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1. OPIS PROGRAMA, NAMEN IN CILJI PROGRAMA 
 
TKALKA je poslovna stavba na naslovu Tkalski prehod 4 v centru mesta, ki več kot 5 let ni bila v uporabi. Jeseni 2014 je postala 2500 m² velik SKUPNOSTNI 
RAZVOJNI CENTER, sodelovalni prostor, ki nudi streho nad glavo zelo raznoliki množici zagnanih, vztrajnih in ustvarjalnih ljudi. Trenutno je v objektu delujočih: 
- 27 organizacij in socialnih podjetij oziroma zadrug, 
- 8 samostojnih podjetnikov/ustvarjalcev, 
- v uporabi je 21 desk-sharing miz, 
- v hiši dela in ustvarja 117 ljudi. 
 
V Tkalki je še dovolj prostora, da v manjšem obsegu ves čas vključujemo nove iniciative, ali kot uporabnike coworking prostora ali kot desk-sharing uporabnike 
ali kot souporabnike prostora in programske partnerje. 
 
Prostore nekdanjega Galenskega laboratorija so organizacije prevzele v uporabo meseca julija 2014, potem ko jih je Mestna občina Maribor kot lastnica zgradbe 
oddala v najem za namene razvoja turizma, podjetništva, socialnega podjetništva in zadružništva ter za razvoj družbenih inovacij. Novi uporabniki prostorov so z 
lastnimi minimalnimi sredstvi s katerimi razpolagajo, s pomočjo sponzorjev in donatorjev, ki so jih uspeli privabiti k sodelovanju ter z vloženim lastnim 
prostovoljskim delom svojih zaposlenih in drugih, opravili potrebna osnovna obnovitvena dela, očistili, pobelili, ter usposobili in opremili za delovanje cca. 2500 
m2 prostorov, ki so sedaj iz “industrijskega objekta” prerasli v skupnostni (coworking)  prostor. Tekom poletja 2014 je bilo zato v zgradbo vloženih več tisoč ur 
prostovoljskega dela posameznikov iz organizacij, ki delujejo v prostorih ter drugih prostovoljcev. Tako je TKALKA že v procesu nastajanja postala sinonim za 
povezovanje, sodelovanje, soustvarjanje, za nove priložnosti in možnosti za skupno delovanje. Gradi se spontano, na pobudo organizacij in posameznikov, ki 
delujejo na področju razvojnih programov v Mariboru in okolici. Stične točke vseh uporabnikov poslovne stavbe so razvoj turizma, podporno okolje za razvoj 
podjetništva in socialnega podjetništva, novih družbenih praks, trajnostni razvoj in okoljski programi, družbene inovacije, podporno okolje za razvoj kadrov in 
zaposlovanje ter za razvoj nevladnega sektorja, medsektorskega in medgeneracijskega  povezovanja. Pod skupno streho so se v zelo kratkem času in bolj kot ne 
spontano znašla različna društva, zavodi, zadruge, javni zavod, ustanove, mladi in starejši samostojni podjetniki, socialna podjetja, posamezniki in neformalne 
iniciative, vsi s skupnim ciljem razvoja mesta, ustvarjanja novih delovnih mest ter dvigovanja kvalitete življenja. 
 
Vsebinsko področje: 
-     podjetništvo (socialno podjetništvo, zadružništvo, turizem, lokalne ekonomije, MSP-ji, start:up), 
-     nove družbene prakse (samopreskrba mesta, bottom-up povezovanje prebivalcev mesta, razvojni programi za višanje kvalitete življenja), 
-     trajnostni razvoj in okoljski programi, 
-     družbene inovacije in drugo inoviranje (podjetniško inoviranje, študentske ekipe, fablab ipd.), 
-     podporno okolje za razvoj socialnega podjetništva in zadružništva, nevladnega sektorja in medsektorskega povezovanja, 
-     podporno okolje in središče medgeneracijskega sodelovanja, razvoja kadrov in zaposlovanja  
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Namen programa je zagotoviti prostorske pogoje in strokovno podporo za razvoj podjetništva (s poudarkom na socialnem in družbeno odgovornem 
podjetništvu) in novih družbenih praks z namenom ustvarjanja novih delovnih mest ter celovitih razvojnih programov, ki dvigujejo kvaliteto življenja v Mariboru 
in okolici. Povezovanje podpornih in razvojnih organizacij,   iniciativ ter posameznikov preko uporabe skupnih prostorov  bo posledično razen prostorskih 
pogojev zagotavljalo tudi strnjeno ponudbo podpornih storitev za razvoj družbeno odgovornega in socialnega podjetništva in novih družbenih praks (mreženje, 
promocija, usposabljanja, izobraževanja, individualna svetovanja, coaching,  itd.). 
 

