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1

SPLOŠNI DEL POSLOVNEGA POROČILA

1.1 Osebna izkaznica in kratka predstavitev zavoda
Naziv zavoda:
Skrajšano ime:
Organizacijska oblika:
Sedež:
Matična številka:
Davčna številka:
Registrska številka:
Telefon:
E-pošta:
Spletna stran:

Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica
RIC Slovenska Bistrica
Javni zavod
Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica
1510045000
72326018
11083700
02 843 02 46
info@ric-sb.si
www.ric-sb.si

Dejavnost zavoda:
Skladno s statutom RIC izvaja naslednje naloge:
A. Naloge s področja razvoja malega gospodarstva in gospodarstva, ter ostale naloge za
zmanjšanje brezposelnosti:
 koordiniranje aktivnosti pri pospeševanju razvoja malega gospodarstva, gospodarstva
in turizma;
 izvajanje nalog, ki jih Občina Slovenska Bistrica namenja za razvoj malega
gospodarstva;
 svetovanje in nudenje strokovne pomoči obstoječim in novim podjetnikom;
 zbiranje in razpolaganje informacij s področja gospodarstva;
 izvajanje splošnega svetovanja in informiranja za podjetnike;
 animiranje in seznanjanje enot malega gospodarstva in gospodarstva o državnih
finančnih vzpodbudah (Sklad za razvoj malega gospodarstva, garancijskega sklada,…),
ter možnih finančnih virov iz tujine (EU);
 priprava projektov za razvoj malega gospodarstva v občini;
 organizacija enostavnejših oblik usposabljanj in izobraževanj;
 sodelovanje s podjetji na lokalnem nivoju;
 sodelovanje in organiziranje prireditev, seminarjev s področja gospodarstva;
 izvajanje ostalih nalog, ki jih bosta na center prenesla Republiški pospeševalni center
za malo gospodarstvo in Zavod RS za zaposlovanje;
 sodelovanje z razvojnimi, izobraževalnimi in ostalimi institucijami na lokalnem,
regionalnem in državnem nivoju;
 informiranje brezposelnih o programih zaposlovanja in motiviranje za vključitve v
programe zaposlovanja;
 analiziranje trga delovne sile in identifikacija potreb lokalnih delodajalcev;
 informiranje delodajalcev o možnostih sodelovanja z ZRSZ;
 sodelovanje v okviru lokalnih in regionalnih iniciativ;
 promocija malega gospodarstva;
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informiranje o aktivnostih in ukrepih v zvezi s približevanjem Slovenije v EU; ostale
naloge, ki so definirane v standardni klasifikaciji dejavnosti.

B. Naloge s področja razvoja turizma (dejavnost TIC):
 zbiranje in posredovanje turističnih informacij ter obveščanje o prireditvah;
 prodaja turističnih spominkov in določene turistične ponudbe v občini;
 organizacija prireditev;
 vodenje statistike o turističnih gibanjih v občini;
 sodelovanje s turističnimi ponudniki in turističnimi združenji;
 izvajanje turistične ponudbe v občini;
 izvajanje turistične promocije občine;
 priprava projektov za razvoj turizma.

Organiziranost zavoda:
Organi zavoda so:



Svet zavoda;
Direktor zavoda.

RIC upravlja sedemčlanski svet zavoda s pristojnostmi, določenimi z zakonom in statutom
zavoda. Člani sveta zavoda so imenovani na naslednji način:




štiri predstavnike imenuje Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na predlog
političnih strank in župana,
enega predstavnika zaposlenih zavoda izvolijo zaposleni neposredno,
dva predstavnika imenuje Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na predlog
zainteresiranih uporabnikov s področja gospodarstva (malo gospodarstvo, interesna
združenja, turizem…) in upravljanja s človeškimi viri.

Tabela 1-1: Člani sveta zavoda v letu 2017*
Branko Žnidar

Predstavnik ustanovitelja

Predsednik

Marjeta Kovač

Predstavnica zainteresiranih
uporabnikov

Podpredsednica

Milena Valenčak

Predstavnica zainteresiranih
uporabnikov

Članica

David Košič

Predstavnik ustanovitelja

Član

Miro Juhart

Predstavnik ustanovitelja

Član

Rok Tomašek

Predstavnik ustanovitelja

Član

Jana Jeglič

Predstavnica zaposlenih zavoda

Članica

* Mandat so nastopili 29. 3. 2017 (konstitutivna seja Sveta zavoda).
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RIC upravlja in zastopa direktorica mag. Monika Kirbiš Rojs.

Predstavitev zavoda:
Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: RIC) je javni zavod, ki ga je
leta 2000 ustanovila Občina Slovenska Bistrica z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda
Razvojno - informacijski center Slovenska Bistrica (Ur.l.RS, št. 17/2000), s ciljem
pospeševanja razvoja podjetništva, gospodarskega razvoja in razvoja turizma na območju
Občine Slovenska Bistrica. S svojo dejavnostjo deluje tudi na območju sosednjih občin,
projektno pa sodeluje z institucijami na regionalnem, državnem in mednarodnem nivoju.
Svoje aktivnosti RIC usmerja v izvajanje štirih sklopov dejavnosti:





razvoj podjetništva;
lokalni in regionalni razvoj;
razvoj turizma in
razvoj podeželja.

Aktivnosti po posameznih področjih so prilagojene posamezni ciljni skupini uporabnikov, in
sicer:






mladim, potencialnim podjetnikom (študentom, zaposlenim in brezposelnim osebam)
in malim ter srednjim podjetjem;
začetnikom in podjetjem v rasti;
lokalnim skupnostim, javnim institucijam in društvom;
lokalnemu prebivalstvu, obiskovalcem in turistom;
podeželskemu prebivalstvu.

RIC ima nepridobitni namen in s svojim delovanjem združuje lokalna, nacionalna, zasebna in
EU sredstva. Morebitne presežke prihodkov nad odhodki uporablja za izvajanje svojega
namena in razvoj dejavnosti. Kot nepridobitna organizacija ima temeljno nalogo ustvarjanja
vrednosti za ciljne udeležence v lokalnem okolju, pri čemer se vrednost nanaša na ponudbo
storitev in izdelkov, ki vplivajo na socialne in ekonomske vidike, ki učinkujejo na družbo kot
celoto.
V preteklem letu so bile naše aktivnosti v veliki meri usmerjene v pripravo in izvajanje
projektov za občino ali RIC na posameznih področjih delovanja, za pridobitev virov
financiranja v skladu z zastavljenimi cilji. Skupaj je za programsko obdobje 2014-2020
odobrenih 13 evropskih projektov / programov v skupni vrednosti skoraj 17 milijonov evrov
(za vse partnerje). Gre za projekte in vsebine, ki so za naše območje prioritetne
(gospodarstvo in podjetništvo, naravna in kulturna dediščina ter turizem, energetika,
trajnostna mobilnost in razvoj podeželja).
Izboljšali smo kakovost izvajanja podpornih storitev za razvoj podjetništva in drugih nalog s
področja gospodarstva ter pripravili nove vsebine v okviru že obstoječih prireditev s področja
razvoja turizma. Vseskozi si prizadevamo za medsebojno povezovanje z različnimi deležniki
razvoja v lokalnem in regionalnem okolju ter ohranjanje tržnega deleža iz preteklih let.
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1.2 Temeljni zakonski in podzakonski akti
RIC pri poslovanju zavezuje zakonodaja s področja javne uprave in javnih zavodov.
Zakonski akti, ki urejajo poslovanje RIC, so:












Zakon o zavodih (Ur.l.RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP);
Zakon o javnih uslužbencih (Ur.l.RS, št. 63/07 – upb3, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 –
ZZavar-E in 40/12 – ZUJF);
Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur.l.RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 –
ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1,63/13 –
ZOsn-I, 63/13 –
ZJAKRS-A, 99/13 –
ZUPJS-C, 99/13 –
ZSVarPre-C, 101/13 –
ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl.
US,90/15, 102/15, 63/16-ZDoh-2R in 77/17 – ZMVN-1);
Zakon o delovnih razmerjih (Ur.l.RS, št. 21/13, 78/13 – popr. in 47/15 – ZZSDT, 33/16
– PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US);
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur.l.RS, št. 108/09 – UPB, 13/10, 59/10,
85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US,40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 –
ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17);
Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov
(Ur.l.RS, št. 87/97, 9/98, 48/01 in 40/12 – ZUJF);
Zakon o delavcih v državnih organih (Ur.l.RS, št. 15/90, 2/91-I, 5/91, 18/91,
22/91, 4/93, 18/94 – ZRPJZ, 70/97, 87/97 – ZPSDP, 38/99 in 56/02 – ZJU);
Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Ur.l.RS, št. 91/15);
Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št: 94/07);
drugo.

Podzakonski akti; ki urejajo poslovanje RIC, so:








Uredba
o
plačah
direktorjev
v
javnem
sektorju
(Ur.l.
RS,
št 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/0
8, 123/08, 21/09, 61/09,
91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 94/10 ZIU, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 90/12, 24/13, 75/13, 79/13,
108/13, 15/14, 43/14, 6/15, 57/15, 98/15, 15/16, 84/16, 15/17 in 68/17);
Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem
sektorju (Ur.l.RS, št. 13/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13,
51/13, 12/14, 24/14, 52/14, 59/14, 24/15, 3/16, 70/16, 14/17 in 68/17);
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Ur.l.RS, št. 51/08,
91/08 in 113/09);
Uredba o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v
plačne razrede (Ur.l.RS, št. 69/08, 73/08, 6/11 in 46/17);
drugo.
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Interni akti, ki urejajo poslovanje RIC, so:









Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica;
Statut Razvojno informacijskega centra Slovenska Bistrica;
Poslovnik o delu sveta zavoda in strokovnega sveta;
Pravilnik o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v Razvojno
informacijskem centru Slovenska Bistrica;
Pravilnik o javnem naročanju v Razvojno informacijskem centru Slovenska Bistrica;
Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev Razvojno informacijskega
centra Slovenska Bistrica;
Pravilnik o prepovedi spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja na delovnem
mestu;
Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov.

1.3 Vizija
Vodilo za uresničevanje dolgoročnih ciljev predstavlja naša vizija:
»Postati temeljna razvojno naravnana podporna institucija razvoju lokalnega in regionalnega
okolja ter generator projektnih idej na področju razvoja podjetništva, turizma, podeželja ter
preostalih vidikov lokalnega in regionalnega razvoja, ki bodo prerasle v lokalne, medregijske
ter mednarodne projekte. Naša vizija je tudi postati izkušen lokalni in regionalni zgled na
področju izvajanja svetovalnih storitev ter priprave projektov za pridobivanje nepovratnih
finančnih sredstev EU in nepogrešljiv partner pri izvajanju projektov«.

1.4 Poslanstvo
S svojim delovanjem skrbimo za medsebojno povezovanje s širšim družbenim okoljem in
ustvarjamo pogoje za dobro klimo ter tako sledimo svojemu poslanstvu:
»Pospeševanje razvoja podjetništva, gospodarskega razvoja in turizma na območju občine
Slovenska Bistrica ter širše.«

1.5 Organiziranost in razvoj zaposlenih
V letu 2017 je bilo na RIC zaposlenih skupno 11 ljudi, od tega šest oseb za nedoločen čas in
pet oseb za določen čas (projektne zaposlitve in mandat).
Ena oseba je bila zaposlena z 8/1. stopnjo izobrazbe, štiri osebe s 7. stopnjo izobrazbe, štiri
osebe s 6/2. stopnjo izobrazbe, ena oseba s 6/1. stopnjo izobrazbe in ena oseba s 5. stopnjo
izobrazbe.
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Tabela 1-2: Struktura in število zaposlenih v letu 2017
Naziv delovnega mesta

Oblika
zaposlitve

Čas trajanja zaposlitve v letu
2018

Direktorica:
mag. Monika Kirbiš Rojs

Določen čas mandat

12 mesecev,
2 uri tedensko

Strokovni sodelavec:
Tomaž Pristovnik

Nedoločen čas

12 mesecev

Nedoločen čas

12 mesecev

Tina Zupan
Višji svetovalec področja III:
Področna svetovalka II:
Danica Košir
Tomaž Repnik
Višji svetovalec področja III:
Mirjana Predikaka
Področna svetovalka II:

Nedoločen čas

Nedoločen čas

12 mesecev

12 mesecev

Stopnja
izobrazbe
8/1
mag. ekonomskih
znanosti
6/2
dipl.inž.str.
7
univ.dipl.ekon.
6/2
dipl.ekon.
7
prof.soc. in
univ.dipl.pol

12 mesecev

6/2
dipl.ekon.

Nedoločen čas

12 mesecev

Poslovna sekretarka:
Tadeja Potisk

Določen čas

12 mesecev

Turistična informatorka III:
Ivana Pečovnik

Določen čas

12 mesecev

Turistični animator II:
Goran Furlan

Določen čas

12 mesecev

Nina Knez
Področna svetovalka III

Določen čas

12 mesecev

6/2
ekon.
6/1
org.soc.
5
gimnazijski
maturant
7
univ.dipl.prof.soc.
in zgod.
7
univ.dipl.ekon.

Jana Jeglič
Turistični animator I:

Nedoločen čas
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Slika 1-1: Izobrazbena struktura zaposlenih v letu 2017

9%

9%

9%
8/1
37%

36%

7
6/2
6/1
5

Razvoj zaposlenih
Z namenom zagotavljanja doseganja ciljev RIC ter kakovostnega in učinkovitega izvajanja
aktivnosti, smo tudi v letu 2017 skrbeli za razvoj zaposlenih. Usposabljali in izobraževali so se
v skladu s potrebami pri delu ter v skladu z razpoložljivimi sredstvi RIC-a. Prisotni smo bili na
številnih izobraževanjih, delavnicah in usposabljanjih.

Tabela 1-3: Izobraževanja in usposabljanja v letu 2017
Januar 2017
 Cerklje na Gorenjskem: 1. srečanje lokalnih akcijskih skupin
 Slovenska Bistrica: Novosti, spremembe, opozorila, vezana na izplačila dohodkov fizičnih oseb po
1.1.2017
 Radoboj: Komunikacijski trening in analiza procesa
Februar 2017
 Ljubljana: Delavnica za poročanje za slovenske upravičence programov ETS v obdobju 2014-2020
 Šmarješke toplice: Delavnica za poročanje v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija –
Hrvaška
 Ljubljana: Delavnica za poročanje za slovenske upravičence v okviru čezmejnih, transnacionalnih in
medregionalnega programa
Marec 2017
 Razdrto: Ugotovitve kontrole prvih zahtevkov za delovanje LAS
 Slovenska Bistrica: Kako s čim nižjimi stroški preoblikovati/prenesti s.p.
 Slovenska Bistrica: Kreativen podjetniški večer z Matijo Goljarjem
 Maribor: Izobraževanje za lokalne turistične vodnike za Štajersko območje
 Postojna: Predstavitev Parka Postojnska jama
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Ptuj: Srečanje projekta ZEROCO2 - URE in OVE v praksi - Tehnologije in financiranje, izvajalec: LEA
Spodnje Podravje

April 2017
 Slovenska Bistrica: Projektno vodenje in pridobivanje evropskih sredstev
 Portorož: Delavnica Inovativna javno-zasebna partnerstva
Maj 2017
 Slovenska Bistrica: Kako svojo zamisel pretvoriti v vir prihodka-zasnova prvega produkta
 Gaberke pri Šoštanju: Pametne vasi-nove tehnologije in koncepti za ohranitev podeželja
 Ptuj: Usklajevalna delavnica – Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021
 Ptuj: Dinamična javno-zasebna partnerstva- delavnica
Junij 2017
 Slovenska Bistrica: Kako uspešno tržiti svoj produkt-prodaja podjetnika na začetku
 Bohinj: 22. srečanje obvodnih krajev Slovenije – okrogla miza »Izzivi obvodnih krajev«
 Ljubljana: Delavnica za poročanja za slovenske upravičence čezmejnih programov Interreg VA
Slovenija-Avstrija, Slovenija-Madžarska, Slovenija-Hrvaška in Italija-Slovenija, transnacionalnih
programov Interreg V-B Območje Alp, Srednja Evropa, Podonavje, Mediteran, ADRION ter
medregionalnega programa Interreg V-C INTERREG EUROPE
Julij 2017
 Slovenska Bistrica: Učinkovito vodenje ljudi in sestankov
 Pesnica: Posvet o Razvojnih priložnostih OVE in ukrepih energetske učinkovitosti v lokalnih
skupnostih
Avgust 2017
 Novo mesto: 4. Slovenski podeželski parlament
 Ljubljana: Problematika izvajanja projektov CLLD, financiranih iz EKSRP
September 2017
 Ljubljana: Dinamika črpanja sredstev
Oktober 2017
 Škotska: Študijska tura v okviru projekta Živa coprnija (izobraževalne delavnice, predavanja)
 Karlovac: Delavnica za poročanje, namenjena upravičencem projektov potrjenih v okviru 2. roka
odprtega javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A SlovenijaHrvaška
 Ljubljana: Fotografski tečaj osnove fotografije od A do H
November 2017
 Slovenska Bistrica: Usposabljanje »Vodnik interpretator – licenciran program evropskega združenje
Interpret Europe«
December 2017
 Slovenska Bistrica: 5. podjetniški dan v Slovenski Bistrici
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Redni letni razgovori
Z namenom ugotavljanja uspešnosti, povečanja učinkovitosti, inovativnosti in motiviranosti
zaposlenih ter postavljanja njihovih ciljev in razvojnih aktivnosti za prihodnje obdobje, so bili
v začetku januarja 2017 izvedeni letni razgovori z zaposlenimi. Rezultati rednih letnih
razgovorov predstavljajo za vodstvo smernice za načrtovanje ukrepov na področju razvoja
zaposlenih in zagotavljanja pozitivne organizacijske klime ter tako zagotavljanja učinkovitosti
in uspešnosti RIC nasploh.

