilo 
široko razširjeno demutualizacijo, saj so ljudje dojemali zadruge kot del socializma in proces 
demutualizacije kot nekaj v javnem interesu, kar bi onemogočilo možen socialistični odpor 
(Wegren 2009, Ameline 2002), ter (v) neučinkovitost in pomanjkanje perspektiv za rast – 
izhodišče pristopa je prepričanje, da zaradi nekaterih razlogov zadružna struktura omejuje rast 
in uspešnost organizacije (Schrader 1989, Collins 1991; Fulton 1995, Cook 1995, Holmström 
1999). 

Conforth et al. (1988) ugotavljajo, da tržni pritiski skozi čas vodijo zadrugo v to, da postaja 
vse bolj podobna drugim organizacijam, še posebej kapitalistični obliki podjetja (v Somerville 
                                                
20 Proces, ki sili eno enoto v populaciji, da postane podobna drugim enotam v okolju (Hawley 1968). 
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2007, 10). Somerville (prav tam) poudarja, da poleg tržnih pritiskov v to lahko vodita tudi vse 
večja birokratizacija in vloga države z davčnimi in regulativnimi ureditvami, vendar na 
podlagi drugih del ugotavlja, da degeneracija izhaja predvsem iz šibke notranje demokracije 
ter opuščanja načela članskega lastništva oziroma nadzora. V primeru šibke notranje 
demokracije lahko proces akumuliranja in ohranjanja rezerv s povečanjem skupnega 
premoženja zmanjšuje delež posameznega člana in poveča moč odgovornih za njegovo 
upravljanje kot celoto. Kadar imajo člani občutek nemoči pri odločitvah, se zdi, da se redkeje 
identificirajo z zadrugo oziroma ne čutijo smisla lastništva. V takih okoliščinah (prav tam, 11) 
so lahko dovzetnejši do predlogov demutualizacije, še posebej tam, kjer so jim bile ponujene 
podkupnine. Birchall (2004, 10) povzema, da so se med najpogostejšimi razlogi za val 
demutualizacije vzajemnih družb v Veliki Britaniji omenjale potreba in dostopnost do več 
kapitala, potreba po izogibanju zakonodajnim omejitvam, ki organizacijam po preoblikovanju 
omogoča večjo učinkovitost, ter velika prisotnost osebnega interesa med člani, ki so želeli 
obogateti. Fulton in Girard (2015, 5) navajata, da nove strukture in spodbude po 
demutualizaciji niso vedno prinesle boljših rezultatov. Welch (2006) je za parlamentarno 
komisijo v Angliji pripravil poročilo, v katerem je ugotovil podobno: zadruge, ki niso bile 
demutualizirane, so pokazale boljše rezultate kot tiste, ki so bile; direktorji zadrug, ki so se 
demutualizirale, so se okoristili z znatnimi finančnimi nagradami; člani, ki so glasovali za 
demutualizacijo, sploh niso v celoti razumeli, za kaj so glasovali; po demutualizaciji so člani 
nosili stroške, ki so njihov dobiček praktično izničili (v Galor 2008, 15). Battilani in Schröter 
(2011, 11) na trditvah Bucklanda in Thiona (1991) ponudita nekaj posplošenih vzrokov, ki 
vodijo demutualizacijo in lahko delujejo skupaj ali pa ne. Ta je neizogibna, 1) kadar se 
zmanjša tradicionalna motivacija za skupno dobro, ki temelji na članstvu (kadar zadruga 
izgubi svoje značilnosti), 2) kadar države ponudijo za to spodbude in 3) kadar alternativne 
vizije, kako izboljšati prihodnost, postanejo atraktivnejše od tradicionalnih. 

Dejavnike, ki omejujejo degeneracijo in so naklonjeni zadrugi, lahko klasificiramo glede na 
to, ali se nanašajo na: notranje okolje – tesne vezi znotraj zadruge, vključno z nehierarhičnim 
modelom upravljanja; zadružno okolje – mreža vzajemne pomoči med zadrugami, vključno z 
zvezami; in zunanje okolje – spremembe na trgu ali državnih predpisov (Wanjare in Meaton 
2006; v Somerville 2007, 12). Galor (2008, 54) ugotavlja, da je pomemben dejavnik, ki 
zadrugam pomaga proti demutualizaciji, zadružno okolje, v katerem se znajdejo, saj so tiste 
zadruge, ki so članice aktivnih in močnih združenj, bolj zaščitene in se bodo bolj verjetno 
uprle demutualizaciji. Po mnenju Somervilla (2007, 12) je ena od možnosti za preprečitev 
degeneracije vpeljava »premoženjske blokade« (angl. asset lock). Prav zaradi tendence zadrug 
in drugih vzajemnih družb h kapitalistični obliki podjetja sta pregled in ponovna potrditev 
zadružnih načel potrebna vsako generacijo ali vsaj vsako drugo (Fairbairn 1994, 25). V tem 
kontekstu uvidimo smisel sklepa Fultona in Girarda (2015, 3), da demutualizacija ni izoliran 
dogodek, ampak se zgodi, kadar zadrugi ne gre dobro na več področjih, kot so finančna 
uspešnost, angažma članov in, najpomembnejše, upravljanje. 
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Nedavna finančna in gospodarska kriza je podobno kot tista v tridesetih letih 20. stoletja, ko 
so se življenjske zavarovalnice preoblikovale v vzajemne družbe, da bi ponovno pridobile 
zaupanje (Birchall in Ketilson 2009, 8), prekinila veliko zanimanje in proces demutualizacije 
(Battilani in Schröter 2011, 6). Tako se ponekod ponovno pojavlja mutualizacija oziroma 
remutualizacija, obraten proces, konverzija kapitalističnega podjetja v zadrugo oziroma 
vzajemno družbo. 

2.7 Tipologija zadrug 

Zadružni poslovni model je lahko apliciran na skoraj vse vrste gospodarskih aktivnosti v 
kmetijstvu, ribištvu, obrtništvu, turističnih, transportnih, finančnih in zavarovalnih storitvah, 
zdravstvu in oskrbi, trgovini, stanovanjski gradnji, proizvodnih dejavnostih in drugod 
(Zimbelman 2007, 29; Battilani in Schröter 2012, 4; Zamagni V. 2012, 22). Čeprav obstajajo 
različna merila, po katerih lahko razvrstimo zadruge, je pomembna razlika med zadrugami v 
tem, kdo so člani in lastniki zadruge ter kakšne vloge imajo v zadrugi (Spear 2000, 1; 
Williams 2007, 15; Battilani in Schröter 2012, 4; Zamagni V. 2012, 23; Novkovic in Webb 
2014, 2). Zadruge imajo edinstveno lastniško strukturo, kjer imajo člani hkrati več vlog, in 
sicer so člani, ki z zadrugo sodelujejo (angl. patron members), investitorji in lastniki 
(Camargo in Ehrenhard 2016, 5). 

Zadruge uvrščamo med podjetja v lasti članov, katerih osrednji namen je uresničevati potrebe 
članov (ICA 2017). V tem kontekstu se v literaturi pojavlja delitev na produkcijske, delavske 
in potrošniške zadruge, katerim nekateri avtorji dodajajo še solidarnostne, skupnostne in 
socialne zadruge (Novkovic in Webb 2014, 2; Zamagni V. 2012, 22). Glede na raven 
organiziranja so primarne oziroma zadruge prve stopnje tiste, kjer so člani posamezniki ali 
gospodinjstva, in sekundarne oziroma zadruge druge stopnje tiste, kjer so člani druge zadruge 
ali druge pravne osebe (Avsec 1999, 40; Zimbelman 2007, 29). Te se lahko združujejo naprej 
v zadruge tretje stopnje (Avsec 1999, 40), ki zastopajo interese članic nacionalno in 
mednarodno. Williams (2007, 15) pravi, da je razumevanje različnih zadrug pomembno tudi 
zato, ker pravna ureditev v večini držav obravnava vsak tip zadruge na drugačen način. 
Vendar, kot pravita Gicheru in M'Imanyara (2012, 162), zadruge ne glede na tip delujejo po 
enakih načelih in vrednotah, ki nudijo njenim članom trojne koristi lastništva, nadzora in 
uporabnosti. Da je organizacija prepoznana kot zadruga, mora sprejeti zadružno definicijo in 
tudi podpirati vrednote ter udejanjati zadružna načela (Atherton et al. 2012 in Passey 2005 v 
Kinyuira 2016, 93; Novkovic 2008, 2169). 

Produkcijske zadruge 

V produkcijske zadruge se člani združijo zaradi razdelitve investicijskih stroškov za opremo 
ter za učinkovitejši nastop na trgu, krepitev tržne moči in internalizacijo dobička pri predelavi 
svojih izdelkov (Battilani in Schröter 2012, 4; Zamagni V. 2012, 23). Člani imajo svojo 
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samostojno dejavnost, v kateri proizvajajo nekaj, kar lahko ponudijo zadrugi, ki je odgovorna 
za nakupni vložek, trženje in pogosto predelavo v končni izdelek (Zamagni V. 2012, 23). 
Tovrstne zadruge s povezovanjem pomagajo samozaposlenim obrtnikom in proizvajalcem 
ustvariti boljši položaj za preživetje na trgu (Birchall 2011, 3). Zimbelman (2007, 30) navaja, 
da jih lahko delimo v nabavne, ki svojim članom dobavljajo potreben material, in trženjske 
zadruge, ki izdelke shranjujejo, predelujejo in tržijo tudi pod skupno blagovno znamko. 
Najpogosteje nastajajo v dejavnostih kmetijstva, gozdarstva, ribištva in obrtništva. V. 
Zamagni (2012, 31) navaja, da je ta tip zadruge uspešen, ker povečuje tržno moč 
proizvajalcev v sektorjih, kjer bi aplikacija čiste kapitalistične logike prinesla neugodne 
rezultate za vzdržno poslovanje. 

Delavske zadruge 

Delavske zadruge so v lasti članov, ki so v zadrugi zaposleni in jo upravljajo na demokratičen 
način. Zimbelman (2007, 31) opozarja, da je razlika med delavskimi zadrugami in podjetji z 
delavskim lastništvom (angl. employee stock ownership programms) v tem, da slednja 
običajno delujejo po načelu ena delnica-en glas in so odvisna od investicij, medtem ko 
delavske zadruge delujejo po načelu en član-en glas. Delavske zadruge samoupravljajo tisti, 
ki so v njih zaposleni in ki zagotavljajo potreben kapital (Zamagni V. 2012, 23). V. Zamagni 
(prav tam) ugotavlja, da je bila ta oblika zadruge deležna velike pozornosti od nekdaj, saj je 
bila demokratično vodena in je predstavljala nasprotje kapitalistični obliki podjetja. Tako so 
dodana vrednost delavskih zadrug nudenje prihodka, nadzorovanje pogojev dela in ustvarjanje 
pogojev za dostojno delo (Birchall 2011, 3). Po mnenju V. Zamagni (2012, 31) je uspešno 
delovanje delavskih zadrug omejeno, ker: (i) samoupravljanje ni vedno preprosto, saj 
kvalificirani delavci niso vedno učinkoviti managerji, (ii) na določenem področju neposredno 
konkurirajo z IOF, saj proizvajajo enake proizvode, zato so bolj kot v industriji uspešne na 
področju storitev, ki so bolj personalizirane, (iii) obstaja potreba po večji količini kapitala, še 
posebej v kapitalsko intenzivnih panogah, (iv) mora biti proizvodnja standardizirana za 
doseganje ekonomije obsega, (v) se pojavlja potreba po internacionalizaciji poslovanja, ki ji 
zadruge težje sledijo (MacLeod in Reed 2009). Kot navaja Zimbelman (2007, 31), je lahko 
vsaka dejavnost z zaposlenimi organizirana kot delavska zadruga, vendar so kljub temu 
pogosteje prisotne v industrijskih ali delovno intenzivnih podjetjih. Na drugi strani V. 
Zamagni (2012, 30) navaja, da lahko več delavskih zadrug najdemo v storitvenem sektorju. 

Potrošniške zadruge 

V potrošniške ali uporabniške zadruge se združujejo člani, ki uporabljajo oziroma kupujejo 
proizvod ali storitev zadruge in jih lahko najdemo na področju telekomunikacijskih, 
energetskih, finančnih in zavarovalniških storitev ter v stanovanjskem in trgovinskem sektorju 
(Zamagni V. 2012, 23; Zimbelman 2007, 32). Člani imenujejo managerje, ki z najemanjem 
delovne sile organizirajo poslovanje (Zamagni 2012, 3). Kapital, ki ga zagotavljajo člani, 
navadno ni velik, saj se v taki zadrugi zbere večje število članov. Zadruge nudijo članom 
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izdelke ali storitve po najnižjih cenah in z zagotovljeno kakovostjo (Birchall 2011, 3). S tem 
se lahko izognejo dragim posrednikom in zaradi presežkov prejmejo rabate ter izpeljejo 
specifične kampanje, vezane na posebne potrebe članov (Zamagni 2012, 3). V. Zamagni 
(2012, 31) na tej podlagi ugotavlja, da so potrošniške zadruge uspešne, ker je delež kapitala, 
ki ga posamezni član zagotovi, vnaprej nizek, zadrugo upravljajo managerji, uporabniki pa 
dajejo prednost zadovoljivi storitvi pred maksimizacijo dobička. 

Solidarnostne, skupnostne in socialne zadruge 

V solidarnostnih ali večdeležniških zadrugah so lahko člani iz različnih družbenih razredov 
(Novkovic in Webb 2014, 2) in so tako posebna vrsta zadruge, ki lahko združuje člane z 
različnimi vlogami, na primer delavce in uporabnike, ter lahko vključuje prostovoljno delo 
(Zamagni 2012, 23). McLeod (2006, 2) jih označuje kot hibride. Podobno velja za skupnostne 
zadruge, ki jih ustanovijo ljudje določene skupnosti in so lahko iz različnih ozadij (Novkovic 
in Webb 2014, 2). Socialne zadruge, ki so razširjene tudi po Evropi, so nova oblika zadrug, ki 
eksplicitno stremi k večanju kolektivne dobrobiti, je umeščena med tradicionalno zadrugo in 
neprofitno organizacijo ter običajno vključuje različne deležnike s prizadevanjem za splošni 
interes (Borzaga in Galera 2012, 9). Socialne in skupnostne zadruge so uspešne, ker 
zagotavljajo osebne storitve, ki zahtevajo visoko stopnjo personalizacije in notranje 
motivacije, ki ju težko najdemo v kapitalističnem podjetju (Zamagni V. 2012, 31). 

Kot smo že omenili, Avsec (1999, 38) navaja, da lahko zadruge razlikujemo glede na 
geografsko območje delovanja, raven organiziranja, gospodarski položaj članov, vrste nalog, 
samostojnost poslovodstva pri odločanju ter tudi po: 
− stopnji vključenosti članovega podjetja oziroma gospodinjstva v zadrugo: (i) pomožne ali 

storitvene zadruge, ki prevzemajo eno ali več določenih, omejenih gospodarskih nalog – 
nabavne, prodajne, kreditne in stanovanjske zadruge so primeri takega tipa; (ii) 
proizvodne ali produktivne zadruge, v katerih posamezni člani niso več gospodarsko 
samostojni in postanejo njihovi delavci v skupnem zadružnem obratu; 

− pravnem položaju: registrirane in neregistrirane, pri čemer registrirana zadruga v 
pravnoformalnem pogledu odgovarja za svoje obveznosti s svojim premoženjem, 
odgovornost članov za obveznosti zadruge pa je lahko: (i) neomejena odgovornost 
članov, (ii) omejena odgovornost članov in (iii) zadruge brez odgovornosti;21 

− dejavnosti: kmetijske in gozdarske, industrijske in obrtne, trgovske in storitvene; 
− velikosti: glede na urejenost v računovodskih predpisih, ki jih razvrščajo na mikro 

(op. a.), majhne, srednje in velike. 

Nillson (1999) je z analizo narave zadružnega poslovnega modela identificiral štiri generične 
tipe: tradicionalne, participativne, subsidiarne zadruge in zadruge nove generacije. Med seboj 
                                                
21 V Sloveniji (prav tam) je mogoče ustanoviti zadrugo z omejeno odgovornostjo (z.o.o.) in brez 
odgovornosti oziroma jamstva članov (z.b.o.). 
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se razlikujejo po tem, ali je članstvo odprto za vse in brezplačno, ali se z delniškim kapitalom 
lahko trguje, kdo ima glasovalne pravice in ali je dobiček izplačan kot dividenda ali kot 
povračilo (v Mazzarol 2009, 19). 

V. Zamagni (2012, 31) ugotavlja, da je zadružna oblika podjetja težavnejša kot neprofitna ali 
profitna kapitalistična oblika podjetja. Neprofitna oblika rešuje problem financiranja z 
donacijami, profitna rešuje problem podjetništva z minimiziranjem potrebe po tem z 
generalizacijo delavcev, ki so od nje odvisni. Zadruga pa v nasprotju s slednjimi problemov 
financiranja ne rešuje tako enostavno, saj morajo člani vnaprej zagotoviti kapital in so 
neposredno odgovorni za management poslovanja. Kljub temu je zadruga kot oblika 
pritegnila veliko zanimanja zaradi poštene distribucije presežkov, spodbujanja potreb in 
notranje motivacije članov ter načina, kako dodaja vrednost človeškemu kapitalu (prav tam). 

2.8 Primerjava zadruge in podjetja v lasti naložbenika 

Zadruge so proučevane z različnih teoretičnih perspektiv in v tem kontekstu obsežen del 
literature obravnava primerjavo med IOF in zadrugo, ki jo uvrščamo med podjetja v lasti 
članov (ICA 2017). Pri poslovnem modelu IOF je v središču bogastvo, pri zadružnem pa 
ljudje, od drugih modelov pa zadružni model ločijo naslednji ključni temelji: osnovni namen, 
mednarodno sprejet okvir vrednot in načel ter ustanovna etika poštenosti ali socialne 
pravičnosti (Novkovic in Webb 2014, 2). V večini primerov je IOF ustanovljen za namen 
maksimiziranja donosa delničarja-investitorja skozi dobiček, zadruga pa z namenom 
zagotavljanja gospodarske in socialne koristi članom, kar zahteva, da ustvarja finančne 
presežke v takem obsegu, da lahko nudi storitve članom (Mooney et al. 1996; v Mazzarol, 
Limnios in Reboud 2014, 6). Panagiota in Nastis (2011) ugotavljata, da je primarni cilj vseh 
zadrug blaginja članov z izboljšanjem njihove ekonomske, socialne in kulturne pozicije (v 
Zakić et al. 2013, 290), saj so člani za zadrugo najpomembnejše premoženje (Zeulli in Cropp 
2004, 4). 

Razlika med zadrugo in IOF se vrti okoli lastništva, načina upravljanja, razdelitve delniškega 
kapitala, povračila vložka, oprostitve davkov in primarno okoli osredotočenosti ustvarjati 
vrednost za člane. Zadruge so organizacije v lasti njenih članov, kjer so kupci ali dobavitelji 
večkrat tudi lastniki, zato imajo edinstveno organizacijsko strukturo (Mazzarol, Limnios in 
Reboud 2014, 5). Battilani in Schröter (2012, 3) ugotavljata, da pri zadrugi (za razliko od 
IOB) večje investicije ne vodijo do večjega števila glasovalnih pravic (ena delnica-en glas, 
angl. one share-one vote), saj so le-te pogojene s članstvom (en član-en glas, angl. one 
member-one vote), mehanizem za uresničevanje glasovalnih pravic pa je demokratičen, zato 
so zadruge po definiciji demokratična podjetja. Združitev (prav tam) gospodarskih aktivnosti 
z demokratičnim upravljanjem je v jedru zadruge enako pomembna, kar je t. i. dvojna narava 
(angl. dual nature) zadrug.  
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Zadruga ima torej dvojno funkcijo: ustvarjati ekonomske koristi in hkrati ohranjati 
demokratičnost upravljanja, za dosego česar mora spodbujati socialni kapital kot ključni 
rezultat organizacije (Mazzarol, Limnios in Reboud 2014, 6). Socialni kapital (prav tam) se 
navadno nanaša na oblikovanje odnosov med ljudmi ter temelji na vzajemni koristi, 
recipročnosti in zaupanju (Winter 2000; Adler in Kwon 2002), OECD (2002) pa ga definira 
kot »omrežje s skupnimi normami, vrednotami in razumevanjem, ki olajša sodelovanje znotraj 
in med skupinami«. Na drugi strani z ekonomskim kapitalom razumemo blago in storitve, 
infrastrukturo, kulturno in intelektualno lastnino, ki jo lahko finančno ovrednotimo, s 
človeškim kapitalom pa znanje, spretnosti in zdravje, katerih nosilec je človek (prav tam).  

IOF je običajno usmerjen v maksimizacijo dobička in bo kot tak pogosto iskal načine za 
zniževanje pogodbenih cen z dobavitelji in hkrati zviševanje cen kupcem. Zadruga pa si v 
primeru, ko so člani dobavitelji ali uporabniki, prizadeva nadzirati cene, da bi jim zagotovila 
gospodarske koristi (Bontems in Fulton 2009; v Mazzarol, Limnios in Reboud 2014, 6). Tako 
je dolgoročna vzdržnost zadruge verjetno odvisna od tega, kako dobro je zmožna 
zadovoljevati svoje člane in hkrati ohranjati ekonomsko samozadostnost na trgu (Nilsson 
2001; prav tam). 

Birchall (2004) ugotavlja, da se zadruge lahko razlikujejo od IOF in neprofitnih organizacij na 
podlagi petih ključnih značilnosti: (i) so prostovoljne pri tem, kako člani vstopajo in izstopajo, 
(ii) so demokratične organizacije, v katerih v večini primerov velja upravljanje po sistemu en 
član-en glas, (iii) so oziroma bi morale biti neodvisne od nadzora države in verskih 
organizacij z lastništvom članov, (iv) so združenja posameznikov ali organizacij, ki oblikujejo 
sodelovalno mrežo, in (v) obstajajo za koristi svojih članov in za noben drug namen (v 
Mazzarol, Limnios in Reboud 2014, 5). Da je edini namen zadruge ustvarjati vrednost za 
člane, menita tudi Van Sickle in Ladd (1983) (prav tam). Na drugi strani imajo zadruge in 
neprofitne organizacije skupen ideal sodelovanja med državljani za izboljšanje standarda 
bivanja celotne skupnosti ali vsaj njenega dela, razlikujejo pa se zaradi odnosa do presežkov, 
saj ga lahko zadruge v obliki povračil vložkov namenijo članom, kar je neprofitnim 
organizacijam onemogočeno (Battilani in Schröter 2012, 3). 

