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V letih 2014 do 2017 je CAAP tesno stkal vezi z več kot 60 drugimi organizacijami in podjetji, ki 
delujejo na področju družbenega inoviranja, razvoja, turizma, socialnega podjetništva in zadružništva.  

Tako je nastala, obstala in še vedno raste TKALKA,  
katere ponosni vezni člen in ključni koordinator je CAAP. 

 
Maribor, 2017 
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I. ORGANIZACIJA, POSLANSTVO IN VIZIJA 

 
 

Združenje CAAP, so.p. je podporna nevladna organizacija za razvoj socialne ekonomije in novih 
družbenih praks, s poudarkom na raziskovanju, razvoju, zagovorništvu ter usposabljanju in 
svetovanju na področju zadružništva, ki je od ustanovitve leta 2011 do danes podprla že preko 50 
socialnih podjetij in drugih iniciativ pri njihovem zagonu in razvoju, od tega polovico zadrug. 
Dolgoročna vizija CAAP je postati organizacijsko in finančno stabilna in visoko strokovna, 
specializirana in mednarodno povezana podporna organizacija za razvoj zadružništva ter z 
zadružništvom povezanih novih družbenih praks (socialne ekonomije, coworkinga, družbenega 
inoviranja, ekonomske demokracije). 
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Združenje Center alternativne in avtonomne produkcije, socialno podjetje (Združenje CAAP, so.p.) je 
povezovalna organizacija s poslanstvom razvoja lokalnega okolja po modelu oživljanja družbenih 
procesov. CAAP je podporno okolje za razvoj socialne ekonomije in družbenih inovacij ter s tem za 
krepitev samoorganizacije in polnomočenja skupnosti. Svoje poslanstvo organizacija udejanja skozi tri 
ključne aktivnosti, prvič, z moderiranjem in facilitiranjem družbenih procesov v smeri razvoja družbeno 
inovativnih praks, produktov in subjektov socialne ekonomije. Drugič, z raziskovanjem, 
izobraževanjem, usposabljanjem in svetovanjem na področju alternativnih ekonomij s poudarkom na 
zadružništvu in družbenem inoviranju. In tretjič, v okviru programskega so-upravljanja Tkalke kot 
skupnostnega razvojnega centra in prostora sodelanja (coworking). 
 
 
Nameni združenja so: 

- raziskovanje, razvoj in promocija socialne ekonomije in družbenega inoviranja, 
- raziskovanje, razvoj in promocija kooperativ/zadrug, 
- 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 (zagotavljanje coworking 
prostora/prostora sodelanja), 

- podpora razvoju družbenih procesov s tehnikami fasilitiranja in moderiranja, 
- razvoj mladinskih in kulturnih dejavnosti v lokalnem okolju, 
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- povezovanje nepridobitnih organizacij s področja nepridobitnega podjetništva, socialnega 
podjetništva, alternativnih produkcijskih modelov, socialno-kulturnega dela in zadružništva, 

- 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 združenja opravljanje socialno podjetniške dejavnosti:  

- na področju spodbujanja razvoja lokalnih skupnosti;  
- na področju podpornih storitev za socialna podjetja. 

 
 
Združenje navedene namene in cilje dosega z naslednjimi temeljnimi dejavnostmi: 

- nudi strokovno, organizacijsko, tehnično, razpisno, pravno, ekonomsko, računovodsko in 
administrativno pomoč nepridobitnim organizacijam in socialnim podjetjem, ki so članice 
združenja, 

- organizira izobraževanja in usposabljanja za člane združenja, 
- izvaja dejavnosti podjetniškega inkubatorja za področje razvoja socialnih podjetij in 

kooperativ/zadrug, 
- izvaja dejavnosti organizacije za mlade na področju socialnega podjetništva, razvoja 

kooperativ/zadrug, izobraževanja, usposabljanja in zaposlovanja mladih, 
- izvaja dejavnosti coworking prostora/prostora sodelanja, 
- izvajanje aktivnosti za razvoj podjetniške skupnosti, 
- izvaja dejavnosti kulturnih organizacij, 
- organizira strokovne posvete in konference na temo alternativne produkcije, socialnega 

podjetništva in drugih alternativnih ekonomskih modelov, 
- skrbi za ohranjanje in razvijanje tesnega sodelovanja med člani združenja, 
- upravlja skupne prostore, v katerih svoje dejavnosti opravljajo člani združenja in druge 

organizacije s področja združenja,  
- opravlja funkcijo združenja socialnih podjetij, 
- izvaja podporne storitve za socialna podjetja, 
- daje pristojnim organom mnenja in predloge za sprejem predpisov oziroma ukrepov, 

pomembnih za razvoj alternativne produkcije, ter sodeluje pri njihovi pripravi, če pristojni 
organ za to zaprosi, 

- zastopa interese alternativne produkcije v širši gospodarski sferi in pred državnimi organi, 
- pripravlja in izvaja raziskovalne in razvojne projekte na področju alternativne ekonomije in 

socialnega podjetništva. 
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Foto: Andrej Cvetnič 

 

II. ZGODOVINA 2011-2017 

 
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.  
 