Cilji programa: 
-     vzpostavitev primernih prostorskih pogojev za razvojne in podjetniške programe v Mariboru (2536,70 m2), 
-     vzpostavitev sodelovalnega prostora/coworking za prebivalce Maribora, 
-     povezovanje obstoječega podpornega okolja za razvoj podjetništva in novih družbenih praks v celovit podporni program tako za socialno podjetništvo in      
zadružništvo kot za klasično podjetništvo, start:up ekipe in za razvojne programe ter razvoj nevladnega sektorja, ki doprinašajo h kvaliteti življenja v Mariboru in 
okolici.  
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2. DEJAVNOSTI IN UPORABNIKI  
 
Namembnost prostorov za dejavnosti: 
Prostori so na razpolago za posameznike, skupine, iniciative, organizacije in podjetja, ki vzpostavljajo nove razvojne programe, razvijajo inovativne družbene 
prakse, ustanavljajo nova podjetja, start:upe, socialna podjetja in zadruge. Vse z namenom ustvarjanja novih delovnih mest in dvigovanja kvalitete življenja. 
 
Vzpostavljeni so 3 tipi prostorov: 
-     skupnostni prostori – sodelovalni/coworking prostori v pritličju 100 m2, v 1. nadstropju 80 m2 in v mansardi 70 m2. 
-     pisarne – samostojne, pisarne – skupne (desk-sharing). 
-     delavnice – samostojne, delavnice – skupne (delavniški coworking KreatorLab). 
 
Sodelovalni/coworking skupnostni prostori v pritličju, 1. nadstropju in mansardi so namenjeni promocijskim aktivnostim, mreženju posameznikov, skupin, 
organizacij, občasni uporabi posameznikov in skupin, ki so v fazi razvoja novih podjemov, predavanjem, seminarjem, konferencam, družabnim dogodkom, 
sejmom, razstavam. Vzpostavljenih bo več različnih skupnostnih prostorov: javni prostor, sejne sobe, učilnice. 
Pisarne v 1. nadstropju, 2. nadstropju in mansardi so namenjene za uporabo organizacijam, skupinam, posameznikom in podjetniškim iniciativam kot 
samostojne ali skupne (desk-sharing) pisarne. 
Delavniški coworking prostori v kleti 1 in kleti 2 so namenjeni za produkcijske dejavnosti novih programov in podjemov, ki v prvi fazi razvoja potrebujejo manjše 
delavniške kapacitete (npr. računalniški laboratoriji, tihe obrtne dejavnosti, kreativni laboratoriji, studii ipd.).  V kleti je vzpostavljen tudi KreatorLab (FabLab 
oziroma fabrication laboratory), t.j. odprta delavnica, ki širši publiki ponuja dostop do sodobnih oblik fabrikacije. Celotna delavnica deluje kot platforma za 
izobraževanje, povezovanje, ustvarjanje, podporo kreativnim ustvarjalcem in startup-om, medgeneracijsko povezovanje in agregator znanja iz področja 
sodobnega fabriciranja. 
 
Info-točka in sodelovalni prostori so je odprti vsak delovni dal od 8. do 20. ure.  
 
Uporabniki prostorov so: 
1.   Zavod za turizem Maribor-Pohorje (najemnik zgradbe v celoti in uporabnik prostorov za lastne pisarniške in skladiščne potrebe). 
2.   Podnajemniki prostorov (organizacije podpornega okolja na področju podjetništva, socialnega podjetništva,razvoja kadrov in zaposlovanja,  start:up,  
        nevladnega sektorja, razvoja) 
3.   Posamezniki, organizacije in skupine/iniciative: posamezni potencialni uporabniki pisarniških prostorov in/ali delavnic dostopajo do prostorov preko  

vključitve v  program t.i. Inkubatorja socialnega podjetništva in družbenih inovacij ali katerega od drugih programov (preko organizacij podpornega okolja, 
ki so podnajemniki prostorov). 