Za razumevanje razlik med zadrugo in IOF se je ekonomska literatura usmerila predvsem v 
organizacijsko strukturo, izhajajočo iz vrste lastništva in nadzora, ki določa cilje in vedenje 
ekonomskih agentov (Novkovic 2008, 2168). Zamagni (2008, 13) ugotavlja, da je primerjava 
od sredine 20. stoletja potekala večinoma na temelju ekonomske učinkovitosti, ki izhaja iz 
predpostavke, da bodo v tržni ekonomiji na dolgi rok preživele le učinkovite oblike podjetij. 
To naj bi bila tista oblika organizacije, ki bo učinkovitejša pri nadzoru inherentno nepopolnih 
pogodb med osebami in organizacijo. Tukaj se pojavlja najpogostejša kritika, in sicer, da je 
zaradi temeljnih načel in organizacijske strukture zadružna oblika podjetja neučinkovita in 
tako manj zmožna za konkurenčni nastop na prostem trgu. V tem kontekstu Birchall in 
Simmons (2004, 468) ugotavljata, da participacija članov nosi stroške bodisi zaradi potrebe 
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po zagotavljanju spodbude članov, da postanejo zainteresirani, bodisi ker prinašajo različne, 
potencialno konfliktne interese v proces sprejemanja odločitev. Na drugi strani (prav tam) je 
lahko skupni nadzor različnih deležnikov v organizaciji oblikovan tako, da so tovrstni stroški 
minimizirani (Turnbull 2001). Neučinkovitost v primerjavi z IOF (Porter in Scully 1987; 
Toms 2012) naj bi bila tudi razlog, da so bile zadruge na neki način zanemarjene v poslovni 
literaturi in literaturi managementa, čeprav v študijah o učinkovitosti za to naj ne bi bilo 
dokazov (Sexton in Iskow 1993) (v Camargo in Ehrenhard 2016, 1). To je nekako izpostavil 
tudi Kalmi (2007), ki je pokazal, kako sta zanimanje in pozornost za zadružne študije na 
Univerzi v Helsinkih občutno upadla v drugi polovici 20. stoletja v primerjavi s prvo polovico 
(v Mazzarol, Limnios in Reboud 2014, 11). 

Ferri (2012) ugotavlja, da je sredi sedemdesetih let 20. stoletja močan tržni fundamentalizem 
iz ZDA vplival na pristop ekonomskih politik po svetu, po katerem je najboljši način za 
doseganje človeškega napredka preko alokacijskih mehanizmov samoregulativnih trgov, na 
katerih delujejo racionalni agenti (v Borzaga in Galera 2012, 3). IOF naj bi bil tako idealna 
oblika za organiziranje proizvodnje izdelkov in storitev, učinkovitost pa naj bi bila merjena 
predvsem po zmožnosti ustvarjati vrednost za delničarje, torej z ustvarjanjem dobička. 
Ključni implikaciji tovrstnega pristopa sta bila adaptacija privatizacijskih politik za 
ustvarjanje več prostora za trge in podcenjevanje podjetniških oblik, ki se razlikujejo od tistih, 
usmerjenih v dobiček. Posledično so bile zadruge videne kot izjeme ali tranzicijske 
organizacije, za katere se je pričakovalo, da bodo izginile kot končni rezultat nastopa prostega 
trga (Grillo 2012; v Borzaga in Galera 2012, 2). 

Camargo in Ehrenhard (2016, 6) navajata, da danes med strokovnjaki ni konsenza o 
učinkovitosti v zadrugah, saj se zadružna oblika šteje za manj učinkovito od IOF tudi zato, ker 
deluje v sektorjih in na področjih z nizkimi prihodki (Koljatic in Silva 2011). Porter in Scully 
(1987) poudarjata, da lahko zadruge trpijo zaradi strukturne neučinkovitosti (v Camargo in 
Ehrenhard 2016, 1). Altman (2014, 176) pa navaja predvidevanje konvencionalne ekonomske 
teorije, po kateri zadruge niso uspešne kot tradicionalni hierarhični IOF zaradi neprimernih 
spodbud, ukoreninjenih v organizacijski obliki. Nadaljuje, da so prav načela zadružne 
organizacije tista, ki onemogočajo doseči ekonomsko učinkovitost in zmanjšujejo verjetnost 
konsistentnega vedenja v skladu z načelom maksimizacije dobička. Glede na to, kako je 
ekonomska učinkovitost oblikovana, implicitno ali eksplicitno, igra ključno vlogo pri tem, 
kako ljudje, strokovnjaki in država razumejo, ali je zadruga relevantna organizacijska oblika 
(Altman 2014, 177). Po njegovem mnenju (prav tam) je teoretični okvir behavioristične 
ekonomije primernejši za razumevanje, zakaj so zadružne organizacije produktivnejše 
(ekonomsko učinkovite) kot IOF oziroma njemu vsaj konkurenčne. 

Zamagni (2008) ugotavlja tri razloge, zakaj učinkovitost ne more biti edini kriterij primerjave: 
(i) učinkovitost ni vrednostno nevtralen koncept in je normativna kategorija diskurza, iz česar 
izhaja, da primerjava ni tehnične narave in torej ni objektivna; (ii) zadružni »dodatni vir« je 



 

55 

notranja motivacija njenih članov, model racionalne izbire s pripadajočimi algoritmi pa je kot 
teleološki model nezmožen upoštevati motivacijo agentov. Hkrati Sacconi (2001) opozarja, da 
je temeljni dejavnik učinkovitosti v neprofitnih organizacijah ravno razpoložljivost ideoloških 
načel in samoregulacijskih etičnih kod. Z drugimi besedami, instrumentalna racionalnost 
enostavno ne more pripisati zadostne teže motivaciji, bodisi družbeni ali etični. Iz teh 
razlogov sledi, da izključitev dejavnikov motivacije iz izračuna učinkovitosti (subjektivna 
samoizpopolnitev, psihološka zadovoljitev zaradi izogiba delovni odtujenosti, deljenje 
skupnih ciljev, občutek pravičnosti) nagiba analizo v prid kapitalističnemu podjetju. Tovrstna 
analiza upošteva unikatne stroške zadruge, unikatnih prednosti pa ne; (iii) tretji razlog 
vključuje socialne eksternalije, ki jih delovanje organizacije ustvarja in prav tako niso 
vključene v analizo učinkovitosti. Najpomembnejša pri tem je demokracija na delovnem 
mestu, za katero Zamagni verjame, da utrjuje pot in krepi demokracijo v političnem prostoru. 
Če za slednjo verjamemo, da je v funkciji napredka, vključujoč ekonomski razvoj, potem je 
komparativna analiza, ki negira ta vidik, neupravičeno pristranska. Podobno Soboh et al. 
(2009) ugotavljajo, da finančna in ekonomska razmerja za primerjavo med neprofitnimi in 
profitnimi organizacijami ne upoštevajo socialne komponente zadrug, na drugi strani pa je 
pristop z osredotočenostjo samo na ustvarjanje socialne vrednosti prav tako pomanjkljiv 
(Costa et al. 2012) (v Camargo in Ehrenhard 2016, 1). V tem kontekstu je bila v zadnjih letih 
velike pozornosti deležna organizacijska kultura, saj obstaja prepričanje, da vpliva na 
učinkovitost organizacije in jo lahko razumemo kot skupek vrednot, norm in prepričanj, ki 
vodi do skupnih prepričanj, pomenov in izražanj preko artefaktov in vzorcev vedenja 
(Rodrigues, Ferreira in Marques 2015, 2). Tako Pretty (2003) ugotavlja, da sodelovalne 
socialne vezi lahko znižajo stroške skoraj vseh ekonomskih aktivnosti (v Williams 2007, 
179). Costa et al. (2012) ugotavljajo, da je primerjava med IOF in zadrugo vselej nepopolna, 
ker je pri tem običajno izpuščena socialna narava zadrug in je zgolj usmerjena k finančnim in 
produkcijskim deležem (v Camargo in Ehrenhard 2016, 10).  

Po mnenju Zamagnija (2008, 14) je kapitalistična ekonomija subjekt resne pragmatične 
kontradikcije; medtem ko sta temeljna principa moderne družbe, osebna svoboda in formalna 
enakost, prepoznana na trgu, pa znotraj podjetja prevlada hierarhični princip. Zadruga pa v 
svoji organizaciji aplicira prav svobodo in enakost, ki označujeta tržno ekonomijo, in tako 
rešuje prej omenjeno kontradikcijo. Kot temeljni razlikovalni argument med obema oblikama 
podjetij izpostavlja to, kar v obeh primerih predstavlja »skupno aktivnost« (angl. common 
action). Vsaka ekonomska aktivnost je vedno tudi skupna aktivnost, ki se razlikuje v tem, ali 
je skupno sredstvo (kapitalistična oblika – blago), kjer je ključni problem rešiti koordinacijo 
agentov, ki bodo zasledovali lastne cilje (kar je znanost managementa počela vse od 
pionirskega dela F. W. Taylorja), ali cilj, kjer je ključni problem doseči sodelovanje med 
vpetimi ljudmi (zadruga). Putterman (1988) je razliko videl med tistimi, ki si podjetje 
predstavljajo kot združenje ali skupnost članov, katerih namen je zasledovati demokracijo v 
upravljanju, in tistimi, ki podjetje vidijo kot blago, ki se lahko proda ali kupi na trgu kot vsak 
drug proizvod (Zamagni 2008, 19). 
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2.9 Zadružna razlika in zadružna prednost 

V luči primerjave med zadrugo in drugimi oblikami gospodarskih organizacij se pojavljata 
dva pojma, ki skušata zaobjeti prednosti, razloge za obstanek in konkurenčni nastop zadrug na 
trgu, in sicer zadružna razlika (angl. co-operative difference) in zadružna prednost (angl. co-
operative advantage). Gicheru in M'Imanyara (2012, 162) ne razlikujeta med zadružno 
razliko in prednostjo, ampak ju opredeljujeta kot sposobnost uresničevanja socialnih in 
gospodarskih potreb članov zadruge in zadruge nasploh. Kot ugotavlja Birchall (2005, 58), je 
za obstoj zadružne prednosti potrebna zadružna razlika, saj prednost brez razlike ne more 
obstajati. Po njegovem mnenju razlika temelji na treh temeljnih načelih članskega lastništva, 
upravljanja in koristi, ki zadrugo ločujejo od drugih organizacij. Četudi zadruga aplicira 
načela in udejani razliko, je vprašanje, ali so načela dobra za poslovanje. Čeprav je mogočih 
več odgovorov, meni, da verjetno nekatera vplivajo pozitivno in druga negativno. To velja na 
primer pri zagotavljanju koristi članom, kar pozitivno vpliva na lojalnost, vendar na drugi 
strani lahko članska demokracija pomeni strošek in upočasnjuje sprejemanje odločitev. 
Novkovic (2008, 2169) navaja, da so lahko načela spodbujevalni ali omejitveni element 
zadruge. Oczkowski, Krivokapic-Skoko in Plummer (2013, 55) ugotavljajo, da je v zvezi s 
posledicami upoštevanja načel v literaturi večkrat omenjena zadružna razlika, ki med drugim 
vključuje: različne stroškovne in cenovne politike, ki krepijo tržno naravnanost, boljšo 
komunikacijo, zmanjšan socialni strošek, povečan trud zaposlenih, pridobivanje nižjih 
nabavnih cen, izboljšano člansko moralo, pomemben pozitiven vpliv na organizacijsko 
pripadnost ter opolnomočenje članov in njihovih skupnosti. ICA (2001) je identificirala 
vrednote, načela in etiko poslovanja kot tisto, kar sestavlja zadružno prednost za člane in za 
skupnost, v kateri delujejo. Zadružna prednost pa zajema tudi uporabnike, saj z udejanjanjem 
vrednot in etike v praksi postavlja panožne standarde, zaradi česar so v nekaterih državah 
videne kot bolj vredne zaupanja v primerjavi z drugimi podjetji. V drugih naj bi bile videne 
kot vodilne v promociji varne in kakovostne hrane, varstvu okolja, v zagotavljanju dostojne 
zaposlitve, s spodbujanjem razumevanja in sodelovanja med ljudmi pa naj bi imele 
pomembno vlogo pri ustvarjanju mirnih skupnosti. To, da na prvo mesto postavljajo ljudi in 
jih pri tem ne usmerja dobiček, ampak potrebe, so v lasti članov in so demokratično 
upravljane, jim omogoča konkurenčen nastop in uspevanje na trgu.  

Presno Amodeo (2001, 121) navaja, da zadruge svojo specifičnost gradijo na ideologiji, saj 
sta zakoreninjenost v socialnih odnosih in recipročnost njihovi temeljni značilnosti. Pri 
razumevanju te zakoreninjenosti se opira na Granovetterja (1990, 88), ki pravi, da so 
gospodarska dejavnost, rezultati in institucije pod vplivom osebnih odnosov med akterji in 
splošne strukture njihovih povezav oziroma odnosov. Tako naj bi bili zaupanje, družbeni 
odnosi, družbeni nadzor (sankcije, norme in vrednote) in skupne izkušnje med akterji 
pomemben del pri pojasnjevanju ekonomskih aktivnosti, saj imajo lahko iz tega izhajajoče 
strategije potencialno boljše rezultate kot tiste, ki temeljijo zgolj na ekonomskih dejavnikih. S 
tem je zadružna konkurenčnost odvisna od ohranjanja zadružne identitete in odnosa zadruge z 
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njenimi člani. Novkovic (2008, 2171) navaja, da imajo zadružna načela potencial za 
usmerjanje strategij in praks, ki se lahko izoblikuje v zadružno prednost. Kljub temu pa načela 
in vrednote niso v celoti upoštevani v zadružnem managementu, kar jih dela brezpomenske 
ter omejuje konkurenčni potencial in njihovo možnost uresničevanja ciljev (Presno Amodeo 
2001, 117). 

Da je organizacija prepoznana kot zadruga, mora sprejeti zadružno definicijo ter tudi podpirati 
vrednote in udejanjati zadružna načela (Atherton et al. 2012, Passey 2005; v Kinyuira 2016, 
93; Novkovic 2008, 2169). Po Kinyuiri (2016, 94) načela uporabniškega financiranja in 
uporabniške koristi spodbujajo konkurenčnost zadrug, saj uporabniki/člani/lastniki zahtevajo 
od managementa veliko odgovornost za nadpovprečno zadružno uspešnost. ICA (2012) 
navaja, da so za razliko od IOF zadruge zmožne ustvarjati sinergijske inovacije s 
povezovanjem socialnih združenj in profitno usmerjenih podjetij, kar, kakor menijo Jussila, 
Byrne in Tuominen (2012), zagotavlja temeljno konkurenčno prednost organizacijam, ki 
udejanjajo sedem zadružnih načel (v Kinyuira 2016, 95). Kinyuira (prav tam) tako ugotavlja, 
da so zadružna načela temeljni vir konkurenčne prednosti in bi morala biti v ospredju pri 
strateškem planiranju in managementu zadrug. Strateško planiranje (prav tam) je obširen 
proces za določanje, kaj bi moralo poslovanje postati in kako najbolje doseči ta cilj (Porter 
2004), ter eksplicitno povezuje cilj s potrebnimi dejanji in viri za njegovo doseganje. Atherton 
et al. (2012) predlagajo, da je operacionalizacija zadružnih načel najboljši kazalnik stopnje 
sodelovanja in pravo merilo zadružne identitete in ključno pri dokazovanju zadružne razlike 
(Rixon 2013; Birchall 2005; v Kinyuira 2016, 97). Po Birchallu (2005, 58) so prednosti, ki 
izhajajo iz tega, visoka nadomestila zaradi nedopustnosti prilastitve dobička, visoko zaupanje, 
dolgoročne pogodbe in koristi članov. Operacionalizacija načel pa bo ponudila tudi jasno 
konkurenčno prednost, ki jo bodo zadružni managerji motivirani izvajati v poslovanju (Cote 
2000; v Birchall 2005, 62). Kljub pomanjkljivim dokazom pa veljajo pričakovanja, da bo 
operacionalizacija načel vse bolj uporabljena kot ogrodje za vrednotenje zavez zadrug proti 
njihovemu delovanju (Kinyuira 2016, 97). V tem kontekstu je skupina strokovnjakov leta 
2007 za delavske zadruge razvila t. i. zadružni indeks – CI (angl. co-op index), namenjen 
merjenju udejanjanja zadružnih vrednot in načel, zavezanosti svoji lastni identiteti in uspehov 
pri uresničevanju svojega poslanstva (CI 2007). CI tako pripomore k razvoju in ohranjanju 
zadružne identitete kot temeljne strategije znotraj zadruge (Hough 2015, 119). Novkovic 
(2008, 2169) navaja, da vse več zadrug vidi prednosti apliciranja načel in vrednot v celoti. K 
temu so pripomogli mednarodna pozornost korporativni družbeni odgovornosti in poslovni 
etiki ter uspeh in prepoznavnost zadrug, ki to počnejo, saj je to, kot same ocenjujejo, 
pomemben razlog uspeha. Tako (prav tam) naj bi postajalo vse očitneje, da preživetje, 
konkurenčnost in uspešnost zadrug kot poslovni model temeljijo na aplikaciji načel.  

Spear (2000, 507–523) konceptualizira zadružno prednost s šestimi ključnimi značilnostmi, ki 
se kažejo kot sposobnost: (i) uspešnega odgovarjanja na neuspehe trga in krize, (ii) ustvarjati 
zaupanje, (iii) graditi duh samopomoči, tudi za premagovanje prekomerne tržne moči, (iv) 
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ustvarjati in krepiti socialni kapital za krepitev civilne družbe in izboljšanje ekonomske 
uspešnosti, (v) omogočanja participacije, ki temelji na vrednotah, ter (vi) ustvarjati večjo 
socialno učinkovitost z generiranjem pozitivnih socialnih in ekonomskih eksternalij. Spear 
(prav tam) poudarja vlogo zaupanja pri premagovanju t. i. pogodbenih neuspehov (angl. 
contract failures), ki se pojavijo pri ekonomskih transakcijah med organizacijo in njenimi 
deležniki zaradi asimetrične porazdelitve informacij. To je takrat, ko ima potrošnik manj 
informacij o dobrini kot proizvajalec in zato ne more biti popolnoma prepričan v nakup. Te 
okoliščine lahko dodatno otežijo dolgoročnost storitve (na primer zavarovanja, oseba v domu 
za ostarele itd.), nakup, ko kupec ni primarni uporabnik (na primer otroško varstvo), in drugi 
primeri, kjer se lahko pri kupcu zaradi izogibanja transakcijskim stroškom, povezanim s 
stalnim spremljanjem kakovosti in iskanjem alternativ, pojavi inercija. V takih primerih se 
lahko organizacija vede oportunistično in izkoristi položaj, tudi s ponudbo slabše kakovosti 
ali z zavajanjem o družbeno odgovornem ravnanju. Zadruge in neprofitne organizacije pa naj 
bi bile zaradi narave in strukturnih značilnosti (na primer omejitev distribucije dobička) manj 
naklonjene takemu ravnanju in se zato štejejo za bolj vredne zaupanja. Zaupanje pa ima vse 
pomembnejšo vlogo tudi zaradi spoznanja, da kakovost odnosov med ljudmi močno vpliva na 
ekonomsko uspešnost organizacije (Putnam 1993, Fukuyama 1995; v Spear 2000, 518). 
Zaupanje je preko recipročnih norm znotraj družbenih in ekonomskih mrež ključno za 
vzpostavitev in ohranjanje socialnega kapitala. Ponavljajoče poslovanje pomaga pri 
vzpostavitvi ugleda, vezanega na zaupanje in zanesljivost. Ugodnosti krepijo norme, stopnjo 
zaupanja in moč vezi znotraj mrež. Pri tem se Spear (2000, 519) opira na Putnama (1993), da 
(asociativna) narava zadrug in neprofitnih organizacij ter njihova močna povezava s 
skupnostjo zagotavljata ugodno podlago za uporabo, reprodukcijo in akumulacijo socialnega 
kapitala, kar izboljšuje sposobnost zadrug upravljati pogodbene in upravljavske neuspehe in 
pomaga krepiti strukturo civilne družbe. Hodgson (1988) trdi, da kadar podjetja spodbujajo 
lojalnost in zaupanje, k temu napeljejo tudi ljudi, ki skladno prilagodijo svoje vedenje (v 
Presno Amodeo 2001, 122). 

Motivacija, vključenost in participacija delavcev so postale v postfordistični ekonomiji 
prednostne naloge za večino vodilnih multinacionalk in tudi manjša podjetja (Noe et al. 2006 
v Bernardi 2007, 11). Ravno participativna narava zadruge in njene vrednote lahko 
povečujejo zadovoljstvo in opolnomočijo ljudi ter s tem učinkoviteje uporabijo vire, ki jih ti 
prinašajo v organizacijo. Tako tudi v vse bolj etičnem in okoljsko usmerjenem trgu zadružna 
načela in vrednote dajejo zadrugam nekaj prednosti, in sicer atraktivnost za zaposlene pri tem, 
da je znanje vrednota, skrb za skupnost, ki se kaže z izpolnjevanjem skupnostnih in socialnih 
koristi, in usmerjenost v medorganizacijsko sodelovanje, ki se bi moralo odražati v 
izboljšanju ekonomske uspešnosti (Spear 2000, 520). Mnogo vrednot in načel krepi socialni 
kapital (in zaupanje) zadruge, njeno zmožnost reproducirati ga in razvijati znotraj skupnosti, 
kar implicira prednosti, povezane s teritorialnimi in skupnostnimi odnosi (prav tam). V tem 
pomenu Novkovic (2006, 2008; v Vieta 2015, 3) navaja, da zadruge izkazujejo skrb za 
skupnost in omilujejo neuspehe trga z vključevanjem eksternalij. Motivirane ne samo zaradi 
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nadomestil in dobička lahko zadruge: ohranjajo proizvodnjo na lokacijah, ki niso dovolj 
zanimive za IOF, zaposlujejo »manj produktivne« delavce iz marginaliziranih skupin in 
kupujejo lokalno proizvedene surovine kljub cenejšemu uvozu (Novkovic 2006; 2008). Vieta 
in Lionais (2015, 8) ugotavljata, da so zadruge najučinkovitejše, kadar so povezane v večja 
družbeno pravična gibanja in hkrati vkoreninjene v lokalnih skupnostih, kar sproža potencial 
zadružnega modela. Wanjare (2008, 20) ugotavlja, da se zadruge borijo za socialno in 
ekonomsko integracijo in enake možnosti ter so proti marginalizaciji in socialni izključenosti. 
Tako bi se morala njihova konkurenčnost proučevati znotraj konteksta zadružne prednosti, v 
katerem doseganje socialnih ciljev zagotavlja prednost v konkurenčnosti, kar vodi do 
gospodarskega uspeha, kar naprej krepi zmožnost uresničevanja socialnih ciljev. Nadaljuje, da 
teorija zadružne prednosti predpostavlja, da imajo podjetja znotraj skupnosti, ki uživajo visok 
standard bivanja zaradi številnih zaposlitvenih možnosti in socialnih koristi, večje možnosti, 
da postanejo ekonomsko uspešna (prav tam).  

