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Zadružimo  DELAVNICA ZADRUŽNEGA POVEZOVANJA IN SODELOVANJA 
        



Pet zgodovinskih obdobij zadružništva na Slovenskem

● 1856/1872 - 1892

● 1892 - 1918

● 1918 - 1945

● 1945 - 1991

● 1992 – danes



1848

● ukinitev fevdalnega družbenega 

reda



Prvo zgodovinsko obdobje 
(1856/1872-1892)

Težave obdobja:

● zemljiška odveza in razpad cehovske organiziranosti 

● potreba kmetov in obrtnikov po kreditu zaradi proizvodnje za trg 

● oderuštvo 

Rešitev:

● kreditne zadruge omogočajo dostop do kredita po načelu 
samopomoči in vzajemnosti



1856

Prva zadruga - Društvo za denarno pomoč obrtnikom in rokodelcem v 
Ljubljani.

1872

Ustanovitvi posojilnega društva v Ljutomeru.  Kmalu sledi vrsta novih 
posojilnic v drugih krajih.

1873

Avstrijski Zakon o zadrugah uveljavi normativni sistem registracije zadrug 
in liberalno ureja organiziranost zadrug.

1883

Prva zadružna zveza - Zveza slovenskih posojilnic, v Celju.







Povzetek

V prvi razvojni dobi je imelo slovensko zadružništvo predvsem narodno 
obrambno vlogo, saj je predstavljalo gospodarski temelji emancipacije 

slovenskega naroda. 

Posojilnice:

● zlasti v mestih in trgih

● ustanavljajo jih narodno zavedni izobraženci, trgovci in večji 
kmetje

Zaslužni prvoborci

Brata dr. Jože in inž. Mihael Vošnjak. Dr. Josip Vošnjak po obisku na 
Češkem propagira ustanavljanje posojilnic. Na pobudo Mihaela Vošnjak 

je bila 1883 ustanovljena prva zadružna zveza. 



Drugo razvojno obdobje 
(1892-1918)

Pomembna vloga: krščanskosocialni val zadružnega gibanja: Dr. Janez Ev. 
Krek (1865-1917) 

Širjenje kreditne in druge zadruge po Raiffeisnovem modelu: po 
ugotovitvi, “da je denar vse razdružil in pri denarju naj se torej zopet 

začne organizacija”, naj bi bile kreditne zadruge temelj širšega 
zadružnega sistema. Zadružništvo poleg gospodarske pridobi tudi 
pomembno socialno funkcijo (“Socijalni načrt slovenskih delavskih 

stanov”, 1892).



Zadruga, glasilo »Zadružne Zveze v Celju«,  1. oktobra 1907:



Povzetek drugega obdobja

Po prvi svetovni vojni: 

● kreditno zadružništvo prizadene neugodna menjava denarja in 
povojna inflacija

● mlekarske, gozdarske in druge zadruge izgubijo precejšen del trga za 
svoje proizvode

● zaradi vsesplošnega pomanjkanja: razvoj potrošniškega 
zadružništva 



Število zadrug (Krekovo gibanje) se naglo viša:



»Najljutejši nasprotniki se spreobrnejo«



Tretje razvojno obdobje 
(1918-1945)

● slovensko zadružništvo stopi v novo jugoslovansko državo:

● oslabljeno zaradi novih državnopolitičnih delitev

● neugodne menjave denarja

● povojne inflacije

● politične razcepljenosti, ki se je nadaljevala vse do konca druge 
svetovne vojne. 

Pomembna pridobitev tega obdobja: ustanovitev več zadružnih bank, za 
katere prej zadružne zveze in zadruge niso mogle dobiti koncesije.



Značilnosti

Svetovna gospodarska kriza je povzročila novo zadolženost kmetov. 
Dolgovi so bili delno odpisani in podaljšan rok za izplačilo (moratorij), 
del odpisanega dolga je prevzela država, del pa je bremenil kreditne 

zadruge in druge denarne zavode.