 

 
 
 
Meseca julija 2014 je CAAP najel prostore na novi lokaciji Tkalski prehod 4. Prostore v Tkalki sta poleg 
drugih organizacij 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, in sicer za obdobje 5 let, torej do sredine leta 2019. CAAP 
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se je tako preselil v center mesta. Poslovno stavbo si deli in sodeluje z več kot 60 različnimi 
organizacijami: z Zavodom za turizem Maribor-Pohorje, s Fundacijo Prizma, CRČV, SFSP, Raz:um, 
Zavodom Citilab Maribor 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. CAAP pa nastopa kot ključni koordinator in povezovalec v Tkalki. 
 
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 inovacije), 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. 
 
 

 
 
 
 

III. STROKOVNO DELO CAAP 

 
CAAP in posamezni programi/člani  CAAP redno deluje kot strokovna referenca na področju socialne 
in solidarnostne ekonomije (s poudarkom na zadružništvu), socialnega podjetništva, družbenega 
inoviranja, ekonomske demokracije in povezanih vsebin. Predstavniki Združenja CAAP, so.p. in članic 
CAAP se redno udeležujejo nacionalnih in mednarodnih konferenc na svojih strokovnih področjih.  
 
Sodelavci Združenja CAAP, so.p. zastopajo interese sektorja socialne ekonomije v več strokovnih in 
upravnih telesih:  
- predstavnik nevladnega sektorja za področje socialnega podjetništva v skupini za pripravo Strategije 
razvoja Slovenije 2014 – 2020;  
- član 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; 
- član strokovnega sveta Slovenskega foruma socialnega podjetništva; 
- člani nadzornih odborov v zadrugah; 
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- član strokovnega delovnega telesa za pripravo TUS – trajnostna urbana strategija za Maribor 2014-
2020; 
- član upravnega odbora Lokalne akcijske skupine TOTI LAS za obdobje 2014-2020. 
 
Vsako leto CAAP organizira najmanj eno mednarodno in eno nacionalno konferenco oziroma 
strokovno srečanje na temo zadružništva ali socialne ekonomije širše; prav tako pa se zaposleni v 
CAAP redno udeležujejo različnih predavanj, usposabljanj in konferenc na nacionalnem in 
mednarodnem nivoju. Pri tem se povezujemo tudi z organizacijami na najvišjem mednarodnem 
nivoju za področje zadružništva in socialne ekonomije nasploh: ICA, CECOP-CICOPA Europe, 
Cooperatives Europe, Diesis, SC Scop, Mondragon idr. 
 
Od leta 2016 naprej je ena izmed strokovnjakinj zaposlenih v CAAP, ki je zaposlena kot strokovna 
sodelavka, tudi habilitirana višja predavateljica za področje socialne ekonomije in je nosilka 
predmetov »Socialno podjetništvo in zadružništvo« ter »Družbene inovacije in storitve za kakovost 
življenja« na zasebni poslovni fakulteti. 
 
 
IV. STATUSI IN NAGRADE 

 
V letu 2015 je Združenje CAAP, so.p. prejelo naziv in nagrado Agencije SPIRIT »Najboljši ponudnik 
prostora sodelanja v Sloveniji v letu 2015« (Slovenian Best Coworking Space 2015). 
 

 
 
 
V letu 2015 je Združenje CAAP, so.p. skupaj s partnerji prejelo diplomo Štajerske gospodarske 
zbornice za Tkalko kot netehnološko inovacijo. 
 
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 notranje 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. 
 
Leta 2013 je Združenje CAAP prejelo priznanje »Listina mesta Maribor«, ki ga podeljuje Mestna 
občina Maribor. 
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V. PROSTORI IN OPREMA 

 
CAAP je na stari lokaciji na naslovu Valvasorjeva 42, kjer je deloval do avgusta 2014, obsegal 800 m2 
prostorov, na novi lokaciji (Tkalka) 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. 
 
Poleg prostorov 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 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 najema prostore in obratuje na naslovu Gosposka 11. 
 