Zgodovinsko gledano zadruge uspevajo, kadar imajo specifične prednosti pred IOF in 
zadovoljujejo potrebe, ki so sicer nezadovoljene. Uporabniške oziroma potrošniške zadruge 
so bile ustanovljene za minimiziranje posredniških stroškov in trgovskih cen, produkcijske 
zadruge, še posebej kmetijske zadruge, za povečanje šibke tržne moči proizvajalcev, delavske 
zadruge kot priložnost za samoupravljanje poslovanja, vzajemne družbe za zagotavljanje 
splošnega zavarovanja in pomoči (Borzaga in Galera 2012,7). Birchall (2005, 60) navaja, da 
se zadružna prednost odraža med sektorji na različne načine, ki imajo lahko tudi svoje 
zadružne slabosti. Kljub temu je nekaj skupnih točk, ki jih imajo vse zadruge, in sicer: visoka 
stopnja zaupanja med kupci, povračilo ekonomskih koristi članom, etično poslovanje in 
izognitev, da bi si dobiček prilastile določene skupine investitorjev. V sektorjih, kot so 
socialno in zdravstveno varstvo ter stanovanjska posojila in pokojnine, je kakovost izdelkov 
oziroma storitev težko izmeriti, prav tako pa so (pogodbe) večinoma sklenjene za daljše 
časovno obdobje, kjer so izstopni stroški visoki. V teh primerih je zadružna prednost v celoti 
vezana na zaupanje in dobro upravljanje. V drugih sektorjih, kot so stanovanjske in delavske 
zadruge ter kreditne unije, je prednost v tem, da sta lastništvo in upravljanje lokalni. Altman 
(2016, 1) ugotavlja, da so posamezniki pripravljeni plačati relativno višjo ceno za izdelke 
zadrug, četudi niso člani te zadruge. Preferenco nakupa pri zadrugi naj bi imeli člani in 
nečlani tudi tedaj, ko je cena izdelka pri drugem ponudniku enaka. Zadružna prednost naj bi 
tako zagotavljala zadrugam »zaščitno območje« pred konkurenco drugih gospodarskih 
organizacij na trgu. Pri tem opozarja, da je lahko zadružna prednost uresničena le takrat, ko so 
potencialni kupci ozaveščeni, da je določen izdelek iz zadruge oziroma da je podjetje zadruga. 
V tem kontekstu je avtomatično potencialna zadružna prednost izgubljena, če zadruga skriva 
svojo identiteto na trgu.  

Učinkovito komuniciranje zadružne identitete, ki je druge gospodarski subjekti nimajo 
oziroma ne morejo kopirati, lahko vodi do jasnega prepoznavanja zadružne razlikovalnosti pri 
članih in javnosti (Birchall 2005, 58–59; Kinyuira 2016, 93). Kljub temu veliko članov ni 
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zmožnih identificirati unikatnosti njihove zadruge (Rixon 2013; Birchall 2005), oziroma kot 
ugotavlja Fairbairn (2004, 19), ima le malo ljudi besedni zaklad za opis zadružne razlike. Če 
pa želijo imeti načela svoj učinek, se morajo ljudje ozavestiti o zadružni razliki (v Kinyuira 
2016, 97). V tem kontekstu smo priča vse večjemu poudarjanju zadružne prednosti v 
mednarodnih in nacionalnih zadružnih organizacijah (na primer Co-operatives UK 2017) in 
tudi načinom za promocijo zadružne identitete. Tako lahko zadruge za promocijo in okrepitev 
zadružne identitete na svetovnem spletu registrirajo svojo spletno stran z domeno »coop«, ki 
se odraža tudi pri elektronskem komuniciranju, in to nadgradijo z zadružno blagovno znamko 
(DotCooperation 2017).  

2.10 Širši učinki zadrug  

V prejšnjih poglavjih smo na več mestih omenili prispevek zadrug k trajnejši in bolj vzdržni 
družbi, kar priznavajo tudi ključne mednarodne razvojne agencije. Tudi v času krize zadruge 
kažejo večjo stabilnost in odpornost proti posledicam (Birchall 2013; v Camargo in Ehrenhard 
2016, 10) ter so pri tem zmožne ohranjati delovna mesta (Chavez Hertig 2008; Borzaga in 
Galera 2012, 9). V tem kontekstu več študij prikaže vlogo, ki jo imajo zadruge pri 
zmanjševanju brezposelnosti (Diaz-Foncea in Marcuello 2015; Kalmi 2013; v Camargo in 
Ehrenhard 2016, 8), kar je eden od večjih izzivov držav po svetu, in vloge, ki so jo lahko 
imele pri doseganju Milenijskih razvojnih ciljev (Birchall 2004). Borzaga in Galera (2012, 9) 
navajata, da lahko vlogo zadrug bolje razumemo tudi s prispevkom, ki ga imajo k celostnemu 
delovanju ekonomskega sistema in je prisoten vsaj na naslednjih področjih: 
− imajo pomembno vlogo pri zmanjševanju neuspehov trga in s tem pripomorejo k 

delovanju ekonomskega sistema in dobrobiti širše skupnosti (Hansmann 1996). To izhaja 
iz drugačne lastniške strukture, načina upravljanja in različnih ciljev, kar prispeva h 
konkurenčnosti na trgu in zagotavlja večjo možnost izbire potrošnikom, preprečuje 
oblikovanje monopolov, znižuje maloprodajne cene, nudi priložnosti za inovacije in 
omejuje asimetrijo informacij;  

− imajo ključno vlogo pri stabiliziranju tistih sektorjev gospodarstva, katerih značilnosti sta 
visoka stopnja negotovosti in nestabilnost cen, kot sta finančni sektor in kmetijstvo, še 
posebej v času krize;  

− prispevajo k ohranjanju proizvodnje dobrin in storitev bližje potrebam ljudi in članov ter 
se z zadovoljevanjem specifičnih potreb ne vedejo izključno po logiki maksimizacije 
dobička. Tako ponujajo tisto, kar klasičnemu podjetju ni v interesu ponuditi oziroma 
javni organi niso zmožni zagotoviti. To vključuje področja socialnih, zdravstvenih, 
izobraževalnih in drugih osebnih in skupnostnih storitev; 

− običajno prevzemajo dolgoročno perspektivo razvoja, saj pogosto postanejo produkcijska 
sredstva za skupnosti, v katerih delujejo, in si prizadevajo za dobrobit trenutne in 
prihodnjih generacij. To počno tudi z namenjanjem deleža presežka v skupni in nedeljivi 
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rezervni sklad, ki ne pripada individualnim članom, temveč mora biti uporabljen v korist 
vseh in v dobro prihodnjih generacij;  

− prispevajo k pravičnejši razdelitvi dobička bodisi med delavce s povečanjem plače ali 
zaposlovanja bodisi med potrošnike z znižanjem cen.  

Po mnenju Evropske komisije (2005) zadruge in druge organizacije socialne ekonomije niso 
le pomembni gospodarski akterji, ampak imajo ključno vlogo tudi pri bolj celostnem 
vključevanju svojih članov in evropskih državljanov v družbo ter prispevajo k reševanju 
potreb spreminjajoče se Evrope (v Wanjare 2008, 22). Že od nekdaj niso le gospodarske 
organizacije, ampak so kot socialni akterji eksplicitno predane naslavljanju vprašanj in potreb 
lokalne skupnosti in skupin deležnikov (Borzaga in Galera 2012, 11). Družbeni učinek (prav 
tam) ni zgolj značilnost, temveč je prostovoljno ustvarjena dodana vrednost in temeljni del 
delovanja zadrug. Čeprav se socialni učinek razlikuje med različnimi tipi zadrug in njihovimi 
specifikami, so zadruge pogosto institucionalni odgovor na pomanjkanje, ki ogroža navadne 
ljudi, in se oblikuje zaradi skupnega delovanja družbene skupine, ki deli neko identiteto 
(Defourny in Nyssens 2012, v Borzaga in Galera 2012, 11). Finančne zadruge so namenjene 
premagovati finančno izključenost; potrošniške zadruge zagotavljajo dobavo osnovnih dobrin 
in s tem varnost preživetja celotnih gospodinjstev; kmetijske zadruge pa so pogosto osrednje 
orodje, preko katerega se kmetje odzivajo na tržno moč velikih trgovcev, s čimer poskušajo 
ohraniti svojo vlogo kot proizvajalci (kmetje) in zaščitniki lokalnih ekonomij (prav tam). 
Naprej, zaradi vpetosti na lokalni ravni, tudi s participacijo različnih deležnikov, prispevajo h 
krepitvi socialnega kapitala in odnosov zaupanja znotraj skupnosti. Tako lahko zadruge 
obravnavamo tudi kot učinkovito orodje za razvoj državljanske kulture in posledično 
generiranja družbenih vrlin (Dasgupta 2012; v Borzaga in Galera 2012, 12). Pozitivni vpliv 
zadrug na socialno kohezijo izhaja iz njihove zmožnosti institucionalizirati ključna pravila, ki 
omogočajo uresničevanje medsebojno koristnih transakcij. Tako zagotavljajo spodbude 
članom, da upoštevajo dogovorjeno, za kar jih lahko vidimo kot zunanje spodbujevalke 
družbeno usmerjenih vedenj (Dasgupta 2012; v Borzaga in Galera 2012, 12). 

Wanjare (2008, 24) navaja, da zadruge nudijo primerno okolje za napredne socialne 
spremembe, saj že po svoji osnovni naravi spodbujajo participacijo in timsko delo ter s tem 
dajejo moč svojim delavcem – članom. Stiglitz (2002) poudarja, da participacija vodi do 
boljših rezultatov, saj vključuje transparentnost, odprtost in glas na delovnem mestu (prav 
tam). Zamagni (2008,13) vidi širši vpliv tudi v tem, da zadruge z aplikacijo svobode 
(prostovoljnosti) in enakosti znotraj gospodarske organizacije predstavljajo rešitev 
pragmatični kontradikciji kapitalistične ekonomije. Medtem ko sta temeljni načeli moderne 
družbe – osebna svoboda in formalna enakost – prepoznani na trgu, znotraj klasičnega 
podjetja prevladuje hierarhični način. Zadruga pa v svoji organizaciji izvaja prav svobodo in 
enakost, ki karakterizirata tržno ekonomijo, in s tem rešuje prej omenjeno kontradikcijo. 
Zamagni (prav tam, 13–14) tako verjame, da demokracija na delovnem mestu krepi 
demokracijo v političnem prostoru.  
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3 RAZISKAVA ZADRUŽNE IDENTITETE V SLOVENIJI 

V tem poglavju je predstavljena raziskava, ki smo jo izvedli med člani zadrug različnih 
velikosti in dejavnosti, registriranih v Sloveniji. Predstavljeni so metodologija raziskovanja, 
anketni vprašalnik, populacija, potek raziskave ter analiza podatkov in preverjanje hipotez. 

3.1 Metodologija 

Temeljna teza raziskave pravi, da zadružno identiteto predstavljajo opredelitev zadruge ter 
vrednote in načela, ki jih je ICA opredelila v zadnji Izjavi o zadružni identiteti (1996a) in jo 
zadruge ne glede na svojo specifičnost udejanjajo v praksi. Pri empiričnem raziskovanju smo 
se osredotočili na zadružne vrednote in načela ter izločili opredelitev zadruge iz analiz 
podatkov. Opredelitev kot taka je teoretične in strokovne narave, medtem ko so vrednote 
koncepti, s katerimi se dnevno srečujemo in usmerjajo naše delovanje. Zadružna načela pa so 
smernice, s katerimi zadruge uresničujejo svoje vrednote v praksi (ICA 1996c). Temeljna 
predpostavka je torej, da imajo člani zadruge izoblikovano mnenje do zadružnih vrednot in 
načel. Zadruga je ustanovljena za uresničevanje potreb svojih članov, zato smo raziskavo 
izvajali med člani aktivnih zadrug, za katere je bilo mogoče določiti velikost in osrednjo 
dejavnost. Namen raziskave je bil raziskati zadružno identiteto, razlike in pomembnost le-te 
za člane ter pojasniti povezanost notranjih in zunanjih dejavnikov z udejanjanjem zadružnih 
vrednot in načel. S tem smo preverili tudi pridobljene informacije iz teoretičnega dela 
raziskave.  

Za uresničevanje namena in ciljev raziskave smo uporabili kvantitativni pristop k 
raziskovanju, sestavljen iz dveh ločenih procesov, in sicer zbiranja podatkov in njihove 
analize (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2007, 163). Podatke smo zbirali z anketnim 
vprašalnikom, ki smo ga razvili in s pomočjo fokusne skupine predhodno testirali. Na ta način 
smo želeli pridobiti širok pogled na proučevano vsebino in proučiti povezavo med 
spremenljivkami. Tako pridobljeni podatki so nam podali ključne informacije za opisno 
statistiko in za preverjanje zastavljenih hipotez, pri čemer smo uporabili metodo ANOVA, 
regresijsko analizo, faktorsko analizo (metoda glavnih komponent) in multiplo regresijsko 
analizo (preglednica 7). 

Hipotezo 1 smo preverjali z metodo ANOVA. Analiza variance je splošno ime za metode, ki 
primerjajo pojasnjeno variabilnost z nepojasnjeno, in če je prva dovolj velika v primerjavi z 
drugo, lahko ugotovimo, da tisto, kar pojasnjuje, vpliva na obravnavano spremenljivko 
(Žiberna 2011, 2). V našem primeru preverjamo, ali se aritmetične sredine razlikujejo med 
skupinami, pri čemer je pojasnjena variabilnost med aritmetičnimi sredinami teh skupin, 
nepojasnjena pa variabilnost znotraj skupine. Z ANOVA smo tako ugotavljali, ali se zadružna 
identiteta v povprečju razlikuje med različno velikimi zadrugami oziroma v različnih sektorjih 
dejavnosti. To smo ubesedili z vprašanjem Katere zadružne vrednote/načela so najbolj 
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značilni za vašo zadrugo, pri čemer so respondenti odgovarjali z odgovori v obliki 
petstopenjske lestvice Likertovega tipa na seznamu vrednot in načel po Izjavi o zadružni 
identiteti, ki jo je objavila ICA (1996a). Velikost zadruge je definirana na podlagi 55. člena 
ZGD, ki gospodarske družbe razvršča na mikro, majhne, srednje in velike glede na 
izpolnjevanje dveh od treh meril: glede na povprečno število zaposlenih, čiste prihodke od 
prodaje in vrednost aktive. Zaradi števila velikih zadrug v Sloveniji in prejetih veljavnih 
odgovorov pri izvajanju raziskave smo združili velike in srednje zadruge v enotno skupino 
»srednje« zadruge. Na podlagi registriranega področja glavne dejavnosti po SKD smo s 
pomočjo kategorizacije poslovnih statistik Statističnega urada RS (SURS 2015, 6) oblikovali 
tri sektorje dejavnosti: I. Kmetijstvo – SKD razred A, II. Industrija in gradbeništvo – SKD 
razredi od B do F, III. Storitve in drugo – SKD razredi od G do S. Pri zbiranju in analiziranju 
podatkov nismo razlikovali med zadrugami z omejeno odgovornostjo (z.o.o.) in zadrugami 
brez odgovornosti (z.o.o.). 

K preverjanju podhipotez 1.1 in 1.2 smo pristopili v dveh korakih. V prvem smo analizirali, 
ali se posamične zadružne vrednote in načela statistično razlikujejo glede na velikost zadruge 
oziroma sektor dejavnosti zadruge. V drugem koraku smo iz vseh zadružnih vrednot in načel 
na podlagi srednje vrednosti ustvarili novo spremenljivko »zadružna identiteta«. Slednja tako 
sintetizira vrednosti odgovorov in odraža oceno značilnosti zadružne identitete za zadrugo, 
katere član je respondent, in pri tem ohranja enako pomembnost vseh spremenljivk. S tem 
smo preverili, ali se zadružna identiteta statistično razlikuje glede na velikost oziroma sektor 
dejavnosti zadruge. 

Preglednica 7: Hipoteze in metode analize 

Hipoteza Metoda 

1. Zadružna identiteta se razlikuje glede na specifičnost zadruge. ANOVA 

1.1 Zadružne vrednote in načela se razlikujejo glede na velikost zadruge. 

1.2 Zadružne vrednote in načela se razlikujejo glede na sektor dejavnosti 
zadruge. 

2. Koristi od članstva v zadrugi so pozitivno povezane z udejanjanjem 
zadružnih vrednot in načel v praksi. 

Regresijska analiza 

3. Udejanjanje zadružnih vrednot in načel v praksi je pozitivno povezano z 
notranjimi in zunanjimi dejavniki. 

Faktorska analiza in multipla 
regresijska analiza 

Hipotezo 2 smo preverjali z bivariatno regresijsko analizo, ki jo uporabimo takrat, ko želimo 
opisati povezanost dveh numeričnih spremenljivk. Pfajfar (2011, 301) povzema, da je bistvo 
regresijske analize v proučevanju odvisnosti ene spremenljivke od ene (bivariatna regresija) 
ali več drugih spremenljivk (multipla regresija). To odvisnost (prav tam) proučujemo zato, da 
bi to odvisnost ugotovili, jo številsko izmerili in na tej podlagi napovedali pričakovano 
povprečno vrednost odvisne spremenljivke pri dani vrednosti ene ali več drugih 
pojasnjevalnih spremenljivk. Z bivariatno regresijsko analizo smo ugotavljali povezanost med 
koristmi od članstva v zadrugi in udejanjanjem zadružnih vrednot in načel. Neodvisno 
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spremenljivko smo ubesedili z vprašanjem Zadruga, katere član ste, v praksi deluje v skladu z 
zadružnimi vrednotami in načeli. Koristi od članstva so konstrukt, ki smo ga oblikovali na 
podlagi izhodišč v teoretičnem delu naloge in smo ga merili z vprašanji: 
− Če zadruga ne deluje v skladu z zadružnimi vrednotami in načeli, to spodbuja 

razmišljanja o izstopu iz zadruge. 
− Korist članstva v zadrugi je delovanje v okolju, kjer so prisotne zadružne vrednote in 

načela. 
− Če zadruga ne deluje v skladu z zadružnimi vrednotami in načeli, je enaka drugim 

podjetjem.  
− Delovanje v skladu z zadružnimi vrednotami in načeli ima več pozitivnih kot negativnih 

vplivov na zadrugo. 
− Zadružne vrednote in načela so pomembni za uspešno delovanje zadruge. 
− Delovanje v skladu z zadružnimi vrednotami in načeli prinaša predvsem ekonomske 

koristi. 
− Delovanje v skladu z zadružnimi vrednotami in načeli prinaša predvsem socialne, 

družbene, okoljske koristi oziroma neekonomske koristi. 
− Delovanje v skladu z zadružnimi vrednotami in načeli vpliva predvsem na pozitivno javno 

podobo zadruge.  
− Delovanje v skladu z zadružnimi vrednotami in načeli omejuje zadrugo pri 

konkurenčnejšem nastopanju na trgu. 

Respondenti so na trditve odgovarjali v obliki petstopenjske lestvice Likertovega tipa. Na 
podlagi devetih spremenljivk, s katerimi smo ocenjevali koristi, smo na podlagi srednje 
vrednosti ustvarili novo spremenljivko »koristi«, ki predstavlja odvisno spremenljivko. 
Slednja tako sintetizira vrednosti odgovorov in odraža oceno koristi od članstva pri 
udejanjanju zadružnih vrednot in načel v praksi ter pri tem ohranja enako pomembnost vseh 
spremenljivk. 

Za potrebe preverjanja hipoteze 3 smo uporabili faktorsko analizo (metodo glavnih 
komponent) in multiplo regresijsko analizo. Košmelj (2007, 159) navaja, da je metoda 
glavnih komponent (angl. principal component analysis, PCA) statistična tehnika, ki analizira 
medsebojno soodvisnost spremenljivk z namenom, da se število spremenljivk zmanjša. 
Osnovni nabor spremenljivk se preslika v množico novih spremenljivk, ki jih imenujemo 
glavne komponente.  

Na podlagi vprašanja Ocenite, kako posamezen notranji ali zunanji dejavnik vpliva na 
udejanjanje zadružnih vrednot in načel v vaši zadrugi v praksi, smo z metodo glavnih 
komponent pridobili nove spremenljivke (komponente) za notranje in zunanje dejavnike, ki 
smo jih uporabili v multipli regresijski analizi. O multipli regresiji govorimo, kadar na 
vrednost ene odvisne spremenljivke vpliva več neodvisnih spremenljivk. S pomočjo multiple 
regresijske analize smo ugotavljali, ali obstaja pozitivna povezanost med udejanjanjem 
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zadružnih vrednot in načel v praksi ter notranjimi in zunanjimi dejavniki. Odvisno 
spremenljivko udejanjanje zadružnih načel in vrednot smo ubesedili z vprašanjem Zadruga, 
katere član ste, v praksi deluje v skladu z zadružnimi vrednotami in načeli, pri čemer so 
respondenti odgovarjali z odgovori v obliki petstopenjske lestvice Likertovega tipa. 
Neodvisne spremenljivke predstavljajo izračunane glavne komponente s pomočjo metode 
glavnih komponent.  

Vse pridobljene podatke smo ustrezno uredili in obdelali s pomočjo programa MS Office 
Excel in SPSS 21.0. Z metodami opisne statistike smo preverili lastnosti vzorca, opravili 
osnovne analize ter jih smiselno umestili v poglavja preverjanja hipotez. 

3.2 Anketni vprašalnik 

Po pregledu domače in tuje literature smo izdelali pilotno verzijo anketnega vprašalnika, ki 
smo ga v februarju 2017 posredovali fokusni skupini v pregled. Fokusno skupino je sestavljal 
strokovnjak na področju zadružništva in predstavnik Zadružne zveze Slovenije, predstavnica 
raziskovalnega inštituta za socialno ekonomijo, ustanovitelj in član predelovalne zadruge, 
kmetovalec in član kmetijske zadruge ter osebi iz podpornih služb večje zadruge na področju 
kmetijstva. S predhodnim testiranjem smo želeli preveriti razumljivost, jasnost in vsebinsko 
ustreznost anketnega vprašalnika. Predhodno preverjanje se je izkazalo kot ustrezno, saj je 
skupina podala konstruktivne predloge k izboljšanju anketnega vprašalnika. Predlogi so bili 
vezani na razumljivost, zahtevnost in obseg vprašanj ter dopolnitev z vsebinskimi vprašanji za 
pridobitev dragocenih informacij. Pri oblikovanju končnega vprašalnika smo tako sledili tudi 
priporočilom, ki jih navajajo Easterby-Smith, Thorpe in Lowe (2007, 167) in so: oblikovati 
jasna vprašanja, izogibati se žargonu ali strokovnim izrazom, izogibati se negativnim oblikam 
vprašanj ter vprašanjem, ki posredno nakazujejo, kakšen bi bil lahko pravilen odgovor.  