4.    Posamezniki in skupine, ki so zgolj občasni uporabniki sodelovalnih/coworking prostorov, le-te prosto uporabljajo kot zunanji uporabniki. 
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Seznam uporabnikov na dan 31.03.2015:  
Poslovno stavbo v lasti Mestne občine Maribor v skupni velikosti cca. 2500 m2 je najel Zavod za turizem Maribor - Pohorje, javni zavod, ki za opravljanje svoje 
dejavnosti uporablja cca. 350 m2 pisarniških površin in 150 m2 skladiščnih površin. Prostori so bili skozi povezane projekte v sklopu Zavoda za turizem Maribor 
– Pohorje dodeljeni tudi:  
Štajerska turistična zveza,  
Občinska turistična zveza,  
Hortikulturno društvo Maribor,  
Turistično društvo Maribor, 
Zavod Artmar, socialno podjetje. 
 
Preostale prostore pa je Zavod za turizem Maribor - Pohorje z javnim pozivom oddal v uporabo podnajemnikom. 
 
Prostore so po javnem pozivu podnajeli: 
Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma, ustanova (649,45 m2) 
Združenje Center alternativne in avtonomne produkcije, socialno podjetje - CAAP (533,45 m2) 
Združenje Frekvenca, socialno podjetje (161,25 m2) 
Zelena direktiva, inštitut za razvoj biotske pestrosti in ekološke kulture (76,10 m2) 
Podnajemniki izvajajo razvojni podporni program Inkubatorja socialnega podjetništva in družbenih inovacij, v okviru katerega podpirajo in z njimi soustvarjajo v 
Tkalki (organizacije, socialna podjetja, zadruge, podjetniške inicative): 
Zadruga Dobrina, zadruga za razvoj trajnostne lokalne preskrbe z.o.o.  
Varuhi semen, društvo za ohranjanje biotske pestrosti kulturnih rastlin 
Društvo Terne Roma - Mladi Romi, socialno podjetje 
Peron, kooperativa projektnih ustvarjalcev z.o.o.  
Mariborska kolesarska mreža 
Zadruga BikeLab, zadruga za razvoj mehke mobilnosti z.o.o.  
Citilab, Zavod za razvoj kreativnih tehnologij Maribor 
EIM (Ekonomski inštitut Maribor), PE Center razvoja človeških virov d.o.o. 
Raz:um, raziskovalno-razvojno in umetniško središče Univerze v Mariboru  
Združenje slovenski forum socialnega podjetništva 
Mariborski radio študent - MARŠ, zavod  
Društvo za podporo Radiu MARŠ 
Kooperativa Dame z.o.o., socialno podjetje 
Inštitut IRNAS - Inštitut za razvoj naprednih aplikativnih sistemov Rače  
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Kooperative ZEBRA, Za etiko v bančništvu in razvojno alternativo, z.b.o., socialno podjetje 
Zavod Mirno Morje, humanitarno-socialni zavod  
Gremo na Pohorje, zavod za raziskavo in promocijo naravne in kulturne dediščine 
Zavod za urejanje mesta in krajine, Maribor 
Arhitekturni studio, Sani Okretič Resulbegovič s.p. 
Personal translations Ajda Šoštarič s.p.  
Andrej Cvetnič s.p., fotografska dejavnost 
Re-dizajn, Sebastijan Kolenko s.p. 
12. igralec, Tadej Vernik s.p. 
Kud Pranger 
Inštitut za uporabno ekologijo Maribor, IUPEK 
Intercer, Inštitut za trajnostni razvoj in celostne rešitve 
Brantastik, organizacija dogodkov in oblikovanje, Natalia Corbillon Gonzales 
Preskok, svetovanje, usposabljanje in razvoj, Vanja Hazl s.p. 
 