Stran 11

Poslovno poročilo RIC 2017

2

POSEBNI DEL POSLOVNEGA POROČILA – IZVAJANJE NAČRTOVANIH
AKTIVNOSTI

Tudi v letu 2017 so bile naše aktivnosti usmerjene na štiri temeljna področja:






Razvoj podjetništva;
Lokalni in regionalni razvoj;
Razvoj turizma;
Razvoj podeželja;
Ostale aktivnosti.

2.1 Razvoj podjetništva
Na področju razvoja podjetništva zasledujemo naslednje cilje:








spodbujati razvoj podjetništva na območju občin Slovenska Bistrica, Makole, Poljčane
in Oplotnica;
vzpostaviti podjetništvu prijazno podporno okolje;
manjšati administrativne ovire pri registraciji podjetja ter izvajanju aktivnosti doma in
v tujini;
zagotoviti vse informacije, ki se nanašajo na registracijo in delovanje podjetja, ter
izvedbo vseh postopkov in pridobitev potrebnih potrdil za delovanje;
podjetjem zagotoviti podporo in svetovanje pri pridobivanju nepovratnih finančnih
sredstev;
spodbujati samozaposlovanje na območju občin Slovenska Bistrica, Makole, Poljčane
in Oplotnica ter širše;
spodbujati delovno aktivnost na območju občine Slovenska Bistrica, zlasti mladih.

Aktivnosti področja se nanašajo na:






Vstopno točko VEM - Vse na enem mestu;
Pripravo in izvajanje projektov:
o organizacija in izvedba skupnega nastopa podjetnikov in turističnih
ponudnikov na sejmu MOS 2017;
o Projekt »SocioLab – Aktivno in povezano za nova delovna mesta in vključujočo
družbo«;
o Projekt »Središče PRIZMA 50+«
o Projekt »SPOT svetovanje Podravje«
Podporne storitve za razvoj socialnega podjetništva;
Brezplačno pravno, davčno in računovodsko svetovanje.
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2.1.1 Vstopna točka VEM - Vse na enem mestu
Konkretno podporo podjetništvu in podjetniškemu okolju predstavlja sklop storitev, ki jih RIC
izvaja v okviru Vstopne točke VEM - Vse na enem mestu.
Na območju občine Slovenska Bistrica delujejo tri vstopne točke VEM, in sicer vstopna točka
VEM RIC Slovenska Bistrica, vstopna točka VEM UE Slovenska Bistrica in točka VEM Območno
obrtno-podjetniška zbornica Slovenska Bistrica. Vse točke VEM so pooblaščene ponuditi pri
ustanovitvi podjetja ali gospodarske družbe enake in brezplačne storitve. Poleg enotnih
storitev, ki jih VEM točke nudijo s pomočjo e-VEM sistema, poslovnim subjektom nudijo tudi
različne druge storitve, ki so v pristojnosti njihovih organizacij.
RIC se je julija 2016 skupaj s še tremi projektnimi partnerji iz Podravske regije (Znanstvenoraziskovalno središče Bistra Ptuj, Ekonomski institut Maribor in PRJ HALO, podeželsko
razvojno jedro) prijavil na javni razpis Javne agencije za spodbujanje podjetništva,
inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (SPIRIT Slovenija, javna agencija) za financiranje
izvajanja celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM na lokalnem nivoju v letu
2016 in 2017 »VEM 2016-2017«. Z uspešno prijavo si je zagotovil nacionalna finančna
sredstva za izvajanje celovitih podpornih storitev za razvoj podjetništva na območju občin
Slovenska Bistrica, Makole, Poljčane in Oplotnica v višini do 25.000,00 EUR. Za Podravsko
regijo so bila dodeljena finančna sredstva v skupni višini do 100.000,00 EUR. Projekt je trajal
od 1.7.2016 do 31.7.2017.
Podporne storitve so bile namenjene potencialnim podjetnikom in MSP-jem, s ciljem
povečanja informiranosti in znanja za premagovanje ovir na podjetniški poti v vseh fazah
podjetniškega ciklusa, pa tudi povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti, kar bo prispevalo k
večjemu nastajanju in izboljšanemu delovanju podjetij.
RIC izvaja vse podporne aktivnosti za podjetnike tudi v obdobju, ko ni financiran s strani
javne agencije SPIRIT.
RIC je v okviru projekta »VEM 2016-2017« načrtoval izvedbo storitev informiranja,
svetovanja, opravljanja e-vem postopkov, izvajanja delavnic in drugih podpornih aktivnosti
ter dosegel pričakovane rezultate. Načrt in realizacija rezultatov so vidni iz tabele 2-1 in
pojasnjeni v nadaljevanju dokumenta.

Tabela 2-1: Načrtovani rezultati za obdobje 2016-2017, realizirani rezultati v letu 2017 in
realizirani rezultati za obdobje 2016-2017 v okviru projekta »VEM 2016-2017«
Podporna storitev

INFORMIRANJE
SVETOVANJA
E-VEM POSTOPKI

Načrtovan
rezultat v
obdobju
1.7.201631.7.2017

152
800
200

Realiziran
rezultat od
1.7.2016 do
31.12.2016

42
435
617

Realiziran
rezultat od
1.1.2017 do
31.7.2017

Skupaj
realizirani
rezultati
od
1.7.2016
do
31.7.2017

113
474
545

155
909
1.162
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DELAVNICE
 Delavnice za potencialna podjetja in
delujoča podjetja
 Delavnice za šoloobvezno mladino
PODPORNE AKTIVNOSTI
 Priprava evidence nosilcev podpornega
okolja
 Evidentiranje administrativnih ovir
 Sodelovanje na nacionalnih prireditvah
Sodelovanje na izobraževanjih

30
15

13
6

17

30

15

7

9
8

15
15

1

1

0

1

4
1
0,8

5
2
1

1
0
0

6
2
1

INFORMIRANJE
V sklopu informiranja smo pridobivali ključne informacije za ciljne skupine o možnostih
pridobitve finančnih sredstev (krediti, nepovratna finančna sredstva, garancije), dovoljenjih v
zvezi s poslovanjem, novostih v zakonih in predpisih, poslovnem sodelovanju, poslovnih
dogodkih ter podjetniškem izobraževanju doma in v tujini, projektih in programih državnih,
regionalnih in lokalnih institucij. Informacije smo pridobivali na naslednji način:



na spletnih straneh (občin Slovenska Bistrica, Makole, Poljčane, Oplotnica, AJPES,
ministrstev, SPIRIT - javna agencija, Slovenski podjetniški sklad, Portal e-vem in
drugo);
preko različnih institucij (Gospodarska zbornica Slovenije, Območna obrtnopodjetniška zbornica Slovenska Bistrica, javna agencija SPIRIT, ministrstva in drugo).

Pridobljene informacije smo posredovali do uporabnikov po e-pošti, objavljali na spletni
strani www.ric-sb.si, jih uporabili pri osebnem svetovanju ali svetovanju po telefonu.
V obdobju od 1.1.2017 do 31.7.2017 smo po e-pošti posredovali 31 informacijskih paketov
Moj spletni priročnik, ki ga je v sodelovanju z VEM točkami pripravila javna agencija SPIRIT in
82 drugih podjetniških informacij. Informacije je prejemalo 769 uporabnikov (v letu 2016:
738 uporabnikov), med katere so zajeti mladi, potencialni podjetniki, podjetja od 0 do 5 let,
podjetja v rasti in razvoju (nad 5 let) in drugi. Bazo uporabnikov podpornih storitev smo
sproti dopolnjevali in obnavljali.
V celotnem obdobju trajanja projekta (1.7.2016-31.7.2017) smo presegli načrtovane
rezultate projekta. Poslali smo 3 podjetniške informacije več kot smo načrtovali.

SVETOVANJA
Izvajali smo osnovna svetovanja, ki so povezana z zagonom, razvojem poslovnih idej,
poslovanjem, rastjo, razvojem podjetja, uporabo različnih podpornih instrumentov za
spodbujanje podjetništva, ipd.
V obdobju od 1.1.2017 do 31.7.2017 smo opravili 474 svetovanj, v celotnem obdobju
trajanja projekta 909 svetovanj in s tem presegli načrtovane rezultate za 109 svetovanj.
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Svetovanja so potekala na sedežu VEM točke, po telefonu, po e-pošti in na terenu. Izvajali
smo jih tudi po zaključku projekta VEM 2016-2017.
E-VEM POSTOPKI
V obdobju od 1.1.2017 do 31.7.2017 smo opravili 545 e-vem postopkov, v celotnem obdobju
trajanja projekta 1.162 postopkov in presegli načrtovane rezultate za 962 postopkov.
Postopke smo opravljali tudi po zaključku projekta.
Tabela 2-2: Postopki za gospodarske družbe in s.p. preko sistema e-VEM v obdobju 20152017 prikazuje število izvedenih postopkov med leti 2015 in 2017. Drastičen dvig števila
postopkov v letu 2016 je nastal zaradi obveznega opravljanja socialnih zavarovanj preko
portala e-vem. Tako so poslovni subjekti začeli sami opravljati omenjene postopke ali za ta
namen pooblastili drugo osebo, kar je v letu 2017 povzročilo upad števila postopkov na VEM
točki za 61 postopkov.

Tabela 2-2: Postopki za gospodarske družbe in s.p. preko sistema e-VEM v obdobju 20152017
Leto 2015
Število postopkov za gospodarske družbe in s.p.

leto 2016

leto 2017

1.283

1.222

422

Postopke smo izvajali tako za gospodarske družbe in samostojne podjetnike kot ostale
poslovne subjekte. Izvedli smo 354 postopkov za gospodarske družbe in 868 za samostojne
podjetnike, kar je 63 postopkov manj za gospodarske družbe in 2 postopka več za
samostojne podjetnike v primerjavi z letom 2016.
Za gospodarske družbe smo največ postopkov opravili v zvezi s podelitvijo pooblastila za
procesna dejanja v postopkih VEM, enostavnimi spremembami pri d.o.o. (sprememba
imena, sedeža, poslovnega naslova, dejavnosti in zakonitih zastopnikov družbe) in odjavami
iz socialnih zavarovanj (M-2), najmanj pa v zvezi z izdajo obrtnih dovoljenj, vpisom
nameravanih firm in odjavo zavarovanj za primer poškodb pri delu in poklicne bolezni (M12).
Za s.p. smo največ postopkov opravili v zvezi s prijavo zavarovanj za primer poškodbe pri
delu in poklicne bolezni (M12), prijavo obveznih socialnih zavarovanj (M1) in vpisom
samostojnega podjetnika v Poslovni register Slovenije (PRS), najmanj pa postopkov izdaje
obrtnih dovoljenj, prijav sprememb podatkov v obveznih socialnih zavarovanjih (M3) in
postopkov za izdajo identifikacijske številke za DDV (DDV-P2).
Tabela 2-3: Vrsta izvedenih postopkov za g.d. preko sistema e-VEM v letu 2017 v primerjavi z
letom 2016
Število vlog 2016

Število vlog 2017

Splošni predlog za vpis ustanovitve d.o.o.

22

29

Predlog za vpis enostavne spremembe pri d.o.o.

66

60

Postopek
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Število vlog 2016

Število vlog 2017

Predlog za vpis nameravane firme

0

1

Predlog za vpis spremembe samo v PRS

2

6

Predlog za vpis poslovne enote

15

18

Predlog za spremembo pri poslovni enoti

2

5

Predlog za izbris poslovne enote

9

4

Davčni podatki

7

16

Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV
(DDV-P2)

4

4

Prijava v obvezna socialna zavarovanja (M-1)

50

24

Prijava sprememb podatkov v obveznih socialnih
zavarovanjih (M-3)

1

3

Odjava iz obveznih socialnih zavarovanj (M-2)

28

31

Izdaja obrtnega dovoljenja (OZS)

1

0

Prijava zavarovanja za primer poškodb pri delu in
poklicne bolezni (M12)

11

24

Odjava zavarovanja za primer poškodb pri delu in
poklicne bolezni (M12)

0

2

Podelitev pooblastila za procesna dejanja v postopkih
VEM

199

127

SKUPAJ

417

354

Postopek

Tabela 2-4: Vrsta izvedenih postopkov za s.p. preko sistema e-VEM v letu 2017 v primerjavi z
letom 2016
Število vlog 2016

Število vlog 2017

Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV
(DDV-P2)

3

5

Odjava iz obveznih socialnih zavarovanj (M-2)

90

101

Prijava za vpis samostojnega podjetnika

98

104

Odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in
poklicne bolezni (M12)

19

25

Prijava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in
poklicne bolezni (M12)

125

149

4

3

Sprememba samostojnega podjetnika

98

94

Izbris samostojnega podjetnika iz registra PRS

52

67

Oddaja davčnih podatkov za samostojnega podjetnika

82

81

Prijava v obvezna socialna zavarovanja (M-1)

110

137

4

0

Postopek

Prijava sprememb
zavarovanjih (M3)

podatkov

v

obveznih

Vloga za izdajo obrtnega dovoljenja (OZS)

socialnih
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Število vlog 2016

Število vlog 2017

Podelitev pooblastila za procesna dejanja v postopkih
VEM

181

102

SKUPAJ

866

868

Postopek

BREZPLAČNE DELAVNICE
V obdobju od 1.1.2017 do 31.7.2017 smo izvedli 17 informativno - promocijskih in tematsko
- izobraževalnih delavnic, od tega 8 delavnic za šoloobvezno mladino in 9 delavnic za
potencialne podjetnike in delujoča podjetja. V celotnem obdobju trajanja projekta smo
izvedli 30 delavnic in dosegli 100% realizacijo projektnih rezultatov.
Namen delavnic za šoloobvezno mladino je osveščanje in seznanitev s podjetništvom.
Seznanili smo jih z osnovnimi podjetniškimi pojmi: Kdo je podjetnik? Kaj je podjetništvo? Kaj
je podjetje? Lastnosti, znanja in spretnosti podjetnika. Kaj je podjetniška ideja? Kako pridemo
do idej? In kaj rabimo za izvedbo ideje? Poudarili smo pomen podjetnosti, ustvarjalnosti,
vztrajnosti, natančnosti, komunikacijskih sposobnosti pri delu, kar pa so veščine in spretnosti
uspešnih. Podjetniške izkušnje in izzive so mladim predstavili tudi uspešni mladi podjetniki iz
lokalnega okolja, katere smo povabili k sodelovanju. Odzivi šol, dijakov in podjetnikov so bili
zelo pozitivni. Skupaj se je delavnic udeležilo 231 otrok. Delavnice so izvedli zaposleni na RIC
in zunanji izvajalci.
Delavnice za potencialne podjetnike in delujoča podjetja so potekale v sodelovanju z
zunanjimi izvajalci. Izbrali smo delavnice z aktualnimi vsebinami. Delavnic se je udeležilo 181
oseb.
Tabela 2-5: Izvedene delavnice za šoloobvezno mladino v letu 2017
zš
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

Naslov delavnice

Izvajalec

Datum in kraj izvedbe

Število
udel.