Z anketnim vprašalnikom, ki je vključeval 32 vprašanj v štirih sklopih, smo pridobili 
primarne podatke o mnenju članov zadrug (priloga 1). V prvem sklopu Zadružna identiteta 
smo želeli pridobiti mnenje članov o tem, ali obstajajo specifične vrednote in načela, značilni 
za zadrugo, ter kateri so značilni za zadrugo, katere člani so. V drugem sklopu je deset 
vprašanj namenjenih preverjanju povezanosti koristi od članstva z udejanjanjem zadružnih 
vrednot in načel. V tretjem sklopu smo preverjali vpliv notranjih in zunanjih dejavnikov na 
udejanjanje zadružnih vrednot in načel v praksi. V zadnjem sklopu smo za razliko od 
predhodnih vključili vprašanja o dejstvih. S tem smo pridobili demografske značilnosti 
vzorca. Kot navajajo Easterby-Smith, Thorpe in Lowe (2007, 166) pri vprašanjih o dejstvih 
respondenti lahko izberejo napačen odgovor, pri vprašanjih o mnenjih pa ne moremo imeti 
temeljne predpostavke o pravilnem odgovoru.  

Večina vprašanj je zaprtega tipa, pri čemer smo uporabili petstopenjsko lestvico Likertovega 
tipa (1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – nevtralen, 4 – se strinjam, 5 – se 
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popolnoma strinjam), s katero so respondenti označili stopnjo strinjanja. Kot navajajo 
Easterby-Smith, Thorpe in Lowe (2007, 167), je prednost zaprtih vprašanj v tem, da jih lahko 
hitro izpolnimo in analiziramo, vendar je njihova šibkost ta, da so podatki lahko površni. Pri 
nekaterih vprašanjih je bil dodan možen odgovor drugo, kjer so respondenti lahko zapisali 
svoj komentar oziroma dopolnitev.  

Anketni vprašalnik smo za lažje posredovanje in izpolnjevanje respondentov pripravili tudi v 
elektronski obliki s pomočjo orodja 1ka, ki ga je razvila Univerza v Ljubljani, Fakulteta za 
družbene vede, Center za družboslovno informatiko. Program je respondentu prijazen in 
zagotavlja anonimnost izpolnjevalca. Orodje 1ka omogoča oblikovanje podskupin 
respondentov, pri čemer za vsako podskupino ustvari različno povezavo do spletne ankete, 
kar smo uporabili pri ločevanju podskupin različnih velikosti in sektorja dejavnosti zadruge. 

3.3 Opredelitev populacije 

Celotno populacijo predstavljajo vsi člani vseh zadrug v Sloveniji. Zakon o zadrugah – ZZAD 
(2009) v 13. členu določa, da morajo zadruge voditi imenik članov, ki ga morajo v primeru 
sprememb posredovati pristojnemu organu (sodišču) do konca prvega meseca koledarskega 
leta. Na podlagi raziskovanja in posvetovanja s strokovnjaki na področju zadružništva v 
Sloveniji ugotavljamo, da v Sloveniji ni dostopen skupen register članov, zato podatek o 
celotni populaciji ni razpoložljiv. ZZAD v 13. členu nadalje določa, da mora biti vpogled v 
članski imenik zadruge omogočen vsem, ki izkazujejo pravni interes. Podatek o celotni 
populaciji bi tako lahko dobili bodisi z vpogledom v sodni register za posamezno zadrugo ali 
s poizvedovanjem pri posamezni zadrugi. To je presegalo namene in cilje te naloge, zato tudi 
na podlagi podatka o številu članov zadrug članic ZZS, ki znaša 13.715 članov (ZZS 2014), 
ocenjujemo, da celotno populacijo (člani registriranih zadrug v Sloveniji) predstavlja okvirno 
22.000 članov. Ker strukture populacije ne poznamo in operiramo samo s podatkom o številu 
zadrug, smo kot izhodišče postavili realno predpostavko, da imajo večje zadruge večje število 
članov kot manjše, kar pomeni, da delež registriranih zadrug ne odraža nujno deleža 
populacije članov po skupini velikosti. Na drugi strani različni tipi zadrug prav tako vplivajo 
na število članov zadruge, ker pa smo za določitev področja dejavnosti uporabili osrednjo 
registrirano dejavnost zadruge po SKD, ne moremo sklepati o strukturi populacije in 
sprejmemo hipotetično predpostavko, da je razmerje števila članov v zadrugah podobno 
številu registriranih zadrug po področju dejavnosti. 

Podatke o zadrugah v Sloveniji po javnem pooblastilu zbira, obdeluje, objavlja in posreduje 
AJPES, ki vodi PRS. Iz PRS smo prejeli izpis podatkov o zadrugah na dan 9. marec 2017, ki 
je vključeval tudi glavno dejavnost zadruge po SKD ter velikost zadruge, določene na podlagi 
55. člena ZGD. Izpis je bil izhodišče za izvajanje nadaljnjih korakov raziskave.  
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V Sloveniji je bilo na dan 9. marec 2017 (PRS) registriranih 452 zadrug, med katerimi smo 
izločili tiste, ki ne poslujejo oziroma so v likvidaciji ali stečaju – 74 zadrug, ter tiste, za katere 
v izpisu ni podatka o velikosti po kriterijih ZGD – 95 zadrug. Po dodatnem poizvedovanju pri 
AJPES smo ugotovili, da ta podatek manjka, kadar poslovni subjekt ni oddal letnega poročila, 
na podlagi katerega bi bilo mogoče določiti velikost. Število zadrug, primernih za raziskavo, 
je bilo v Sloveniji na dan 9. marec 2017 tako 283, za katere ocenjujemo, da so imele skupaj 
okvirno 18.000 članov. 

Preglednica 8: Struktura zadrug, primernih za raziskavo na dan 9. marec 2017 

Sektor in področje dejavnosti Velikost Število Delež v % 

Kmetijstvo (A) Mikro 44 15,55 

 Mala 3 1,06 

 Srednja 3 1,06 

 Velika 1 0,35 

 Skupaj v sektorju 51 18,02 

Industrija in gradbeništvo (B – F) Mikro 42 14,84 

 Mala 4 1,41 

 Srednja 1 0,35 

 Velika 0 0,00 

 Skupaj v sektorju 47 16,60 

Storitve in drugo (G – S) Mikro 147 51,94 

 Mala 18 6,36 

 Srednja 15 5,30 

 Velika 5 1,77 

 Skupaj v sektorju 185 65,38 

Skupaj  283 100 

Na podlagi izpisa PRS smo razvrstili potencialne zadruge za sodelovanje v raziskavi 
(preglednica 8). S tem smo ugotovili nesorazmerno porazdelitev registriranih zadrug v 
Sloveniji po velikosti in sektorju dejavnosti, kar je vplivalo tudi na strukturo članov v vzorcu. 
Največji delež zadrug po velikosti predstavljajo mikro zadruge – 233; 82,33 %, sledijo male – 
25; 8,83 %, srednje – 19; 6,71 % in velike zadruge – 6; 2,12 %. Prav tako ima največ zadrug 
registrirano osrednjo dejavnost v sektorju Storitve in drugo – 185; 65,37 %, v sektorju 
Kmetijstvo jih je 51; 18,02 %, ter v sektorju Industrija in gradbeništvo jih je 47; 16,61 %. 

3.4 Potek raziskave in način zbiranja podatkov 

Pri oblikovanju vzorca smo si pomagali s priporočili oblikovanja neslučajnih vzorcev po 
Košmelj in Rovanu (1997, 37), saj smo izbirali tipične enote (najbolj reprezentativne za 
populacijo), se skušali približati oceni enot po kvotah (zagotoviti določeno število enot iz 
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vseh vnaprej določenih skupin), vnaprej izločili enote z nezaželenimi lastnostmi (s seznama 
izločili zadruge v stečaju in likvidaciji ter tiste, za katere ni bilo mogoče določiti velikosti v 
skladu s 55. členom ZGD), in izbirali najlažje dosegljive oziroma najprimernejše enote 
(razpoložljivi kontaktni podatki in pripravljenost sodelovati). 

V Sloveniji ni skupnega registra članov zadrug, zato smo se v prvem koraku odločili zaprositi 
vodstva različno velikih zadrug in različnih dejavnosti za privolitev in pomoč pri vzpostavitvi 
stika s člani. Zaradi omejitev obsega magistrskega dela in raziskave smo na podlagi privolitve 
vodstva preko odgovornih oseb v zadrugah pozvali člane k sodelovanju v raziskavi z 
izpolnitvijo anonimnega anketnega vprašalnika v tiskani ali elektronski obliki.  

S pomočjo izpisa 283 zadrug iz PRS smo vzpostavili prvi stik s tistimi zadrugami, ki so imele 
javno dostopne elektronske in kontaktne naslove. Pri zbiranju nismo razlikovali med 
zadrugami z omejeno odgovornostjo (z.o.o.) in zadrugami brez odgovornosti (z.b.o.). Na 
elektronski naslov zadruge smo posredovali povabilo k sodelovanju v raziskavi, dopis s 
pojasnilom raziskave, anketni vprašalnik v obliki pdf in povezavo do spletnega anketnega 
vprašalnika. Če nismo prejeli odgovora, smo v tednu dni z zadrugami vzpostavili stik v obliki 
telefonskega pogovora. Odgovornim osebam smo ustno pojasnili namen in potek raziskave ter 
se skušali dogovoriti za sodelovanje. Nadalje smo se z odgovorno osebo dogovorili o primerni 
obliki anketnega vprašalnika za člane zadruge. V povabilu k sodelovanju v raziskavi in v 
telefonskem pogovoru smo poudarili, da je anketni vprašalnik anonimen za zadrugo in 
respondenta ter namenjen izključno članom zadruge. Kadar je bilo to mogoče, smo se z 
odgovorno osebo v zadrugi dogovorili za posredovanje anketnega vprašanja različnim članom 
tako po starosti, spolu, stopnji izobrazbe ter vlogi v zadrugi. S tem smo želeli zagotoviti 
ustrezno zastopanost respondentov. Za pomoč pri izvajanju raziskave smo zaprosili tudi 
direktorje kmetijsko-gozdarskih zavodov v Sloveniji – KGZ, ki imajo neposredne stike s člani 
zadrug. Od osmih KGZ je izkazal pripravljenost sodelovati le eden, ki je preko baze 
naslovnikov posredoval povezavo do spletnega anketnega vprašalnika. Za to skupino smo s 
pomočjo orodja 1ka ustvarili ločeno povezavo in podskupino, da smo zagotovili dodaten 
nadzor nad veljavnostjo respondentov. Za lažji pregled nad korespondenco komunikacije smo 
pripravili evidenco zadrug in beležili dnevnik stikov.  

Z izvajanjem raziskave smo začeli 14. marca 2017 ter zaključili 6. maja 2017. V tem času 
smo posredovali 130 dopisov za sodelovanje in poklicali 84 zadrug, med katerimi so bile vse 
male, srednje in velike zadruge vseh treh sektorjev dejavnosti. Med časom zbiranja podatkov 
smo redno komunicirali z odgovorno osebo v zadrugi. Skupaj je bilo posredovanih 236 
tiskanih anketnih vprašalnikov. V času izvajanja raziskave smo bili pozitivno presenečeni, saj 
je bila večina odgovornih oseb v zadrugah pripravljena sodelovati in svoje člane povabiti k 
izpolnitvi. Hkrati so bili skeptični, ali bodo člani pripravljeni anketni vprašalnik tudi izpolniti. 
Svojo skepso so argumentirali s tem, da se člani navadno na take stvari ne odzivajo, letnim 
časom, saj je predvsem za kmetijske zadruge v marcu in aprilu več dela, ter z aktualnimi 
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prijavami na razpise za pridobivanje sredstev. Vodstva zadrug so v tem času tudi zaključevala 
preteklo poslovno leto. Med 84 zadrugami, s katerimi smo komunicirali telefonsko, so 
odgovorne osebe le v 10 zadrugah izrecno zavrnile sodelovanje.  

Z zbiranjem podatkov smo prejeli 90 ustrezno izpolnjenih in veljavnih tiskanih anketnih 
vprašalnikov, ki smo jih s pomočjo orodja 1ka prenesli v skupno elektronsko bazo. S pomočjo 
orodja 1ka smo zbrali 145 ustreznih spletnih anketnih vprašalnikov, med katerimi smo izločili 
tiste, ki so prenehali z izpolnjevanjem vprašalnika do vključno 20. vprašanja, teh je bilo 6, ter 
predvsem tiste respondente iz skupine KGZ, ki niso odgovorili na vprašanji 26 ali 29, s 
katerima bi lahko zanesljivo določili članstvo v zadrugi ter velikost in področje dejavnosti 
zadruge, katere člani so, teh je bilo 53. Skupaj je torej ustreznih in veljavnih respondentov 
176. Četudi sicer ne moremo govoriti o kvotnem vzorčenju, pa lahko rečemo, da je struktura 
respondentov v vzorcu po skupini sektorja dejavnosti in po skupini velikosti zadruge podobna 
oceni strukture celotne populacije (preglednici 8 in 10). 

Zanesljivost vprašalnika smo preverili s pomočjo Cronbachovega koeficienta α. Vprašalnik je 
zanesljiv, ko je ta vrednost α = 0,7 ali več (Field 2009, 673–675). V našem primeru znaša 
vrednost skupnega Cronbachovega koeficienta α = 0,945, kar nakazuje, da je vprašalnik 
visoko zanesljiv. Nadalje smo preverili zanesljivost merjenja posameznega sklopa vprašanj; 
rezultati so: I. sklop: α = 0,932, II. sklop: α = 0,750 in III. sklop: α = 0,862. Izmerjene 
vrednosti nakazujejo na visoko stopnjo zanesljivosti merskega instrumenta (preglednica 9). 

Preglednica 9: Zanesljivost anketnega vprašalnika 

 Cronbachov alfa Število postavk 

Skupni 0,945 49 

I. sklop: Zadružna identiteta 0,932 24 

II. sklop: Udejanjanje zadružnih vrednot in načel v praksi 0,750 10 

III. sklop: Vpliv dejavnikov na zadružno identiteto 0,862 15 

3.5 Analiza podatkov in preverjanje hipotez 

Skladno z namenom in cilji smo za potrebe empirične raziskave na podlagi teorije oblikovali 
tri hipoteze ter jih vsebinsko vključili v anketni vprašalnik. V nadaljevanju predstavljamo 
demografske podatke in opisno statistiko za vprašanja, ki niso bila vključena v preverjanje 
hipotez. Temu sledijo poglavja, namenjena preverjanju hipotez z izbrano metodo, v katerih je 
vključena opisna statistika za vsebinsko povezana vprašanja. Pred izvedbo analize smo 
odgovore pri negativnih trditvah prekodirali v pozitivne vrednosti. Za potrebe opisne statistike 
smo predstavili izračun frekvenc, srednjih vrednosti in standardnega odklona. 
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3.5.1 Demografske značilnosti in opisna statistika vzorca  

Pri analizi smo v vzorec zajeli 176 članov zadrug, največ iz sektorja Storitve in drugo, 
65,9 %, sledita sektorja Kmetijstvo, 19,3 %, in Industrija in gradbeništvo, 14,8 %. Anketiranci 
so člani srednje velikih – 42 %, majhnih – 36,4 % in mikro zadrug – 21,6 % (preglednica 10, 
slika 1 in slika 2). Tovrstna zastopanost anketirancev glede na sektor dejavnosti in velikost 
zadruge je bila pričakovana, saj največ zadrug deluje v sektorju Storitev in drugo oziroma 
imajo večje zadruge običajno večje število članov kot manjše. 

Preglednica 10: Struktura vzorca glede na velikost in sektor dejavnosti zadruge 

Spremenljivka Deskriptor Frekvenca Delež** 
v % 

Sektor Kmetijstvo 34 19,3 

 Industrija in gradbeništvo 26 14,8 

 Storitve in drugo 116 65,9 

 Skupaj 176 100,0 

Velikost* Mikro  38 21,6 

 Majhna 64 36,4 

 Srednja 74 42,0 

 Skupaj 176 100,0 

Skupaj  176 100,0 
* Odgovore v skupini velike in srednje zadruge smo združili v enotno skupino srednje. 
** V preglednicah smo povzemali deleže in ne veljavne deleže. 

 
Slika 1: Struktura vzorca glede na sektor dejavnosti 
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Slika 2: Struktura vzorca glede na velikost 

Iz preglednice P 2.1 Demografske značilnosti vzorca (v prilogi)22 je razvidno, da je med 
tistimi, ki so odgovorili na vprašanje, več članov moškega spola (59,7 %) kot ženskega spola 
(25,6 %). Tistih v starosti do 45 let je 38,1 %, medtem ko je starih 46 ali več let 61,9 %. V 
vzorec smo zajeli člane vseh stopenj izobrazbe, pri čemer jih ima srednjo šolo ali manj 
končanih 52,84 % oziroma višjo šolo ali več 34,66 %. Večina anketirancev je članov zadruge 
18 let ali več – 56,82 %, manj kot 18 let pa 42,04 %.  

Z odprtim vprašanjem Kakšna je vaša vloga oziroma gospodarski položaj v zadrugi smo 
želeli pridobiti podatek, v kakšnem odnosu so člani z zadrugo, saj v Sloveniji ni evidence, ki 
bi člane razvrščala glede na njihov gospodarski položaj oziroma vlogo v odnosu do zadruge. 
Na podlagi odgovorov smo oblikovali štiri skupine in podatke predstavili v preglednici P 2.2 
Struktura vzorca glede na gospodarski položaj in vlogo v organih zadruge. Večina 
respondentov neposredno posluje z zadrugo, katere člani so – 69,3 %. Med anketiranci je 
33,5 % članov upravnega odbora, 9,1 % članov nadzornega odbora. V večini so anketiranci 
člani ene zadruge – 89,8 %. 

Kot je razvidno iz preglednice 11, je z opredelitvijo zadruge ter zadružnimi vrednotami in 
načeli, ki jih je objavila ICA in so dostopne tudi na spletni strani Zadružne zveze Slovenije – 
ZZS, seznanjenih 54 % članov. Le 21 % anketirancev ima v zadrugi, katere člani so, 
izobraževanja na temo zadružnih vrednot in načel. 

                                                
22 Preglednice, označene s P, so umeščene v prilogah. 
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Preglednica 11: Seznanjenost in izobraževanje na temo zadružnih vrednot in načel 

Spremenljivka Deskriptor Frekvenca Delež 

Seznanjenost z opredelitvijo zadruge ter zadružnimi vrednotami 
in načeli, ki jih je objavila ICA in so dostopne tudi na spletni 
strani ZZS 

Da 95 54,0 

Ne 80 45,5 

Skupaj 175 99,4 

 Manjkajočih 1 0,6 

Zadruga ima za člane izobraževanja o zadružnih vrednotah in 
načelih 

Da 37 21,0 

Ne 138 78,4 

Skupaj 175 99,4 

 Manjkajočih 1 0,6 

Skupaj  176 100,0 

3.5.2 Preverjanje hipoteze 1 

Hipoteza 1: Zadružna identiteta se razlikuje glede na specifičnost zadruge 

Opisna statistika 

V prvem sklopu vprašalnika smo z desetimi trditvami merili mnenje članov zadrug o zadružni 
identiteti in zadružništvu nasploh. Iz preglednice 12 je razvidno, da se člani strinjajo s precej 
visoko srednjo vrednostjo 4,01, da v zadrugah obstajajo specifične vrednote in načela, ki se 
razlikujejo od vrednot in načel v drugih oblikah podjetij. To potrjuje tudi najvišja srednja 
vrednost 4,22 pri trditvi, da zadruga, ki ne posluje v skladu z zadružnimi načeli in vrednotami, 
ni več zadruga. Zdi se, da so se anketiranci za ustanovitev ali vstop v zadrugo odločili zaradi 
zadružnih vrednot in načel ter tudi zaradi ekonomskih koristi. Najnižja ocena se nanaša na 
trditev Javna podoba zadružništva v Sloveniji je dobra – 2,97. Precej pozitivno mnenje imajo 
člani zadrug o nadaljnjem razvoju zadružništva v Sloveniji, saj znaša srednja vrednost 3,81. 

Preglednica 12: Splošno o zadružništvu in zadružni identiteti – povprečne vrednosti 

 N Povprečna 
vrednost 

Standardni 
odklon 

Če zadruga ne posluje v skladu z zadružnimi načeli in vrednotami, to ni 
več zadruga. 

175 4,22 0,852 

V zadrugah obstajajo specifične vrednote in načela, ki se razlikujejo od 
vrednot in načel v drugih oblikah podjetij. 

174 4,01 0,863 

Verjamem, da se bo v prihodnje zadružništvo v Sloveniji še razvijalo. 173 3,81 0,838 

Za ustanovitev ali vstop v zadrugo sem se odločil predvsem zaradi 
zadružnih vrednot in načel. 

173 3,76 0,976 

Za ustanovitev ali vstop v zadrugo sem se odločil predvsem zaradi 
ekonomskih koristi. 

173 3,43 1,024 

Javna podoba zadružništva v Sloveniji je dobra. 174 2,97 1,099 
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Nadalje smo za potrebe naše raziskave in preverjanja hipoteze anketirance vprašali, Katere 
zadružne vrednote so najbolj značilne za vašo zadrugo, ter uporabili seznam vrednot, ki jih 
navaja ICA (preglednica P 3.1 Zadružne vrednote in načela – povprečne vrednosti). 
Povprečne ocene za vrednote so si zelo podobne in se gibljejo med 3,41 in 3,90. Najbolj 
značilne vrednote so poštenost (3,90), solidarnost (3,82) in odprtost (3,81). Sledijo pravičnost 
(3,79), enakost (3,65), družbena odgovornost (3,65), demokratičnost (3,60), samopomoč 
(3,58), samoodgovornost (3,58) in najmanj značilna vrednota skrb za druge (3,41).  

Povprečne ocene pri vprašanju Katera zadružna načela so najbolj značilna za vašo zadrugo 
(preglednica P 3.1 Zadružne vrednote in načela – povprečne vrednosti), pri katerem smo prav 
tako uporabili seznam načel ICA, se nekoliko bolj razlikujejo od ocen pri najbolj značilnih 
zadružnih vrednotah in se gibljejo med 3,38 in 4,20. Najbolj značilno zadružno načelo je tako 
en član-en glas (4,20), nato prostovoljno in odprto članstvo (3,92) ter demokratično člansko 
upravljanje (3,80). Sledijo gospodarska udeležba članov (3,67), avtonomija in neodvisnost 
(3,65), skrb za skupnost (3,59), izobraževanje, usposabljanje in obveščanje (3,48) in najmanj 
značilno načelo je sedmo načelo sodelovanje med zadrugami s srednjo vrednostjo 3,38. 

Analiza variance – ANOVA 

Izhodišče za oblikovanje in preverjanje hipoteze 1 je temeljna teza, da zadružno identiteto 
predstavljajo zadružne vrednote in načela, ki jih je opredelila ICA v zadnji Izjavi o zadružni 
identiteti (1995). Specifičnost smo definirali z velikostjo (na podlagi 55. člena ZGD) in 
sektorjem dejavnosti zadruge (prevladujoča dejavnost po SKD), zaradi česar smo oblikovali 
dve podhipotezi.  