Programsko se sodelovalni prostor Tkalka povezuje in vzajemno dopolnjuje še z drugimi sodelovalnimi/coworking prostori (podpisniki Sporazuma o coworking 
mreži) oziroma razvojnimi programi v Mariboru: 
- Vetrinjski dvor 
- Društvo Hiša! 
- GT22 
- Salon uporabnih umetnosti 
- Tovarna podjemov - podjetniški inkubator Univerze v Mariboru 
- Mariborsko razvojno agencijo 
- Štajerskim tehnološkim parkom 
- in drugimi ključnimi deležniki v Mariboru in širši okolici. 
 
 
Ker je trenutna zapolnjenost prostorov cca. 90 %, se bo lahko postopoma vključilo še nekaj iniciativ in posameznikov, ki delujejo na področju razvoja 
podjetništva, razvoja družbenih inovacij in socialnega podjetništva ter drugih dejavnosti, ki jim je Tkalka kot sodelovalni prostor namenjena. Dodatni prostori 
bodo na razpolago za nove uporabnike sčasoma, ko bodo obstoječi uporabniki »prerasli« okvirje inkubatorja in se izselili (spin-off).  
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Desk-sharing pisarna                                                                                                              Trgovina socialnega podjetja z lokalno hrano v Tkalskem prehodu                 
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3. LOKACIJA IN ZGRADBA  
 

    
 
Kvadratura po etažah: 

Etaža Kvadratura 

E 1: 2. klet 163,90 

E 2: 1. klet 265,50 

E 3: Pritličje 249,60 

E 4: 1. nadstropje 458,30 

E 5: 2. nadstropje 688,70 

E 6: Mansarda 568,60 

Skupaj 2536,70 m2 
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4. MODEL PROGRAMSKEGA SODELOVANJA IN TEHNIČNEGA SOUPRAVLJANJA STAVBE TKALKE 

 

 

 

»PARTNERSTVO TKALKA« - organizacije, ki v Tkalki izvajajo programe podpornega okolja za razvoj turizma, socialnega podjetništva, zadružništva in družbenega 
inovranja, so 1.4.2015 popisale dogovor “PARTNERSTVO TKALKA” - PARTNERSKI SPORAZUM O PROGRAMSKEM SODELOVANJU IN TEHNIČNEM SOUPRAVLJANJU 
SKUPNOSTNEGA RAZVOJNEGA CENTRA TKALKA: Zavod za turizem Maribor – Pohorje, javni zavod; Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma, 
ustanova; Združenje Center alternativne in avtonomne produkcije, socialno podjetje; Raz:um, raziskovalno-razvojno in umetniško središče Univerze v Mariboru; 
Združenje slovenski forum socialnega podjetništva; Citilab, Zavod za razvoj kreativnih tehnologij Maribor. 
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5.  LETNI PROGRAM DELA 
 

V Tkalki se poleg zagotavljanja prostorskih pogojev izvaja celovit program za spodbujanje (socialnega) podjetništva, inoviranja s posebnim poudarkom na 
družbenem inoviranju ter ustvarjanje delovnih mest v mestu Maribor in okolici. V okviru programa so letno izvedene predvidoma sledeče programske 
aktivnosti: 

1. Programi promocije (socialnega) podjetništva, zadružništva, družbenega inoviranja, aktiviranja prebivalstva in mreženja 

Aktivnosti so namenjene promociji socialnega podjetništva, aktiviranju prebivalstva,  pospeševanju razvoja (družbenih) inovacij ter posledično kreiranju 
delovnih mest. V ta namen se bodo izvajale naslednje aktivnosti: 

 Priprava in izvedba programa spodbujanja razvoja (socialno) podjetniške kulture, poznavanja zadružništva ter motiviranja in aktiviranja prebivalstva z 
organizacijo in izvedbo promocijskih dogodkov in predstavitvi dobrih praks za dvig osveščenosti o pomenu in priložnostih v socialnem podjetništvu, 
zadružništvu in družbenem inoviranju;   

 Aktivno spremljanje potreb v okolju – priložnost za razvoj SoP in zadrug (terenska sondažna) ter ugotavljanje obstoječih kapacitet za reševanje problemov / 
družbenih izzivov v okviru SoP; 

