
„Ustvarjamo lepšo prihodnost,

predvsem pa zdravo in kakovostno

življenje mnogih ljudi.“



KDO SMO?

 SMO PRVO SOCIALNO PODJETJE NA KOROŠKEM 

 Sedež podjetja je na naslovu Podgorska cesta 2 v Slovenj Gradcu, 

delujemo pa tudi na lokaciji Radlje ob Dravi, kjer imamo registrirano PE

 PODJETJE JE BILO USTANOVLJENO 7. 2. 2014

 Kot socialno podjetje smo se v celoti zavezali k izpolnjevanju vseh 

obveznosti in spoštovanju načel socialnega podjetništva (4. člen ZSOCP). 

 Trenutno je v zavodu redno zaposlenih 8 oseb

 Smo organizirana prostovoljska organizacija, konec leta 2020 smo imeli 

sklenjenih 40 pogodb o prostovoljnem delu s prostovoljci, ki se vključujejo v 

naše aktivnosti.





Naše poslanstvo se glasi:
»Živeti kakovostno in zdravo življenje«

Zastavljeno vizijo dosegamo:

 z vzpostavitvijo poslovnih povezav in partnerskih odnosov na področju 

razvoja, oskrbe z izdelki in trženja,

 s prizadevanjem k temu, da je človeški vpliv na okolje čim manjši,

 spoštujemo sisteme naravnih krogotokov, 

 upoštevamo odnose v naravi in njene zakonitosti, varujem okolje, zdravje 

ljudi in živali.



Naše prve dejavnosti

 Distribucija ekoloških in lokalnih zabojčkov hrane – tudi preko spletne 
trgovine; 

 Pomoč pri trženju tržnih viškov kmetij;

 Povečati trend povpraševanja in ponudbe po lokalnih in ekoloških živilih na 
Koroškem;

 Povezovati koroške pridelovalce in potrošnike;

 Osveščati potrošnike o prednostih lokalne in ekološko pridelane hrane;

 Pomoč pri urejanju občinskih vrtov in odvoz tržnih presežkov le teh do 
potrebnih deležnikov;

 Urejanje parkovnih površin in druga dela v dogovoru z MO SG ter drugimi 
institucijami;





Leta 2015 smo vodili projekt „Oživljanje 

tržnice“



Spremljevalni programi v okviru 

„Oživljanja tržnice“



Učne delavnice – od leta 2018 smo 

vključili 29 udeležencev
KDO? 

Brezposelne osebe, ki so predstavniki ranljivih ciljnih 

skupin za katere je Zavod ugotovil, da potrebujejo 

poglobljeno obravnavo.

KAKO POTEKA?

Udeleženec je vključen v delovni proces pod 

strokovnim vodstvom internega mentorja in na voljo 

ima zunanjega mentorja.

NAMEN?

Pridobitev novih znanj, veščin, spretnosti in delovnih 

izkušenj v konkretnem delovnem okolju socialnega 

podjetništva.



Izvajanje projektov, ki jih razpisuje 

lokalna skupnost (MO)

 Področje kulture: Lutke iz SLOKVINE počitniške delavnice

 Socialno varstveni progami za starejše – različne delavnice

 Oživljanje mestnega jedra - Mi smo mesto





Mentorske sheme za socialna podjetja 

– v letu 2018 in v začetku 2019

 Izvedli dva projekta:

1. Z opolnomočenjem do novih poslovnih priložnosti

2. Znanje zaposlenih – ključ do poslovnega uspeha

Skozi izvajanje mentorskega programa 

so vključeni zaposleni dobili nova znanja in veščine, 

ki so pripomogla k njihovi boljši zaposljivosti. 



ROČNA DELA 
ker je velik poudarek vseh naših aktivnosti na 

druženju je izdelovanje in urjenje ročnih spretnosti 

odlična priložnost za odkrivanje skritih potencialov



KJER JE AKCIJA, TAM SMO MI……

Sodelujemo:

- Parada učenja

- aktivnosti TVU

- Dan za spremembe

- Mirovniški festival….



ROJSTNODNEVNE ZABAVE ZA OTROKE IN 

OSTALE TEMATSKE KREATIVNE DELAVNICE





Visokotehnološki projekti na področju 

kmetijstva

 NAMEN IN CILJI:

- združevanje različnih akterjev z namenom združiti različna znanja;

- povečati produktivnost v kmetijstvu;

- vplivati na kakovost površinskih in podzemnih voda;

- ohraniti oziroma izboljšati potencial tal ter povečati tržne usmerjenosti;

- skozi projektne aktivnosti spodbujati kmetovalce, da se reševanja praktičnih 
izzivov s katerimi se ti srečujejo na kmetijskem gospodarstvu, lotevajo v sodelovanju 
s strokovnjaki različnih strok in da se znanje o doseženih rezultatih razširja med druge 
kmetije, ki niso člani partnerstva in seveda tudi v širši javnosti.





Glavna projektna aktivnost:

- Razvoj senzorskih sistemov za meritve 

parametrov na kmetijskih površinah, kjer je 
posajena določena kmetijska kultura.  
- prenesti znanja na ostale 







„



Cilji oz. rezultati projekta:

-Inovativno spremljanje parametrov v kmetijski pridelavi 

ter inteligentno pravočasno opozarjanje o potrebnih 

ukrepih za doseganje maksimalne kakovosti kmetijskih 

pridelkov. 