K preverjanju podhipotez smo pristopili v dveh korakih. V prvem smo analizirali, ali se 
posamične zadružne vrednote in načela statistično razlikujejo glede na velikost zadruge 
oziroma sektor dejavnosti zadruge. V preglednici P 3.2 Zadružne vrednote in načela – 
povprečne vrednosti glede na velikost in sektor dejavnosti smo predstavili srednje vrednosti in 
standardni odklon za posamezno vrednoto oziroma načelo glede na velikost in sektor 
dejavnosti zadruge. V drugem koraku smo iz vseh zadružnih vrednot in načel na podlagi 
srednje vrednosti ustvarili novo spremenljivko »zadružna identiteta«. Slednja tako sintetizira 
vrednosti odgovorov in odraža oceno značilnosti zadružne identitete za zadrugo, katere član je 
respondent. S tem smo preverili, ali se zadružna identiteta statistično razlikuje glede na 
velikost oziroma sektor dejavnosti zadruge. V preglednici 13 je razvidno, da je veljavnih 
vrednosti 150, saj so bili respondenti, ki za eno od vrednot ali načel niso podali stopnje 
značilnosti, izločeni iz izračuna. Najnižja vrednost spremenljivke zadružna identiteta je tako 
1,39, kar nakazuje, da se vsaj eden od respondentov sploh ne strinja, da so zadružna načela in 
vrednote, ki jih je opredelila ICA, značilni za zadrugo, katere člani so. Na drugi strani je 
največja vrednost 5,00, ki nakazuje, da se vsaj en član popolnoma strinja, da so zadružna 
načela in vrednote, ki jih je opredelila ICA, značilne za zadrugo, katere član je. S povprečno 
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vrednostjo 3,68 se člani strinjajo, da so zadružne vrednote in načela, ki jih je opredelila ICA, 
značilni za zadruge, katere člani so. 

Preglednica 13: Povprečna vrednost in standardni odklon nove spremenljivke zadružna 
identiteta 

 N Najmanjša 
vrednost 

Največja 
vrednost 

Povprečna 
vrednost 

Standardni 
odklon 

Zadružna identiteta 150 1,39 5,00 3,68 0,69 

Podhipoteza 1.1: Zadružna identiteta se razlikuje glede na velikost zadruge 

Na podlagi Levenovega preskusa enakosti varianc ugotavljamo, da ničelno domnevo o 
enakosti varianc lahko pri stopnji značilnosti, manjši od 0,05, zavrnemo samo pri eni 
spremenljivki, in sicer zadružnem načelu en član-en glas, pri čemer sprejmemo sklep, da je 
varianca med skupinami velikosti različna. Na podlagi stopnje značilnosti, večji od 0,05, pri 
ostalih spremenljivkah ničelne domneve ne moremo zavrniti, to pomeni, da so variance med 
skupinami velikosti enake (preglednica 14). Kadar so variance med skupinami enake, 
uporabimo F-test za ANOVO, kadar pa so variance med skupinami različne, uporabimo 
Welchev robustni test (Nastav 2011, 97–103). 

Pri preverjanju aritmetičnih sredin smo za ničelno hipotezo predvidevali, da so povprečja 
odvisne spremenljivke v skupinah enake. Na podlagi vzorca članov zadrug lahko pri stopnji 
značilnosti α < 0,05 zavrnemo ničelno domnevo in sprejmemo sklep, da med skupinami 
velikosti obstajajo statistično značilne razlike za dve zadružni vrednoti (demokratičnost, 
solidarnost) in pet zadružnih načel (prostovoljno in odprto članstvo, en član-en glas, 
demokratično člansko upravljanje, izobraževanje, usposabljanje in obveščanje, sodelovanje 
med zadrugami). Na podlagi stopnje značilnosti, večji od 0,05, ugotavljamo, da se preostale 
zadružne vrednote (samopomoč, enakost, odprtost, družbena odgovornost, samoodgovornost, 
skrb za druge, pravičnost, poštenost) in načela (gospodarska udeležba članov, skrb za 
skupnost, avtonomija in neodvisnost) med skupinami statistično ne razlikujejo. 
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Preglednica 14: Levenov preizkus enakosti varianc in enakosti aritmetičnih sredin – 
zadružne vrednote in načela 

 VELIKOST SEKTOR DEJAVNOSTI 

 Enakost varianc Enakost aritmetičnih 
sredin 

Enakost varianc Enakost aritmetičnih 
sredin 

 (1) (2) (3) (1) (2) (1) (2) (3) (1) (2) 

ZADRUŽNE VREDNOTE           

Demokratičnost 1,514 0,223 A 6,516 0,035 1,665 0,192 A 0,851 0,650 

Samopomoč 0,958 0,386 A 1,100 0,516 0,705 0,496 A 1,238 0,475 

Enakost 2,390 0,095 A 2,007 0,357 2,867 0,060 A 2,175 0,327 

Odprtost 1,126 0,327 A 3,274 0,128 3,794 0,025 W 6,511 0,016 

Družbena odgovornost 0,676 0,510 A 1,164 0,541 0,671 0,513 A 0,490 0,773 

Samoodgovornost 0,026 0,975 A 2,214 0,340 1,347 0,263 A 1,868 0,403 

Skrb za druge 0,321 0,726 A 1,795 0,328 0,081 0,922 A 0,136 0,919 

Pravičnost 0,499 0,608 A 4,885 0,097 2,547 0,081 A 1,098 0,595 

Solidarnost 1,179 0,310 A 6,193 0,014 2,409 0,093 A 2,477 0,187 

Poštenost 0,426 0,654 A 1,085 0,577 0,304 0,739 A 1,963 0,369 

ZADRUŽNA NAČELA           

Prostovoljno in odprto 
članstvo 

2,590 0,078 A 12,168 0,005 4,589 0,011 W 7,234 0,046 

En član-en glas 4,985 0,008 W 6,309 0,021 0,731 0,483 A 1,147 0,500 

Gospodarska udeležba članov 0,252 0,777 A 3,931 0,071 0,834 0,436 A 5,276 0,028 

Skrb za skupnost 1,185 0,308 A 3,382 0,099 0,137 0,872 A 2,140 0,233 

Demokratično člansko 
upravljanje 

2,900 0,058 A 10,935 0,005 0,175 0,840 A 0,704 0,717 

Avtonomija in neodvisnost 0,766 0,466 A 3,725 0,165 1,621 0,201 A 0,275 0,876 

Izobraževanje, usposabljanje 
in obveščanje 

0,038 0,963 A 12,029 0,003 0,671 0,513 A 5,882 0,064 

Sodelovanje med zadrugami 2,273 0,106 A 12,334 0,004 3,152 0,045 W 6,492 0,056 
Opomba: (1) F-statistika, (2) Statistične značilnosti (p-vrednosti), (3) Vrsta testa: A – ANOVA, W – Welch.  

V drugem koraku smo hipotezo preverili s pomočjo nove spremenljivke zadružna identiteta. 
Iz preglednice 15 je razvidno, da se člani majhnih zadrug z najvišjo povprečno vrednostjo 
strinjajo, da so zadružne vrednote in načela, ki jih je opredelila ICA, značilni za zadrugo, 
katere člani so. Ali so te razlike značilne, smo preverili z ANOVA. 

Preglednica 15: Povprečna vrednost spremenljivke zadružna identiteta glede na velikost 

 N Najmanjša vrednost Največja vrednost Povprečna vrednost Standardni odklon 

Mikro 32 1,72 4,61 3,37 0,72 

Majhna 57 2,00 5,00 3,85 0,63 

Srednja 61 1,39 4,94 3,68 0,68 

Skupaj 150 1,39 5,00 3,68 0,69 
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Na podlagi Levenovega preskusa enakosti varianc ugotavljamo, da ničelno domnevo o 
enakosti varianc pri stopnji značilnosti, manjši od 0,05, zavrnemo in sprejmemo sklep, da so 
variance med skupinami velikosti različne. V tem primeru smo za preverjanje aritmetičnih 
sredin uporabili F-test za ANOVA. Pri preverjanju aritmetičnih sredin smo za ničelno 
hipotezo predvideli, da so povprečja odvisne spremenljivke v skupinah enaka. Na podlagi 
vzorca članov zadrug lahko pri stopnji značilnosti α = 0,005 zavrnemo ničelno domnevo in 
sprejmemo sklep, da med skupinami velikosti obstajajo statistično značilne razlike glede 
zadružne identitete (preglednica 16). Analiza je pokazala, da med anketiranimi glede na 
velikost zadruge v značilnosti zadružne identitete zadruge obstajajo statistično značilne 
razlike (sig. < 0,05). 

Preglednica 16: Levenov preizkus enakosti varianc in enakosti aritmetičnih sredin za 
spremenljivko zadružna identiteta glede na velikost 

 Enakost varianc Enakost aritmetičnih sredin 

 (1) (2) (3) (1) (2) 

Zadružna identiteta 0,944 0,391 A 4,855 0,005 
Opomba: (1) F-statistika, (2) Statistične značilnosti (p-vrednosti), (3) Vrsta testa: A – ANOVA, W – Welch.  

Podhipoteza 1.2: Zadružna identiteta se razlikuje glede na sektor dejavnosti zadruge 

Enak postopek ponovimo pri podhipotezi 2. V prvem koraku na podlagi Levenovega preskusa 
enakosti varianc (preglednica 14) ugotavljamo, da ničelno domnevo o enakosti varianc pri 
stopnji značilnosti, manjši od 0,05, lahko zavrnemo samo pri zadružni vrednoti odprtost in 
dveh zadružnih načelih (prostovoljno in odprto članstvo, sodelovanje med zadrugami), pri 
čemer sprejmemo sklep, da je varianca med skupinami sektorja dejavnosti različna. Na 
podlagi stopnje značilnosti, večje od 0,05, pri ostalih spremenljivkah ničelne domneve ne 
moremo zavrniti, to pomeni, da so variance enake med skupinami sektorja dejavnosti enake.  

Kadar so variance med skupinami enake, uporabimo F-test za ANOVO, kadar pa so variance 
med skupinami različne, uporabimo Welchev robustni test.  

Pri preverjanju aritmetičnih sredin smo za ničelno hipotezo predvidevali, da so povprečja 
odvisne spremenljivke v skupinah enake. Na podlagi vzorca članov zadrug lahko pri stopnji 
značilnosti α < 0,005 zavrnemo ničelno domnevo in sprejmemo sklep, da med skupinami 
sektorja dejavnosti obstajajo statistično značilne razlike samo pri zadružni vrednoti odprtost in 
dveh zadružnih načelih (prostovoljno in odprto članstvo, gospodarska udeležba članov). Na 
podlagi stopnje značilnosti, večje od 0,05, ugotavljamo, da se preostale zadružne vrednote 
(demokratičnost, samopomoč, enakost, družbena odgovornost, samoodgovornost, skrb za 
druge, pravičnost, solidarnost) in načela (en član-en glas, skrb za skupnost, demokratično 
člansko upravljanje, avtonomija in neodvisnost, izobraževanje, usposabljanje in obveščanje, 
sodelovanje med zadrugami) med skupinami sektorja dejavnosti statistično ne razlikujejo.  
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V drugem koraku smo podhipotezo 1.2 preverili s pomočjo sintetične spremenljivke zadružna 
identiteta. Iz preglednice 17 je razvidno, da se člani kmetijskih zadrug z najvišjo povprečno 
vrednostjo strinjajo, da so zadružna načela in vrednote, ki jih je opredelila ICA, značilni za 
zadrugo, katere člani so. Ali so te razlike značilne, smo preverili z ANOVA. 

Preglednica 17: Povprečna vrednost spremenljivke zadružna identiteta glede na sektor 
dejavnosti 

 N Najmanjša 
vrednost 

Največja 
vrednost 

Povprečna 
vrednost 

Standardni 
odklon 

Kmetijstvo 24 2,67 4,94 3,72 0,54 

Industrija in gradbeništvo 23 1,72 4,39 3,51 0,69 

Storitve in drugo 103 1,39 5,00 3,71 0,72 

Skupaj 150 1,39 5,00 3,68 0,69 

Na podlagi Levenovega preskusa enakosti varianc ugotavljamo, da ničelno domnevo o 
enakosti varianc pri stopnji značilnosti, večji od 0,05, ne moremo zavrniti, in sprejmemo 
sklep, da so variance med skupinami sektorja dejavnosti enake. V tem primeru smo za 
preverjanje aritmetičnih sredin uporabili F-test za ANOVA. Pri preverjanju aritmetičnih 
sredin smo za ničelno hipotezo predvideli, da so povprečja odvisne spremenljivke v skupinah 
enaka. Na podlagi vzorca članov zadrug pri stopnji značilnosti α = 0,449 ne moremo zavrniti 
ničelne domneve enakosti aritmetičnih sredin in sprejmemo sklep, da med skupinami sektorja 
dejavnosti ne obstajajo statistično značilne razlike glede zadružne identitete zadruge. 
(preglednica 18). 

Preglednica 18: Levenov preizkus enakosti varianc in enakosti aritmetičnih sredin za 
spremenljivko zadružna identiteta glede na sektor dejavnosti 

 Enakost varianc Enakost aritmetičnih sredin 

 (1) (2) (3) (1) (2) 

Zadružna identiteta 1,060 0,349 A 0,769 0,449 
Opomba: (1) F-statistika, (2) Statistične značilnosti (p-vrednosti), (3) Vrsta testa: A – ANOVA, W – Welch  

Ugotovitev 

S hipotezo 1 smo predvidevali, da se zadružna identiteta razlikuje glede na specifičnost 
zadruge. To domnevo smo preverili s pomočjo F-testa in z ANOVA. Analiza je pokazala, da 
se zadružna identiteta med posameznimi skupinami velikosti statistično značilno razlikuje, 
medtem ko med zadružno identiteto in posameznimi skupinami sektorja dejavnosti ni 
statistično značilnih razlik. Na podlagi tega ugotavljamo, da lahko hipotezo 1 le delno 
potrdimo, saj smo podhipotezo 1.1 potrdili, podhipotezo 1.2 pa zavrnili. Z analizo smo 
ugotovili tudi, katera načela in vrednote se statistično razlikujejo med skupinami po velikosti 
in po sektorju dejavnosti.  
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3.5.3 Preverjanje hipoteze 2 

Hipoteza 2: Koristi od članstva v zadrugi so pozitivno povezane z udejanjanjem zadružnih 
vrednot in načel v praksi 

Opisna statistika 

V drugem sklopu smo merili mnenje članov zadrug glede pomembnosti udejanjanja zadružnih 
vrednot in načel v praksi (preglednica 19). Povprečne vrednosti so si podobne, pri čemer 
izstopa najvišja (4,24) o trditvi, da so zadružne vrednote in načela pomembni za uspešno 
delovanje zadruge, ter najnižja (3,23), kjer so člani skoraj nevtralni pri trditvi, da delovanje v 
skladu z zadružnimi vrednotami in načeli omejuje zadrugo pri konkurenčnejšem nastopanju 
na trgu. Prav tako se respondenti z vrednostjo 3,96 strinjajo, da ima delovanje v skladu z 
zadružnimi vrednotami in načeli več pozitivnih kot negativnih vplivov na zadrugo. Člani se 
strinjajo, da zadruge, katere člani so, v praksi delujejo v skladu z zadružnimi vrednotami in 
načeli (srednja vrednost 3,91). Konsistentno s srednjo vrednostjo mnenja članov glede 
ustanovitve ali vstopa v zadrugo predvsem zaradi zadružnih vrednot in načel (3,76) so člani 
približno enako srednjo oceno (3,78) pripisali trditvi Če zadruga ne deluje v skladu z 
zadružnimi vrednotami in načeli, to spodbuja razmišljanja o izstopu iz zadruge. 

Preglednica 19: Pomembnost udejanjanja zadružnih vrednot in načel v praksi – 
povprečne vrednosti 

 N Povprečna 
vrednost 

Standardni 
odklon 

(1) Zadruga, katere član ste, v praksi deluje v skladu z zadružnimi 
vrednotami in načeli. 

174 3,91 0,905 

(2) Če zadruga ne deluje v skladu z zadružnimi vrednotami in načeli, to 
spodbuja razmišljanja o izstopu iz zadruge. 

173 3,78 0,901 

(3) Korist članstva v zadrugi je delovanje v okolju, kjer so prisotne 
zadružne vrednote in načela. 

172 3,90 0,739 

(4) Če zadruga ne deluje v skladu z zadružnimi vrednotami in načeli, je 
enaka drugim podjetjem. 

174 3,95 0,818 

(5) Delovanje v skladu z zadružnimi vrednotami in načeli ima več 
pozitivnih kot negativnih vplivov na zadrugo. 

176 3,96 0,803 

(6) Zadružne vrednote in načela so pomembni za uspešno delovanje 
zadruge. 

176 4,24 0,758 

(7) Delovanje v skladu z zadružnimi vrednotami in načeli prinaša 
predvsem ekonomske koristi. 

174 3,57 0,848 

(8) Delovanje v skladu z zadružnimi vrednotami in načeli prinaša 
predvsem socialne, družbene, okoljske koristi oziroma neekonomske 
koristi. 

176 3,54 0,931 

(9) Delovanje v skladu z zadružnimi vrednotami in načeli vpliva predvsem 
na pozitivno javno podobo zadruge. 

175 3,86 0,849 

(10) Delovanje v skladu z zadružnimi vrednotami in načeli omejuje 
zadrugo pri konkurenčnejšem nastopanju na trgu. 

175 3,23 1,092 
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Regresijska analiza 

Za preverjanje hipoteze 2 smo uporabili bivariatno regresijsko analizo, s katero smo 
ugotavljali povezanost udejanjanja zadružnih vrednot in načel v praksi s koristmi od članstva 
v zadrugi. Na podlagi devetih spremenljivk (glej preglednica 19, spremenljivke 2–10), s 
katerimi smo ocenjevali koristi, smo na podlagi srednje vrednosti ustvarili novo 
spremenljivko »koristi«, ki predstavlja odvisno spremenljivko. Slednja tako sintetizira 
vrednosti odgovorov in odraža oceno koristi od članstva pri udejanjanju zadružnih vrednot in 
načel v praksi. Srednja vrednost nove spremenljivke korist je 3,73 in standardni odklon 0,438 
(preglednica 20).23 Udejanjanje zadružnih vrednot in načel v praksi pa smo merili z 
vprašanjem Zadruga, katere član ste, v praksi deluje v skladu z zadružnimi vrednotami in 
načeli, ki predstavlja neodvisno spremenljivko (glej preglednica 19, spremenljivka 1). Na 
sliki 2 vidimo, da so vrednosti odvisne spremenljivke približno normalno porazdeljene s tem, 
da pri 3.7 vrednosti izstopajo. 

Preglednica 20: Udejanjanje zadružnih vrednot in načel v praksi ter spremenljivka 
koristi – povprečne vrednosti 

 N Povprečna 
vrednost 

Standardni 
odklon 

Koristi 169 3,73 0,438 

Udejanjanje zadružnih vrednot in načel v praksi 169 3,91 0,918 

                                                
23 K analiziranju povezanosti med koristmi od članstva v zadrugi ter udejanjanjem zadružnih vrednot 
in načel v praksi lahko pristopimo tudi s pomočjo faktorske analize (metode glavnih komponent), ki 
izhodiščne spremenljivke, ki merijo koristi od članstva, zmanjša na faktorje (komponente). Na podlagi 
poskusa izvedbe faktorske analize ugotavljamo, da so podatki ustrezni za analizo (rezultati KMO-testa 
in Bartlettovega testa – preglednica P 4.1), vendar bi morali zaradi vrednosti komunalitet, manjših od 
0,4, tri spremenljivke izločiti iz nadaljnje analize (preglednica P 4.2). Prav tako je faktorska analiza 
pokazala zmanjšanje števila izhodiščnih spremenljivk na dva faktorja (komponenti), ki pojasnita le 
49,439 % celotne variance (preglednice P 4.3 in slika 5). Na podlagi tega smo se odločili za novo 
spremenljivko koristi, ki na podlagi srednje vrednosti sintetizira vrednosti odgovorov in odraža oceno 
koristi od članstva pri udejanjanju zadružnih vrednot in načel v praksi ter pri tem ohranja enako 
pomembnost vseh spremenljivk. 
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Slika 3: Porazdelitev vrednosti odvisne spremenljivke koristi 

Field (2009, 173) navaja, da vrednost korelacijskega koeficienta ±0,1 predstavlja šibko 
povezanost, ±0,3 srednje močno povezanost in ±0,5 močno povezanost. Na podlagi 
korelacijskega koeficienta (R = 0,373) sklepamo, da je povezanost med koristmi od članstva 
in udejanjanjem zadružnih vrednot in načel v praksi srednje močna in pozitivna. Ocena 
determinacijskega koeficienta (R2 = 0,139) pokaže, da lahko 13,9 % variabilnosti koristi od 
članstva pojasnimo z udejanjanjem vrednot in načel v praksi, ostalo pa so neznani oziroma 
naključni dejavniki (preglednica 21). 

Preglednica 21: Pojasnjenost regresijskega modela 

Model R R2 Popravljeni R2 Standardna napaka ocene 

1 0,373 a 0,139 0,134 0,408 
a. Predpostavke: (Konstanta), Udejanjanje zadružnih vrednot in načel v praksi 
b. Odvisna spremenljivka: Koristi 

Na podlagi natančne stopnje značilnosti (sig. = 0,000), v okviru t-testa (5,191) in F-testa 
(26,949) lahko pri zanemarljivem tveganju zavrnemo ničelno domnevo in sprejmemo sklep, 
da so koristi od članstva v zadrugi pozitivno povezane z udejanjanjem zadružnih vrednot in 
načel v praksi. Na podlagi vzorčnih podatkov ugotavljamo, da se koristi od članstva v zadrugi 
povečajo, če se poveča ocena udejanjanja zadružnih vrednot in načel v praksi. O točnih 
številkah ne poročamo, saj gre za mnenjske podatke (preglednica 22). 

Preglednica 22: Ocene regresijskih koeficientov 

  Nestandardizirani koeficienti Standardni 
koeficient 

Beta 

 Stopnja 
značilnosti Model Beta Standardna napaka t 

1 (Konstanta) 3,036 0,138  22,053 0,000 

 Udejanjanje zadružnih vrednot 
in načel v praksi 0,178 0,034 0,373 5,191 0,000 

a. Odvisna spremenljivka: Koristi 
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Ugotovitev 

S hipotezo 2 smo predvidevali, da so koristi od članstva pozitivno povezane z udejanjanjem 
zadružnih vrednot in načel v praksi. Regresijska analiza je pokazala, da obstaja pozitivna 
povezanost med spremenljivkama, zato hipotezo 2 potrdimo. 

