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Razvojna agencija Slovenske gorice je eden od partnerjev v projektu »Aktivno in 

povezano za nova delovna mesta in vključujočo družbo – SocioLab«. Odgovorna je za 

izvedbo projektnih aktivnosti, ki se načrtovane na območju Območnega razvojnega 

partnerstva Slovenske gorice, ki zajema občine Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, 

Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih 

goricah in Šentilj. 

 

Na obravnavanem območju trenutno deluje šest zadrug, od katerih imata dve status 

socialnega podjetja, dodatno pa so registrirani še trije poslovni subjekti s statusom 

socialnega podjetja. Obstaja tudi nekaj civilnih iniciativ, ki si prizadevajo za razvoj 

socialne ekonomije. S temi subjekti smo kot promotor razvoja na območju že doslej 

bolj ali manj intenzivno sodelovali in jim skozi različne ukrepe poskušali pomagati. Med 

njimi bi želela posebej izpostaviti Zadrugo Dobrina, s statusom socialnega podjetja, ki 

že vse od leta 2012 orje ledino na področju samooskrbe ne le v Slovenskih goricah, 

ampak v širšem Podravskem in slovenskem prostoru. Skozi projekt nam bo 

omogočeno, da bo naša pomoč tem subjektom v prihodnje konstantno zagotovljenam 

strokovna in bolj konkretna. 

 

Od projekta si veliko obetamo. V prvi fazi pričakujemo, da se bodo naši kadri temeljito 

poučili o konceptih, načelih in modelih socialne ekonomije in se usposobili za 

konkretno delo z zadrugami in socialnimi podjetji. V nadaljevanju pa bomo v Lenartu 

vzpostavili info točko, kjer bomo skozi vzpostavljen ekosistem socialne ekonomije 

nudili vso potrebno podporo za obstoj in razvoj tako obstoječih subjektov kot tudi za 

uresničitev novih idej in pobud. 

 

Pričakujemo, da bomo s konkretnim delom na terenu in neposrednim pristopom do 

zainteresiranih posameznikov in skupnosti spodbudili nove iniciative in razvoj novih 

inovativnih produktov in storitev. Glede na podpovprečno stopnjo brezposelnosti na 

našem območju (6,5 %) se bomo prednostno osredotočali na vključevanje težje 

zaposljivih ranljivih skupin s ciljem, da v čim večji meri izboljšamo kvaliteto njihovega 

življenja. 

 

Razvojna agencija je v projektu udeležena s cca. 6 % finančnim deležem, na projektu 

pa bodo z delom svojega delovnega časa stalno udeleženi trije naši sodelavci. 