Zakon o gospodarskih zadrugah iz leta 1937, ki je izenačil zadružno pravo 
v Jugoslaviji, je uveljavil izrazitejšo solidarnostno zasnovo zadružništva 

kot posebnega organizacijskega sistema (zadruge, revizijske in 
poslovne zveze).



V medvojnem času zgradijo stavbo Zadružne gospodarske banke v 
Ljubljani



Četrto razvojno obdobje 
(1945-1991)

Prvo podobdobje (1945-1953): 

● obdobje državno planskega sistema

● likvidacija predvojnih zadružnih zvez in podržavljenje njihovega 
premoženja, likvidacija kreditnih zadrug

● razvoj obnovitvenih in nabavno prodajnih zadrug (“naproz”)

● neuspešna kampanja za kmečke delovne zadruge (1948-1953)

● vendar pretežni del kmetijskih zemljišč in gozdov ostane v zasebni 
lasti



Drugo podobdobje (1953-1961)

● začetno obdobje družbene lastnine in samoupravljanja

● postopno približevanje zadrug modelu družbenih podjetij 
(družbena lastnina, samouprava delavcev)

● zadružno organiziranje se omejuje na kooperacijo družbenega in 
zasebnega sektorja, zlasti v kmetijstvu in obrti, ter na 
zadovoljevanje stanovanjskih potreb

Tretje podobdobje (1961-1969): razvoj nelastninske družbene lastnine; 

● ekonomska politika daje prednost podjetjem pred zadrugami, 
zakon ureja kooperacijo kmetov in obrtnikov z družbenimi podjetji

● izenačevanje zadrug in družbenih podjetij, prenehanje samostojnih 
zadružnih zvez



Četrto podobdobje (1969-1991)

● postopna krepitev položaja članov v zadrugah in organizacijah 
kooperantov

● ustanovitev zadružne banke, ponovna ustanovitev Zadružne 
zveze Slovenije, 

● iskanje možnosti za širitev zadružništva

Povzetek

● v sedemdesetih letih je zadružništvu ponovno priznano 
pomembno mesto v družbenem razvoju

● slovensko zadružništvo že tretjič začelo skoraj iz nič, da bi 
nadaljevalo razvoj, grobo pretrgan pred desetimi leti. 



Peto razvojno obdobje 
(1992-)

1992: Zakon o zadrugah - uredi zadružno lastnino zadrug, vračilo 
nekdanjega zadružnega premoženja in sodelovanje zadrug v 
lastninskem preoblikovanju podjetij

Do ustanovitve Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije leta 2000 je bila 
Zadružna zveza Slovenije ključni zastopnik slovenskega kmetijstva in 

zadrug.

2003: Svet ministrov EU sprejme Uredbo 1435/2003/ES o statutu Evropske 
zadruge (SCE).

2004: Slovenija postane polnopravna članice Evropske unije.

Zakon o zadrugah: doslej trikrat noveliran.

2010: Zakon o socialnem podjetništvu (2010) prizna zadruge kot obliko 
socialnega podjetja.



2012
Deluje: 304 zadrug

● skupni prihodek: 807.829 € 

● skupni odhodek: 809.104 €

prihodki zadrug: 1,0 % prihodkov gospodarskih družb

v zadrugah zaposlenih: 3.235 ljudi

● 1 % več kakor v letu 2011 

● 0,7 % zaposlenih v gospodarskih družbah

čisti dobiček: 129 zadrug, v primerjavi z 2011: nespremenjen

čista izguba: 118 zadrug, v primerjavi z 2011: povečala za 23 %.

neto čista izguba: 1.643 tisoč evrov - za 125 % več kakor 2011



2014

zavedanje zgodovinskih okoliščin – hiter odziv na aktualne gospodarske in 
socialne razmere

gospodarski temelji (emancipacije) (slovenskega naroda) 

v urbanih središčih

napredni intelektualci

določena mera »ideologizacije« zadružništva (že od začetka 
zadružniškega gibanja, v vseh zgodovinskih obdobjih)

informiranje, širjenje informacij o pomenu zadružništva in tehničnih veščin 

zavedanje širše socialne funkcije in družbene vloge



Hvala za pozornost. Zadružimo!
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