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V letu 2014 je CAAP tesno stkal vezi s preko 20 drugimi organizacijami in stopil v nov razvojni konzorcij na področju 

družbenega inoviranja, razvoja, turizma, socialnega podjetništva in zadružništva. Tako je povsem spontano nastala TKALKA, 
katere ponosni vezni člen je tudi CAAP. 
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POROČILO 2014 
 
 

I. ORGANIZACIJA IN POSLANSTVO 

CAAP - Center alternativne in avtonomne produkcije je središče razvoja novih ekonomij, socialnih 
podjetij in zadrug/kooperativ, inovativnih socialnih in ekoloških praks ter kreativne rabe skupnostnih 
prostorov. CAAP ponuja pribežališče samoorganizaciji skupnosti ter se odpira kot prostor in čas 
srečevanja za vse, ki imajo željo sodelovati in ustvarjati. Ta odprti prostor in čas se daje na razpolago 
kot presečišče pozabljenih potencialov mesta, ki se ponovno prebujajo in dokazujejo, da v temeljih 
mesta obstajajo moči in zmožnosti skrbeti zase in za skupnost. Vrvež srečevanja in soustvarjanja v 
CAAP je izhodišče začenjanja družbenih procesov, ki počasi, a vztrajno spreminjajo zemljevid mesta. 
 
Namen in cilji Združenja CAAP, so.p. so: 

- raziskovanje, razvoj in promocija alternativnih načinov zadovoljevanja socialnih, ekonomskih, 
okoljskih in kulturnih potreb skupnosti, 

- raziskovanje, razvoj in promocija socialnega podjetništva, 
- raziskovanje, razvoj in promocija kooperativ/zadrug, 
- podpora razvoju novih socialnih podjetij in kooperativ ter spodbujanje razvoja lokalnih 

skupnosti, svetovanja na področju družbenih dejavnosti ter podpornih storitev za socialna 
podjetja, 

- podpora razvoju podjetniške skupnosti in coworking aktivnosti, 
- razvoj mladinskih in kulturnih dejavnosti v lokalnem okolju, 
- povezovanje nepridobitnih organizacij s področja nepridobitnega podjetništva, socialnega 

podjetništva, alternativnih produkcijskih modelov in socialno-kulturnega dela, 
- spodbujanje in razvijanje skupnostnega delovanja, 
- povezovanje mestnega središča s podeželjem, 
- spodbujanje in razvijanje samooskrbnih modelov v urbanem okolju in na podeželju, 
- spodbujanje ustanavljanja in razvoja novih nevladnih organizacij, socialnih podjetij in 

kooperativ/zadrug, 
- spodbujanje ustvarjanja novih trajnih in zelenih delovnih mest. 

Poleg tega je namen in cilj združenja opravljanje socialno podjetniške dejavnosti:  
- na področju spodbujanja razvoja lokalnih skupnosti;  
- na področju podpornih storitev za socialna podjetja. 

 
 

II. PRETEKLE AKTIVNOSTI 

Združenje CAAP, so.p. je bilo ustanovljeno novembra 2011. Novembra 2012 se je CAAP vzpostavil kot 
prostor, kot skupnostni sodelovalni prostor na Valvasorjevi 42 na Studencih, kjer so se prostorsko 
umestili vsi programi razviti v programskem sklopu Urbane brazde v okviru Evropske prestolnice 
kulture Maribor 2012. V letu 2013 je CAAP ohranil v teku in nadgradil obstoječe ter razvil nove 
programe, hkrati pa s prostori, strokovnim svetovanjem in povezovanjem podprl različne nove 
iniciative, ki se na področju družbenih inovacij, zadružništva, novih socialnih in okoljskih praks ter 
socialnega podjetništva razvijajo v Mariboru in širši okolici.  
CAAP je leta 2013 prejel priznanje »Listina mesta Maribor«, ki ga podeljuje Mestna občina Maribor. 
 
