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Zadruge ustvarjajo raznoliko 
evropsko gospodarstvo, prispevajo 
k ustanavljanju podjetij in njihovi 
rasti ter ustvarjajo nova delovna 
mesta in dobiček.

Zadruge so v lasti njihovih članov, ki jih 
tudi sami vodijo. Člani zadrug so 
zaposleni, potrošniki in  lokalne 
skupnosti, vsi pa imajo enakovredno 
besedo pri odločanju o delovanju podjetja 
in razdelitvi dobička.

Zadruge obstajajo v različnih oblikah in 
velikostih, vse od mikro podjetij do 
multinacionalk. Delujejo na vseh 
področjih gospodarstva: od zdravstva, 
stanovanj, kmetijstva, lekarništva, 
trgovine in športnih klubov pa do bank, 
pekarn, proizvodnje energije in šolstva.







Zadruge Evrope (Cooperatives Europe) 
zastopjoa 160.000 zadružnih podjetij po 
vsej Evropi. Zadruge članice Zadrug 
Evrope zaposljujejo 5,4 milijona ljudi in 
imajo skupno 123 milijonov članov, kar 
pomeni, da so v lasti vsakega petega 
Evropejca.

S tako veliko volilno močjo so Evropska 
zadruge aktiven član Ekonomsko-
socialnega odbora  Evropskega 
parlamenta. Leta 2013 je Evropski 
parlament sprejel deklaracijo Prispevek 
zadrug k izhodu iz gospodarske krize, ki 
potrjuje pozitivno vlogo zadrug v času 
gospodarske krize.

Zadruge Evrope želijo graditi na tej 
deklaraciji in v sodelovanju s poslanci 
Evropskega parlamenta razviti učinkovite 
ukrepe za krepitev evropskega 
gospodarstva.



— Evropa, ki se osredotoča na realno gospodarstvo in 
 služi potrebam in željam ljudi in ne nančnih trgov.

— Evropa s prilagodljivim in inovativnim 
 gospodarstvom, ki omogoča uspeh raznolikih 
 poslovnih modelov.

— Evropa, v kateri imajo mladi možnost uresničiti svoje  
 podjetniške ambicije.

— Evropa z okoljem, ki podpira zagon in rast podjetij, ki 
 skrbijo za dobro ljudi.







Po posvetovanju z zadrugami iz vse 
Evrope želijo Zadruge Evrope v 
sodelovanju s poslanci Evropskega 
parlamenta razviti tri konkretne ukrepe, 
lahko prispevajo k pomembnim 
političnim ciljem: bolj prilagodljivemu 
gospodarstvu, zaposlovanju mladih in 
ustanavljanju novih podjetij in njihovi 
rasti.

Da bi ustanovili prilagodljivo in raznoliko 

gospodarstvo, mora Evropska unija in njene države 

članice zagotoviti  podporno okolje, ki omogoča 

enake pogoje za razvoj različnih poslovnih oblik.

Zadruge so v lasti članov in ne v lasti investitorjev. 

Trenutna zakonodaja zadružnim podjetjem ne 

spodbuja pridobivanja kapitala v zadrugah in zavira 

ustanavljanje in uspešno upravljanje zadrug.

Zadruge Evrope želijo v sodelovanju s poslanci 

Evropskega parlamenta revidirati aktualni pristop 

Evropske unije, ki omogoča “enake možnosti za vse, 

ne glede na individualne potrebe” in razviti ukrepe, 

ki bi omogočali lažje ustanavljanje, vodenje in rast 

zadrug na enak način kot je to zagotovljeno drugim 

oblikam podjetij.

Podporno okolje za razvoj zadrug



Če bi imeli mladi več znanja o zadrugah in 

drugih inovativnih poslovnih modelih, bi se 

zaposlovanje mladih v Evropi zelo izboljšalo, saj 

se mladi vedno bolj zanimajo za družbeno 

odgovorno poslovanje.

Poučevanje podjetništva v šolah ter na visokih 

šolah in fakultetah po državah članicah trenutno 

daje poudarek predvsem konvencionalnim 

poslovnim modelom.

Zadruge Evrope želijo v sodelovanju s poslanci 

Evropskega parlamenta vzpostaviti politiko, ki 

bo izobraževalne ustanove v državah članicah 

spodbujala k vključevanju zadružnega modela v 

njihove učne načrte.

Da bi ustvarili okolje, v katerem lahko ljudje 

ustanovljajo in razvijajo različne poslovne oblike, 

bi podjetniki potrebovali ustrezno izobrazbo, 

nance in poslovno podporo.

Evropska komisija je leta 2013 ustanovila 

zadružno delovno skupino za zadružništvo. V 

sodelovanju s komisijo Evropska skupina razvija 

“zadružni akcijski plan”, ki bo predstavljen leta 

2014 ter bo podpiral ustanavljanje zadrug in 

spodbujal njihovo rast.

Zadruge Evrope poslance v Evropskem 

parlamentu pozivajo k podpori zadružnemu 

akcijskemu planu in k pomoči pri uresničevanju 

načrta v prihodnjem zakonodajnem obdobju.

Ozaveščenje in promocija 
zadružništva med mladimi

Zadružni akcijski plan 





Zadruge Evrope se želijo pogovoriti s kandidati za 

Evropski parlament o tem, kako bi bilo mogoče 

razviti in izvesti predlagane ukrepe za krepitev 

evropske ekonomije.

Kandidati lahko neposredno kontaktirajo direktorja 

Zadruge Evrope na naslednje načine: 

Telefon +32 2 743 10 34 

E-pošta k.niederlander@coopseurope.coop

Kandidati lahko neposradno kontaktirajo predstavnike 

Zadrug Slovenije na naslednje načine:

Telefon: +386 31 348 930

E-pošta: info@fsp.si

Fotograje Ceux qui aiment les lundis. 

Travailler en Scop Jean-Robert Dantou / CG Scop / Picturetank

Cooperatives Europe je glas zadružnih podjetij v 

Evropi. Zastopamo 90 organizacij iz 35 evropskih 

držav. Zavzemamo se za enake pogoje med 

zadrugami in drugimi oblikami podjetništva.

Naša cilja sta izboljšanje znanja na področju 

zadružništva v Evropi in spodbujanje  razvoja zadrug.

Poiščite Zadruge Evrope in Zadruge Sloevenije na:

www.coopseurope.coop

www.slo.coop

Kontaktirajte Zadruge Evrope 
in Zadruge Slovenije

Zadruge Evrope in 
Zadruge Slovenije
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