-Optimirati kmetijsko dejavnost, saj se bo zmanjšalo 

število preventivnih in kurativnih ukrepov za zaščito rastlin 

na kmetijskih gospodarstvih in postavile nove smernice 

za njihovo tretiranje. 





POSNETEK PRAKTIČNEGA PREIZKUSA Z 
BREZPILOTNIM LETALNIKOM

Praktični preizkus na kmetiji, ki je član partnerstva

https://slokva.si/wp-content/uploads/2021/08/EIP-dron-zajem_podatkov_Julij2021-1.mp4?_=2










IZKORISTI SVOJ POTENCIAL – PROJEKT V 
SKLOPU SOCIALNE AKTIVACIJE

 Socialna aktivacija – Kaj je to?

 Programi socialne aktivacije so del pilotnega projekta Ministrstva za 

delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in so sofinancirani 

s strani Evropskega socialnega sklada.

 Program socialne aktivacije teče že od leta 2017, z namenom 

opolnomočenja ranljivih oseb, osvajanja novih in nadgradnje 

njihovih obstoječih kompetenc ter omogočanja ponovne 

vključenosti v družbo preko različnih družbenih aktivnosti. Ob tem pa 

čim več oseb pripeljati bližje trgu dela ter izboljšati njihovo 

zaposljivost in zaposlenost.

Projektne aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

https://slokva.si/projekti/socialna-aktivacija/



PROGRAM

Trajanje programa

Trajanje enega programa je 6 mesecev. V projektnem obdobju 2019-2022 se bo izvedlo pet programov 
socialne aktivacije, z vključitvijo 150 oseb iz ciljne skupine (15 oseb/izvedbo na lokaciji).

Lokaciji izvedbe

 SLOVENJ GRADEC (Podgorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec)

za občine: Mislinja, Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem

 RADLJE OB DRAVI (Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi)

za občine: Dravograd, Muta, Vuzenica, Ribnica na Pohorju, Radlje ob Dravi in Podvelka

Vsebina

 Vsebine v programu so zasnovane po modulih in se razlikujejo po trajanju in vsebinah.

 Modul I/uvodni modul: trajanje en mesec po 4 ure na dan/3 dni v tednu in ena ura na 
teden individualno;

 Modul II/izvedbeni modul: trajanje 4 mesece po 6 ur na dan in ena ura na teden 
individualno (od tega najmanj 288 ur praktičnega usposabljanja);

 Modul III/izhodni modul: en mesec po 4 ure na dan/3dni v tednu in ena ura na teden 
individualno

Projektne aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.



UDELEŽENCI

KDO SE LAHKO VKLJUČI?

 Ciljna skupina so polnoletne osebe s 
slovenskim državljanstvom ali 
dovoljenjem za stalno bivanje IN so:

 prejemniki denarne socialne 
pomoči ali

 na podlagi ZUTD vpisani v evidenco 
brezposelnih oseb ali

 na podlagi ZUTD vpisani v evidenco 
začasno nezaposljivih oseb ali

 neaktivne osebe s kompleksno 
socialno problematiko.

UGODNOSTI

 prostovoljna vključitev v program

 vključena oseba ne izgubi statusa, 

ki ga je imela pred vključitvijo v 

program

 tedensko izplačilo denarne 

nagrade, stroškov prevoza in 

stroškov za prehrano

https://slokva.si/projekti/socialna-aktivacija/

https://www.facebook.com/Slokva

Projektne aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.



CELOSTNI PRISTOP PROGRAMA

PRAKSA
TEORETIČNI 

DEL 

IZKUSTVENE 
DELAVNICE 

GOST-
OVANJA

Program prilagajamo glede na želje in interese skupine (kolikor se realno da).

Sodelovanje pri sestavi urnika in tudi pri izvajanju vsebin (po želji).

Projektne aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.



„Ženska mora biti lepa“
NAMEN PROJEKTA:

Razbijati stereotipe o razumevanju ženskega telesa, ki je v današnji družbi še vedno podvrženo močni

identifikaciji, objektifikaciji in seksualizaciji.



Osebna asistenca

Od leta 2020 izvajalec OA

https://slokva.si/osebna-asistenca/



PROSTOVOLJSTVO
Zavod SLOKVA so. p. je v vpisnik prostovoljskih organizacij vpisan že 

od leta 2014

Področja prostovoljskih del našega zavoda so zelo široka, kot na 

primer: ⇒ varstvo okolja in ohranjanje narave – za tiste, ki radi čas 

preživljate zunaj in združite koristno s prijetnim.

⇒ vzgoja in izobraževanje – pri nas dajemo velik poudarek vzgoji in 

kreativnosti otrok, lahko sodelujete, kot organizator in izvajalec 

kreativnih delavnic ali pa kot animator na rojstnodnevnih zabavah.

⇒ ni pa poskrbljeno samo za otroke, sodelujemo tudi z odraslimi in 

ostalimi organizacijami v lokalni skupnosti. Tako se lahko, kot 

prostovoljec vključite tudi na področjih: socialna dejavnost, zdravje, 

rekreacija in prosti čas itd.

https://slokva.si/projekti/prostovoljstvo/



SLOKVA,
zavod za razvoj neizkoriščenih 

potencialov, so. p.

Podgorska cesta 2,

2380 Slovenj Gradec

alenka.berloznik@slokva.si

031 345 095 

mailto:alenka.berloznik@slokva.si