 

III. LETO 2014 V ŠTEVILKAH 

CAAP je skupnostni sodelovalni center, ki je zraven zagotavljanja prostora za svoje članice/organizacije 
dnevno odprt tudi za zunanje uporabnike. Poleg prostorov za redno delovanje organizacij v CAAP-u 
nudi tudi prostore zunanjim uporabnikom: za druženje, za delo (sodelo/coworking), prostore za 
srečanja civilnih iniciativ, delavnice, laboratorij, prostore za srečevanje različnih skupin in podjetniških 



iniciativ ipd. Do avgusta 2014 je CAAP deloval na lokaciji Valvasorjeva 42 na Studencih, od septembra 
2014 dalje pa na novi lokaciji TKALKA – Tkalski prehod 4. 
 
 

Število organizacij članic Združenja CAAP, so.p.  
(člani CAAP niso fizične osebe, temveč samo pravne osebe) 

8 društev in zadrug 

Število sodelavcev vseh organizacij v CAAP 51 zaposlenih in 
pogodbenih 
sodelavcev 

Število zaposlenih v krovni organizaciji Združenje CAAP, so.p. 
(3 zaposleni za polni delovni čas, 1 zaposlena za polovični delovni čas, 1 
samozaposlena sodelavka, 1 pogodbena sodelavka) 

6 sodelavcev 

Število drugih dnevnih uporabnikov CAAP prostorov cca. 60 dnevnih 
uporabnikov 

Število rednih zunanjih uporabnikov CAAP za namene delovnega prostora 
(desk-sharing program) 

7 desk-sharing 
uporabnikov 

Število posameznikov članov/članic CAAP (posredno preko članskih organizacij 
CAAP – člani zadrug in društev/SoP-jev) 

cca. 450 
posameznikov 
članov 

Število izvedenih dogodkov v CAAP (izobraževanja, delavnice, usposabljanja, 
predstavitve ipd.) na različnih strokovnih področjih (trajnostna lokalna 
prehrana, biotska pestrost, stanovanjske kooperative, socialno vključevanje, 
trajnostna mobilnost itd.) 

192 dogodkov 

Število obiskov posameznikov/skupin/delegacij (ogled CAAP in Tkalke kot 
primera dobre prakse) 

32 obiskov 

Število izobraževanj o zadružništvu v okviru programa »ZAdruženje mladih« 11 celodnevnih 
izobraževanj 

Vzpostavljena informativno-izobraževalna facebook stran 1 facebook stran 

Založniška dejavnost – izdana informativna zloženka o zadružništvu 1 zloženka – kratek 
vodič o zadružništvu 

Založniška dejavnost – izdan priročnik za facilitiranje skupin na področju 
zadružništva »Zadruževanje – proces povezovanja v zadružništvu, praktični 
nasveti za samovodenje skupin« 

1 priročnik – 
»Zadruževanje« 

Število izvedenih srečanj interesnih skupin z namenom povezovanja 
interesentov za razvoj novih so.p. podjemov 

12 strukturiranih 
delovnih interesnih 
srečanj 

Število ur izvedenih individualnih svetovalnih ur in mentorstva 152 ur 

Število odprtih svetovalnih ur, ki so namenjene notranjim uporabnikom CAAP-
a in Tkalke, ki potrebujejo krajša svetovanja brez predhodno dogovorjenega 
termina 

110 ur (povprečno 2 
uri na teden) 

CAAP je nudil strokovno podporo organizacijam oziroma socialnopodjetniškim 
podjemom in podjetniškim iniciativam pri: pripravah in spremembah aktov o 
ustanovitvi, pripravi in spremembah notranjih aktov, pridobivanju statusov 
so.p. in v javnem interesu, ustanovitvenih postopkih, spremljajočih aktivnostih 
ustanovitve organizacij in statusnih spremembah, preverjanju poslovnih idej, 
pridobivanju materialnih in finančnih virov (prijave na razpise, pridobivanje 
prostorov ipd.), povezovanju, mreženju, promociji 

