
 

Zadruge za podnebne ukrepe 
Vabilo na srečanje ob Mednarodnem dnevu zadružništva 
 

Pozdravljeni,  

Letošnji že 98. mednarodni dan zadružništva - CoopsDay nagovarja problematiko podnebnih 

sprememb, ki se z vsakim dnem kaže kot bolj nujna. Kritična situacija ogroža življenja in sredstva za 

preživetje ter uničuje vitalne ekosisteme za ljudi in planet. “Nimamo veliko časa, da bi spremenili to 

situacijo. Ukrepati moramo zdaj z našimi vrednotami in načeli, da v svetovnem merilu pokažemo, da je mogoče 

razviti gospodarstvo s socialno vključenostjo in zaščito naravnih virov, " je dejal Ariel Guarco, predsednik 

Mednarodne zadružne zveze (ICA). Zadruge po svetu že prevzemajo vodilno vlogo v boju proti 

podnebnim spremembam. Preberite več o prispevkih zadrug k Ciljem trajnostnega razvoja v prispevku 

"Preoblikovanje našega sveta: Zadruga 2030", ki ga je pripravil Odbor za promocijo in napredek zadrug 

(COPAC). 

Ob tej priložnosti vas vabimo na okroglo mizo in druženje, ki bo potekalo v soboto, 4. julija 2020 med 

10. in 12. uro v gradu Muretincih. Skupaj bomo pogledali, kakšno je trenutno stanje na planetu glede 

klimatskih sprememb ter razmišljali, kako lahko zadruge v Sloveniji prispevajo k izboljšanju te slike. 

Vljudno vabljeni! 

 

Okrogla miza: Zadruge in podnebne spremembe 

Lokacija: Grad Muretinci (12 km iz Ptuja proti Gradu Borl) 

I. del - Uvodne besede (10.15-10.45) 

- Podnebne spremembe - kje smo in kam gremo?, Matic Primc, Združenje CAAP, so.p. 
- Predstavitev “Zadruga 2030”  - Zadruge za doseganje ciljev trajnostnega razvoja, dr. Karolina Babič, 

Združenje CAAP, so.p.  
- Predstavitev primerov dobrih praks; v živo in ogled videov  

II. del - Razprava (10.50-11.30) 

- Kako lahko zadruge pripomorejo pri realizaciji podnebnih ukrepov? Kako lahko pripomorejo k 
zmanjševanju negativnih vplivov na okolje? Kje se odpirajo priložnosti?  

III.  del - Neformalni del (od 11.30) 

 

http://www.unis.unvienna.org/unis/sl/topics/sustainable_development_goals.html
http://www.unis.unvienna.org/unis/sl/topics/sustainable_development_goals.html
http://www.copac.coop/httpwww-copac-coopwp-contentuploads201910copac_transformbrief_sdg13-final1-pdf/
http://www.copac.coop/httpwww-copac-coopwp-contentuploads201910copac_transformbrief_sdg13-final1-pdf/
https://goo.gl/maps/X9V9PafYrfEbiFwb6


 

- Prigrizek, druženje in mreženje 

 

 
Foto natečaj - Odkrivamo sledi zadružne preteklosti! 
 
Prav tako pa vas vabimo, da se aktivno vključite v našo kampanjo že pred dogodkom, in sicer, skozi 
fotografijo bomo raziskovali bogato zadružno preteklost na naših tleh. 
 
Pridružite se in raziskujte, kje v vašem ali tujem kraju so ostale sledi zadružništva… “Lov na zadružni 
zaklad” je odlična popoldanska ali vikend aktivnost tako za posameznike kot za družine. Verjamemo, 
da po zaklad ne bo treba daleč. Ker pa je poletni čas in je marsikdo že na dopustu, pa smo se odločili, 
da bomo upoštevali tudi zadružne sledi iz tujih držav. Imejte oči na veliko odpre ali si pomagajte s 
svetovnim spletom. 
 
Naredite fotografijo in nam jo posredujte do petka, 3.7.2020. Med prejetimi fotografijami bomo 
izžrebali 4 srečneže, ki bodo prejeli praktične in okusne nagrade, ki smo jih pripravili v  sodelovanju 
z Dobrino – Zadrugo za razvoj trajnostne lokalne preskrbe in Kooperativo Dame, trajnostni turizem in 
gostinstvo. 
 
Fotografijo objavite na našem Facebook profilu  - SocioLab. To  lahko storite v obliki a) komentarja b) 
objave na naš zid ali c) objave na osebnem profilu z označbo @SocioLab. Fotografije sprejemamo tudi 
preko e-pošte na info@sociolab.si 

Srečno! 

 

Ali ste vedeli? 

Dodajamo še nekaj informacij, ki dokazujejo kako 
pomembna je letošnja tema tako za okolje kot za ljudi ter 
kakšna je vloga zadrug pri zmanjševanju negativnih vplivov 
na okolje. 

● Koncentracija ogljikovega dioksida v  našem ozračju 
je najvišja  v 3 milijonih let. 

● Od leta 1990 so se svetovne emisije CO2 povečale za 
skoraj 50 %. 

 

https://www.zadruga-dobrina.si/
http://www.kooperativa-dame.si/
https://www.facebook.com/sociolab.podravje/
mailto:info@sociolab.si


 

● Enajst odstotkov vseh svetovnih emisij toplogrednih plinov, ki jih povzroča človek, povzroči 
krčenje gozdov, kar je primerljivo z emisijami iz vseh avtomobilov in tovornjakov na planetu. 

● 800 milijonov ljudi ali 11 % svetovnega prebivalstva je trenutno izpostavljenih vplivom podnebnih 
sprememb kot so suša, poplave, vročinski valovi, ekstremni vremenski dogodki in dvig morske 
gladine. 

● UIREVI, zadružna zveza na Slonokoščeni obali, ki jo sestavlja 42 zadrug, v sodelovanju s prebivalci 
ruralnih predelov, ustvarja skupnostne gozdove z namenom obnovitve tretjine izgubljene gozdne 
površine. 

● Rede CataSampa, mreža 22 zadrug in združenj delavcev v Braziliji, ki zbirajo odpadke primerne za 
reciklažo, zmanjša količino odpadkov na odlagališčih za 500.000 kg na mesec, tako da te materiale 
predelajo v biodizel in druge uporabne izdelke. 

● Švedska zadružna zveza, zveza 48 potrošniških zadrug, ki predstavlja 21,4 % celotnega švedskega 
maloprodajnega (trgovinskega) sektorja, je v obdobju 2008–2012 zmanjšala emisije toplogrednih 
plinov za 52 %. Kako? Prednost so dali izboljšanju energetske učinkovitosti in zmanjšanju porabe 
energije v poslovanju zveze zadrug. 

 
 

#Coops4ClimateAction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


