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OSNOVNI PODATKI: 
•Ime zadruge: TKALKA, zadruga za razvoj družbenih in tehnoloških 
inovacij z.b.o., socialno podjetje
•Krako ime: TKALKA, razvojna zadruga z.b.o., so.p. 
•Sedež: Tkalski prehod 4, 2000 Maribor
•Datum ustanovnega občnega zbora: 7.6.2016
•Upravni odbor in predsednik: Karolina Babič (predsednica UO in 
predsednica zadruge), Andrej Petrovčič (član UO), Dušanka Lužar Šajt 
(članica UO)
•Nadzorni odbor/preglednik: Mirjana Mladič
•Predsednik Programskega sveta Tkalke: Andrej Žižek

www.tkalka.si

junij 2016 1

ZADRUGA - VSAKA ZADRUGA IMA DVE DIMENZIJI: 
•SKUPNOSTNA DIMENZIJA: zadruga je združenje 
(association) oseb - fizičnih in/ali pravnih oseb
•PODJETNIŠKA DIMENZIJA: zadruga je podjetje 
(enterprise), ki deluje na trgu in konkurira drugim klasičnim 
podjetjem
•RAZVOJNI POTENCIAL vsake zadruge je v njeni 
SKUPNOSTNI dimenziji, ki daleč presega utilitaristično logiko 
njene PODJETNIŠKE dimenzije.

www.tkalka.si
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NAMEN zadruge TKALKA, razvojna zadruga z.b.o., so.p.

NAMEN ZADRUGE je spodbujanje razvoja 
lokalnega, regionalnega in širšega 
družbenega ter gospodarskega okolja 
na temelju družbenih inovacij, 
kreativnih tehnologij, socialne ekonomije, 
razvoja človeških potencialov, krožnega 
gospodarstva, lokalnih virov ter odprte in vključujoče družbe. 

www.tkalka.si
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• FINANCIRANJE RAZVOJA 
zbiranje in razdeljevanje sredstev (fundraising)

• UPRAVLJANJE PROSTOROV 
poslovni prostori za razvoj (coworking facilities)

• RAZISKOVANJE IN RAZVOJ 
(Tkalka/Weaver Academy)

• IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE                   
(Tkalka/Weaver Competence Center)

• PROMOCIJA IN ZAGOVORNIŠTVO 
(comunication/promotion/mainstreaming/advocacy)

DEJAVNOSTI RAZVOJNE ZADRUGE TKALKA 
www.tkalka.si
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• PRAVICE IN UGODNOSTI: glasovanje na občnem zboru zadruge; 
imenovanje dveh predstavnikov v upravni odbor; kandidiranje za 
člana upravnega odbora in v druge organe zadruge; prednost pri 
oblikovanju projektnih partnerstev; informiranost o področju 
delovanja zadruge; ugodnosti pri koriščenju storitev zadruge; 
promocija ipd.

• OBVEZNOSTI: vplačilo obveznega vpisnega deleža (1000 eur za 
fizične in pravne osebe – enkratno vplačilo); plačilo letne članarine 
(150 eur/leto za pravne in fizične osebe – višina članarine se 
dogovorja vsako leto na občnem zboru); sodelovanje na strateškem 
razvojnem srečanju zadruge v začetku vsakega leta; sodelovanje na 
skupno vsaj 4 od 10 letnih dogodokov zadruge.

Več v Pravilih zadruge.

POLNOPRAVNI ČLANI ZADRUGE (fizične/pravne osebe)
tkalka@tkalka.si
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• PRAVICE IN UGODNOSTI: imenovanje enega predstavnika v 
upravni odbor zadruge; kandiranje v Programski svet Tkalke; 
prednost pri oblikovanju projektnih partnerstev; informiranost o 
področju delovanja zadruge; ugodnosti pri koriščenje storitev 
zadruge; prisostvovanje na občnem zboru zadruge; promocija ipd.

• OBVEZNOSTI: plačilo letne članarine (50 eur/leto za pravne osebe, 
30 eur/leto za fizične osebe – višina se dogovorja vsako leto na 
občnem zboru); udeležba na vsaj 2 od 10 letnih dogodkov zadruge.

• DRUGE INFORMACIJE: vsi uporabniki prostorov Tkalke morajo 
biti vsaj člani uporabniki (lahko tudi polnopravni člani) zadruge; vsi 
člani so vabljeni k sooblikovanju notranjih aktov (npr. Pravilnik 
članstva, ki je trenutno v pripravi). 

Več v Pravilih zadruge. 

ČLANI UPORABNIKI (fizične/pravne osebe)
tkalka@tkalka.si
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