25 spremljanih in 
strokovno podprtih 
organizacij, 
socialnopodjetniških 
podjemov oziroma 
podjetniških 
iniciativ 

CAAP nudi prostorsko in organizacijsko podporo vzpostavitvi »fabrication 
laboratory« – KreatorLab v kletnih prostorih Tkalke, ki ga upravlja Zavod Citilab 
Maribor 

Podpora fablab-u 
KreatorLab 

Sejem socialnega podjetništva, zadružništva in družbenega inoviranja 1 sejem socialnega 
podjetništva 



(oktober 2014) 

Tržnica idej socialnega podjetništva, zadružništva in družbenega inoviranja 1 tržnica idej  
(maj 2014) 

Info-točka: dnevno odprta informacijska točka za področje socialnega 
podjetništva, zadružništva, družbenega inoviranja in coworking souporabe 
prostorov 

od ponedeljka do 
petka od 8.00 do 
20.00 ure 

CAAP je v Tkalki vzpostavil 107 m2 odprtega coworking prostora, 150 m2 
fablab coworking delavnic, 70 m2 desk-sharing pisarne s sejno sobo (13 desk-
sharing delovnih postaj) ter samostojne pisarne in delavnice za 7 
socialnopodjetniških podjemov. Skupno sta Združenje CAAP, so.p. in članica 
Združenje Frekvenca, so.p. v Tkalki najela 533,45 m2 + 161,25 m2 = 694,70 m2 

694,70 m2 delavnic, 
pisarn, desk-sharing 
in coworking 
prostorov v Tkalki 

 
 

IV. CAAP KOT PRIMER DOBRE PRAKSE 

Center alternativne in avtonomne produkcije – CAAP od otvoritve 16.11.2012 dalje nastopa kot 
primer dobre prakse za področje razvoja novih družbenih praks, družbenega inoviranja, socialnega 
podjetništva in zadružništva. CAAP kot skupnostni sodelovalni center ter Skupnostni urbani vrt v 
Borovi vasi so kot primere dobre prakse do sedaj obiskovali predstavniki različnih nevladnih 
organizacij, podjetij, predstavniki občin, predstavniki ministrstev, ministri in predsednica vlade RS, 
predsednik RS, predstavniki Regionalnih razvojnih agencij - RRA in Lokalnih akcijskih skupin – LAS, 
organizirane skupine v okviru Regionalnih stičišč NVO, zainteresirani posamezniki, skupine študentov 
pod vodstvom mentorjev/profesorjev ipd. Po vzgledu CAAP in skupnostnega urbanega vrta so se že 
pričeli razvijati podobni programi v drugih krajih po Slovniji, npr. urbani vrt v Kranju, nove zadruge in 
socialna podjetja ipd. 
V letih 2012 in 2013 je CAAP kot primer dobre prakse ogled več kot 50 delegacij iz vse Slovenije, v letu 
2014 si je CAAP (do avgusta 2014) in nato po selitve na novo lokacijo Tkalko (od septembra do 
decembra 2014) kot primer dobre prakse ogledalo več kot 30 delegacij. Skupno torej v dobrih dveh 
letih že preko 80 delegacij iz Slovenije in tujine. 
 
 