Podjetništvo za osnovnošolce

Danica Košir, RIC
Slovenska Bistrica

6.4.2017, OŠ Gustava
Šiliha Laporje

31

Podjetništvo za osnovnošolce

Danica Košir, RIC
Slovenska Bistrica

31.5.2017, OŠ Antona
Ingoliča Spodnja
Polskava

10

Podjetništvo za osnovnošolce

Danica Košir, RIC
Slovenska Bistrica

12.06.2017, OŠ Anice
Černejeve Makole

29

Podjetništvo za osnovnošolce

Danica Košir, RIC
Slovenska Bistrica

13.06.2017,
Kajetana
Poljčane

OŠ
Koviča

14

Podjetništvo za osnovnošolce

Danica Košir, RIC
Slovenska Bistrica

13.06.2017,
Kajetana
Poljčane

OŠ
Koviča

17

Podjetništvo za osnovnošolce

Danica Košir, RIC
Slovenska Bistrica

21.6.2017,
2.
Slovenska Bistrica

OŠ

22

Podjetništvo za osnovnošolce

Danica Košir, RIC
Slovenska Bistrica

21.6.2017,
2.
Slovenska Bistrica

OŠ

18
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8.

Tkanje prijateljstva z nitkami
turizma-11. medobčinsko srečanje
turističnih podmladkov

Jana Jeglič, RIC
Slovenska Bistrica

1.6.2017, Trg svobode
Slovenska Bistrica

90

SKUPAJ

231

Tabela 2-6: Izvedene delavnice za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v letu 2017
zš
1.
2.

3.
4.

Naslov delavnice

Izvajalec

6.

Število
udel.

IZPLAČILA DOHODKOV FIZIČNIM
OSEBAM PO 1.1.2017

Jana Galič

10.01.2017, OOZ
Slovenska Bistrica

26

KAKO S ČIM MANJŠIMI STROŠKI
PREOBLIKOVATI/PRENESTI S.P.?

Tadeja Bučar iz
OZS, OOZ
Slovenska Bistrica

17.3.2017, , OOZ
Slovenska Bistrica

14

KREATIVEN PODJETNIŠKI VEČER Z
MATIJO GOLJARJEM

Matija Goljar,
Ustvarjalnik d.o.o.

21.3.2017, LU
Slovenska Bistrica

55

Projektno vodenje in pridobivanje
evropskih sredstev

Mag. Monika Kirbiš
Rojs,

5.4.2017, Ljudska
univerza Slovenska
Bistrica

20

Mag. Brigita Kruder
5.

Datum in kraj
izvedbe

TRŽENJE V DIGITALNI DOBI

Mitja Špende,
Creatim Ržišnik
Perc d.o.o.

18.7.2017, RIC
Slovenska Bistrica

14

Učinkovito vodenje ljudi in
sestankov

Mag. Nastja Mulej

26.7.2017, RIC
Slovenska Bistrica

15

MENTORSTVO PRI PRVIH KORAKIH V
PODJETNIŠTVO 1. delavnica "KAKO
IZGLEDA SODOBNO PODJETNIŠTVONAVDIH ZA ZAČETEK"

Matija Goljar,
Ustvarjalnik d.o.o.

17.5.2017, RIC
Slovenska Bistrica

11

MENTORSTVO PRI PRVIH KORAKIH V
PODJETNIŠTVO 2. delavnica "KAKO
SVOJO ZAMISLE PRETVORITI V VIR
PRIHODKA-ZASNOVA PRVEGA
PRODUKTA"

Matija Goljar,
Ustvarjalnik d.o.o.

31.5.2017, RIC
Slovenska Bistrica

15

MENTORSTVO PRI PRVIH KORAKIH V
PODJETNIŠTVO 3. delavnica "KAKO
USPEŠNO TRŽITI SVOJ PRODUKTPRODAJA ZA PODJETNIKA NA
ZAČETKU"

Matija Goljar,
Ustvarjalnik d.o.o.

7.6.2017, RIC
Slovenska Bistrica

11

HITER, A UČINKOVIT VPOGLED V
METODO 6 KLOBUKOV
RAZMIŠLJANJA
9.

10.

11.

SKUPAJ

181

DRUGE PODPORNE AKTIVNOSTI
 Evidenco nosilcev podpornega okolja smo pripravili že v prvem projektnem letu
(2016) in dosegli načrtovane rezultate projekta;
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V letu 2017 smo evidentirali 1 administrativno oviro pri poslovanju podjetij in
predlagali ukrep za odpravo in dosegli načrtovane rezultate projekta;
V letu 2017 nismo sodelovali na nacionalnih prireditvah na vabilo ministrstva ali javne
agencije SPIRIT. Načrtovani rezultat smo dosegli že v prvem projektnem letu (2016);
V letu 2017 se nismo udeležili izobraževanj in usposabljanj za svetovalce vstopnih
točk VEM, ker smo jih udeležili že v prvem projektnem letu (2016);
V letu 2017 smo se povezovali z deležniki na regionalnem oz. v lokalnem okolju
(Občina Slovenska Bistrica, Območna obrtno-podjetniška zbornica Slovenska Bistrica,
Srednja šola Slovenska Bistrica, Ljudska univerza Slovenska Bistrica, Obzorje d.o.o.,
Štajerska gospodarska zbornica).

2.1.2 Priprava in izvajanje projektov
Organizacija in izvedba skupnega nastopa podjetnikov in turističnih ponudnikov na sejmu
MOS 2017
Med 12. in 17. septembrom se je na Celjskem sejmišču odvijal jubilejni 50. Mednarodni
sejem obrti in podjetnosti MOS 2017. Občina Slovenska Bistrica že vrsto let omogoča
obrtnikom in podjetnikom iz Slovenske Bistrice, da na skupnem razstavnem prostoru
predstavljajo svojo dejavnost. Domača podjetja tradicionalno predstavljajo obrt in dejavnosti
kot so mizarstvo in lesna galanterija, likalna tehnika, strojegradnja, proizvodnja rastlinjakov,
elektronika in elektro-oprema, komunalna oprema, zadnja štiri leta pa na sejmu sodelujejo
tudi Slovenjebistriški vinogradniki in gostinci.
Poleg nekaterih večjih bistriških podjetij, ki so na sejmu nastopili samostojno, je v okviru
skupnega nastopa, pod pokroviteljstvom Občine Slovenska Bistrica letos na sejmu sodelovalo
20 podjetnikov in obrtnikov. Razstavljali so v dvoranah F (obrt), C (gostinstvo in turizem), ter
na zunanjem razstavnem prostoru Camping&Karavaning. Sodelujoči v dvorani F - obrt:
Rastlinjaki Gajšek d.o.o., Lesna galanterija, Gajšt Daniel s.p., EMB Electronic d.o.o., Rajh Plus
d.o.o., Mizarstvo in montaža lesenih izdelkov, Mihec Žišt s.p., Šternmatik, Oskar Štern s.p.,
Območna obrtno podjetniška zbornica Slovenska Bistrica, SMS Strašnik, Marko Strašnik s.p.
in Anton Lipovšek (Anja Lipovšek s.p.). V dvorani C, kjer sta se predstavila gostinstvo in
turizem je pod okriljem Zadruge Konzorcij Ritoznojčan z.b.o. sodelovalo osem razstavljavcev:
Domačija Gora pod lipo, Prig d.o.o., Vinogradništvo Frešer, Vinogradništvo in vinarstvo
Vehovar, Vinogradništvo Kropec, Vinogradništvo Repnik, Štok Wenzel, Aleš Wenzel s.p.,
Vinogradništvo Pečovnik - Martinus, DeVina, Darja Bovha s.p. Na zunanjem razstavnem
prostoru Kamping&Karavaning se je predstavilo podjetje Mega Mobil - Megatekstil d.o.o., ki
se je v zadnjih letih uspešno uveljavilo na trgu avtodomov. Podjetje Mega Mobil za ljubitelje
avtodomov izdeluje vozila po naročilu.

Projekt »SPOT svetovanje Podravje 2018-2020«
RIC se je novembra 2017, skupaj s štirimi projektnimi partnerji iz Podravske regije
(Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj, Mariborska razvojna agencija, Štajerska
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gospodarska zbornica in Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor), prijavil na javni
razpis Javne agencije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma
(SPIRIT Slovenija, javna agencija) za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za
potencialne podjetnike in delujoča podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od
2018 do 2022-SPOT regije 2018-2022. Z uspešno prijavo si je zagotovil finančna sredstva za
izvajanje celovitih podpornih storitev za razvoj podjetništva na območju občin Slovenska
Bistrica, Makole, Poljčane in Oplotnica v višini 223.800 EUR. Za Podravsko regijo so bila
dodeljena finančna sredstva v skupni višini 1.790.400,00 EUR. Projekt bo trajal od 1.8.2017
do 31.12.2022.

2.1.3 Podporne storitve za razvoj socialnega podjetništva
Področju socialnega podjetništva se je RIC posvečal tudi v letu 2017, saj slednje postaja
vedno bolj prepoznan način podjetniškega delovanja in načina razmišljanja tudi na bistriškem
ter v širši regiji. Zagotavljanje podpornega okolja za spodbujanja socialnega podjetništva tako
predstavlja komplementarno dejavnost opravljanja svetovanja na področju klasičnega
podjetništva.
Tako kot pri ostalih oblikah podjetništva, je tudi pri socialnem podjetništvu prisoten problem
pomanjkanja zagonskega kapitala pri ustanavljanju socialnih podjetij. Zaradi tega se tudi na
RIC-u srečujemo z vedno večjim izrazom potreb po sofinancerskih sredstvih ter posledično s
povpraševanjem po informacijah glede možnosti pridobivanja nepovratnih finančnih
sredstev za zagon in delovanje socialnih podjetij, bodisi iz naslova nacionalnih (razpisi
ministrstev) bodisi evropskih finančnih mehanizmov.
Poleg splošnega svetovanja glede socialnega podjetništva kot strokovnega svetovanja glede
ustanovitve socialnih podjetij (izbira pravne oblike, možnosti in omejitve zaposlovanja,
priprava pravnih aktov), smo bili v letu 2017 vključeni tudi v pripravo in prijavo 2 projektov s
področja socialnega podjetništva, in sicer:
1) Projekt »Upcycle Europe – Upcycling Circular Economy Business Models for a
Sustainable Europe«, ki se osredotoča na:
- Razvoj novih sistemskih pristopov za obstoječe poslovne modele krožne
ekonomije;
- Razvoj inovativnih orodij za izpopolnitev omenjenih poslovnih modelov;
- Prikaz zgoraj omenjenih novoustvarjenih poslovnih modelov v številnih novih
regijah.
Projektno partnerstvo je sestavljalo 12 partnerjev; ob RIC je bil slovenski partner tudi
bistriško podjetje Recosi d.o.o., so.p.
Projekt je bil v marcu 2017 prijavljen v okviru evropskega programa Horizon 2020,
prijava pa žal ni bila uspešna.
2) Projekt »CSI – Circle of Social Innovation«, ki se osredotoča na iskanje in prenos
primerov dobrih praks socialnega podjetništva v Italiji, Sloveniji in na Hrvaškem,
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skupaj z izvajanjem aktivnosti za boljše zaposlitvene možnosti ranljivih skupin ter
pripravo celostne strategije socialnega podjetništva območja.
Projektno partnerstvo je sestavljalo 9 partnerjev iz Slovenije, Italije in Hrvaške. Poleg
RIC Slov. Bistrica sta bila slovenska partnerja še socialni podjetji Recosi d.o.o, so.p., in
Center ponovne uporabe d.o.o., so.p.
Projekt je bil v avgustu 2017 prijavljen na razpis v okviru Norveškega mehanizma.
Kandidatura ni bila uspešna.
V izvajanju sta bila v letu 2017 dva projekta na tem področju, in sicer Prizma 50+ ter
Sociolab, ki jih podrobneje predstavljamo v nadaljevanju.
Središče Prizma 50+
Kot že vsa leta od 2014 naprej, ko je s svojim delovanjem pričelo Medgeneracijsko, razvojno,
poslovno in izobraževalno središče Prizma 50+, je v njem tudi v letu 2017 sodeloval RIC. V
središče so poleg Mestne občine Maribor in Občine Slovenska Bistrica vključene tudi
institucije, javni zavodi in drugi deležniki s področja Podravja, ki se s področjem iskanja in
zagotavljanja zaposlitvenih možnosti ukvarjajo neposredno ali posredno.
Ključni vsebinski stebri središča so:
1. aktiviranje brezposelnih 50+ in neaktivnih 50+,
2. upravljanje s starostno raznoliko delovno silo v podjetjih/organizacijah,
3. spodbujanje podjetnosti in podjetništva starejših, s poudarkom tudi na socialnih
podjetjih, s poudarjeno družbeno odgovornostjo in reševanju družbenih izzivov v
regiji,
4. socialna vključenost starejših,
5. razvoj novih storitev in proizvodov,
6. promocija aktivnega staranja, osveščanje,
7. podporno okolje – izgrajevanje kompetenc ponudnikov storitev, svetovanj in
izobraževanj/usposabljanj za starejše/medgeneracijsko sodelovanje.

Cilji, ki jih regionalno strateško partnerstvo naslavlja z izvajanjem aktivnosti, so:
1. povečati delež delovne sile 50+ med (samo)zaposlenimi in izboljšati njihovo socialno
vključenost z ustreznimi in cenovno dostopnimi programi ter ohranjati njihovo
konkurenčnost,
2. odpraviti oz. zmanjšati stereotipe o starejši delovni sili pri delodajalcih in povečati
osveščenost deležnikov, delodajalcev, posameznikov in širše javnosti o potencialu
populacije 50+,
3. spodbujati inovativne rešitve za lokalne/družbene izzive v okviru (socialnega)
podjetništva,
4. povečati priložnosti za večjo socialno vključenost ter aktivno in kakovostno življenje
starejših v okviru medgeneracijskega sodelovanja in prostovoljstva ter
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5. prispevati k izboljšanju obstoječih in spodbuditi razvoj novih proizvodov/storitev, ki
izboljšujejo kakovost življenja starejših v lokalnem okolju in omogočajo kreiranje
delovnih mest.

RIC Slov. Bistrica je v letu 2017 v partnerstvu sodeloval enako kot doslej - primarno v
podporno/informacijski vlogi, in sicer pri:
-

-

promociji delovanja Središča Prizma 50+ v lokalnem okolju,
obveščanju javnosti in posredovanju informacij preko svojih kanalov obveščanja
(spletna stran, Facebook) glede aktivnosti, ki se izvajajo v podružnicah Središča
(Maribor, Slovenska Bistrica, Ptuj, Lenart) ter pri
animaciji okolja glede možnosti vključitve in sodelovanja lokalnega prebivalstva pri
organiziranih dogodkih.