 Srečanja s prebivalci v njihovem okolju, opredelitev konkretnih  družbenih problemov, opredelitev osnovnih idej za nove  SoP podjeme, ki odgovarjajo na 
opredeljene družbene probleme; 

 Krepitev medsektorskega sodelovanja - sejmi idej (gospodarstveniki, javni sektor in SoP / NVO), ki predstavljajo dogodke namenjeni predstavitvi in 
vrednotenju opredeljenih SoP idej ter mreženju, vzpostavljanju lokalnih partnerstev in iskanju etičnih investitorjev; 

 Prodajno promocijski sejmi vzpostavljenih podjemov; 

 Obveščanje javnosti in izdelava promocijskega materiala za promocijo socialnega podjetništva, zadružništva in družbenih inovacij. 

 

2. Aktivnosti za zagon novih socialnopodjetniških podjemov in zadrug 

Aktivnosti so namenjene podpori predhodno identificiranim SoP in zadružnim idejam od razvojne faze vse do njihovega zagona. Aktivnosti se izvajajo kot proces 
v kombinaciji usposabljanja, svetovanja in coachinga, ki je prilagojen specifičnim potrebam posameznih socialno podjetniških in zadružnih poslovnih idej in 
posameznikov: 
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 Usposabljanja na področju managementa in poslovanja socialnih podjetij (strateško načrtovanje in upravljanje, oblikovanje in testiranje poslovnih modelov, 
pravni vidiki ustanavljanja in poslovanja, zaposlovanje in razvoj kadrovskih potencialov, trženje, finance, projektno vodenje, družbeno računovodstvo, itd.). 
Izvajalec usposabljanja oblikuje na podlagi konkretnih identificiranih potreb udeležencev in jih na podlagi teh potreb tudi vključuje v usposabljanje;  

 Usposabljanja za pridobivanje delovnih specifičnih kompetenc za opravljanje dela v SoP in zadrugah po potrebi, glede na področje delovanja novo 
nastajajočega socialnega podjema (npr. specifična tehnična, obrtniška znanja, IKT, zakonodaja, gerontologija,…); 

 Strokovno svetovanje, mentorstvo in coaching posameznim podjemom pri razvoju storitev in proizvodov ter zagonu podjema glede na stopnjo razvitosti 
SoP ideje in potrebe posameznih podjemov ter posameznikov; 

 Moderiranje in fasilitiranje družbenih procesov, ki vodijo k vzpostavljanju novih zadrug, grozdov, GIZ-ov, interesnih združenj in podobnih povezovalnih 
struktur, ki različne akterje na skupnih področjih vodijo skozi proces povezovanja z namenom, da dosegajo večje sinergične učinke. Moderiranje in 
fasilitiranje družbenih procesov je pomemben vidik v razvoju podjetništva, ki temelji na povezovanju podjetniških iniciativ ter na vključevanju celovitega 
lokalnega okolja v razvoj. 

 

3. Zagotavljanje Info-točke Inkubatorja socialnega podjetništva, zadružništva in družbenega inoviranja, ki je odprta 12 ur na dan od ponedeljka do petka, kjer je 
prisotna oseba / informator, ki usmerja uporabnike, zbira promocijski material in upravlja mini specialistično knjižnico za uporabnike. 

 

4. Zagotavljanje prostorskih pogojev v Tkalki: 

 Skupnostni / coworking prostori  

 Samostojne pisarne in desk-sharing  

 Delavnice  
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5. Skupaj s partnerji bomo v letu 2015 nadaljevali s podrobnejšo pripravo aktivnosti celovitega projekta Mrežnega inkubatorja socialnega podjetništva in 
družbenega inoviranja (ki smo ga ob prvi predložitvi za vključitev v RRP poimenovali SocioLab; sedaj se uporablja naziv Tkalka)  ter s krepitvijo sodelovanja  in  
usklajevanjem vsebin projekta tako s podpornimi organizacijami v regiji kot z lokalnimi skupnostmi in drugimi deležniki  

S sodelovanjem v odborih pri regionalnem razvojnem svetu in v Vladni skupini za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva, zadružništva in ekonomske 
demokracije si bomo prizadevali, da bodo aktivnosti oz.  projekt umeščen v Regionalni razvojni program Podravja 2014 - 2020 kot eden ključnih projektov  
regije kakor tudi, da bodo Vlada RS in pristojna ministrstva za izvajanje tovrstnih aktivnosti in projektov zagotovila ustrezne vire sofinanciranja v okviru EU 
kohezijske politike. 