V. STROKOVNO DELO CAAP 

CAAP in posamezni programi v CAAP stalno deluje kot strokovna referenca na področju socialnega 
podjetništva, zadružništva, trajnostne mobilnosti, socialno-kulturnega dela, ekoloških vsebin. 
Predstavniki Združenja CAAP, so.p. in članic CAAP se redno udeležujejo nacionalnih in mednarodnih 
konferenc in forumov. Predstavniki CAAP so tako kot v letu 2013 tudi v letu 2014 sodelovali v delovni 
skupini predstavnikov nevladnih organizacij za pripravo Strategije razvoja Slovenije 2014-2020 in 
Operativnega programa 2014-2020 ter pri pripravi projektnih predlogov za Regionalni razvojni 
program Podravja 2014-2020.  
Predsednica Združenja CAAP, so.p. zastopa interese sektorja, ki ga predstavlja CAAP, v več strokovnih 
odborih:  
- predstavnica nevladnega sektorja za področje socialnega podjetništva v skupini za pripravo 
Strategije razvoja Slovenije 2014 – 2020;  
- članica Odbora za človeške vire in trg dela pri Razvojnem svetu regije Podravja – za pripravo 
Regionalnega razvojnega programa 2014 – 2020;  
- vodja skupine za zadružništvo v Strateški vladni skupini za izvedbo vladnega projekta spodbujanja 
socialnega podjetništva, zadružništva in ekonomske demokracije; 
- članica strokovnega sveta Slovenskega foruma socialnega podjetništva; 
- članica nadzornega odbora Kooperativa Zebra, za etiko v bančništvu in razvojno alternativo, z.b.o., 
socialno podjetje. 
 
 



VI. STATUS V JAVNEM INTERESU IN STATUS SOCIALNEGA PODJETJA 

V letu 2014 je Združenje CAAP pridobilo status društva, ki deluje v javnem interesu. Status društva v 
javnem interesu je Združenju CAAP podelilo Ministrstvo za notrane zadeve meseca maja 2014. 
 
Prav tako je Združenje CAAP v letu 2014 pridobilo status socialnega podjetja, zato od junija 2014 
dalje posluje z imenom Združenje CAAP, so.p. oziroma s polnim imenom Združenje Center 
alternativne in avtonomne produkcije, socialno podjetje. 
 
 

VII. SELITEV V TKALKO 

Meseca julija 2014 je CAAP najel prostore na novi lokaciji Tkalski prehod 4. Prostore v Tkalki sta poleg 
drugih ogranizacij najela Združenje CAAP, so.p. in članica CAAP Združenje Frekvenca, so.p. po 
pridobitvi pravice do najema na podlagi javnega razpisa. Do brezplačnega najema sta bili organizaciji 
upravičeni na podlagi statusa društva v javnem interesu. Najemne pogodbe so sklenjene za obdobje 5 
let, torej do sredine leta 2019. 
 
CAAP se je tako preselil v center mesta. Poslovno stavbo si deli in sodeluje s 25 različnimi 
organizacijami: z Zavodom za turizem Maribor-Pohorje, s Fundacijo Prizma ter drugimi nevladnimi 
organizacijami, socialnimi podjetji in zadrugami. Nova lokacija od 1. septembra 2014 dalje na naslovu 
Tkalski prehod 4 (bivši Galenski laboratorij) je hiša, ki na 2500 m2 gosti zelo raznoliko množico 
zagnanih, vztrajnih in ustvarjalnih ljudi. Hišo smo novi uporabniki poimenovali TKALKA. 
 
 

 
  
 
TKALKA se je gradila in se še gradi spontano, na pobudo organizacij in posameznikov, ki delujemo na 
področju razvojnih programov v Mariboru in okolici. Stične točke tako raznolikim iniciativam, ki se 
srečujemo na novi lokaciji, so razvoj podjetništva (socialno podjetništvo, zadružništvo, turizem, 
lokalne ekonomije, msp, start:up podjetja), nove družbene prakse (samopreskrba mesta, bottom-up 
povezovanje prebivalcev mesta, razvojni programi za višanje kvalitete življenja), trajnostni razvoj in 
okoljski programi, inovacije (podjetniško inoviranje, študentske ekipe, družbene inivacije), podporno 
okolje za razvoj nevladnega sektorja in medsektorskega povezovanja. TKALKA zagotavlja prostorske 
pogoje za povezovanje in razvoj podpornega okolja za podjetništvo in družbene inovacije z namenom 
ustvarjanja novih delovnih mest ter celovitih razvojnih programov, ki dvigujejo kvaliteto življenja v 
Mariboru. 
 