Projekt SocioLab – Aktivno in povezano za nova delovna mesta in vključujočo
družbo
Razvojni svet regije Podravje je 15. 12. 2015 potrdil projekt Feniks kot enega od štirih
najpomembnejših projektov za umestitev v osnutek Dogovora za razvoj regije in ga predlagal
za izvedbo. RIC Slovenska Bistrica je bil ob tem s strani partnerstva izbran za lokalnega
koordinatorja aktivnosti, povezanih s pripravo in izvedbo projekta, na območju občin
Slovenska Bistrica, Poljčane, Makole in Oplotnica. Z razvojem projektnih vsebin se je projekt
Feniks preimenoval v »Aktivno in povezano za nova delovna mesta in vključujočo družbo
SocioLab«. Projektno partnerstvo trenutno šteje 11 partnerjev – organizacij in javnih
ustanov, ki se ukvarjajo z razvojem kadrov in ustvarjanjem zaposlitvenih možnosti.
Projekt »Aktivno in povezano za nova delovna mesta in vključujočo družbo »SocioLab«« je
namenjen vzpostavitvi celovitega ekosistema za krepitev potencialov posameznikov, iniciativ
in skupnosti z namenom razmaha socialne ekonomije (socialnih podjetij in zadrug) ter s tem
povezanega ustvarjanja in ohranjanja kvalitetnih in trajnih delovnih mest v sektorju socialne
ekonomije ter širitve ponudbe dostopnih (družbeno) inovativnih produktov (storitev in
proizvodov), ki bodo zagotavljali večjo socialno vključenost ranljivih skupin, prispevali k
zmanjševanju revščine in večanju kvalitete življenja ter gospodarskemu in družbenemu
razvoju v Podravski regiji.
Projekt prispeva k reševanju nekaterih ključnih, v Regionalnem razvojnem programu za
Podravsko razvojno regijo 2014 - 2020 (v nadaljevanju: RRP Podravje) identificiranih izzivov, s
katerimi se v regiji srečujemo na področju pomanjkanja delovnih mest, brezposelnosti
(ranljivih skupin mladih, starejših in dolgotrajno brezposelnih), nizke produktivnosti, nižje
stopnje podjetniške aktivnosti, nizkega deleža inovacijskih podjetij. Projekt z ustvarjanjem
potrebnega ekosistema za socialno ekonomijo prispeva k reševanju teh izzivov preko:
 spodbujanja družbeno inovativnega (socialno)podjetniškega in zadružnega
podjetništva, z namenom kreiranja novih delovnih mest za ranljive ciljne skupine,
 z razvojem produktov za reševanje izzivov socialne izključenosti,
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 povečanja razvojnih priložnosti v regiji in
 zagotavljanja konkurenčnega, trajnostnega in participatornega razvoja Podravske
regije.

Projekt je v skladu z RRP Podravje in s strategijo razvojne specializacije Podravske regije, ki jo
ta vsebuje, kakor tudi z Operativnim Programom za izvajanje Evropske kohezijske politike v
obdobju 2014-2020 ter Slovensko strategijo pametne specializacije – S4. Prav tako je v
skladu s politikami Vlade RS kot izhajajo iz temeljnih projektov Vlade RS (Vlada je spomladi
2017 potrdila Zagonski elaborat vladnega strateškega razvojnega projekta P9: Spodbujanje
razvoja socialnega podjetništva, zadružništva in ekonomske demokracije).
Projekt bo v obdobju 2018-2021 vodil k naslednjim rezultatom:


Vzpostavitev ekosistema (regijski mrežni laboratorij) za socialno ekonomijo v
Podravski regiji.




Vzpostavitev 5 območnih informacijskih točk za razvoj socialne ekonomije v regiji.
Izvedeno diagnosticiranje stanja, pripravljeni razvojni načrti ter izvedena
usposabljanja in mentorstvo / coaching vsaj 40 socialnim podjetjem oz. organizacijam
v sektorju socialne ekonomije.



Vključitev vsaj 200 oseb v programe usposabljanja.



Ustvarjenih vsaj 40 novih delovnih mest v socialnih podjetjih in zadrugah.



Razvit 1 program z gradivi in izvedba programa podpore (6x) (usposabljanje in
mentorstvo/ coaching) pri zagonu socialno-podjetniških in družbeno inovativnih
podjemov.



Razvoj vsaj 40 družbenoinovativnih produktov (storitev in proizvodov).



Izvedba 4 nagradnih natečajev (2018, 2019, 2020 in 2021) za najbolj družbeno
inovativen socialno-ekonomski podjem regije Podravje in 2 nagradnih natečajev za
naj etičnega investitorja (2020 in 2021).



Izvedba promocijske kampanje ter štirje (4) predstavitveni sejmi z dnevi odprtih vrat
podjetij v sektorju socialne ekonomije (1X letno).



Izvedba 1 mednarodne strokovne konference o socialni ekonomiji.

Na podlagi investicijskega dokumenta, pripravljenega konec leta 2016, je skozi leto 2017
potekalo usklajevanje predvidenih projektnih vsebin in kazalnikov z organom, pristojnim za
izvajanje projekta (tj. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti). V
imenu projektnega partnerstva je usklajevanje vodila Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih
možnosti PRIZMA, ustanova, projektni partnerji pa smo usklajevali in dopolnjevali svoje
predvidene projektne aktivnosti.
Novembra 2017 je bila podpisana pravna podlaga (Prvi Dogovor za razvoj regije Podravje), ki
predstavlja predpogoj črpanje finančnih sredstev v obdobju 2018-2021 ter temelj za
nadaljnja potrebna usklajevanja projektnih vsebin.
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2.1.4 Brezplačno pravno, davčno in računovodsko svetovanje
Brezplačno pravno svetovanje
Odvetnica Mihaela Ćulum Bulović je tudi v letu 2017 izkazala interes po brezplačnem
pravnem svetovanju za podjetnike, družbe, občane in druge zainteresirane. Svetovanja so
potekala po telefonu, preko e-pošte in osebno (pri stranki, svetovalki ali sejni sobi RIC)
Odvetnica je s stranko opravila analizo pravnega problema in ji predstavila okvirne možne
rešitve. Vsak primer se je obravnaval individualno. Brezplačni pravni nasvet je bil omejen na
pol ure.
Področja brezplačnega pravnega svetovanja:






Delovnopravna razmerja:
o sklepanja novih pogodb o zaposlitvi in sprememb obstoječih pogodb o
zaposlitvi;
o sprememba ali vzpostavitev delovnopravnih aktov v podjetju, aktov o
sistemizaciji in drugih splošnih delovnopravnih aktov;
o delovnopravnih splošnih aktov v povezavi z uvedenim sistemom standardov
kakovosti v podjetju;
o kadrovsko prestrukturiranje in reorganizacija;
o zaščite pravic delavca v času trajanja in po prenehanju delovnega razmerja;
o vodenje disciplinskih postopkov in postopkov odpovedi pogodb o zaposlitvi;
o mirnega reševanja sporov med delavcem in delodajalcem;
o upravljanja človeških virov.
Gospodarsko-statusna razmerja:
o možnosti izterjave dolgov v izvensodnih in sodnih postopkih;
o sklepanja in spremembe obstoječih gospodarskih pogodb;
o sprememba statuta, družbene pogodbe in aktov o ustanovitvi;
o statusno-pravna preoblikovanja in statusne spremembe v podjetjih;
o sprememba statuta, družbene pogodbe in aktov o ustanovitvi;
o urejanja zavarovanj in odškodnine vseh vrst.
Nepremičnine:
o prenos lastninske pravice na nepremičninah;
o ustanovitev stvarnih in osebnih služnosti in ustanovitvi stavbne pravice;
o davčni postopki pri prenosih nepremičnin;
o ustanovitev in spremembe etažne lastnine;
o razdelitev solastnine na nepremičninah, ureditev etažne lastnine in določitev
pripadajočih zemljišč k stavbam;
o ureditev medsebojnih razmerij med etažnimi lastniki.

Brezplačno davčno in računovodsko svetovanje
Mag. Jožica Planinšec Deržek, direktorica podjetja Obzorje d.o.o. je tudi v letu 2017 izkazala
interes po brezplačnem davčno računovodskem svetovanju za podjetnike, družbe, občane in

Stran 24

Poslovno poročilo RIC 2017

druge zainteresirane. Svetovanja so potekala po telefonu, preko e-pošte in osebno (pri
stranki, svetovalki ali sejni sobi RIC). Svetovalka je s stranko opravila analizo davčnega ali
računovodskega problema in ji predstavila okvirne možne rešitve. Vsak primer se je
obravnaval individualno. Brezplačni nasvet je bil omejen na 15 min.
Področja svetovanja:








optimiranje davčne bilance,
dohodnina,
davek od dohodka pravnih oseb,
davčni postopek, davek na dodano vrednost in preventivni davčni pregled,
ustreznost listin v skladu z zakonodajo RS,
pregled izdelave tedenskega, mesečnega, letnega plana denarnih tokov in finančnih
tokov,
kontrola in evidentiranje poslovnih dogodkov v predpisane davčne evidence.

Podjetniški dan v Slovenski Bistrici
Sodelovali smo pri organizaciji in izvedbi 4. in 5. brezplačnega podjetniškega dne v Slovenski
Bistrici, ki sta potekala 8. junija in 15. decembra 2017. Organizator dogodka je bilo podjetje
Obzorje d.o.o. in pobudnica mag. Jožica Planinšec Deržek.

2.2 Lokalni in regionalni razvoj
Na področju lokalnega in regionalnega razvoja sledimo zastavljenim ciljem:







hitrejši in usklajen razvoj celotnega območja občine, tako občinskega središča kot
tudi lokalnih središč in ruralnih območij;
večja stopnja koordinacije in učinkovitejše skupno delovanje med posameznimi
akterji;
krepitev medobčinskega sodelovanja in priprava skupnih medobčinskih ter regijskih
projektov;
spodbujanje koriščenja regionalnih in državnih instrumentov sofinanciranja aktivnosti
za skladnejši regionalni razvoj;
spodbujanje pridobivanja sredstev strukturnih skladov ter sredstev ostalih programov
EU;
vključevanje občinskih programov in projektov v regijski razvojni program ter ostale
sektorske programe na regionalni in nacionalni ravni.

Aktivnosti na področju spodbujanja lokalnega in regionalnega razvoja smo v letu 2017
usmerjali v:


Spodbujanje skladnega lokalnega in regionalnega razvoja:
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o Priprava investicijske dokumentacije za projekte lokalnega in regionalnega
pomena;
o Priprava projektov za črpanje sredstev programskega obdobja 2014-2020;
o Trajnostna mobilnost.


Spodbujanje energetske učinkovitosti ter uvajanje obnovljivih virov energije.

2.2.1 Spodbujanje skladnega lokalnega in regionalnega razvoja
a) Priprava investicijske dokumentacije za projekte lokalnega in regionalnega pomena
Za Občino Slovenska Bistrica in druge naročnike smo tudi v preteklem letu pripravljali
investicijsko dokumentacijo, ki je osnova za črpanje sredstev nacionalnih in EU skladov.
Tabela 2-7: Pripravljena investicijska dokumentacija v letu 2017
DIIP: Obnova atletske steze
DIIP: Obnova kopališča Slovenska Bistrica
Novelacija IP: Širitev poslovne cone Impol
DIIP: Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica
DIIP: Izgradnja kanalizacije na območju aglomeracije Zgornja Polskava
PIZ: Izgradnja kanalizacije na območju aglomeracije Zgornja Polskava
IP: Izgradnja kanalizacije na območju aglomeracije Zgornja Polskava
DIIP: Ureditev ulice Na Jožefu
IP: Ureditev ulice Na Jožefu
IP: Vrtec Laporje
DIIP: Nakup mobilnih in ročnih terminalov ter avtomatskih zunanjih defibrilatorjev z zunanjo omarico

b) Priprava in izvajanje projektov za črpanje sredstev programskega obdobja 2014-2020
Ob vstopu v novo finančno perspektivo je tako na ravni EU, kot na nacionalni in regionalni
ravni potekala priprava strateških in izvedbenih dokumentov, na podlagi katerih so se
oblikovale prioritete in smeri razvoja v programskem obdobju 2014-2020. V preteklem letu
smo pripravljali dokumentacijo in vloge za črpanje sredstev nacionalnih in evropskih razpisov
za projekte lokalnega in nacionalnega pomena v naši občini in širše ter izvajali že pridobljene
projekte. Zaradi preobsežnosti je pregled projektov prikazan v posebni Prilogi k temu
poročilu.
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c) Trajnostna mobilnost
Občina Slovenska Bistrica je v letu 2016 uspešno kandidirala na javnem razpisu Operativnega
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 s projektom
»Celostna prometna strategija Občine Slovenska Bistrica«. Naložbo v višini 85 %
sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Občinski svet
občine Slovenska Bistrica je na 17. redni seji, dne 22. junija 2017, sprejel Celostno prometno
strategijo občine Slovenska Bistrica, s čimer je dokument pridobil ustrezno pravno veljavo.
Pomemben motiv za pripravo Celostne prometne strategije Občine Slovenska Bistrica so
evropska sredstva in sodelovanje v projektih Evropske unije, kjer je kot pogoj za pridobitev
sredstev naveden prav obstoj prometne strategije. Dokument se osredotoča na prostor in
prometni sistem celotne občine Slovenska Bistrica. Daljinskih in regionalnih prometnih tokov
strategija ne more spregledati, saj ti bistveno vplivajo na kakovost življenja v občini, a vseeno
v ospredje postavlja občane, dnevne migrante, obiskovalce in turiste ter se osredotoča na
njihove mobilnostne potrebe. Osredotoča se na ukrepe znotraj občinskih meja.
Pred potrditvijo na Občinskem svetu je bila strategija v več fazah predstavljena na
delavnicah, na štirih javnih razpravah, na katerih so sodelovali občani, stroka in druga
zainteresirana javnost. Dokument je za javnost dosegljiv na spletu: http://www.slovenskabistrica.si/files/other/news/123/108767CPS%20SlovBistrica%20-%20Web%20%2004.12.2017.pdf .
Dejavnosti Evropskega tedna mobilnosti 2017 so letos med 16. in 22. septembrom potekale
pod sloganom "Združimo moči, delimo si prevoz". Občina Slovenska Bistrica se že vrsto let
pridružuje temu vseevropskemu projektu, s katerim želi prispevati k skupnim ciljem
trajnostne prometne politike razvitih evropskih mest.
V okviru programa letošnjega ETM smo z namenom spodbujanja uporabe e-vozil izvajali
brezplačno izposojo električnega kolesa v Turistično informativnem centru Slovenska
Bistrica.
Na prireditvi "Dan brez avtomobila" smo v sodelovanju z osnovnimi šolami, ki so se odzvale
vabilu (OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, 2. OŠ Slovenska Bistrica, OŠ A. Ingoliča Sp.
Polskava in OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec) izvedli turnir v ulični košarki na parkirišču ob
Čopovi ulici v centru mesta Slovenska Bistrica in tekmovanje v metanju trojk ter šahovski
turnir z velikimi figurami, na Trgu svobode v centru mesta. Celotna prireditev je na prizorišče
privabila številne sodelujoče osnovnošolce s pedagogi ter številne radovedne Bistričane, ki so
z velikim zanimanjem spremljali prireditev. S tovrstno prireditvijo smo želeli javnost opozoriti
na dejstvo, da javne prometne površine lahko kreativno uporabimo tudi za prireditve in
druženje in ne le nujno za promet. Vzporedno s turnirjem se je na Trgu svobode odvijala tudi
t.i. mobilnostna tržnica, na kateri so se predstavila društva in organizacije, povezane z
mobilnostjo.
V sklopu predavanja v amfiteatru Srednje šole Slovenska Bistrica na temo "Podnebne
spremembe - vzroki in posledice" je predavateljica, prof. dr. Lučka Bogataj Kajfež, predstavila
svoj pogled na sodobne civilizacijske trende, povezane z obremenjenostjo okolja na račun
nenadzorovane rabe virov, prenaseljenosti in neizvajanja okoljskih politik, globalno ter tudi
na lokalnem nivoju. Na dijake in druge poslušalce je z navedbami nekaterih alarmantnih
številk glede podnebnih sprememb, pustila viden vtis. To je bil tudi namen dogodka.
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V sklopu predavanj ob zaključku tedna mobilnosti so nosilci projektov poslušalcem
predstavili tudi dva evropska projekta s področja učinkovite rabe energije in koriščenja
obnovljivih virov, projekt STORES in projekt COMPOSE, kjer Občina Slovenska Bistrica
sodeluje kot projektna partnerica. Avtorji CPS - Celostne prometne strategije za Občino
Slovenska Bistrica so zbranim predstavili tudi ta strateški dokument oz. njegov akcijski načrt
do leta 2022.
S pomočjo nepovratnih finančnih spodbud je Občina Slovenska Bistrica v letu 2017 postavila
in dala v uporabo 5 polnilnih postaj za električna vozila, nameščenih na območju občine, in
sicer na lokacijah: Sl. Bistrica TIC, Sl. Bistrica Grad, Sl. Bistrica Športna dvorana ter na Sp.
Polskavi in Pragerskem. Prvo izmed postavljenih pri Gradu Slovenska Bistrica smo ob
zaključku tedna mobilnosti tudi preizkusili.