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 Frekvenca, so.p. je v Tkalki vzpostavila 161,25 m2 pisarn in delavnic za 3 
socialnopodjetniške podjeme. 
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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) 
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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) 
 

 
 

VI. STRATEŠKI NAČRT 2017 – 2022 

 
CILJI 
 
Cilj 1: Razvit in delujoč model facilitiranja/ omogočanja procesov razvoja v lokalnem in širšem okolju 
(na področju socialnih in solidarnostnih ekonomij in ekonomske demokracije, s poudarkom na 
zadružništvu) 
Cilj 2: Razvit in delujoč model upravljanja in razvoja Tkalke kot alternativne poslovne stavbe za razvoj 
socialnih in solidarnostnih ekonomij 
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PROGRAMI IN AKTIVNOSTI 
 

 
 
 
REZULTATI IN UČINKI 2022 
 

 Rezultati 2022 Dolgoročni učinki 

Program 1:  

Facilitiranje/moderir
anje družbenih 
procesov z 
namenom razvoja 
novih  družbeno 
inovativnih 
produktov, 
programov, 
projektov, iniciativ in 
novih družbenih 
praks; še posebej pa 
za razvoj novih 
subjektov socialne 
ekonomije, s 
poudarkom na 
zadrugah. 

- razviti programi delavnic animiranja in 
polnomočenja prebivalcev 

- razviti in redno izvajani načrti 
komuniciranja (komuniciranje v 
organizacijah socialne ekonomije) 

- usposobljen kader za delo s prebivalci 
(animiranje, komuniciranje, 
informiranje) 

- opolnomočeni posamezniki 

- povezani posamezniki za 
razvoj novih subjektov socialne 
ekonomije 

- več ekonomske demokracije 

- več bottom-up razvojnih 
projektov in programov 

- ozaveščena javnost o socialnih 
in solidarnostnih ekonomijah (s 
poudarkom na zadrugah in 
ekonomski demokraciji) 

- zadruge povezane v zadružno 
zvezo, ki pokriva področje izven 
kmetijstva in gozdarstva 
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Program 2:  

Raziskovanje, 
izobraževanje, 
usposabljanje in 
svetovanje na 
področju socialnih in 
solidarnostnih 
ekonomij (s 
poudarkom na 
zadružništvu, 
ekonomski 
demokraciji in 
družbenem 
inoviranju). 

- neformalni programi usposabljanja 
(programi za člane, programi za 
menedžerje in upravne odbore ter 
nadzorne odbore/preglednike v 
subjektih socialne ekonomije, še 
posebej zadrugah) 

- formalni programi in predmeti na 
fakultetah in srednjih šolah (kurikulumi 
za programe in predmete) za vsebine 
socialne ekonomije 

- redni svetovalni program z 
usposobljenimi svetovalci za področje 
socialne ekonomije, še posebej za 
zadružništvo 

- redno raziskovanje (analize, zbiranje 
podatkov, članki, konference, strokovne 
publikacije) področja socialnih in 
solidarnostnih ekonomij 

- stalno zagovorništvo (kampanje, 
sodelovanje pri spremembah zakonov) 

- nova zadružna zveza (podpora 
zadrugam pri povezovanju in ustanovitvi 
nove zadružne zveze) 

- mednarodno povezani s federacijami 
in drugimi organizacijami (včlanjeni v 
CECOP-CICOPA Europe) 

- izboljšano zakonodajno okolje 
za socialno ekonomijo (še 
posebej za zadruge) 

- izboljšan dostop do javnih 
finančnih virov za subjekte 
socialne ekonomije (še posebej 
za zadruge) 

- bolj razvit sektor socialne 
ekonomije (več subjektov, 
močnejši subjekti) 

- profesionaliziran sektor 
socialne ekonomije (učni 
programi, zagovorniški 
programi, strokovni kadri, 
raziskovalni programi) 

Program 3:  

Programsko 
upravljanje Tkalke 
(info-točka, hosting, 
community 
management, 
komuniciranje z 
javnostmi, vodenje 
programskega sveta) 
in Coworking 
program. Tehnično 
upravljanje je v 
pristojnosti MOM. 

- vzpostavljen model upravljanja stavbe 
Tkalka 

- ustanovljena zadruga Tkalka (za 
vsebinsko povezovanje) 

- tekoči programi povezovanja skupnosti 
uporabnikov Tkalke 

- redno vključevanje prebivalcev 
lokalnega okolja v Tkalko 

- povezana in informirana 
skupnost (lokalno in regionalno) 

- povezani subjekti socialne 
ekonomije v mestu in regiji 

- razvit model skupnostnega 
transparentnega so-upravljanja 
stavbe in programov 
(coworking) 

- vključeni in aktivni prebivalci 
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Se vidimo v CAAPu! Se vidimo v TKALKI! 