 



VIII. PROSTORI IN OPREMA 

Stara lokacija - Valvasorjeva 42 (do avgusta 2014): 
 
CAAP je na stari lokaciji obsegal 800 m2 prostorov, na novi lokaciji pa blizu 700 m2, ki so prilagojeni 
potrebam dejavnosti: pisarne za organizacije, pisarne in delovne površine za zunanje uporabnike, 
info-točka, dvorana za 100 - 150 ljudi, trgovina, skladišča, kolesarska delavnica, laboratorij in arhiv 
semenske knjižnice, sejna soba. CAAP in njegove članice razpolagajo z zadostno opremo za izvajanje 
programov (računalniki, večfunkcijske naprave, projektor, tonska oprema za predavalnico oziroma 
konferenčno dvorano, specifična oprema za programe, pohištvo). CAAP zagotavlja tudi dostop do 
brezžičnega interneta za vse uporabnike, tako notranje kot zunanje. CAAP je prilagojen za uporabo 
tudi gibalno oviranim osebam. 

 
Tloris prostorov CAAP na Valvasorjevi 42 

 
Poleg prostorov na Valvasorjevi 42 oziroma od septembra 2014 v Tkalki na Tkalskem prehodu 4 so 
organizacije članice CAAP aktivne tudi na drugih lokacijah: 
- Kooperativa Peron upravlja Salon uporabnih umetnosti na Glavnem trgu 1 (bivši Casino); 
- Mariborska kolesarska mreža upravlja Mobilnostni center Maribor na Partizanski 21; 
- Zadruga Dobrina je delno obratovala v gostinskem lokalu v Lutkovnem gledališču Maribor; 
- Zadruga Dobrina ima skladišča za distribucijo hrane na Gorkega 34; 
- Združenje Frekvenca izvaja mobilne delavnice v blokovskem naselju Poljane; 
- Društvo Varuhi semen je aktivno pri upravljanju in razvoju Skupnostnih urbanih vrtov v Borovi 
vasi in Novi vasi; 
- Društvo Terne Roma – Mladi Romi ima socialnopodjetniški prodajni salon na Loški 6; 
Zadruga BikeLab razvija nove programe v coworking okolju Vetrinjskega dvora. 



 
 
Nova lokacija – TKALKA, Tkalski prehod 4 (od septembra 2014): 
 
Skupno sta Združenje CAAP, so.p. in članica CAAP Združenje Frekvenca, so.p. v Tkalki najela 533,45 
m2 + 161,25 m2 = 694,70 m2. 
Združenje CAAP, so.p. je v Tkalki vzpostavilo 107 m2 odprtega coworking prostora, 150 m2 fablab 
coworking delavnic (Kreator Lab), 70 m2 desk-sharing pisarn s sejno sobo (13 desk-sharing delovnih 
postaj) ter samostojne pisarne in delavnice za 4 socialnopodjetniške podjeme. Članica CAAP 
Združenje Fekvenca, so.p. je v Tkalki vzpostavila 161,25 m2 pisarn in delavnic za 3 
socialnopodjetniške podjeme. 
 

 
 
 

 
B sektor v Tkalki – fablab coworking delavnice KREATOR LAB (kletni prostori) 
 
 



 
C sektor v Tkalki – Zadruga Dobrina z.o.o.; CAAP pisarne; Info-točka; Coworking space (pritličje) 
 
 

 
F sektor v Tkalki: Društvo Varuhi semen; Desk-sharing – 13 delovnih postaj in sejna soba; čajna kuhinja (2. nadstropje) 
 
 



 
J sektor v Tkalki: najemnik Združenje Frekvenca, so.p. s 3 socialnopodjetniškimi podjemi (mansarda) 
  



 
 
 
 
 
 
 

 
Se vidimo v CAAPu! Se vidimo v TKALKI! 