 

Tkalka v številkah - poročilo za leto 2014: 

- 214 dogodkov & 600 vključenih oseb  
- 42 ustvarjenih novih delovnih mest  v zadrugah, društvih, SoP podjemih   
- 40 vključenih organizacij (socialnih podjetij, zadrug, društev, zavodov ipd.) v različne aktivnosti Tkalke   
- Razvitih 14 novih socialnih podjetij oz. socialno podjetniških podjemov 
- Strokovna podpora in svetovanje vsem 23 obstoječim Sop iniciativam iz MOM s 86 delovnimi mesti  
- 660 ur izvedenih svetovanj (individualna svetovanja na področju socialnega podjetništva, zadružništva ipd.) 
- 350 izvedenih dogodkov (community building, izobraževanja, usposabljanja, mednarodne in domače konference, delavnice, delovna srečanja) 
- vzpostavljene sodelovalne/coworking površine:  250 m2 odprtega coworking prostora, 150 m2 FabLab coworking delavnic, 100 m2 učilnic/sejnih 

sob, 150 m2 desk-sharing pisarn ter samostojne pisarne in  delavnice za 12  socialnopodjetniških podjemov 

Tkalka v številkah – pričakovani rezultati v letu 2015: 

- 5  promocijskih dogodkov v lokalnem okolju (najmanj 75 udeležencev) 
- 20  srečanj s prebivalci ter prepoznanih najmanj 15 - 20 priložnosti za razvoj novih SoP podjemov  
- 1 prodajno promocijski sejem socialnih podjetij in zadrug (sodelovanje najmanj 20 iniciativ in socialnih podjetij)  
- 2 dogodka namenjena krepitvi medsektorskega sodelovanja  
- 10 socialnih podjetij / zadrug (med 20-30 zaposlenih)  redno vključenih v program podpore SoP in zadrugam (usposabljanja, mentorstvo, 

svetovanja, …) 
- 35 socialnih podjetij / zadrug (med 40-60 zaposlenih) občasno vključenih v program podpore SoP in zadrugam (usposabljanja, izobraževanja 

mentorstvo,  svetovanja,..) 
- 50 občasnih uporabnikov sodelovalnih / coworking prostorov na dan  
- 1500 uporabnikov skupnostnih / coworking prostorov  
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- 6 moderiranih in fasilitiranih skupin / projektov, t.j. cca. 400 ur moderiranja in fasilitiranja  
- vzpostavljena info-točka o socialnem podjetništvu, zadružništvu in družbenem inoviranju (odprta 12 ur na dan 5 dni v tednu) 
- najmanj 15 vzpostavljenih novih socialnih podjetij / podjemov / zadrug 
- ustvarjenih 80 delovnih mest v letu 2015 

 

Izvajalci programov podpornega okolja v sodelovalnem/coworking prostoru Tkalka so: 

Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma, ustanova 

Združenje Center alternativne in avtonomne produkcije, socialno podjetje – CAAP 

Eim, Center razvoja človeških virov d.o.o.  

Raz:um, raziskovalno-razvojno in umetniško središče Univerze v Mariboru (program Demola) 

Združenje slovenski forum socialnega podjetništva 

Citilab, Zavod za razvoj kreativnih tehnologij Maribor (fabrication laboratory Kreator Lab) 

Programi podpornega okolja se izvajajo tudi v sodelovanju z zunanjimi izvajalci, ki širše v Mariboru, Sloveniji in v tujini izvajajo aktivnosti podpornega okolja za 
podjetništvo, socialno podjetništvo, zadružništvo in družbeno inoviranje. 
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6. TKEMO VEZI - SODELUJEMO, VKLJUČUJEMO, POVEZUJEMO 
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Dobrodošli v Tkalki! Dobrodošli v ustvarjalnem Mariboru! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gradivo je avtorsko zaščiteno in se ga ne sme uporabljati ali razmnoževati brez soglasja avtorja. ©Tkalka2015 