2.2.2 Spodbujanje energetske učinkovitosti ter uvajanje obnovljivih virov energije
Aktivnosti, ki so bile izvedene v letu 2017, so naslednje:












delovanje energetsko svetovalne pisarne v prostorih RIC, sodelovanje z energetskimi
svetovalci, izvedba oglaševalske kampanje v lokalnem tedniku Panorama, vodenje
evidenc, širitev storitev energetske pisarne;
vodenje rubrike "Učinkovita raba energije za občane" v lokalnem tedniku;
energetsko svetovanje na sedežu podjetja (telefon, e-pošta, osebno,…);
energetsko knjigovodstvo v javnih stavbah: vodenje energetskega knjigovodstva E2;
izvedba predavanj o finančnih spodbudah Eko sklada za upravljavce javnih stavb in
občane;
izvajanje energetskega knjigovodstva v javnih zavodih (E2); priprava "Poročila o
energetski učinkovitosti objektov" (analiza podatkov o stanju rabe energentov v
javnih stavbah);
priprava Letnega poročila o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta v Občini
Slovenska Bistrica;
priprava poročila za spremljanje investicij v energetsko prenovo javnih stavb (OŠ
Pohorskega odreda Slov. Bistrica, Zdravstveni dom Slov. Bistrica, Vrtec Otona
Župančiča Slovenska Bistrica - enota Ciciban) za Oddelek za družbene dejavnosti;
novelacija akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta občine Slovenska
Bistrica;
priprava podatkov in investicijske dokumentacije za načrtovanje energetske obnove
objektov v lasti občine Slovenska Bistrica;
zelo zahtevna koordinacija projekta »Celovita in delna energetska prenova javnih
objektov v občini Slovenska Bistrica«, ki je bil 12.3.2017 prijavljen na razpis
Ministrstva za infrastrukturo.

2.3 Razvoj turizma
Turizem predstavlja pomembno razvojno in poslovno priložnost za občino Slovenska Bistrica.
Je gospodarska panoga, ki zagotavlja dohodek vključenim deležnikom in je ena zelo
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pomembnih dejavnosti lokalnega razvoja, saj z multiplikativnimi učinki vpliva na razvoj
drugih dejavnosti.
Na področju razvoja turizma smo zasledovali naslednje cilje:







krepitev prepoznavnosti občine Slovenska Bistrica;
povečanje turističnega obiska;
zagotovitev podatkov in informacij za podporo odločanju in pri razvoju in trženju
turizma na vseh ravneh;
uvajanje sodobnih in inovativnih promocijskih trženjskih pristopov;
ustvarjanje prihodkov RIC iz naslova tržne dejavnosti (prireditve, organiziranje izletov
in vodenja);
zagotavljanje kakovosti ter stalno izobraževanje in razvoj kadrov.

V okviru RIC je organizirana tudi turistična pisarna (TIC), v kateri potekajo naslednje
aktivnosti:








zbiranje in posredovanje turističnih informacij ter obveščanje o prireditvah;
prodaja turističnih spominkov in določene turistične ponudbe v občini;
sodelovanje pri izvedbi prireditev;
vodenje statistike o turističnih gibanjih v občini in priprava analiz;
sodelovanje s turističnimi ponudniki in turističnimi združenji;
izvajanje turistične ponudbe v občine in turističnih vodenj;
izvajanje turistične promocije občine.

Tabela 2-8: Povpraševanje v TIC-u v letu 2017
Za leto 2017

NARAVA,
KULTURA

PRENOČIŠČA

PRIREDITVE

ŠPORT,
REKREACIJA

ZLOŽENKE

OSTALO

Dom.

Tuji

Dom.

Tuji

Dom.

Tuji

Dom.

Tuji

Dom.

Tuji

Dom.

Tuji

JANUAR

27

/

6

3

104

1

16

/

16

2

176

2

FEBRUAR

46

2

13

6

127

/

5

2

28

3

201

1

MAREC

24

1

1

2

96

/

2

1

20

1

173

/

APRIL

18

2

/

3

132

/

4

1

37

1

228

3

MAJ

32

5

4

/

116

2

8

2

52

4

206

/

JUNIJ

36

3

3

1

101

1

16

1

63

8

148

1

JULIJ

27

5

8

5

78

4

8

3

39

16

121

4

AVGUST

18

8

6

4

102

3

27

5

42

10

154

2

SEPTEMBER

26

/

3

2

153

/

4

/

49

3

217

2

OKTOBER

31

1

1

1

202

1

5

1

28

/

194

3

NOVEMBER

25

1

/

1

258

/

8

/

31

1

156

3

DECEMBER

42

2

8

3

372

/

2

/

78

3

216

1

SKUPAJ

352

30

53

31

1841

12

105

16

483

52

2190

22
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V letu 2017 smo na TIC-u zabeležili 5024 povpraševanj s strani domačih obiskovalcev in 163
tujih turistov (bodisi osebno, po telefonu ali po mailu). Domači obiskovalci najpogosteje
povprašujejo po vstopnicah za različne gledališke predstave in koncerte, koledarju prireditev,
promocijskem gradivu ter naravnih in kulturnih znamenitostih, medtem ko tujci največ
povprašujejo po promocijskem materialu, zlasti po brošurah Slovenske Bistrice in okolice,
Bistriškega gradu in kulinarični ponudbi.
V letu 2017 smo na področju razvoja turizma izvedli naslednje sklope aktivnosti:









pridobivanje, obdelovanje in posredovanje informacij v podporo razvoju in trženju
turizma;
izvajanje promocije (samostojno ali v partnerstvu z ostalimi občinami);
razvoj novih turističnih programov;
organizacija prireditev;
skupne novinarske konference in druge promocijske aktivnosti;
razvoj tržne dejavnosti;
priprava in izvajanje projektov na področju turizma;
sodelovanje z Medobčinsko turistično zvezo Slovenska Bistrica in Zadrugo Konzorcij
Ritoznojčan.

2.3.1 Pridobivanje, obdelovanje in posredovanje informacij v podporo razvoju in trženju
turizma












zbiranje podatkov na področju turizma za pripravo različnih strateških dokumentov,
mesečno zbiranje podatkov o prireditvah in izdajanje mesečnika prireditev v e-obliki.
Zbrane prireditve se enkrat mesečno posredujejo v elektronsko bazo, v kateri je 740
naslovov,
redno objavljanje dogodkov na spletni strani www.tic-sb.si, www.slovenia.info,
www.turisticna-zveza.si in facebook profilu TIC Slovenska Bistrica ter facebook profilu
Ritoznojčan in MTZ Slovenska Bistrica,
zbiranje podatkov o letnih prireditvah širšega pomena in posredovanje teh Turistični
zvezi Slovenije in Zavodu za turizem Maribor-Pohorje ter njihovo redno
dopolnjevanje,
posredovanje podatkov o prireditvah za objavo v Tedniku Panorama in mesečniku
Bistriške novice, glasilu občine Slovenska Bistrica (Informator) ter za objavo na Radiu
Ptuj,
dnevno ažuriranje podatkov na spletni strani www.tic-sb.si,
ažuriranje podatkov na www.slovenia.info,
zbiranje in obdelava podatkov kot pomoč pri pripravi predstavitvenega gradiva,
dnevno spremljanje in analiziranje statistike turističnega prometa v TIC-u,
tedensko preverjanje in dopolnjevanje podatkov na področju kulture, namestitev in
gostinske ponudbe,
zbiranje podatkov na terenu,
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posredovanje informacij o ponudbi območja turistom po e-pošti, telefonsko in na
sedežu TIC-a ter kontaktiranje s ponudniki in turističnimi društvi ter vodniki,
zagotavljanje zadostnega promocijskega materiala na TIC-u,
izvajanje pomoči in svetovanje obiskovalcem TIC-a.

Na TIC-U brezplačno ponujamo tudi številno predstavitveno gradivo v slovenskem in tujih
jezikih.

2.3.2 Izvajanje promocije (samostojno ali v partnerstvu z ostalimi občinami)



















oglaševanje prireditev med letom v tedniku Panorama in v Bistriških novicah, v
Bistriškem informatorju ter na Radiu Rogla, Radiu Štajerski val, Radiu 1, Radiu
Maribor, Radio Si in Radiu Ptuj,
oglaševanje turistične ponudbe kraja v reviji Lupa in počitniški prilogi Slovenske
počitnice 2017 (Tednik Ptuj),
predstavitev Slovenske Bistrice v publikaciji The Slovenia book – Top 100
destinations,
predstavitev prireditve Praznični december na mestnem trgu (obširnejši pregled in
predstavitev dogodkov) v oddajah na Radiu Maribor, Štajerski val, Radiu Si, Bistriški
informator, Tednik Panorama, Bistriške novice…,
priprava člankov za strokovne revije o vinu, s predstavitvijo področja in poudarkom
na vinu Ritoznojčan PTP,
ažuriranje podatkov in ponatis predstavitvenega gradiva (V objemu Pohorja – v slov.,
angl. in nem. jeziku, Ritoznojčan PTP – v slov. in angl. jeziku),
izvajanje turistične promocije območja na vseh domačih prireditvah, poleg tega pa še
na: sejmu Alpe Adria Turizem in prosti čas 2017 v Ljubljani, MOS-u v Celju, Akademija
Franja,
sodelovanje pri predstavitvi bistriškega turizma na hrvaškem otoku Murter (v mestu
Murter in Tisno), ki je potekala 27. in 28. 7. 2017,
izvajanje promocijskih aktivnosti v partnerstvu z ostalimi občinami in v okviru
turistične destinacije Maribor Pohorje,
sodelovanje pri projektu Turistične zveze Slovenije (Moja dežela – lepa in
gostoljubna),
posodobitev spletne strani www.tic-sb.si in dodajanje novih aktualnih vsebin ter
izvajanje aktivnosti za spodbuditev obiska spletne strani (novice, aktualno dogajanje,
posodobitev podatkov…) ter facebook TIC (FB profil TIC-a spremlja 2592 uporabnikov,
kar je 10,2 % več sledilcev kot v letu 2016),
predstavitev turistične ponudbe kraja na spletni strani www.tic-sb.si v angleškem
jeziku,
prodaja vstopnic preko spleta – www.mojekarte.si,
oglaševanje ponudbe območja na spletni strani www.tic-sb.si, www.slovenia.info
priprava vsebin za Info table,
sodelovanje z Info točko (fotografiranje).
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2.3.3 Razvoj novih turističnih programov
V letu 2017 smo pričeli z izvajanjem čezmejnega projekta Živa coprnija, v okviru katerega
bomo ob osnovnem cilju – možnih oblikah aktivnega ohranjanja bajeslovne dediščine in s
tem posredno tudi ohranjanja drugih oblik naravne in kulturne dediščine – pripravili vsebine
za novi inovativni kulturno-turistični produkt. Projekt bo zaključen novembra 2019.
Sodelovali smo tudi pri razvoju novih turističnih programov v okviru projekta EnjoyHeritage,
ogledu dobre prakse interpretacije in izobraževanju o možnih novih načinih interpretacije
naravne in kulturne dediščine, ki je potekalo v okviru projekta.
Tudi v letu 2017 smo skupaj z Zavodom za kulturo Slovenska Bistrica sodelovali pri izvedbi
programov pedagoških delavnic, namenjenih najmlajšim. Gre za lika grajske varuške Nane in
Pozelenelega škrata, ki otrokom na drugačen, igriv, a še vedno poučen in vzgojen način
približa grajske zbirke, sam grad, po potrebi pa tudi drugo naravno in kulturno dediščino ter
znamenitosti krajev na področju občine. Nadaljevali smo tudi z delavnicami v okviru grajske
učne ure, kjer se udeleženci seznanjajo z delom pravljičarja Jožeta Tomažiča.
Tabela 2-9: Učne ure in delavnice v letu 2017
06. 04. 2017 - Učna ura (lik grajske učiteljice)
12. 04. 2017 - Učna ura (lik grajske učiteljice)
11. 05. 2017 - Pozeleneli grajski škrat in 2 izvedbi Učne ure (lik grajske učiteljice)
24. 05. 2017 - Učna ura (lik grajske učiteljice) – 2 izvedbi
02. 06. 2017 - Učna ura (lik grajske učiteljice)
12. 06. 2017 - Pozeleneli grajski škrat – 2 izvedbi
13. 06. 2017 - Učna ura (lik grajske učiteljice) – 2 izvedbi
22. 06. 2017 - Učna ura (lik grajske učiteljice)
02. 10. 2017 - Učna ura (lik grajske učiteljice) – 2 izvedbi
03. 10. 2017 - Učna ura (lik grajske učiteljice) – 2 izvedbi
06. 10. 2017 - Učna ura (lik grajske učiteljice) – 3 izvedbe
18. 10. 2017 - Učna ura (lik grajske učiteljice) – 2 izvedbi
25. 10. 2017 - Učna ura (lik grajske učiteljice)
07. 11. 2017 - Pozeleneli grajski škrat
15. 11. 2017 - Učna ura (lik grajske učiteljice) – 2 izvedbi

2.3.4 Organiziranje in izvedba prireditev ter moderiranje na prireditvah
Prireditve imajo velik vpliv na krepitev lokalne identitete, kakovost življenja ter gospodarski
razvoj (vključevanje različnih subjektov), saj privabljajo številne obiskovalce od blizu in daleč.
V letu 2017 smo nadaljevali z organiziranjem in izvedbo že tradicionalnih javnih prireditev, ki
smo jim dodajali nove vsebine z namenom popestritve turistične ponudbe območja.
Ključnega pomena za kvalitetno izvedbo prireditev v prihodnje pa je, da bi pri izvedbi
prireditev sodelovali vsi relevantni akterji na tem področju (Zavod za kulturo, turistična
društva, klub študentov, kulturno umetniška društva, športna društva, posamezni gostinci…)
in ne samo RIC, kar pa je v praksi precej težko realizirati.
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V letu 2017 smo organizirali in izvedli naslednje javne prireditve:

Pustni sprevod po mestnih ulicah
28.2.2017 smo organizirali in izvedli tradicionalno pustno prireditev, na kateri so
sodelovale posamezne in skupinske maske OŠ Pohorskega odreda, 2. osnovne šole, OŠ
Minke Namestnik Sonje in skupine vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica. V sprevodu
sta sodelovali tudi dve godbi na pihala (KUD Janko Živko Poljčane in Frajhajmska godba na
pihala) ter posamezne družinske maske.
Skupinske maske, ki so sodelovale v sprevodu, smo podrobneje predstavili tudi prek
ozvočenja. Tudi tokrat smo vse maske, ki so sodelovale, nagradili. Spodbuditi namreč
želimo skupno ustvarjanje otrok, ki so v sodelovanju z mentorji ustvarili zares izvirne
maske, in ne tekmovalnosti. V sprevodu je sodelovalo okoli 1500 udeležencev.
Pohod skozi Bistriški vintgar ob prazniku občine
V mesecu marcu (11. 3. 2017) smo v sodelovanju s Planinskim društvom Slovenska Bistrica
pripravili tradicionalni pohod skozi Bistriški vintgar ob prazniku občine.
Srečanje turističnih podmladkov
11. prireditev Tkanje prijateljstva z nitkami turizma smo organizirali in jo izvedli 1. 6. 2017 v
središču mesta (na Trgu svobode v Slovenski Bistrici). Predstavilo se je 15 različnih
nastopajočih, ki so nam predstavili 14 različnih raziskovalnih nalog. Sodelovali so turistični
podmladki iz osnovnih šol, srednje šole in vrtcev, ki delujejo na območju občin Slovenska
Bistrica, Oplotnica, Makole in Poljčane. Srečanje ni tekmovalnega značaja. Gre za
spoznavanje in raziskovanje domačega okolja, izmenjavo mnenj in izkušenj, predvsem pa
prijetno druženje mladih, ki jih vežejo skupni interesi. Mladi so se predstavljali na stojnici, z
odrsko uprizoritvijo, glasbenim, pevskim ali plesnim nastopom in raziskovalno nalogo.
Podobe bistriških domačij
8. in 9. 9. 2017 je v Bistriškem gradu potekala prireditev Podobe bistriških domačij, ki že 21
let uspešno povezuje podeželje z mestom, s svojo ponudbo pa želi doprinesti k večji
kvaliteti življenja, tako na podeželju, kakor tudi v mestu. Kot vsa leta doslej, so
organizatorji tudi tokrat prepletli bogato dediščino kmetijstva in turizma, lokalno
kulinariko, vinogradništvo, čebelarstvo, predstavili stare obrti in običaje, pripravili nastope
ljudskih godcev in pevcev, turistična društva so se pomerila v šaljivih igrah, obiskovalci so
se lahko s turističnim vlakcem popeljali do bližnjih kmetij, si ogledali turistične
znamenitosti, na kmečki tržnici pa se je bilo mogoče oskrbeti s pridelki in izdelki iz
lokalnega okolja. Pri prireditvi je RIC sodeloval kot soorganizator, glavni organizator
prireditve pa je bila Občina Slovenska Bistrica.
Prvi dan prireditve je bil namenjen predvsem vrtcem in šolam, za katere so bile
pripravljene posebne ustvarjalne delavnice in strokovnim srečanjem. Tako je bila
organizirana okrogla miza »Podjetništvo na podeželju – oblikovanje tržno zanimivih
integralnih produktov na podeželju«, na kateri so sodelovali strokovnjaki z različnih
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področij.
V letošnjem letu smo uvedli tudi nekaj novosti. Ves petek je bil namenjen srečanju
rokodelcev. Potekal je namreč Rokodelski praznik, ki ga je pripravila Rokodelska zadruga
Slovenije. V petek popoldan je potekal Vinski viteški turnir, večer pa je bil posvečen vinskokulinaričnemu dogodku, na katerem so potekale strokovno vodene degustacije in
predstavitve bistriških vinogradnikov in kulinaričnih ponudnikov.
Sobotno dogajanje pa smo povezali s prireditvijo za najmlajše - praznovanjem Miške Fride,
ki je tako že teden dni pred dogodkom pripravila ustvarjalne in zabavne delavnice za
najmlajše in družine.
V obeh dneh si je prireditev ogledalo veliko obiskovalcev iz domače občine, veliko število
pa jih je prišlo tudi od drugod.
Martinovanje
V sodelovanju z Društvom vinogradnikov Ritoznoj Slovenska Bistrica in Zadrugo Konzorcij
Ritoznojčan smo 11. 11. 2017 organizirali Martinovanje, ki je potekalo v središču mesta –
na Trgu svobode. Vse je bilo v znamenju Ritoznojčana, zato so se poleg društva predstavili
tudi posamezni vinogradniki, pripravili pa smo tudi poseben kulturni program z
blagoslovom mladega vina in nastopi ljudskih pevcev, godcev in folkloristov. Za zabavo sta
poskrbeli glasbeni skupini. Prireditve se je udeležilo tudi veliko število obiskovalcev.
Miklavževanje
5. 12. 2017 je v Slovenski Bistrici potekalo že 7. Miklavževanje. Prireditev je potekala na
zunanjem dvorišču Bistriškega gradu. V programu je nastopila Otroška folklorna skupina OŠ
Partizanska bolnišnica Jesen, Tinje. Nato je otroke nagovoril sv. Miklavž, ki je prišel v
spremstvu snežink in nagajivega parklja in jih tudi tokrat obdaril z okusnimi mandarinami.
Veseli december v Slovenski Bistrici
Med 20. in 31. 12. 2017 je potekala prireditev Veseli december v Slovenski Bistrici. Trg
svobode so tudi tokrat praznično okrasili otroci bistriških vrtcev in šol. Prireditve so bile
namenjene širšemu krogu obiskovalcev in različnim generacijam. Dogodek je letos prvič
potekal v več delih, in sicer od 20. do 22. 12., od 27. do 29. 12. in nato še 31. 12. 2017.
Potekal je Božični sejem s številnimi sejmarji, ki so svojo ponudbo prilagodili prazničnemu
času, najrazličnejši nastopi skupin in posameznikov iz občine Slovenska Bistrica - koncerti
bistriških glasbenih skupin, plesni in drugi nastopi, predstavitve… 20. 12. je potekala
prireditev »V pričakovanju dedka Mraza«, s katero smo razveselili najmlajše obiskovalce, ki
jim je praznični decembrski čas še posebej namenjen. V sodelovanju z društvom Fridina
mišnica smo pripravili obisk dedka Mraza s spremstvom, ki je na koncu otroke obdaril z
bomboni. V programu so nastopili učenci OŠ Pohorskega odreda, 2. Osnovne šole in OŠ
Minke Namestnik Sonje, program pa sta povezovali Miška Frida in Škratovka Julka. Tudi
letos je 31. 12. na Trgu svobode potekalo »Silvestrovanje na prostem«, in sicer od 22.30 do
02. ure. Nastopila je glasbena skupina Pajdaši.
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Tabela 2-10: Moderiranje na prireditvah
06. 01. 2017: Akademija ob spominskem dnevu Občine Slovenska Bistrica
07. 01. 2017: Spominska komemoracija na bojišču Pohorskega bataljona pri Treh žebljih
19. 01. 2017: Odprtje prostorov podjetja RECOSI
20. 01. 2017: Županov sprejem za prostovoljce
28. 02. 2017: Predstavitev posameznih in skupinskih pustnih mask na pustni povorki
11. 03. 2017: Akademija ob prazniku občine Slovenska Bistrica
21. 03. 2017: Kreativni podjetniški večer z Matijo Goljarjem
21. 04. 2017: Prireditev ob Svetovnem dnevu zemlje
22. 04. 2017: Festival miru 2017 in 10. Šarhov pohod po poteh Pohorskega bataljona
04. 05. 2017: Dobrodelni koncert Lions kluba Slovenska Bistrica
01. 06. 2017: 11. Srečanje turističnih podmladkov
14. 06. 2017: Županov sprejem za bistriške športnike in športne delavce
19. 06. 2017: Županova petica
16. 07. 2017: Sprejem za udeležence Gasilske olimpijade
19. 08. 2017: Svečana parada ob 145-letnici PGD Slov. Bistrica
27. 08. 2017: 12. Kolesarski vzpon na Tri kralje
08. in 09. 09. 2017: Otvoritvena slovesnost in drugi dogodki v okviru prireditve Podobe bistriških domačij
16. 09. 2017: 6. Fridin rojstni dan (prireditev za otroke)
19. 09. 2017: Županov sprejem za Klemna Prepeliča
05. 10. 2017: Koncert učiteljev Glasbene šole Slov. Bistrica
27. 10. 2017: Osrednja občinska komemoracija
08. 11. 2017: Sprejem za Vokalno skupino Vivere
11. 11. 2017: Martinovanje
23. 11. 2017: Direktor leta
03. 12. 2017: Prireditev ob prižigu prazničnih lučk
05. 12. 2017: Miklavževanje
05. 12. 2017: Ura sreče – tradicionalni dogodek invalidskih društev in organizacij
06. 12. 2017: Tradicionalni koncert Big banda Slovenska Bistrica
20. – 22. 12. 2017: Veseli december v Slovenski Bistrici – 1. del
21. 12. 2017: Županov sprejem za ravnatelje in direktorje javnih zavodov
27. – 29. 12. 2017: Veseli december v Slovenski Bistrici – 2. del
31. 12. 2016: Županov nagovor na Silvestrovanju na prostem

2.3.5 Skupne novinarske konference in druge promocijske aktivnosti
V letu 2017 smo nadaljevali z organizacijo skupnih novinarskih konferenc, na katerih so lahko
organizatorji predstavili svoje prireditve in o njih podrobneje seznanili novinarje, ki so nato o
njih poročali. S tem je bilo vzpostavljeno dobro sodelovanje novinarjev in organizatorjev,
boljša informiranost in lažje posredovanje informacij o dogodkih (na enem mestu). V letu
2017 so potekale 3 skupne novinarske konference, in sicer pred vsakim pomembnejšim
prireditvenim obdobjem.
Z dopisništvom Radia Maribor smo sodelovali pri oddajah Radia Maribor in radijskih
oglašanjih s terena ter predstavitvah krajevnih skupnosti in različnih dogodkov na Bistriškem.
Predstavitve dogodkov in drugih aktivnosti RIC pa smo predstavili tudi v posebnih rubrikah
Radia Štajerski val, Radia SI, Radia Maribor, Radia Rogla, Tednika Panorama in Bistriških
Novic.
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2.3.6 Tržna dejavnost
Tržna dejavnost poteka v okviru TIC in se nanaša na:
 prodajo vstopnic za različne dogodke,
 prodajo zemljevidov, knjig, vodnikov in drugih publikacij,
 prodajo turističnih spominkov,
 organiziranje turističnih programov,
 uvajanje novih spominkov in promocijskih prodajnih artiklov.
Prodaja v TIC-u:
 Izdelki I feel Slovenija: majice, flaške, spominski kozarčki in žličke, skodelice, magneti,
obeski za ključke, silikonske zapestnice, tatuji, zastavice, šali, leseni metuljčki, leseni
uhani;
 Izdelki domače obrti in spominki: izdelki Zadruge DUO (Bistriška čaša, dvorihnik,
prašiček, vrelna veha), keramični lončki Slovenska Bistrica – v objemu Pohorja, majice
Slovenska Bistrica, eko vrečke Slovenska Bistrica, magneti Slovenska Bistrica,
razglednice Slovenska Bistrica, sestavljanka Medved Lovro;
 zemljevidi: izletniške karte, turistična karta Slovenske Bistrice z opisi naravnih in
kulturnih znamenitosti ter kakovostnimi fotografijami, otroški zemljevid Medved
Lovro raziskuje Slovenijo; stenski zemljevid – Medved Lovro;
 knjige in zborniki: Bistriški zbornik, Pragersko skozi čas, Ozkotirna železniška proga,
Poljčane, Med Pohorjem in Dravinjskimi goricami, Pravljično Pohorje, S knjigo na
oder, Slovenija – dežela navdiha, Pohorje, »Slovenija danes« v angleškem in
nemškem jeziku;
 prodaja vstopnic prek spletne strani www.mojekarte.si: v letu 2017 smo prodali 20
vstopnic za različne dogodke,
 prodaja vstopnic za prireditve, ki so potekale na področju občine:
-

-

predstave: Moška copata, Še vedno mame, Čaj za dve, Taksi, 50 odtenkov
njive, Marš v tri…sto narodnih (več ponovitev), Tvoj bodoči bivši mož, Če bi bil
jaz predcednik, Fotr, Reporter Milan-Ljubi žabara!, glasbena predstava Don
Kihot, gledališki abonma KUD Štefan Romih Črešnjevec;
vodene degustacije bistriških vin (v sklopu Podob bistriških domačij);
koncerti: Dan ljubezni, 6. dobrodelni koncert Lions kluba Slovenska Bistrica,
Bistriška noč ljubezni.

2.3.7 Projekti na področju turizma


Živa coprnija! – čezmejni projekt, katerega glavni cilj je aktivno ohranjanje
bajeslovnega izročila Pohorja in Istre, krepitev čezmejnega sodelovanja, prenosa
znanj, izkušenj in dobrih praks. Projekt bo temeljil na razvoju edinstvenega skupnega
čezmejnega kulturno-turističnega produkta na osnovi predstavitve bajeslovne
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dediščine. RIC sodeluje kot vodilni partner v projektu. Trajanje projekta: 1. 8. 2017 –
30. 9. 2019.
Enjoyheritage – sodelovanje pri projektu, katerega namen je vzpostaviti organiziran
sistem prikaza bogate naravne in kulturne dediščine območja obiskovalcem in
lokalnemu prebivalstvu v obliki vodenih interpretacijskih in doživljajskih programov.
Projekt vodi Občina Slovenska Bistrica.
Pohorka – Vizija Pohorje 2030 - sodelovanje pri pripravi projekta, v okviru katerega
se bo s projektnimi aktivnostmi postavilo in nadgradilo infrastrukturo, ki usmerja
obisk na manj ranljiva območja in nudilo interpretacijo o izjemni naravni dediščini,
Natura 2000 območjih in kulturni dediščini območja. Cilj projekta je poiskati rešitve za
trajnostni razvoj Pohorja, ki bo hkrati zagotavljal izboljšanje stanja naravovarstveno
visoko vrednih območij in usmerjal prostočasne aktivnosti v naravi. Projekt čaka na
odobritev. RIC bo sodeloval kot projektni partner.
Promocijsko degustacijski prostor VTC 17 – projekt v okviru LAS Dobro za nas. V
okviru projekta, za katerega se še čaka odobritev, bo RIC kot projektni partner
izvedel postavitev usmerjevalne turistične signalizacije za območje vinsko turistične
ceste VTC 17, ki leži v občini Slovenska Bistrica in se povezal z delom v občini RačeFram.
Sodelovanje pri prijavi na Javni razpis TZS za sofinanciranje prireditev, na katerega
smo prijavili prireditev Podobe bistriških domačij.

Več informacij o projektih je v Prilogi.