3.5.4 Preverjanje hipoteze 3 

Hipoteza 3: Udejanjanje zadružnih vrednot in načel v praksi je pozitivno povezano z 
notranjimi in zunanjimi dejavniki.  

Opisna statistika 

V tretjem sklopu smo merili mnenje članov o vplivu notranjih in zunanjih dejavnikov na 
udejanjanje zadružnih vrednot in načel v praksi (preglednica 23). Med notranjimi dejavniki 
ima po mnenju članov največ vpliva finančna uspešnost zadruge s srednjo vrednostjo 4,00, 
najmanj vpliva pa seznanjenost in redno izobraževanje članov in izvoljenih predstavnikov o 
zadružnih načelih in vrednotah s srednjo vrednostjo 3,48. Med zunanjimi dejavniki izstopata 
z najvišjo srednjo vrednostjo ekonomska in gospodarska kriza (3,87) oziroma po mnenju 
članov z najnižjim vplivom podpora države pri razvoju zadružništva s srednjo vrednostjo 
3,44. 

Preglednica 23: Vpliv dejavnikov na udejanjanje zadružnih vrednot in načel v praksi – 
povprečne vrednosti 

 N Povprečna 
vrednost 

Standardni 
odklon 

Notranji dejavniki    

Finančna uspešnost zadruge. 175 4,00 0,781 

Ravnanje članov in izvoljenih predstavnikov v skladu z zadružnimi 
vrednotami in načeli. 

174 3,89 0,846 

Strast in predanost izvoljenih predstavnikov zadružni miselnosti in 
zadrugi. 

176 3,85 0,858 

Strast in predanost članov zadružni miselnosti in zadrugi. 175 3,82 0,871 

Zadruga izpolnjuje pričakovanja članov. 174 3,79 0,975 

Potreba po kapitalu za investicije v nadaljnji razvoj zadruge. 174 3,76 0,851 

Formalno sprejet seznam zadružnih vrednot in načel v zadrugi. 176 3,62 0,805 

Seznanjenost in redno izobraževanje članov in izvoljenih predstavnikov o 
zadružnih vrednotah in načelih. 

175 3,48 0,902 

Zunanji dejavniki    

Ekonomska in gospodarska kriza. 175 3,87 0,795 

Globalizacija. 175 3,74 0,908 

Povezovanje z drugimi zadrugami v regiji. 176 3,66 0,943 
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 N Povprečna 
vrednost 

Standardni 
odklon 

Pravnoformalna zavezanost zadruge k upoštevanju zadružnih vrednot in 
načel. 

175 3,59 0,796 

Aktivna mreža zadružnih organizacij (aktivno zadružno okolje). 175 3,54 0,969 

Redne aktivnosti zadružnih organizacij na temo zadružnih vrednot in 
načel. 

175 3,45 0,807 

Podpora države pri razvoju zadružništva. 176 3,44 1,083 

Faktorska analiza 

K preverjanju hipoteze 3 smo pristopili z metodo glavnih komponent in nato multiplo 
regresijsko analizo. S faktorsko analizo smo iz skupine notranjih dejavnikov (osem 
spremenljivk) in ločeno iz skupine zunanjih dejavnikov (sedem spremenljivk) dobili manjše 
število glavnih komponent, ki smo jih nato uporabili kot neodvisne spremenljivke multiple 
regresijske analize. Bastič navaja (2006, 44), da je potek faktorske analize mogoče opisati z 
naslednjimi koraki: (i) določitev spremenljivk in analiza odvisnosti med njimi, (ii) odločitev o 
številu faktorjev ter (iii) vsebinska opredelitev faktorjev. V našem primeru je pravilo, da naj je 
v vzorcu vsaj 4 k enot, kjer je k število spremenljivk, izpolnjeno. Faktorska analiza pa je 
smiselna, če obstaja med spremenljivkami srednje močna ali močnejša povezanost (prav tam). 

S pomočjo Kaiser-Meyer-Olkinovega testa – KMO-test in Bartlettovega testa smo preverili 
ustreznost podatkov za analizo. Kot je razvidno iz preglednice 24, je pri notranjih in zunanjih 
dejavnikih značilnost Bartlettovega testa manjša od 0,05, zato smo ničelno domnevo o enotski 
korelacijski matriki zavrnili in sprejeli nasprotno. To pomeni, da obstaja dovolj velika mera 
povezanosti med izhodiščnimi spremenljivkami in da so podatki ustrezni. Z vrednostjo KMO-
testa za notranje dejavnike 0,842 in za zunanje dejavnike 0,722 smo potrdili primernost 
podatkov, saj je spodnja meja 0,5 (Bastič 2006, 44). Rezultat pove, da bo redukcija 
izhodiščnih spremenljivk na skupaj štiri komponente dobro odslikavala lastnosti izhodiščnih 
spremenljivk (preglednica 24). 

Preglednica 24: KMO-test in Bartlettov test notranjih in zunanjih dejavnikov 

  Notranji dejavniki Zunanji dejavniki 

Kaiser-Meyer-Olkin – KMO-test 0,842 0,722 

Bartlettov test Hi-kvadrat 518,389 386,284 

 dF 28 21 

 Sig. 0,000 0,000 

V drugem koraku smo določili število faktorjev (glavnih komponent), ki jih bomo upoštevali 
v nadaljnji multipli regresijski analizi. Pri določanju glavnih komponent je mogoče upoštevati 
različna pravila (Bastič 2006, 46). Pri prvem poskusu določitve števila faktorjev notranjih 
dejavnikov smo ugotovili, da s pomočjo enega faktorja pojasnimo le 49,621 % celotne 
variance, kar je manj kot 60 %, kar priporočajo strokovnjaki (preglednica P 5.2 Lastne 
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vrednosti in celotna pojasnjena varianca – notranji dejavniki z enim faktorjem). V drugem 
poskusu smo postopek ponovili in določili skupno število dveh faktorjev, s katerima 
pojasnimo 61,422 % celotne variance (preglednica 25), pri čemer sprejmemo, da lastna 
vrednost drugega faktorja ni 1, ampak blizu 1 (0,944). Pri določanju števila faktorjev zunanjih 
dejavnikov smo v prvem poskusu dobili dva faktorja, ki z lastno vrednostjo nad 1 pojasnjujeta 
64,549 % celotne variance (preglednica 25). V nadaljnjih analizah bomo tako uporabili skupaj 
štiri faktorje. 

Preglednica 25: Lastne vrednosti in celotna pojasnjena varianca – notranji in zunanji 
dejavniki 

Komponente Začetne lastne vrednosti Ekstrakcijski seštevki 
kvadratov uteži 

Rotacijski seštevki kvadratov 
uteži 

 (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) 

Notranji dejavniki          

1 3,970 49,621 49,621 3,970 49,621 49,621 2,685 33,565 33,565 

2 0,944 11,802 61,422 0,944 11,802 61,422 2,229 27,857 61,422 

3 0,764 9,545 70,967       

4 0,694 8,674 79,641       

5 0,563 7,035 86,676       

6 0,458 5,726 92,402       

7 0,378 4,731 97,133       

8 0,229 2,867 100,00       

Zunanji dejavniki          

1 2,968 42,401 42,401 2,968 42,401 42,401 2,293 32,760 32,760 

2 1,550 22,148 64,549 1,550 22,148 64,549 2,225 31,789 64,549 

3 0,819 11,697 76,246       

4 0,534 7,622 83,867       

5 0,494 7,055 90,923       

6 0,328 4,684 95,607       

7 0,307 4,393 100,000       
Metoda ekstrakcije: metoda glavnih komponent 
Opombe: (1) Skupaj, (2) Varianca %, (3) Kumulativa % 

V tretjem koraku smo opredelili vsebinski pomen izbranih faktorjev na podlagi faktorskih 
uteži, ki izražajo moč zveze med spremenljivko in faktorjem. Vsebinski pomen faktorjev tako 
določajo spremenljivke z visoko vrednostjo faktorske uteži. Za ta namen smo se odločili za 
rotacijo faktorjev, ki da enostavnejšo faktorsko strukturo, pri čemer se ne spremenijo 
vrednosti komunalitet in odstotek pojasnjene celotne variance z izbranim številom faktorjev, 
spremenijo pa se lastne vrednosti izbranih faktorjev (Bastič 2006, 46). Pri rotaciji smo 
uporabili metodo varimax. Čim višja je vrednost faktorske uteži, tem več pripadajoča 
spremenljivka prispeva k pojasnitvi celotne variance (preglednica 26). Upoštevajoč vsebino 
spremenljivk in vrednosti faktorski uteži smo prvi faktor notranjih dejavnikov poimenovali 
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»strast in ravnanje zadružnikov v skladu z zadružno miselnostjo«, drugi faktor pa »finančna 
uspešnost zadruge in obravnava zadružnih vrednot in načel v zadrugi«, prvi faktor zunanjih 
dejavnikov »proaktivno zadružno okolje«, drugi faktor pa »gospodarska klima in obravnava 
zadružnih vrednot in načel v zadružnem okolju«. 

Preglednica 26: Matrika rotiranih uteži komponent – notranji in zunanji dejavniki 

 Komponenta 

 1 2 

Notranji dejavniki   

Strast in predanost izvoljenih predstavnikov zadružni miselnosti in zadrugi. 0,842 0,203 

Strast in predanost članov zadružni miselnosti in zadrugi. 0,821 0,237 

Finančna uspešnost zadruge. 0,464 0,474 

Formalno sprejet seznam zadružnih vrednot in načel v zadrugi. 0,169 0,812 

Seznanjenost in redno izobraževanje članov in izvoljenih predstavnikov o 
zadružnih vrednotah in načelih. 

0,400 0,660 

Ravnanje članov in izvoljenih predstavnikov v skladu z zadružnimi 
vrednotami in načeli. 

0,588 0,463 

Zadruga izpolnjuje pričakovanja članov. 0,729 0,173 

Potreba po kapitalu za investicije v nadaljnji razvoj zadruge. 0,147 0,754 

Zunanji dejavniki   

Ekonomska in gospodarska kriza. -0,023 0,857 

Globalizacija. 0,052 0,839 

Pravnoformalna zavezanost zadrug k upoštevanju zadružnih vrednot in načel 0,264 0,669 

Redne aktivnosti zadružnih organizacij na temo zadružnih vrednot in načel 0,444 0,542 

Podpora države pri razvoju zadružništva. 0,768 0,184 

Aktivna mreža zadružnih organizacij (aktivno zadružno okolje). 0,869 0,095 

Povezovanje z drugimi zadrugami v regiji. 0,823 0,052 
Metoda ekstrakcije: metoda glavnih komponent 

Multipla regresijska analiza 

Za preverjanje hipoteze 3 smo uporabili multiplo regresijsko analizo, s katero smo ugotavljali 
pozitivno povezanost med udejanjanjem zadružnih vrednot in načel v praksi ter notranjimi in 
zunanjimi dejavniki. Odvisno spremenljivko predstavlja odgovor na vprašanje Zadruga, 
katere član ste, v praksi deluje v skladu z zadružnimi vrednotami in načeli, neodvisne 
spremenljivke pa posamezne izračunane komponente za notranje dejavnike (strast in ravnanje 
zadružnikov v skladu z zadružno miselnostjo; finančna uspešnost zadruge in obravnava 
zadružnih vrednot in načel v zadrugi; proaktivno zadružno okolje; gospodarska klima in 
obravnava zadružnih vrednot in načel v zadružnem okolju). Srednja vrednost odvisne 
spremenljivke je 3,91 in standardni odklon 0,918 (preglednica 20), na sliki 3 pa vidimo, da so 
vrednosti približno normalno porazdeljene. 
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Slika 4: Porazdelitev vrednosti odvisne spremenljivke udejanjanje zadružnih vrednot in 

načel v praksi 

Field (2009, 173) navaja, da vrednost korelacijskega koeficienta ±0,1 predstavlja šibko 
povezanost, ±0,3 srednje močno povezanost in ±0,5 močno povezanost. Na podlagi 
korelacijskega koeficienta (R = 0,516) sklepamo, da je odvisnost med udejanjanjem zadružnih 
vrednot in načel v praksi ter notranjimi in zunanjimi dejavniki močna in pozitivna. Ocena 
popravljenega determinacijskega koeficienta (R2 = 0,248) pokaže, da lahko 24,8 % 
variabilnosti udejanjanja zadružnih vrednot in načel v praksi pojasnimo z notranjimi in 
zunanjimi dejavniki. 

Preglednica 27: Pojasnjenost regresijskega modela 

Model R R2 Popravljeni R2 Standardna napaka ocene 

1 0,516 a 0,266 0,248 0,783 
a. Predpostavke: (konstanta), REGR factor score 2 for analysis 2, REGR factor score 1 for analysis 2, REGR 
factor score 1 for analysis 1, REGR factor score 2 for analysis 1 
b. Odvisna spremenljivka: Udejanjanje zadružnih vrednot in načel v praksi 

Na podlagi stopnje značilnosti, manjše od 0,05, pri zanemarljivem tveganju ugotavljamo, da 
je komponenta strast in ravnanje zadružnikov v skladu z zadružno miselnostjo pozitivno 
povezana z udejanjanjem zadružnih vrednot in načel v praksi (βnestandardiziran = 0,411; sig. 
= 0,000). Povezanosti pri ostalih komponentah ne moremo potrditi, saj je stopnja značilnosti 
večja od 0,05. O točnih številkah ne poročamo, saj gre za mnenjske podatke. 
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Preglednica 28: Ocene regresijskih koeficientov 

  Nestandardizirani koeficienti Standardni 
koeficient 

Beta 

 Stopnja 
značilnosti Model Beta Standardna napaka t 

1 (Konstanta) 3,923 0,060  64,961 0,000 
 N1 – Strast in ravnanje 

zadružnikov v skladu z 
zadružno miselnostjo 

0,411 0,065 0,457 6,284 0,000 

 N2 – Finančna uspešnost 
zadruge in obravnava zadružnih 
vrednot in načel v zadrugi 

0,078 0,067 0,086 1,155 0,250 

 Z1 – Proaktivno zadružno 
okolje 

0,046 0,069 0,051 0,671 0,503 

 Z2 – Gospodarska klima in 
obravnava zadružnih vrednot in 
načel v zadružnem okolju 

0,092 0,067 0,099 1,370 0,173 

a. Odvisna spremenljivka: Udejanjanje zadružnih vrednot in načel v praksi 

Ugotovitev 

S hipotezo 3 smo predvidevali, da je udejanjanje zadružnih vrednot in načel v praksi pozitivno 
povezano z notranjimi in zunanjimi dejavniki. S pomočjo faktorske analize smo zmanjšali 
število spremenljivk na dve komponenti notranjih in dve komponenti zunanjih dejavnikov, ki 
smo jih uporabili pri multipli regresijski analizi. Ta je pokazala, da je komponenta notranjih 
dejavnikov strast in ravnanje zadružnikov v skladu z zadružno miselnostjo pozitivno 
povezana z udejanjanjem zadružnih vrednot in načel, medtem ko ostale komponente s tem 
niso povezane, zato hipotezo 3 zavrnemo. 
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4 UGOTOVITVE 

S sistematičnim pregledom in predstavitvijo strokovne literature s področja zadružništva, 
zadružne identitete, zadružne razlike in prednosti ter kvantitativno empirično raziskavo med 
člani zadrug v Sloveniji in preverjanjem hipotez smo uresničili namen in izpolnili cilje 
magistrske naloge. V tem poglavju povzemamo ugotovitve raziskave, navajamo prispevek k 
stroki in podajamo predloge za nadaljnje raziskovanje. 

4.1 Ugotovitve pri preverjanju hipotez 

Ugotovitve raziskave temeljijo na empiričnem raziskovanju vzorca 176 članov zadrug v 
Sloveniji. Največ članov je iz sektorja Storitve in drugo (65,9 %), nato iz sektorjev 
Kmetijstvo (19,3 %) in Industrija in gradbeništvo (14,8 %). Glede na velikost zadruge je 42 % 
anketirancev članov srednje velikih zadrug, 36,4 % članov majhnih zadrug in 21,6 % članov 
je mikro zadrug. Z zadnjo Izjavo o zadružni identiteti, ki jo je sprejela ICA in vključuje 
opredelitev zadruge, zadružne vrednote in načela, je seznanjenih 54 % članov, medtem ko ima 
le 21 % članov izobraževanja na temo zadružnih vrednot in načel. Ključne ugotovitve 
raziskave predstavljamo v preglednici 29. 

Preglednica 29: Povzetek ključnih ugotovitev raziskave 

 Sklop I Opomba 

Opisna 

statistika 

Visoko strinjanje, da zadrugo definira poslovanje v skladu z zadružnimi vrednotami 
in načeli, ki se razlikujejo od tistih v drugih oblikah podjetij. 

 

 Zdi se, da so se člani za ustanovitev ali vstop v zadrugo odločili zaradi zadružnih 
vrednot in načel ter tudi zaradi ekonomskih koristi. 

 

 Člani niso prepričani v dobro javno podobo zadružništva v Sloveniji.  

 Najbolj značilne vrednote so poštenost, solidarnost in odprtost.  

 Najbolj značilna zadružna načela so načelo en član-en glas, prostovoljno in odprto 
članstvo ter demokratično člansko upravljanje. 

 

 Člani se ne strinjajo povsem, da so zadružne vrednote in načela (ICA) značilni za 
zadruge, katere člani so (povprečna vrednost odgovora 3,68). 

 

Preverjanje 

H 1 

Zadružna identiteta se med skupinami zadrug glede na velikost (mikro, majhne, 
srednje) statistično značilno razlikuje, medtem ko med skupinami glede na sektor 
dejavnosti zadruge (kmetijstvo, industrija in gradbeništvo, storitve in drugo) ne 
obstajajo statistično značilne razlike. 

H 1 delno 
potrdimo 

 Med skupinami zadrug glede na velikost (mikro, majhne, srednje) obstajajo 
statistično značilne razlike za dve zadružni vrednoti (demokratičnost, solidarnost) in 
pet zadružnih načel (prostovoljno in odprto članstvo, en član-en glas, demokratično 
člansko upravljanje, izobraževanje, usposabljanje in obveščanje, sodelovanje med 
zadrugami). 

 

 Med skupinami zadrug glede na sektor dejavnosti (kmetijstvo, industrija in 
gradbeništvo, storitve in drugo) obstajajo statistično značilne razlike pri zadružni 
vrednoti odprtost in dveh zadružnih načelih: prostovoljno in odprto članstvo in 
gospodarska udeležba članov. 
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 Sklop II  

Opisna 

statistika 

Visoko strinjanje, da so zadružne vrednote in načela pomembni za uspešno delovanje 
zadruge. Hkrati so člani skoraj nevtralni pri tem, da delovanje v skladu z zadružnimi 
vrednotami in načeli omejuje zadrugo pri konkurenčnejšem nastopanju na trgu.  

 

 Po mnenju članov ima delovanje v skladu z zadružnimi vrednotami in načeli več 
pozitivnih kot negativnih vplivov na zadrugo. 

 

Preverjanje 

H 2 

Koristi od članstva v zadrugi so pozitivno povezane z udejanjanjem zadružnih 
vrednot in načel v praksi. 

H 2 
potrdimo 

 Sklop III  

Opisna 

statistika 

Finančna uspešnost zadruge po mnenju članov med izbranimi dejavniki najbolj 
vpliva na udejanjanje zadružnih vrednot in načel v praksi. Na to pa najmanj vplivajo 
podpora države pri razvoju zadružništva in redne aktivnosti zadružnih organizacij na 
temo zadružnih vrednot in načel. 

 

Preverjanje 

H 3 

Udejanjanje zadružnih vrednot in načel v praksi je pozitivno povezano s komponento 
notranjih dejavnikov »strast in ravnanje zadružnikov v skladu z zadružno 
miselnostjo«. Analiza je pokazala, da druge povezanosti komponent notranjih in 
zunanjih dejavnikov (finančna uspešnost zadruge in obravnava zadružnih vrednot in 
načel v zadrugi; proaktivno zadružno okolje; gospodarska klima in obravnava 
zadružnih vrednot in načel v zadružnem okolju) in udejanjanja zadružnih vrednot in 
načel v praksi ne moremo potrditi. 

H 3 
zavrnemo 

4.2 Prispevek in implikacije 

V teoretičnem delu naloge smo z vsebinami iz zgodovine zadružništva in aktualnega stanja v 
Sloveniji in po svetu predstavili korenine, razvoj in temeljne značilnosti zadružnega gibanja 
nekoč in danes, kar pripomore k razumevanju zadružne identitete, razlike in prednosti ter 
zadružne miselnosti nasploh. S podrobnejšo obravnavo koncepta zadružne identitete, 
teoretičnih in empiričnih študij na tem področju in nevarnosti degeneracije smo predstavili 
globlji uvid v izbrano področje. V zadnjem delu pa smo s primerjavo zadružne in klasične 
oblike podjetja ter proučevanjem koncepta zadružne prednosti in razlike skušali osvetliti 
vlogo, ki jo ima v tem kontekstu prav specifična narava zadruge, izhajajoča iz njene identitete. 
S tem smo želeli pripraviti podlago za empirično proučevanje zadružne identitete, pomena za 
člane in vpliva na njeno udejanjanje v praksi v Sloveniji. Magistrska naloga tako predstavlja 
prvi poskus proučevanja tega področja v praksi v Sloveniji.  

Prispevek k znanosti in stroki je viden na več področjih. Prvič, pomeni sistematični pregled 
literature s področja zadružništva, zadružne identitete, zadružne razlike in prednosti. Drugič, 
zaradi neraziskanosti področja predstavlja na podlagi proučene literature oblikovan anketni 
vprašalnik prispevek, ki ga lahko prihodnji raziskovalci uporabijo in prilagodijo za nadaljnje 
raziskovanje. Tretjič, s pionirskim delom raziskovanja zadružne identitete v Sloveniji smo 
postavili metodološko in vsebinsko podlago ter podali ugotovitve, ki so lahko referenca 
nadaljnjemu raziskovanju tega področja, pri čemer velja upoštevati predpostavke in omejitve 
naše raziskave. Četrtič, teoretično in predvsem empirično proučevanje zadružne identitete v 
praksi v Sloveniji krepi ozaveščenost v zadrugah in o njih ter lahko pomaga na poti doseganja 
zadružne razlike. Šele zavedanje in uporaba zadružne razlike lahko vodita do zadružne 
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prednosti, ki bi si jo morale zadruge prizadevati doseči, kar jim lahko pomaga pri 
konkurenčnem nastopu na trgu. Obravnavana problematika in ugotovitve raziskave pa lahko 
pomagajo tudi širšemu zadružnemu okolju in zadrugam v praksi za uvid stanja in 
vključevanje v strateške, marketinške in druge načrte.  