2.3.8 Sodelovanje z Medobčinsko turistično zvezo Slovenska Bistrica in Zadrugo Konzorcij
Ritoznojčan
a) Sodelovanje z Medobčinsko turistično zvezo Slovenska Bistrica
Medobčinska turistična zveza Slovenska Bistrica (v nadaljevanju MTZ) deluje na območju
občin Slovenska Bistrica, Oplotnica, Poljčane in Makole in povezuje turistična in kmetijska
društva ter posameznike, ki delujejo na področju ohranjanja kulturne dediščine. Ti s svojim
zavzetim delom skrbijo za ohranjanje prostovoljstva v Sloveniji in organizirajo najrazličnejše
dogodke v mestu in okolici. V letu 2017 je RIC Slovenska Bistrica aktivno sodeloval z
Medobčinsko turistično zvezo Slovenska Bistrica ter z društvi, ki delujejo pod njenim
okriljem.
Predsedniku MTZ Slovenska Bistrica, g. Leopoldu Turku smo zagotovili pomoč pri tajniških in
drugih opravilih in mu na ta način olajšali delo in vodenje zveze. Sodelujemo pri organizaciji
in izvedbi številnih dogodkov ter skrbimo za koordinacijo med društvi. Poskrbeli smo za
udeležbo članov MTZ na sejmu Alpe Adria turizem in prosti čas 2017, Cvetnem petku v
Slovenski Bistrici, dnevih slovenskega turizma v Kranjski Gori, idr. Sodelovali smo pri
medobčinskemu srečanju turističnih podmladkov »Z nitkami turizma tkemo nitke
prijateljstva«, predstavitvi Občine Slovenska Bistrica na otoku Murter, Podobah bistriških
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domačij, akciji ocenjevanja urejenosti okolja Zlata vrtnica 2017 ter se udeležili različnih
dogodkov, ki so jih organizirala posamezna društva MTZ, ŠTZ in TZS.
Sodelovali smo pri prijavah na razpise na ravni občin Slovenska Bistrica, Makole, Poljčane in
Oplotnica ter pri prijavi na razpis TZS za sofinanciranje prireditev turističnih društev.
V okviru zveze skrbimo za dobro sodelovanje s Štajersko turistično zvezo in Turistično zvezo
Slovenije, posredovanje informacij iz strani Štajerske turistične zveze ter Turistične zveze
Slovenije, društva obveščamo o razpisih na ravni Občine ter na državnem nivoju (STO).
Prisotni smo na rednih sejah Upravnega odbora MTZ Slovenska Bistrica, na posvetih in
srečanjih, ki jih organizirata ŠTZ in TZS. Na ta način lahko pomagamo pri realizaciji skupnih
aktivnosti in želja turističnih društev.
Skrbimo za reden vnos podatkov na portalu www.tzs.link, ki deluje pod okriljem Turistične
zveze Slovenije (prijave na posvete in sejme, vnos prostovoljnih ur, idr.) kakor tudi za FB
profil MTZ Slovenska Bistrica, na katerem objavljamo dogodke, ki jih prirejajo turistična
društva in tako skrbimo za njihovo dodatno promocijo.
b) Sodelovanje z Zadrugo Konzorcij Ritoznojčan
V letu 2017 smo zagotovili pomoč pri tajniških opravilih tudi Zadrugi Konzorcij Ritoznojčan (v
nadaljevanju Konzorcij). V Konzorcij je včlanjenih 13 vinogradnikov, ki pridelujejo glavnino
grozdja in vina v Občini Slovenska Bistrica.
Glavni cilj Konzorcija je zvišanje prepoznavnosti vina Ritoznojčan PTP in ostalih
slovenjebistriških vin, obogatitev turistične ponudbe kraja in zvišanje kulture pitja vina. S
povezovanjem vinogradnikov je tako zagotovljena tudi stalna ponudba bistriških vin na
prireditvah v organizaciji RIC-a.
V letu 2017 smo poskrbeli za dodatno medijsko izpostavljenost vina Ritoznojčan PTP
(predstavitev v oddaji 'Na lepše' na Radiu SI, predstavitev prireditve Martinovanje, ki jo
organiziramo skupaj s Konzorcijem in Društvom vinogradnikov Ritoznoj, in vina Ritoznojčan
PTP na Radiu SI in Radiu Maribor, idr.). Postavljeni sta tudi dve novi tabli Podpohorska
vinsko-turistična cesta na državnih cestah.
Pomagamo pri organizaciji sejemskih nastopov in pripravi promocijskega materiala za
potrebe sejmov. Skrbimo za posredovanje informacij o zanimivih dogodkih, organiziranih s
strani članov ter urejamo facebook profil Ritoznojčan. Udeležujemo se rednih sestankov
članov Konzorcija.
V lanskem letu so se člani Konzorcija udeležili številnih dogodkov kot so:
 v Občini Slovenska Bistrica: Cvetni petek, Postavitev klopotca, Podobe bistriških
domačij, Mošt in kostanji, Martinovanje, Božični sejem na Trgu svobode v Slovenski
Bistrici;
 v Sloveniji: Vinske prireditve v Ljubljani, Festival vina in čokolade v Podčetrtku, Festival
Sauvignona na Ptuju, Salon Traminec, MOS Celje, Festival Lent, idr.
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V pisarni Turistično informativnega centra skrbimo za vinski kotiček, v katerem so
predstavljena vina naših vinogradnikov ter za zadostno število promocijskega materiala. Na ta
način lahko naključne obiskovalce seznanimo s ponudbo naših vinogradnikov.

2.4 Razvoj podeželja
Podeželje nudi veliko poslovnih priložnosti, ki zahtevajo nova znanja in drugačno delovanje,
ki bo utemeljeno na znanju in informacijah, na podjetnosti in inovativnosti, kakovosti in
odličnosti s pridihom avtentičnosti in povezanosti.
V letu 2017 smo na področju razvoja podeželja zasledovali naslednje cilje:




spodbujanje ustvarjanja dodatnih virov dohodkov in zaposlitev na podeželju;
povečanje informiranosti prebivalcev na podeželju;
vzpostavitev povezav in izboljšanje trženja.

Aktivnosti na področju razvoja podeželja smo usmerjali k izvajanju informiranja, svetovanja
ter drugih podpornih storitev nosilcem kmetijskih gospodarstev, mladim, podjetjem ter
potencialnim podjetnikom in so se nanašale na:





upravljanje lokalne akcijske skupine;
pripravo in izvajanje projektov;
upravljanje spletne tržnice Jemdomace.si;
upravljanje Učne kuhinje.

2.4.1 Upravljanje lokalne akcijske skupine
V začetku septembra 2015 je bila podpisana Partnerska pogodba o ustanovitvi in o delovanju
lokalne akcijske skupine (LAS) Dobro za nas za programsko obdobje 2014-2020. Lokalna
akcijska skupina predstavlja razvojno partnerstvo s ciljem pospeševanja razvoja podeželja na
območju štirih občin, in sicer: Makole, Poljčane, Rače-Fram in Slovenska Bistrica. Na
ustanovni seji je bil Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica izbran in potrjen za
vodilnega partnerja LAS.
Vodilni partner je član LAS, ki zastopa LAS v upravnih in finančnih zadevah. Biti mora
kadrovsko, finančno in upravno sposoben voditi LAS in zagotavljati operativno delo LAS.
Organom LAS nudi prostorsko, logistično, administrativno in tehnično podporo za delovanje,
informira člane LAS o sovjem delu ter skrbi za krepitev akterjev za razvoj in izvajanje operacij.
Med LAS in vodilnim partnerjem je vzpostavljeno pogodbeno razmerje, iz katerega izhaja
tudi obseg nalog in finančno ovrednotenje.
V novi finančni perspektivi je za območje LAS na voljo približno milijon in pol evrov, ki jih
nudita Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP) in Evropski sklad
za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR). Omenjena sklada imata tudi vsak svoja pravila, ki
jih je, za uspešno črpanje evropskih sredstev, potrebno upoštevati.
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Sredstva so dosegljiva na podlagi izdelane in s strani koordinacijskega odbora CLLD potrjene
Strategije lokalnega razvoja. Odločbo o potrditvi Strategije lokalnega razvoja za programsko
obdobje 2014-2020 ter delovanju LAS Dobro za nas, pripravljene s strani RIC kot vodilnega
partnerja LAS, smo prejeli 28.9.2016.
Po prejeti odločbi so bile naše aktivnosti usmerjene v pripravo in objavo javnih pozivov za
sklada EKSRP in ESRR. Konec januarja 2017 smo zaprli 1. javna poziva za izbor operacij,
sofinanciranih iz sklada EKSRP in sklada ESRR. Na naslov vodilnega partnerja je prispelo
skupaj 20 vlog, od tega 17 vlog za sofinanciranje iz sklada EKSRP in 3 vloge za sofinanciranje
iz sklada ESRR. Ocenjevalna komisija je najprej preverila administrativno popolnost vlog, po
dopolnitvah pa je potekalo ocenjevanje prispelih vlog.
Ocenjevalna komisija je pripravila poročilo o ocenjevanju vlog, ki ga je predstavila
Upravnemu odboru LAS Dobro za nas. Upravni odbor je, glede na razpoložljiva sredstva in
prejeto število točk, sprejel sklep o potrditvi osmih vlog. Vodilni partner je v spletno
aplikacijo e-kmetija ter na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
(v nadaljevanju ARSKTRP) v dokončno potrditev poslal 7 vlog, ki bodo predvidoma
sofinanciranje iz sklada EKSRP, na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pa je
poslal eno vlogo, ki bo sofinancirana iz sklada ESRR.
Do konca leta 2017 sta bili potrjeni dve operaciji, sofinancirani iz sklada EKSRP ter ena
operacija, sofinancirana iz sklada ESRR. Trenutno čakamo na potrditev še petih operacij, ki so
v pregledovanju na ARSKTRP.
V okviru podukrepa 19.4: "Podpora za tekoče stroške in stroške animacije" smo v letu 2017
izvajali naslednje aktivnosti:















priprava in izvedba štirih delavnic na terenu na temo "Predstavitev 1. javnega poziva
za izbor operacij sofinanciranih iz skladov EKSRP in ESRR" (januar);
priprava in izvedba štirih sej Upravnega odbora LAS (januar, marec, maj, september);
priprava in izvedba dveh korespondenčnih sej Upravnega odbora LAS (julij in
september);
priprava in izvedba petih sej ocenjevalne komisije LAS (januar, februar, marec-2x,
maj);
priprava in izvedba seje Nadzornega odbora LAS (december);
priprava in izvedba 3. skupščine LAS (junij);
vnos predlaganih operacij v spletno aplikacijo e-kmetija (april - maj);
posredovanje operacije v dokončno potrditev na MGRT in MKGP (maj);
dopolnjevanje in razjasnitve posredovanih vlog (avgust, september, oktober);
priprava in prijava operacij sodelovanja "Zgodbe rok in krajev" in "Jem drugače - jem
domače" (februar - julij);
izvajanje aktivnosti v okviru operacije sodelovanja "Zgodbe rok in krajev" (september
- december);
udeležba na sestankih, v organizaciji MKGP, MGTR, ARSKTRP in DRSP;
udeležba na 4. Slovenskem podeželskem parlamentu v Novem mestu;
priprava besedila za 2. javni poziv za izbor operacij, sofinanciranih iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj;
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preučitev sprememb zakonodaje (predvsem Uredba CLLD/Lokalni razvoj, ki ga vodi
skupnost);
priprava poročil ter načrta letnih aktivnosti ter za MKGP in MGRT;
urejanje spletne strani www.lasdobrozanas.si;
promocija in animacija območja LAS (objave v tiskanih medijih, na radiu in preko
spleta).

Za zgoraj navedene aktivnosti je vodilni partner v letu 2017 pripravil ter na ARSKTRP
posredoval tri zahtevke za povračilo stroškov, ki se nanašajo na tekoče stroške in animacijo.
Prvi zahtevek, v vrednosti 13.335,06 EUR smo vložili v aprilu, drugega, v vrednosti 16.472,67
EUR v avgustu, tretjega, v vrednosti 12.292,27 EUR pa v decembru. Na izplačila vseh treh
zahtevkov še vedno čakamo.
V letu 2017 smo v okviru upravljanja Zadruge LAS Dobro za nas izvedli naslednje aktivnosti:


priprava pogodbe o prenosu pravnih obveznosti iz Zadruge LAS Dobro za nas na LAS
Dobro za nas (november).

2.4.2 Priprava in izvajanje projektov
Z razvojem podeželja je RIC povezan na dva načina – kot upravljavec lokalne akcijske skupine
Zadruga LAS – Dobro za nas ter kot izvajalec lastnih projektov s področja razvoja podeželja.

a) Izvajanje projekta spodbujanja lokalne samooskrbe Oskrbimo LAS – dobro za nas
Projekt Oskrbimo LAS – dobro za nas se neprekinjeno izvaja vse od leta 2013 in velja za
enega ključnih projektov spodbujanja lokalne samooskrbe na bistriškem in širše v Podravju.
Temeljni namen omenjenega projekta je tudi v letu 2017 ostal enak: podpirati in zvišati
stopnjo pridelave in potrošnje lokalnih pridelkov. Cilji, ki smo jih tudi v letu 2017 želeli doseči
v okviru projekta, so naslednji:
-

spodbuditi pridelavo lokalno pridelane hrane (pridelkov in izdelkov) na bistriškem,

-

prebivalstvo osveščati o prednostih kakovostne lokalno pridelane hrane,

-

lokalnim pridelovalcem nuditi podporo pri trženju njihovih pridelkov, istočasno pa
lokalnemu prebivalstvu ter javnim zavodom na bistriškem približati kakovostno lokalno
pridelano hrano, ob tem pa poiskati tudi možnosti za promocijo in trženje lokalnih
pridelkov izven meja lokalne akcijske skupine.

Projekt Oskrbimo LAS – dobro za nas je tudi v letu 2017 izvajal RIC Slov. Bistrica. Projekt se
vsebinsko izvaja po 2 poteh:
1) promocija zviševanja stopnje lokalne samooskrbe v javnih zavodih;
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2) promocija zviševanja stopnje lokalne samooskrbe med širšim prebivalstvom –
upravljanje spletne tržnice Jemdomace.si

Na področju promocije in zviševanja stopnje lokalne samooskrbe v javnih zavodih so bile v
letu 2017 izvedene naslednje aktivnosti:
-

sodelovanje z lokalnimi pridelovalci glede obveščanja o razpoložljivih lokalnih pridelkih,

-

obveščanje javnih zavodov o dostopnih lokalno pridelanih pridelkih in izdelkih,

-

promoviranje uvajanja dodatnih lokalnih pridelkov v ponudbo pridelkov in izdelkov, ki jih
javni zavodi že sedaj naročajo,

-

podaljšanje veljavnih okvirnih sporazumov o dobavi lokalnih pridelkov z javnimi zavodi, s
katerimi že sodelujemo,

-

pogovori glede možnega sodelovanja (dobave lokalnih pridelkov) s preostalimi javnimi
zavodi na bistriškem.

Na področju upravljanja spletne tržnice Jemdomace.si so bile v letu 2017 izvedene
naslednje aktivnosti:
-

koordinacija z lokalnimi pridelovalci glede dobave, logistike in prodaje preko spletne
tržnice Jemdomace.si,

-

sodelovanje z lokalnimi pridelovalci glede promocije njihovih pridelkov ter izvajanje same
promocije,

-

nudenje informacij lokalnim pridelovalcem s področja sprememb zakonodaje, ki ureja
pridelavo in prodajo lokalnih živil (registracija dopolnilnih dejavnosti, e-računi, davčne
blagajne ...),

-

vključevanje novih lokalnih pridelovalcev v ponudbo spletne tržnice (Fruštek, HP Hibrid,
kmetija Pri omi Neži, kmetija Vidnar, kozjereja in sirarstvo Frešer).

Poslovanje spletne tržnice jemdomace.si
Primerjava poslovanja spletne tržnice med letoma 2016 in 2017 kaže, da se je število skupnih
naročil povečalo za približno 32 %. Skupni promet pa se je v istem obdobju povečal za 39 %.
Naročila zavodov so se leta 2017 v primerjavi z letom 2016 povečala za 18.818,04 € oziroma
za 63 %. Zavodi s katerimi smo sodelovali v letu 2017 so: OŠ Pohorskega odreda Slov.
Bistrica, 2 .OŠ Slovenska Bistrica, OŠ Gustava Šiliha Laporje, OŠ Antona Ingoliča Sp. Polskava,
Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane in Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica.
Ponosni smo na dejstvo, da tako naročila kot promet spletne tržnice v zadnjih nekaj letih
vztrajno raste.
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Tabela 2-11: Primerjava poslovanja spletne tržnice v letu 2016 in 2017
NAROČILA IN PROMET 2016 in 2017

Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
September
Oktober
November
December
Skupaj

Vrednost
prodaje
preko
spleta
(v €)

Vrednost
prodaje
javnim
zavodom
(v €)

Vrednost
prodaje
javnim
zavodom
(v €)

Znesek
skupaj (v €)

Znesek
skupaj (v €)

Število
naročil

Število
naročil

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

49

100

1.047,32

1.933,42

2.286,40

4.076,20

3.333,72

6.009,62

53

92

1.271,33

1.377,87

3.022,20

4.908,85

4.293,53

6.286,72

67

102

1.370,99

1.385,28

2.389,20

2.853,30

3.760,19

4.238,58

52

103

1.046,99

1.482,97

3.005,10

5.410,70

4.052,09

6.893,67

57

87

1.251,50

1.267,76

2.084,35

3.749,35

3.335,85

5.017,11

51

73

1.465,04

910,85

3.398,35

4.444,99

4.863,39

5.355,84

36

31

532,70

379,35

1.819,00

2.929,60

2.351,70

3.308,95

27

51

312,55

713,80

0,00

339,47

312,55

1.053,27

71

69

1.030,06

1.350,33

0,00

1.186,63

1.030,06

2.536,96

80

70

1.530,70

904,95

4.695,04

5.515,27

6.225,74

6.420,22

89

68

2.397,45

897,14

3.085,80

4.958,57

5.483,25

5855,71

100

119

2.557,10

2.125,04

3.934,00

8.164,55

6.491,10

10.289,59

732

965

15.813,73

14.728,76

29.719,44

48.537,48

45.533,17

63.266,24

Mesec

Januar

Vrednost
prodaje
preko
spleta (v €)

b) Zgodbe rok in krajev
Lokalna akcijska skupina (LAS) Dobro za nas se zaveda, da je rokodelstvo pomemben steber
kulturne dediščine in identitete Slovenije, zato je skupaj s še desetimi LAS-i pričela izvajati
projekt sodelovanja z naslovom "Zgodbe rok in krajev". V začetku leta 2017 smo izvedli nekaj
sestankov na temo priprave in izpolnjevanja prijavnega obrazca, vlogo z vsemi prilogami pa
smo v potrditev na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo poslali v juliju 2017. V
oktobru 2017 smo se udeležili uvodnega srečanja v Ribnici, ki je bilo namenjeno spoznavanju
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projektnih partnerjev ter seznanitev zainteresirane javnosti o pričetku ter namenu izvajanja
projekta Zgodbe rok in krajev.
Projekt nudi odgovor za izboljšanje položaja slovenskih rokodelcev preko oživljanja urbanih
središč, vključevanja sodobnega dizajna, dodani vrednosti turizma, novih delovnih mest ter
krepitvi identitete in razvoja območij. Namen projekta je, da se ustvari spodbudno okolje za
razvoj rokodelstva v Sloveniji, s ciljem povečanja gospodarske in družbene moči rokodelcev
ter krepitvi lastnih kapacitet. Rokodelci bodo pridobili ustrezna strokovna znanja in nove
izkušnje, sodelovali bodo z oblikovalci, kar jim bo omogočilo, da bodo njihovi izdelki še bolj
kvalitetni, s tem pa uspešnejši na trgu. Temeljni del projekta je izobraževanje. Rokodelci
dobijo nova znanja za:
- razvoj in promocijo izdelka,
- veščine javnega nastopanja,
- osebno komuniciranje,
- urejanje stojnic in prodajnega prostora itd.
V okviru projekta bodo izbrane tudi zgodbe – legende občin, ki so vključene v LAS Dobro za
nas, izdelana pa bo tudi knjiga z istoimenskim naslovom projekta "Zgodbe rok in krajev".