4.3 Možnosti za nadaljnje raziskovanje 

Na podlagi spoznanj iz teoretičnega in empiričnega dela raziskave ugotavljamo, da obstajajo 
možnosti za nadaljnje proučevanje zadružne identitete v Sloveniji, za kar lahko podamo 
naslednje predloge: 
− Raziskave na temo zadružne identitete bi bilo smiselno ponavljati v določenem časovnem 

obdobju, da bi pridobili vpogled nad dinamiko spreminjanja in podrobneje nad 
vplivnejšimi dejavniki. S tem bi bolje razumeli tudi potrebne ukrepe in ravnanje vodstev 
zadrug za krepitev zadružne identitete v praksi. 

− Raziskati bi bilo smiselno, kakšna so pričakovanja članov v zvezi z zadružnimi 
vrednotami in načeli ter ali so ta pričakovanja uresničena. 

− Empirično proučevanje zadružne identitete s pomočjo kvalitativnih metod raziskovanja bi 
lahko osvetlilo: (i) ali so člani in odgovorne osebe o zadrugah ozaveščeni o pojmu 
zadružne identitete in zadružne razlike oziroma prednosti, (ii) ali obstajajo še druge 
vrednote in načela, ki v opredelitvi zadružne identitete po ICA niso navedene, so pa 
značilne za slovenske zadruge, (iii) konkretne koristi, ki si jih člani obetajo od zadruge, 
katere člani so, ter (iv) kateri dejavniki vplivajo na udejanjanje zadružnih vrednot in načel 
v praksi.  

− Ugotoviti bi bilo smiselno, kakšen vpliv imajo demografski podatki respondentov na 
trditve o zadružni identiteti. 

− Proučiti bi bilo smiselno pomen zadružne identitete pri neuspehu zadrug – kvantitativno 
in kvalitativno raziskovanje članov in odgovornih oseb zadrug v stečaju in likvidaciji. 

− Raziskati bi bilo smiselno ozaveščenost o pojmu zadružne identitete in zadružne 
razlike/prednosti med člani in odgovornimi osebami zadrug ter njihovo vključenost v 
marketinških in strateških načrtih zadrug.  

− Raziskavo med člani in odgovornimi osebami bi bilo smiselno izvajati v jesenskem in 
zimskem času ter po možnosti v neposrednem stiku s člani.  

− Raziskati bi bilo smiselno različnost identitete med novejšimi in starejšimi zadrugami.  
− Primerjati bi bilo smiselno ugotovitve empiričnega dela raziskave s stanjem v drugih 

državah s podobnim zgodovinskim razvojem in značilnostmi zadružnega sektorja.  

Na zadnje lahko poudarimo, da bi veljajo vzpostaviti skupen register članov vseh zadrug v 
Sloveniji. 
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5 SKLEP 

Zgodovinsko gledano postaja zadružništvo pomembnejše takrat, ko tovrstna oblika 
sodelovanja, ki v ospredje postavlja človeško vrednost in njegove potrebe, predstavlja 
uspešen institucionalni odgovor zlasti na ekonomsko, socialno in kulturno pomanjkanje ljudi, 
ki delijo neko skupno identiteto. Ravno ta osredotočenost na človeka in njegove potrebe ter 
skupna identiteta lahko pomenita specifično prednost pred drugimi oblikami podjetij, ki se še 
izraziteje kaže (kot odpornost) v času kriz in njihovih posledic, s katerimi se zadruge 
uspešneje soočajo kot druge gospodarske organizacije. Zadružni impulz se lahko umiri, če 
preneha obstajati potreba, zaradi katere je bila zadruga ustanovljena, če zadruga izgubi uvid 
svojega dvojnega namena, oziroma kot opaža Böök (1992; v Avsec 1996, 58), takrat, ko z 
višanjem življenjskega standarda in družbene blaginje zadruge vse težje dokazujejo svoje 
prednosti. Na drugi strani je zadružno gibanje prepoznano kot ekonomsko-socialni 
mehanizem za doseganje temeljnih sprememb, v središču katerega je ideološko nasprotje 
hiperkonkurenčnosti in sistemu svobodnega poslovanja z maksimo dobička (Mazzarol 2009, 
15).  

Skozi zgodovino uvidimo dva pogleda na zadružništvo, ki sta si v obliki podobna, a v bistvu 
in delovanju različna. Po prvem je bistvo nekakšen paternalistični model socialne ekonomije, 
ki se naslanja na zunanje spodbude za zadružno dejavnost, zmanjšuje samostojnost in 
povečuje odvisnost tako članov kot zadruge. Po drugem, zadružnem modelu socialne 
ekonomije je vzgib in vodilo doseči vse iz lastne moči, kar krepi samostojnost, neodvisnost 
ter opolnomoči posameznike na poti samozadostnosti in jih razvija v krojilce svoje usode. 
Temelji na vzajemnosti, solidarnosti in samopomoči pri nastopanju na trgu, tako tisto, kar 
posameznik ne more uresničiti sam, uresniči v povezavi z drugimi. Tovrstna nasprotja je treba 
imeti v mislih tudi danes, ko imajo zadruge kljub svoji pomembni vlogi v ekonomijah držav 
ponekod še vedno slabo javno podobo tudi zaradi povezave s socializmom in komunizmom. 
Čeprav se po bistvu in delovanju razlikuje od klasičnega podjetja, zadruga po svoji naravi ni 
de facto nasprotna ciljem tržnega gospodarstva. Miselnost in implikacije, ki izhajajo iz tega, 
da maksimizacija dobička ni osrednje vodilo zadružnega modela, je razlog, da mnogi 
slednjega obravnavajo kot zastarelega (neučinkovitega) in neprimernega za izzive 20. in 21. 
stoletja, pri čemer je to pogojeno s tem, kako razumemo (ekonomsko) učinkovitost, kako 
izzive ter kakšno vlogo imajo gospodarski subjekti pri njihovem reševanju. To so tudi razlogi, 
da zadružno obliko nekateri štejejo za naprednejšo ter bolj humano in demokratično obliko 
podjetja, ki pa je prav zato težavnejša, vendar učinkovitejša pri naslavljanju potreb članov, 
uporabnikov in skupnosti, v katerih delujejo, in izzivov, s katerimi se v spreminjajočem se 
svetu srečujejo.  

Izbira za zadružništvo, ki se lahko prenese na skoraj vse vrste gospodarskih aktivnosti, lahko 
izhaja iz zunanjih spodbud ali je vkoreninjena v odnosu med člani in zadružnimi vrednotami 
in načeli kot priložnost bolj humane in demokratične oblike delovanja in samoizpolnjevanja, 
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ki pa mora biti podprta tudi s koristmi. Uspeh zadrug, katerih vzgib bo temeljil izključno na 
zunanjih spodbudah in ne v prepoznavanju in poosebljanju zadružne miselnosti in identitete, 
bo zato dvomljiv in kratkotrajen. To se je ohranilo tudi kot sporočilo pionirjev zadružništva, 
ki sta jih vodila prepoznana potreba in spoznanje prednosti sodelovanja in pomembnosti glasu 
tistega, ki sodeluje. Pri tem jim je nastajajoče zadružno okolje pomagalo širiti zadružno 
miselnost in ozaveščenost zadružne razlike v poslovanju, napisana načela (in vrednote) pa so 
usmerjala delovanje in ustvarjala zaupanje (sodelujočih članov in uporabnikov), kar je tudi 
danes v ekonomski literaturi prepoznano kot eden od temeljev ekonomskega razvoja 
(Sabatini, Modena in Tortia 2014; v Camargo in Ehrenhard 2016, 9). Zaupanje ima tako vse 
pomembnejšo vlogo v organizaciji, saj velja, da močno vpliva na ekonomsko uspešnost 
organizacije in tudi izven organizacije na nastop na trgu, kjer se tudi zaradi asimetrije 
informacij organizacija lahko vede oportunistično in izkoristi svoj položaj. Zaradi svoje 
narave in strukturnih značilnosti pa so zadruge takemu ravnanju manj naklonjene in bolj 
vredne zaupanja. Ravno z udejanjanjem vrednot, načel in etike poslovanja zadruge ustvarjajo 
prednosti in koristi za člane, uporabnike in skupnosti, v katerih delujejo, saj v praksi dvigujejo 
panožne standarde, krepijo zaupanje in sodelovanje ter pripomorejo k ustvarjanju mirnih in 
demokratičnih skupnosti. 

Zadružna identiteta in njene implikacije na zadružni poslovni model so tisto, kar razlikuje 
zadrugo od drugih oblik podjetij. Z raziskavo smo ugotovili, da se zadružna identiteta v 
Sloveniji razlikuje med različno velikimi zadrugami, vendar ne med zadrugami v različnih 
sektorjih. Pri različno velikih zadrugah prihaja do razlik pri vrednotah demokratičnosti in 
solidarnosti ter petih načelih: prostovoljno in odprto članstvo, en član-en glas, demokratično 
člansko upravljanje, izobraževanje, usposabljanje in obveščanje, ter pri načelu sodelovanje 
med zadrugami. Odstopanja so lahko zaradi razlik v udejanjanju zadružnih vrednot in načel, 
ki so posledica različne strukture in organiziranosti, izhajajoče iz same velikosti zadruge, kot 
pa temeljnih razlik v zadružni identiteti. Na drugi strani med zadrugami v različnih sektorjih 
prihaja do razlik v vrednoti odprtosti in načelih prostovoljnega in odprtega članstva (ter 
gospodarske udeležbe članov), kar je lahko povezano z dejstvom, da so lahko zadruge 
organizirane za specifičen namen in določeno vrsto članov, za kar lahko vzpostavijo tudi 
določene omejitve pri članstvu. Čeprav se izvori tradicij in oblik zadružne dejavnosti 
razlikujejo, večino zadrug povezuje skupna identiteta, ki jo je ICA ubesedila v zadnji Izjavi o 
zadružni identiteti in ji morajo zadruge slediti ter si prizadevati za ohranjanje in udejanjanje v 
praksi, pri čemer za to potrebujejo tudi druge zadružne institucije in aktivno zadružno okolje. 
Čeprav so ena načela bolj temeljna za zadružno identiteto in druga pripomorejo k usmerjanju 
delovanja zadrug v spreminjajočem se svetu, pa je med njimi včasih potreben kompromis, pri 
katerem je bolj kot dobesedno upoštevanje načel pomembno prepoznati, ali zadruga sledi 
bistvu in viziji vsakega načela (ICA 1996a; Birchall 2005, 49; MacPherson 2012, 20; 
Oczkowski, Krivokapic-Skoko in Plummer 2013, 54). Načela so navdih in orodje zadrugam, 
ki zagotavljajo standarde, merila ter načine za ocenjevanje ravnanja in sprejemanja odločitev, 
ki spodbujajo določena ravnanja in hkrati prepovedujejo druga (ICA 1996a; Novkovic 2008, 
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2169). Vse bolj bodo lahko postajala ogrodje za evalvacije obljub v primerjavi z ravnanjem 
(Birchall 2014, 62) in bodo služile kot izhodišče za prepoznavanje pristnih zadrug za razliko 
od tistih, ki zadružne oblike uporabljajo zgolj zaradi drugih vzgibov.  

Ravno zadružna identiteta in tovrstno ogrodje predstavljata zadružno razliko, ki lahko vodi v 
zadružno prednost. Pri tem velja, da je lahko uspešno uresničena le takrat, ko so člani zmožni 
identificirati unikatnost zadruge in so skupaj s trgom ozaveščeni o zadružni razliki, zadruge 
pa morajo biti aktivno prisotne na trgu in tako ponujati izbiro. V tem kontekstu je potencialna 
zadružna prednost izgubljena, če zadruga na trgu skriva svojo identiteto. Le učinkovito 
komuniciranje zadružne identitete lahko vodi do jasnega prepoznavanja zadružne razlike pri 
članih, uporabnikih in javnosti. Bolj kot jih k temu sili spoznanje in ne samo zakonska 
zavezanost, bolj bodo pri tem uspešne. Na udejanjanje zadružne identitete in posledično 
koriščenje zadružne prednosti lahko vpliva več dejavnikov med katerimi ima po mnenju 
članov zadrug v Sloveniji finančna uspešnost največji vpliv, udejanjanje zadružnih vrednot in 
načel v praksi pa je pozitivno povezano s »strastjo in ravnanjem zadružnikov v skladu z 
zadružno miselnostjo«. Če so zadruge pri tem neuspešne, lahko to postopoma in v najslabšem 
scenariju vodi do degeneracije, izgube unikatnosti in posledično zadružne prednosti, zadruge 
pa lahko začnejo izvajati prakse, za katere so po večini kritizirane korporacije. Zadruge tako 
ne smejo izgubiti uvida svojega dvojnega namena in uresničevanje enih ciljev postavljati pred 
druge, kar lahko ohranjajo tudi z udejanjanjem zadružne identitete.  

Pomen zadrug pa ni omejen le na njihov prispevek k delovanju ekonomskega sistema, ampak 
so prepoznane tudi kot socialni akterji, ki rešujejo vprašanja ter potrebe skupin deležnikov 
(člani, uporabniki, skupnosti, v katerih delujejo) in tako družbena vprašanja, krepijo družbene 
vrline in kulturo ter posledično civilno družbo. To izhaja iz njihove zmožnosti 
institucionaliziranja ključnih pravil in zagotavljanja spodbud članom, da upoštevajo 
dogovorjeno (Dasgupta 2012; v Borzaga in Galera 2012, 12). To smo potrdili tudi z raziskavo 
članov zadrug v Sloveniji, saj so koristi od članstva v zadrugi pozitivno povezana z 
udejanjanjem zadružnih vrednot in načel v praksi. Širšemu pomenu zadružništva smo bili 
priča tudi na Slovenskem, kjer so zadruge postale prave trdnjave slovenstva (Perovšek 1998, 
9), saj je za gospodarskim vidikom samostojnosti in neodvisnosti slovenskega gospodarstva 
stal tudi kulturni element z uveljavljanjem slovenščine kot poslovnega jezika in podpiranjem 
kulturnih, socialnih in politično-nacionalnih organizacij. Kot navaja Zamagni (2008, 13) 
lahko njihovo širšo vlogo razumemo tudi s tem, da zadruga v svoji organizacijski obliki 
prepoznava in aplicira temeljni načeli moderne družbe – osebno svobodo in formalno enakost, 
ter z demokracijo na delovnem mestu krepi demokracijo v političnem prostoru, za katero Dahl 
(1985, 57; v Zamagni 2008, 13) pravi: »Če je demokracija upravičena pri upravljanju države, 
potem je upravičena tudi pri upravljanju podjetja«.  

Zadruge so vse pogosteje prepoznane, da pripomorejo k trajnejši in bolj vzdržni družbi ter 
blažijo negativne posledice prostega trga. Za zadružna načela iz zadnje Izjave o zadružni 
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identiteti, ki služijo kot smernice za uresničevanje temeljnih zadružnih vrednot v praksi, lahko 
pričakujemo, da se bodo s časom in novimi generacijami še naprej spreminjale za prilagajanje 
zadružne miselnosti in dejavnosti spreminjajočemu se svetu, saj so socialni konstrukt, ki se 
zgodi med določenimi ljudmi v določenem času (Fairbairn 1994, 24; MacPherson 2005, 43; 
Birchall 2014, 54). Periodična revizija načel, ki temeljijo na vrednotah in temeljnem 
spoštovanju do vseh ljudi, je ravno vir moči zadružnega gibanja in nakazuje, kako zadružno 
gibanje stalno išče načine, da zadružno miselnost najbolje udejanja v spreminjajočem se svetu 
(ICA 1996a).  

Zadruge se in se bodo morale vse bolj zavedati priložnosti, ki se jim tudi zaradi mednarodne 
pozornosti korporativni družbeni odgovornosti, poslovni etiki in ne nazadnje tudi negativnih 
neposrednih in stranskih učinkov ravnanja izključno v skladu z vodilom maksimizacije 
dobička pojavljajo in ki jim lahko ostanejo zveste z udejanjanjem in izpostavljanjem svoje 
narave oziroma identitete. Ravno dolga tradicija zavezanosti in predanosti zadružnim 
vrednotam in načelom, na katero se klasično podjetje ne more opreti, je tisto zaupanje, ki ga 
lahko ponudijo, so mu zavezane in predstavlja okvir temu, po čemer so lahko ocenjevane. Da 
lahko razlika postane prednost, mora biti v očeh članov in javnosti zadružna miselnost jasna v 
ideji in oprijemljiva v praksi. 
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Priloga 3 Hipoteza 1: Zadružna identiteta se razlikuje glede na specifičnost zadruge 
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Priloga 5 Hipoteza 3: Udejanjanje zadružnih vrednot in načel v praksi je pozitivno 
povezano z notranjimi in zunanjimi dejavniki 

 





Priloga 1 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Na lestvici (od 1 do 5) ocenite, v kolikšni meri se strinjate s spodaj navedenimi trditvami, pri čemer pomeni 
1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – nevtralen, 4 – se strinjam, 5 – se popolnoma strinjam. 

I. SKLOP: Zadružna identiteta 

5 – se popolnoma strinjam 
4 – se strinjam      
3 – nevtralen      
2 – se ne strinjam      
1 – sploh se ne strinjam      

Stališče      

1. V zadrugah obstajajo specifične vrednote in načela, ki se razlikujejo od vrednot in 
načel v drugih oblikah podjetij.  

1 2 3 4 5 

2. Če zadruga ne posluje v skladu z zadružnimi načeli in vrednotami, to ni več zadruga. 1 2 3 4 5 

3. Za ustanovitev ali vstop v zadrugo sem se odločil predvsem zaradi zadružnih načel in 
vrednot.  

1 2 3 4 5 

4. Za ustanovitev ali vstop v zadrugo sem se odločil predvsem zaradi ekonomskih 
koristi. 

1 2 3 4 5 

5. Javna podoba zadružništva v Sloveniji je dobra. 1 2 3 4 5 

6. Verjamem, da se bo v prihodnje zadružništvo v Sloveniji še razvijalo. 1 2 3 4 5 

7. Seznanjen sem z opredelitvijo zadruge ter zadružnimi vrednotami in načeli, ki jih je 
objavila Mednarodna zadružna zveza in so dostopne tudi na spletni strani Zadružne 
zveze Slovenije. 

NE DA 

8. Ali ima zadruga izobraževanja za člane na temo zadružnih vrednot in načel? NE DA 

9. Katere zadružne vrednote so najbolj značilne za vašo zadrugo?  

Demokratičnost 1 2 3 4 5 Skrb za druge 1 2 3 4 5 
Samopomoč 1 2 3 4 5 Pravičnost 1 2 3 4 5 
Enakost 1 2 3 4 5 Solidarnost 1 2 3 4 5 
Odprtost 1 2 3 4 5 Poštenost 1 2 3 4 5 
Družbena odgovornost 1 2 3 4 5 Drugo: 1 2 3 4 5 
Samoodgovornost 1 2 3 4 5 Drugo: 1 2 3 4 5 

10. Katera zadružna načela so najbolj značilna za vašo zadrugo?  

Prostovoljno in odprto članstvo 1 2 3 4 5 Avtonomija in neodvisnost 1 2 3 4 5 
En član – en glas 

1 2 3 4 5 
Izobraževanje, usposabljanje 
in obveščanje 

1 2 3 4 5 

Gospodarska udeležba članov 1 2 3 4 5 Sodelovanje med zadrugami 1 2 3 4 5 
Skrb za skupnost 1 2 3 4 5 Drugo: 1 2 3 4 5 
Demokratično člansko 
upravljanje 

1 2 3 4 5 
Drugo: 

1 2 3 4 5 

II. SKLOP: Udejanjanje zadružnih načel in vrednot v praksi 

Stališče      

11. Zadruga, katere član ste, v praksi deluje v skladu z zadružnimi vrednotami in načeli.  1 2 3 4 5 

12. Če zadruga ne deluje v skladu z zadružnimi vrednotami in načeli, to spodbuja 
razmišljanja o izstopu iz zadruge.  

1 2 3 4 5 
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13. Korist članstva v zadrugi je delovanje v okolju, kjer so prisotni zadružne vrednote in 
načela. 

1 2 3 4 5 

14. Če zadruga ne deluje v skladu z zadružnimi vrednotami in načeli, je enaka drugim 
podjetjem.  

1 2 3 4 5 

15. Delovanje v skladu z zadružnimi vrednotami in načeli ima več pozitivnih kot 
negativnih vplivov na zadrugo. 

1 2 3 4 5 

16. Zadružne vrednote in načela so pomembni za uspešno delovanje zadruge. 1 2 3 4 5 

17. Delovanje v skladu z zadružnimi vrednotami in načeli prinaša predvsem ekonomske 
koristi. 

1 2 3 4 5 

18. Delovanje v skladu z zadružnimi vrednotami in načeli prinaša predvsem socialne, 
družbene, okoljske koristi oziroma ne-ekonomske koristi. 

1 2 3 4 5 

19. Delovanje v skladu z zadružnimi vrednotami in načeli vpliva predvsem na pozitivno 
javno podobo zadruge. 

1 2 3 4 5 

20. Delovanje v skladu z zadružnimi vrednotami in načeli omejuje zadrugo pri 
konkurenčnejšem nastopanju na trgu. 

1 2 3 4 5 

 
III. SKLOP: Vpliv dejavnikov na zadružno identiteto 

  Stališče      

21. Ocenite, kako posamezen notranji dejavnik vpliva na udejanjanje zadružnih načel in 
vrednot v vaši zadrugi v praksi. 

     

Strast in predanost izvoljenih predstavnikov zadružni miselnosti in zadrugi. 1 2 3 4 5 

Strast in predanost članov zadružni miselnosti in zadrugi. 1 2 3 4 5 

Finančna uspešnost zadruge. 1 2 3 4 5 

Formalno sprejet seznam zadružnih vrednot in načel v zadrugi. 1 2 3 4 5 

Seznanjenost in redno izobraževanje članov in izvoljenih predstavnikov glede zadružnih 
vrednot in načel. 

1 2 3 4 5 

Ravnanje članov in izvoljenih predstavnikov v skladu z zadružnimi vrednotami in načeli. 1 2 3 4 5 

Zadruga izpolnjuje pričakovanja članov. 1 2 3 4 5 

Potreba po kapitalu za investicije v nadaljnji razvoj zadruge. 1 2 3 4 5 

22. Ocenite, kako posamezen zunanji dejavnik vpliva na udejanjanje zadružnih načel in 
vrednot v vaši zadrugi v praksi. 

     

Ekonomska in gospodarska kriza. 1 2 3 4 5 

Globalizacija. 1 2 3 4 5 

Pravnoformalna zavezanost zadrug k upoštevanju zadružnih načel in vrednot. 1 2 3 4 5 

Redne aktivnosti zadružnih organizacij na temo zadružnih načel in vrednot. 1 2 3 4 5 

Podpora države pri razvoju zadružništva. 1 2 3 4 5 

Aktivna mreža zadružnih organizacij (aktivno zadružno okolje). 1 2 3 4 5 

Povezovanje z drugimi zadrugami v regiji. 1 2 3 4 5 
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IV. SKLOP: Ostalo  
Prosim obkrožite ustrezno možnost. 

23. Spol: M  -  Ž 

24. Starost: 1. do 25 let 
2. 26 do 35 let 
3. 36 do 45 let 

25. Stopnja izobrazbe: II - III - IV - V - VI - VII - VIII 

26. Koliko časa ste član zdajšnje zadruge: 1. Do 5 let 
2. 6 do 11 let 
3. 12 do 17 let 

27. Kakšna je vaša vloga oziroma gospodarski 
položaj v zadrugi (npr.: dobavitelj; odjemalec; 
delavec; prostovoljec; vlagatelj, ki poslovno 
ne sodeluje z zadrugo, itd.)? 

 
 
 
________________________________________________ 

28. Kakšna je vaša vloga v organih zadruge? 
 

1. Član  
2. Izvoljeni predstavnik v ožji občni zbor  
3. Član upravnega odbora  
4. Član nadzornega odbora 
5. Drugo:______________________________ 

29. Ime zadruge: ________________________________________________ 
________________________________________________ 

30. Velikost zadruge: 1. Mikro zadruga (do 10 zaposlenih in do 700.000 EUR letnih prihodkov) 
2. Majhna zadruga (do 50 zaposlenih in do 8.000.000 EUR letnih prihodkov) 
3. Srednja zadruga (do 250 zaposlenih in do 40.000.000 EUR letnih prihodkov) 
4. Velika zadruga (nad 250 zaposlenih in nad 40.000.000 EUR letnih prihodkov) 

31. Sektor dejavnosti 
zadruge: 

1. Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 
2. Industrija in gradbeništvo  

B - Rudarstvo 
C - Predelovalne dejavnosti 
D - Oskrba z električno energijo, plinom in paro 
E - Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje okolja 
F - Gradbeništvo 

3. Storitve in drugo 
G - Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil 
H - Promet in skladiščenje 
I - Gostinstvo 
J - Informacijske in komunikacijske dejavnosti 
K - Finančne in zavarovalniške dejavnosti 
L - Poslovanje z nepremičninami 
M - Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 
N - Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 
O - Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti 
P - Izobraževanje 
Q - Zdravstvo in socialno varstvo 
R - Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 
S - Druge dejavnosti  

32. Označite, ali ste član ene ali več zadrug: 1. Sem član 1 zadruge 
2. Sem član 2 zadrug 
3. Sem član 3 ali več zadrug 

4. 18 do 22 let 
5. 23 ali več let 
4. 46 do 55 let 
5. 56 let ali več 
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Demografske značilnosti in opisna statistika vzorca  

Preglednica P 2.1: Demografske značilnosti vzorca 

Spremenljivka Deskriptor Frekvenca Delež v % Veljavni delež v % 

Spol Moški 105 59,7 70,0 

 Ženski 45 25,6 30,0 

 Skupaj 150 85,2 100,0 

 Manjkajočih 26 14,8  

Starost Do 25 let 4 2,3 2,3 

 26 do 35 let 22 12,5 12,5 

 36 do 45 let 41 23,3 23,3 

 46 do 55 let 62 35,2 35,2 

 56 let ali več 47 26,7 26,7 

 Skupaj 176 100,0 100,0 

Stopnja izobrazbe II. stopnja 5 2,8 3,2 

 III. stopnja 16 9,1 10,4 

 IV. stopnja 30 17,0 19,5 

 V. stopnja 42 23,9 27,3 

 VI. stopnja 27 15,3 17,5 

 VII. stopnja 28 15,9 18,2 

 VIII. stopnja 6 3,4 3,9 

 Skupaj 154 87,5 100,0 

 Manjkajočih 22 12,5  

Koliko časa ste član zadruge* Do 5 let 28 15,9 16,1 

6 do 11 let 18 10,2 10,3 

 12 do 17 let 28 15,9 16,1 

 18 do 22 let 31 17,6 17,8 

 23 ali več let 69 39,2 39,7 

 Skupaj 174 98,9 100,0 

 Manjkajočih 2 1,1  

Skupaj  176 100,00  
* Velikost razreda vpliva na število opazovanj, vendar ne spreminja nadaljnjih ugotovitev raziskave. 
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Preglednica P 2.2: Struktura vzorca glede na gospodarski položaj in vlogo v organih 
zadruge 

Spremenljivka Deskriptor Frekvenca Delež v % Veljavni Delež 
v % 

Gospodarski položaj 
v zadrugi* 

Član 17 9,7 9,7 

Član, ki posluje z zadrugo 122 69,3 69,3 

Član, ki deluje v zadrugi 22 12,5 12,5 

Član, ki deluje v zadrugi in hkrati 
posluje z njo 

5 2,8 2,8 

Skupaj 174 94,3 100,0 

Manjkajočih 10 5,7 5,7 

Vloga v organih 
zadruge 

Član 87 49,4 50,9 

Izvoljeni predstavnik v ožji občni zbor 5 2,8 2,9 

Član upravnega odbora 59 33,5 34,5 

Član nadzornega odbora 16 9,1 9,4 

Poslovodna oseba ali predsednik 4 2,3 2,3 

Skupaj 171 97,2 100,0 

Manjkajočih 5 2,8  

Označite, ali ste član 
ene ali več zadrug 

Sem član 1 zadruge 158 89,8 92,4 

Sem član 2 zadrug 13 7,4 7,6 

Skupaj 171 97,2 100,0 

Manjkajočih 5 2,8  

Skupaj  176 100,00  
* V skupino »član« smo uvrstili odgovore: član, ustanovitelj, zadružnik, vlagatelj, prostovoljec. V skupino »član, ki posluje z 
zadrugo« smo uvrstili odgovore: dobavitelj, odjemalec, kooperant, kmet, pogodbenik, kupec. V skupino »član, ki deluje v 
zadrugi« smo uvrstili odgovore: vodja oddelka, član upravnega odbora, direktor, delavec, zaposlen, član nadzornega odbora, 
predsednik. Nekateri odgovori so opisovali pretekli položaj, pri čemer ni bilo jasno, kakšen je ta danes. 
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Hipoteza 1: Zadružna identiteta se razlikuje glede na specifičnost zadruge. 

Preglednica P 3.1: Zadružne vrednote in načela – povprečne vrednosti 

 Katere zadružne vrednote / načela so najbolj značilne za vašo 
zadrugo? 

N Povprečna 
vrednost 

Standardni 
odklon 

Vrednote    

Poštenost 172 3,90 0,989 

Solidarnost 174 3,82 0,858 

Odprtost 166 3,81 0,892 

Pravičnost 175 3,79 1,024 

Enakost 161 3,65 0,984 

Družbena odgovornost 164 3,65 0,969 

Demokratičnost 164 3,60 0,988 

Samopomoč 163 3,58 0,908 

Samoodgovornost 166 3,58 1,010 

Skrb za druge 173 3,41 0,895 

Drugo* 7 4,29 0,756 

Načela    

En član-en glas 168 4,20 0,906 

Prostovoljno in odprto članstvo 169 3,92 1,086 

Demokratično člansko upravljanje 168 3,80 1,022 

Gospodarska udeležba članov 169 3,67 0,863 

Avtonomija in neodvisnost 173 3,65 1,016 

Skrb za skupnost 169 3,59 0,856 

Izobraževanje, usposabljanje in obveščanje 174 3,48 1,035 

Sodelovanje med zadrugami 173 3,38 1,064 

Drugo 0   
* Anketiranci so pod možnost drugo dopisali: sodelovanje, skrb za okolje, samoupravljanje, neodvisnost, preveč primesi 
socializma, navidezna demokracija, inovativnost in razvoj. 
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Preglednica P 3.2: Zadružne vrednote in načela – povprečne vrednosti glede na velikost in sektor dejavnosti 

 VELIKOST SEKTOR DEJAVNOSTI 
 Mikro Majhna Srednja Kmetijstvo Industrija in 

gradbeništvo 
Storitve in 

drugo 
 (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) 

Vrednote             

Demokratičnost 3,26 1,136 3,81 0,973 3,59 0,888 3,71 0,810 3,46 1,179 3,61 0,990 

Samopomoč 3,42 1,001 3,60 0,942 3,64 0,835 3,59 0,797 3,38 1,056 3,63 0,902 

Enakost 3,48 1,121 3,78 0,872 3,61 1,003 3,85 0,770 3,43 1,080 3,64 1,007 

Odprtost 3,54 0,950 3,87 0,885 3,90 0,854 3,93 0,799 3,33 1,129 3,88 0,832 

Družbena odgovornost 3,48 1,034 3,70 0,926 3,69 0,980 3,54 0,838 3,71 0,955 3,67 1,008 

Samoodgovornost 3,35 0,981 3,66 1,063 3,62 0,976 3,41 0,867 3,44 1,158 3,65 1,011 

Skrb za druge 3,22 0,886 3,48 0,948 3,45 0,851 3,41 0,911 3,35 0,936 3,43 0,889 

Pravičnost 3,49 1,017 3,94 1,022 3,82 1,012 3,88 0,820 3,62 1,169 3,81 1,046 

Solidarnost 3,46 0,869 3,91 0,868 3,93 0,805 3,85 0,667 3,54 0,989 3,88 0,870 

Poštenost 3,75 1,025 3,92 0,997 3,96 0,971 4,06 0,814 3,69 1,011 3,90 1,026 

Načela             

Prostovoljno in odprto članstvo 3,46 1,245 4,20 0,997 3,92 1,010 3,97 0,795 3,42 1,381 4,02 1,064 

En član-en glas 3,94 1,187 4,44 0,671 4,13 0,887 4,23 0,858 4,00 1,216 4,24 0,845 

Gospodarska udeležba članov 3,40 0,914 3,82 0,827 3,68 0,848 3,50 0,682 3,33 0,963 3,79 0,863 

Skrb za skupnost 3,31 0,963 3,62 0,778 3,68 0,848 3,47 0,776 3,38 0,770 3,66 0,887 

Demokratično člansko upravljanje 3,39 1,178 4,08 0,926 3,78 0,953 3,90 1,012 3,67 1,090 3,81 1,016 

Avtonomija in neodvisnost 3,54 1,070 3,84 0,987 3,53 1,001 3,61 0,899 3,58 1,238 3,68 1,000 

Izobraževanje, usposabljanje in obveščanje 2,97 1,093 3,64 0,982 3,59 0,984 3,04 1,113 3,56 0,984 3,48 1,035 

Sodelovanje med zadrugami 3,00 0,986 3,28 1,133 3,68 0,968 3,50 0,826 2,92 1,262 3,45 1,061 
* 1 – povprečje, 2 – standardni odklon 
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Izračun nove spremenljivke zadružna identiteta: 

ZADRUŽNA IDENTITETA = (VREDNOTA1 + VREDNOTA2 + VREDNOTA3 + VREDNOTA4 + 
VREDNOTA5 + VREDNOTA6 + VREDNOTA7 + VREDNOTA8 + VREDNOTA9 + VREDNOTA10 + 
NAČELO1 + NAČELO2 + NAČELO3 + NAČELO4 + NAČELO5 + NAČELO6 + NAČELO7 + NAČELO8) / 
18 
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Hipoteza 2: Koristi od članstva v zadrugi so pozitivno povezane z udejanjanjem 
zadružnih vrednot in načel v praksi. 

Faktorska analiza 

Preglednica P 4.1: KMO-test in Bartlettov test – koristi od članstva 

 Notranji dejavniki 

Kaiser-Meyer-Olkinov test – KMO-test 0,802 

Bartlettov test Hi-kvadrat 337,183 

 dF 36 

 Sig, 0,000 

Preglednica P 4.2: Ocene komunalitet – koristi od članstva 

 
Začetne Po ekstrakciji 

(2) Če zadruga ne deluje v skladu z zadružnimi vrednotami in načeli, to spodbuja 
razmišljanja o izstopu iz zadruge. 1,000 0,172 

(3) Korist članstva v zadrugi je delovanje v okolju, kjer so prisotni zadružne 
vrednote in načela. 1,000 0,593 

(4) Če zadruga ne deluje v skladu z zadružnimi vrednotami in načeli je enaka 
drugim podjetjem. 1,000 0,337 

(5) Delovanje v skladu z zadružnimi vrednotami in načeli ima več pozitivnih kot 
negativnih vplivov na zadrugo.      1,000 0,617 

(6) Zadružne vrednote in načela so pomembni za uspešno delovanje zadruge. 1,000 0,652 

(7) Delovanje v skladu z zadružnimi vrednotami in načeli prinaša predvsem 
ekonomske koristi. 1,000 0,160 

(8) Delovanje v skladu z zadružnimi vrednotami in načeli prinaša predvsem 
socialne, družbene, okoljske koristi oziroma neekonomske koristi. 1,000 0,654 

(9) Delovanje v skladu z zadružnimi vrednotami in načeli vpliva predvsem na 
pozitivno javno podobo zadruge. 1,000 0,609 

(10) Delovanje v skladu z zadružnimi vrednotami in načeli omejuje zadrugo pri 
konkurenčnejšem nastopanju na trgu. 1,000 0,656 
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Preglednica P 4.3: Lastne vrednosti in celotna pojasnjena varianca – koristi od članstva 

Komponente Začetne lastne vrednosti Končne lastne vrednosti 

 
Skupaj % Variance Kumulativa % Skupaj % Variance Kumulativa % 

1 3,197 35,517 35,517 3,197 35,517 35,517 

2 1,253 13,922 49,439 1,253 13,922 49,439 

3 ,968 10,760 60,198       

4 ,897 9,967 70,165       

5 ,789 8,767 78,932       

6 ,578 6,417 85,348       

7 ,516 5,737 91,085       

8 ,466 5,183 96,268       

9 ,336 3,732 100,000       
Metoda ekstrakcije: metoda glavnih komponent 

 

 

Slika 5: Diagram drobirja – koristi od članstva 
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Regresijska analiza 

Izračun nove spremenljivke koristi od članstva v zadrugi: 

KORISTI = (SPREMENLJIVKA2 + SPREMENLJIVKA3 + SPREMENLJIVKA4 + 
SPREMENLJIVKA5 + SPREMENLJIVKA6 + SPREMENLJIVKA7 + SPREMENLJIVKA8 
+ SPREMENLJIVKA9) / 9 

 

Slika 6: Histogram odvisne spremenljivke koristi 

 

Slika 7: P-Plot odvisne spremenljivke koristi
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Preglednica P 4.4: Korelacija med spremenljivko koristi in udejanjanjem zadružnih 
vrednot in načel v praksi 

   Korist Udejanjanje zadružnih 
vrednot in načel v praksi 

Pearsonov korelacijski 
koeficient 

Korist 1,000 0,373 

Udejanjanje zadružnih vrednot in načel v 
praksi 

,373 1,000 

Stopnja značilnosti (1-
tailed) 

Korist  0,000 

Udejanjanje zadružnih vrednot in načel v 
praksi 

,000  

N Korist 169 169 

 Udejanjanje zadružnih vrednot in načel v 
praksi 

169 169 

Preglednica P 4.5: ANOVAa 

Model Vsota 
kvadratov 

Stopnja 
prostosti 

Varianca/srednji 
kvadrat 

F Stopnja 
značilnost 

1 Regresija 4,486 1 4,486 26,949 0,000b 

Ostanek 27,796 167 0,166     

Skupaj 32,282 168       
a. Odvisna spremenljivka: Korist 
b. Predpostavke: (konstanta), Udejanjanje zadružnih vrednot in načel v praksi 
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Hipoteza 3: Udejanjanje zadružnih vrednot in načel v praksi je pozitivno povezano z 
notranjimi in zunanjimi dejavniki.  

Faktorska analiza – notranji dejavniki (prvi poskus) 

Preglednica P 5.1: Ocene komunalitet – notranji dejavnik z enim faktorjem 

 Začetne Po ekstrakciji 

Strast in predanost izvoljenih predstavnikov zadružni miselnosti in zadrugi. 1,000 0,593 

Strast in predanost članov zadružni miselnosti in zadrugi. 1,000 0,604 

Finančna uspešnost zadruge. 1,000 0,437 

Formalno sprejet seznam zadružnih vrednot in načel v zadrugi. 1,000 0,432 

Seznanjenost in redno izobraževanje članov in izvoljenih predstavnikov glede 
zadružnih vrednot in načel.  1,000 0,538 

Ravnanje članov in izvoljenih predstavnikov v skladu z zadružnimi vrednotami 
in načeli. 1,000 0,559 

Zadruga izpolnjuje pričakovanja članov. 1,000 0,443 

Potreba po kapitalu za investicije v nadaljnji razvoj zadruge. 1,000 0,363 

Preglednica P 5.2: Lastne vrednosti in celotna pojasnjena varianca – notranji dejavniki 
z enim faktorjem 

Komponente Začetne lastne vrednosti Končne lastne vrednosti 

 
Skupaj % Variance Kumulativa % Skupaj % Variance Kumulativa % 

1 3,970 49,621 49,621 3,970 49,621 49,621 

2 ,944 11,802 61,422       

3 ,764 9,545 70,967       

4 ,694 8,674 79,641       

5 ,563 7,035 86,676       

6 ,458 5,726 92,402       

7 ,378 4,731 97,133       

8 ,229 2,867 100,000       
Metoda ekstrakcije: metoda glavnih komponent 
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Faktorska analiza – notranji in zunanji dejavniki 

Preglednica P 5.2: Ocene komunalitet – notranji in zunanji dejavniki 

 Začetne  Po ekstrakciji 

Notranji dejavniki   

Strast in predanost izvoljenih predstavnikov zadružni miselnosti in zadrugi. 1,000 0,749 

Strast in predanost članov zadružni miselnosti in zadrugi. 1,000 0,731 

Finančna uspešnost zadruge. 1,000 0,440 

Formalno sprejet seznam zadružnih vrednot in načel v zadrugi. 1,000 0,687 

Seznanjenost in redno izobraževanje članov in izvoljenih predstavnikov glede 
zadružnih vrednot in načel. 1,000 0,595 

Ravnanje članov in izvoljenih predstavnikov v skladu z zadružnimi vrednotami in 
načeli. 1,000 0,560 

Zadruga izpolnjuje pričakovanja članov. 1,000 0,561 

Potreba po kapitalu za investicije v nadaljnji razvoj zadruge. 1,000 0,590 

Zunanji dejavniki   

Ekonomska in gospodarska kriza. 1,000 0,735 

Globalizacija. 1,000 0,706 

Pravnoformalna zavezanost zadrug k upoštevanju zadružnih vrednot in načel. 1,000 0,518 

Redne aktivnosti zadružnih organizacij na temo zadružnih vrednot in načel. 1,000 0,491 

Podpora države pri razvoju zadružništva. 1,000 0,623 

Aktivna mreža zadružnih organizacij (aktivno zadružno okolje). 1,000 0,765 

Povezovanje z drugimi zadrugami v regiji. 1,000 0,680 
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Slika 8: Diagram drobirja – notranji dejavniki 

 

Slika 9: Diagram drobirja – zunanji dejavniki 

Preglednica P 5.3: Matrika uteži komponent – notranji in zunanji dejavniki 

  
Komponenta 

1 2 

Notranji dejavniki   

Strast in predanost izvoljenih predstavnikov zadružni miselnosti in zadrugi. 0,770 -0,395 

Strast in predanost članov zadružni miselnosti in zadrugi. 0,777 -0,356 

Finančna uspešnost zadruge. 0,661 0,058 

Formalno sprejet seznam zadružnih vrednot in načel v zadrugi. 0,657 0,506 

Seznanjenost in redno izobraževanje članov in izvoljenih predstavnikov glede zadružnih 
vrednot in načel 0,733 0,240 

Ravnanje članov in izvoljenih predstavnikov po zadružnih vrednotah in načelih 0,748 -0,032 

Zadruga izpolnjuje pričakovanja članov. 0,666 -0,343 

Potreba po kapitalu za investicije v nadaljnji razvoj zadruge. 0,603 0,476 

Zunanji dejavniki   

Ekonomska in gospodarska kriza. 0,575 0,636 

Globalizacija. 0,616 0,571 

Pravnoformalna zavezanost zadrug k upoštevanju zadružnih vrednot in načel. 0,653 0,302 

Redne aktivnosti zadružnih organizacij na temo zadružnih vrednot in načel. 0,695 0,086 

Podpora države pri razvoju zadružništva. 0,682 -0,397 

Aktivna mreža zadružnih organizacij (aktivno zadružno okolje). 0,695 -0,531 

Povezovanje z drugimi zadrugami v regiji. 0,632 -0,530 

Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih komponent.    
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Preglednica P 5.4: Korelacijska matrika 

  

Udejanjanje 
zadružnih 
vrednot in načel 
v praksi 

REGR factor 
score 1 for 
analysis 1 

REGR factor 
score 2 for 
analysis 1 

REGR factor 
score 1 for 
analysis 2 

REGR factor 
score 2 for 
analysis 2 

Pearsonov 
korelacijski 
koeficient 

Udejanjanje zadružnih 
vrednot in načel v praksi 1.000 .491 .128 .203 .205 

REGR factor score 1 for 
analysis 1 .491 1.000 .004 .288 .190 

REGR factor score 2 for 
analysis 1 .128 .004 1.000 .306 .252 

REGR factor score 1 for 
analysis 2 .203 .288 .306 1.000 -.054 

REGR factor score 2 for 
analysis 2 .205 .190 .252 -.054 1.000 

Stopnja 
značilnosti 
(1-tailed) 

Udejanjanje zadružnih 
vrednot in načel v praksi   .000 .049 .004 .004 

REGR factor score 1 for 
analysis 1 .000   .481 .000 .007 

REGR factor score 2 for 
analysis 1 .049 .481   .000 .000 

REGR factor score 1 for 
analysis 2 .004 .000 .000   .244 

REGR factor score 2 for 
analysis 2 .004 .007 .000 .244   

N 
Udejanjanje zadružnih 
vrednot in načel v praksi 168 168 168 168 168 

REGR factor score 1 for 
analysis 1 168 168 168 168 168 

REGR factor score 2 for 
analysis 1 168 168 168 168 168 

REGR factor score 1 for 
analysis 2 168 168 168 168 168 

REGR factor score 2 for 
analysis 2 168 168 168 168 168 
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Slika 10: Histogram za odvisno spremenljivko udejanjanje zadružnih vrednot in načel v 
praksi 

 

Slika 11: P-Plot za odvisno spremenljivko udejanjanje zadružnih vrednot in načel v 
praksi 

Preglednica P 5.5: ANOVAa 

Model Vsota 
kvadratov 

Stopnja 
prostosti 

Varianca/srednji 
kvadrat 

F Stopnja 
značilnost 

1 Regresija 36.179 4 9.045 14.770 .000b 

Ostanek 99.815 163 .612     

Skupaj 135.994 167       
a. Odvisna spremenljivka: Udejanjanje zadružnih vrednot in načel v praksi 
b. Predpostavke: (konstanta), REGR factor score 2 for analysis 2, REGR factor score 1 for analysis 2, REGR 
factor score 1 for analysis 1, REGR factor score 2 for analysis 1 

 