Cilji projekta:
-

povečanje gospodarske moči rokodelcev,
krepitev družbene moči rokodelcev,
krepitev lastnih kapacitet rokodelcev,
krepitev sodelovanja z družbeno odgovornim gospodarstvom in mediji.

Aktivnosti projekta:
-

urejanje spletne in FB strani projekta,
urednikovanje, oblikovanje in tisk knjige Zgodbe rok in krajev,
udeležba na nacionalnem dogodku v Ribnici - uvodno srečanje,
udeležba na nacionalnem dogodku v Veržeju - zaključno srečanje,
analiza stanja - popis rokodelcev po občinah,
vnos v enotno bazo podatkov,
obveščanje rokodelcev,
vključenost rokodelcev v program in dogodke,
oblikovanje plana razstav, prikazov in rokodelskih delavnic,
izvedba razstav po LAS-ih (1. leto),
razvoj enotne celostne podobe,
seminar o temeljnih izhodiščih za oblikovanje rokodelskih izdelkov,
izbira zgodbe (ena za vsako občino v LAS-u),
razvoj izdelkov,
"Križ-kraž" inovativno soustvarjanje,
delavnica na temo "Odpiranje novih prodajnih poti",
vodenje in koordinacija operacije.
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Projekt, ki se je pričel izvajati septembra 2017, zaključuje pa se v decembru 2018, je bil
potrjen skupaj s Strategijo lokalnega razvoja LAS Dobro za nas, sofinanciran pa je iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj, pri čemer znaša stopnja sofinanciranja 80%
upravičenih stroškov.
Vrednost aktivnosti, ki jih bo izvajala LAS Dobro za nas: 24.992,98 €; sredstva ESRR:
19.938,38 €.

c) Jem drugače - jem domače
Slovenija se še vedno sooča z nizko stopnjo prehranske samooskrbe in ne izkorišča svojih
potencialov na področju potrošnje kmetijsko-živilskih proizvodov lokalnega izvora. Boljši
dostop do lokalne hrane je ključnega pomena za večjo prehransko samostojnost, ohranjanje
in razvoj kmetij, nova zelena delovna mesta, varovanje okolja ter skrb za zdravje ljudi.
Kljub temu, da se zavedanje o pomenu lokalno pridelane hrane v zadnjih letih povečuje,
menimo, da še vedno velik del prebivalstva kakovostni hrani iz neposredne bližine ne
posveča dovolj pozornosti. Slabo sodelovanje, pomanjkanje organiziranega nastopa na trgu
ter slaba prepoznavnost ponudnikov ob vedno hitrejšem tempu življenja usmerja potrošnike
v velike trgovske centre.
Da bi pripomogli k spremembam ter dvigu ozaveščenosti in prepoznavnosti, smo se Lokalne
akcijske skupine iz dveh regij povezale v skupnem projektu »Jem drugače, jem domače«.
V projektu sodeluje pet Lokalnih akcijskih skupin: TOTI LAS (nosilec operacije), LAS Lastovica,
LAS Bogastvo podeželja, LAS Dobro za nas in LAS Obsotelje in Kozjansko.
Projekt, ki se bo izvajal v obdobju od januarja do decembra 2018, je bil uspešen na 2. javnem
razpisu za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja LAS Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v okviru pristopa CLLD in pridobil 85% sofinanciranje.
Skupna vrednost projekta je 74.637 €, vrednost projekta za LAS Dobro za nas pa znaša
11.381,45€.

Cilji projekta:
-

povečati osveščenost otrok in njihovih staršev glede pomena lokalno pridelane
hrane,
povečati usposobljenost ponudnikov za uspešnejši nastop na trgu,
povečati prepoznavnost lokalnih ponudnikov in njihove ponudbe,
dvig zavesti ter spreminjanje nakupovalnih navad lokalnega prebivalstva.

Aktivnosti projekta:
V okviru projekta bomo sodelovali z vrtci in šolami, kjer bomo na delavnicah in predavanjih
osveščali otroke in njihove starše o pomenu lokalno pridelane hrane.
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Iz območja vsakega LAS-a bomo k sodelovanju povabili 10 ponudnikov in jih aktivno vključili v
izobraževalne module: oblikovanje celostne podobe ponudnika, trženje, prodaja in
promocija, oblikovanje zgodbe ponudnika in javno nastopanje. Individualno svetovanje
ponudnikom bo prispevalo k pripravi konkretnega akcijskega načrta za posameznega
ponudnika. Ob tem bodo imeli ponudniki priložnost izmenjati znanja in izkušnje in se tudi
povezati na različnih dogodkih in srečanjih. Oblikovali bomo e-katalog, kjer se bodo
predstavili ponudniki iz posameznih LAS-ov, s svojo ponudbo.
Prepričani smo, da bomo z usklajenim in celovitim sodelovanjem vključenih LAS-ov in
ključnih deležnikov prispevali k izboljšanju pogojev za prodajo lokalno pridelane hrane ter
posredno vplivali na dvig lokalne samooskrbe in lokalne ekonomije. Vsak evro, porabljen
lokalno, multiplikativno učinkuje na izboljšanje lokalne ekonomije ter vpliva na dvig
standarda lokalnega prebivalstva.

2.4.3 Upravljanje Učne kuhinje
RIC je upravljavec Učne kuhinje kot večnamenskega prostora namenjenega druženju,
izobraževanju, trženju in razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.
V okviru upravljanja Učne kuhinje smo v letu 2017 izvajali naslednje aktivnosti:




izvajanje trženja Učne kuhinje,
izvajanje promocije Učne kuhinje,
izvajanje nadzora nad uporabo Učne kuhinje.

V letu 2017 je bila kuhinja oddana v uporabo 69 krat, največ jo koristijo aktivi kmečkih žena
in pridelovalci hrane, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji ali s.p., v njej pa se
izvajajo kuharski tečaji, delavnice in izobraževanja. Najem kuhinje se je v primerjavi z letom
2016 povečal za 30 %.

Tabela 2-12: Najem učne kuhinje v letu 2017
Mesec

Najem

Januar

7x

Julij

/

Februar

12x

Avgust

/

Marec

13x

September

/

April

8x

Oktober

5x

Maj

6x

November

7x

Junij

4x

December

7x

SKUPAJ

Mesec

Najem

69x
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3

FINANČNO POROČILO ZA LETO 2017

V nadaljevanju prikazujemo:




prihodke po virih in namenih ter odhodke v letu 2017,
stroške in vire financiranja po posameznih projektih v letu 2017,
vire financiranja delovanja RIC v letu 2017.

3.1 Prihodki in odhodki v letu 2017 po virih in namenih
Tabela 3-1: Prihodki po virih in namenih v letu 2017
PRIHODKI
1.

Prihodki iz proračuna

1.1.

za pl a če

1.2.

za ma teri a l ne s troš ke

1.3.

za redno deja vnos t

1.4.

Po programih in projektih - iz proračuna:

1.4.1.

Pri redi tve i n turi zem
prireditve
prireditve - December
signalizacija VTC 17
brošure
promocija (spominki, spletna stran TIC, Murter, Palanka, Vrsar,…)

1.4.2.

Upra vl ja nje s pl etne tržni ce

1.4.3.

Upra vl ja nje konzorci ja Ri toznojča n

1.4.4.

MOS Cel je

1.4.5.

Tra jnos tna mobi l nos t

1.4.6.

Refunda ci ja či š čenje

1.4.7.

Ra zvoj s oci a l nega podjetni š tva i n os ta l i ra zvojni projekti

1.4.8.

Vzpodbuja nje energets ke uči nkovi tos ti ter uva ja nje OVE (i zva ja nje
LEK-a )
energetsko knjigovodstvo
energija ENSVET
novelacija LEK

2.

Ostali prihodki

2.1.

vodenje LAS Dobro za na s

2.1.1.

pripravljalna podpora

2.1.2.

stroški dela in animacije

2.2.

Dona ci je

2.3.

Drugi nepredvi deni pri hodki

2.4.

Vs topna točka VEM

3.

Prihodki od prodaje

3.1.

Pri redi tve, s ponzors tvo

3.2.

Proda ja promoci js kega ma teri a l a

3.3.

Semi na rji (na jemni ne za s ejno s obo,….)

3.4.

Spl etna tržni ca

3.5.

Upra vl ja nje Učne kuhi nje

4.
5.
6.

Prihodki od obresti
Prihodki MOS-podjetniki
Evropa za državljane

SKUPAJ PRIHODKI

Plan 2016

Realizacija 2016

Plan 2017

Realizacija 2017

Indeks
realizacija
2017/plan 2017

271.500,00
65.000,00
9.500,00
30.000,00
167.000,00
67.200,00
9.900,00
24.000,00
12.000,00
11.500,00
9.800,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
3.200,00
1.600,00
25.000,00

239.068,20
65.000,00
9.500,00
30.000,00
134.568,20
50.438,17
13.204,57
24.220,41
0,00
11.832,78
1.180,41
24.956,61
14.256,69
10.004,78
2.988,39
2.406,21
29.443,13

287.000,00
80.000,00
9.500,00
50.000,00
147.500,00
53.500,00
12.000,00
24.000,00
12.000,00
4.000,00
1.500,00
20.000,00
14.500,00
10.000,00
3.000,00
2.000,00
29.500,00

296.346,94
82.083,00
9.500,00
52.500,00
152.263,94
49.674,66
13.243,94
27.726,65
2.498,46
9.600,00
6.205,61
26.161,11
7.995,37
9.957,49
1.984,94
2.499,00
32.165,99

103,26
102,60
100,00
105,00
103,23
92,85
110,37
115,53
20,82
240,00
413,71
130,81
55,14
99,57
66,16
124,95
109,04

10.000,00
6.770,49
3.000,00
0,00
105.759,20
40.000,00
20.000,00
20.000,00
900,00
10.000,00
20.000,00
33.500,00
6.000,00
1.000,00
500,00
25.000,00
1.000,00
30,00
2.500,00
/

74,22
6.770,49
0,00
0,00
49.230,75
0,00
20.000,00
0,00
1.250,00
6.900,00
5.509,37
53.668,70
5.579,27
782,80
424,00
45.532,63
1.350,00
0,00
2.388,35
/

15.000,00
7.000,00
3.000,00
5.000,00
41.600,00
20.000,00
0,00
20.000,00
900,00
7.000,00
13.700,00
53.300,00
6.000,00
800,00
500,00
45.000,00
1.000,00
10,00
2.500,00
/

21.825,38
6.295,20
4.514,00
11.016,18
54.034,65
33.230,00
/
/
200,00
1.875,00
18.729,65
67.475,40
4.684,48
907,89
362,00
60.116,03
1.405,00
/
3.825,89
60.000,00

/
89,93
150,47
220,32
129,89
166,15
/
/
22,22
26,79
136,71
126,60
78,07
113,49
72,40
133,59
140,50
/
153,04

424.589,20

344.356,00

384.410,00

481.682,88

125,30
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Tabela 3-2: Odhodki po virih in namenih v letu 2017
ODHODKI
1.

Odhodki za funkcionalno dejavnost

1.1.

Materialni stroški:

1.1.1.

pi s a rni š ki ma teri a l

1.1.2.

ma teri a l za vzdrževa nje i n či š čenje

1.1.3.

pora ba el ektri čne energi je (TIC)

1.1.4.

pora ba pl i na (TIC)

1.1.5.

s trokovna l i tera tura

1.1.6.

drugi s troš ki ma teri a l a

1.1.7.

gori vo

1.1.8.

vi njeta

1.1.9.

na jem ti s ka l ni ka

1.2.

Stroški storitev:

1.2.1.

tel efon, i nternet

1.2.2.

poš tne s tori tve

1.2.3.

obra tova l ni s troš ki RIC i n TIC (Komuna l a ):
-

pora ba el ektri ke i n pl i na RIC

-

voda i n odpa dki (TIC i n RIC)

1.2.4.

s troš ki reprezenta nce

1.2.5.

obja ve ogl a s i

1.2.6.

i zda tki za s l užbena potova nja

1.2.7.

drugi s troš ki s tori tev:
-

ba nčne s tori tve

-

provi zi ja APP

-

s pl etni s trežni k

-

vzdrževa nje ra čuna l ni š ke opreme

-

čl a na ri ne

na jem ti s ka l ni ka
1.2.8.

druge s tori tve

drugo (zuna nje s tori tve)
i zobra ževa nje
pra vno s vetova nje
za va rova nje s l užbenega vozi l a + TP
vzdrževa nje s l užbenega vozi l a
Či š čenje pros torov-š tud.del o

1.3.

Stroški dela

2.

Odhodki za redno dejavnost – projekti, programi

2.1.

Vs topna točka VEM

2.2.

Vzpodbuja nje energets ke uči nkovi tos ti ter uva ja nje OVE (i zva ja nje
LEK-a

2.3.

Prireditve in turizem
pri redi tve
pri redi tve - December
s i gna l i za ci ja VTC 17
broš ure
promoci js ke obja ve
s pomi nki
s pl etna s tra n TIC
š tudents ka pra ks a
drugo

2.4.

MOS

2.5.

Upra vl ja nje LAS

2.6.

Ma njš i i n nena črtova ni projekti

3.

Odhodki tržna dejavnost

3.1.

Semi na rji , teča ji , pri redi tve

3.2.

Spl etna tržni ca

4.

Odhodki za projekte v izvajanju

4.1.

projekt Stores

4.2.

projekt Enjoyheri ta ge

4.3.

projekt Ži va coprni ja

4.4.

Projekt Ens ure

4.5.

LAS Dobro za na s

4.6.

projekt Zgodbe rok i n kra jev

SKUPAJ ODHODKI
Odpisane terjatve do proračuna občine iz presežka
preteklih let

SKUPAJ ODHODKI
PRIHODKI-ODHODKI

Plan 2016

Realizacija 2016

Plan 2017

Realizacija 2017

Indeks
realizacija
2017/plan 2017

199.530,00
6.140,00
1.800,00
1.000,00
710,00
620,00
500,00
200,00
1.200,00
110,00
0,00
23.390,00
2.200,00
1.100,00
2.850,00
2.500,00
350,00
1.200,00
1.000,00
3.500,00
1.540,00
30,00
60,00
250,00
1.000,00
200,00
/
0,00
10.000,00
2.000,00
1.500,00
600,00
2.000,00
3.600,00
170.000,00
184.500,00
5.000,00

220.582,39
6.664,35
2.296,91
848,16
815,99
1.249,66
112,4
655,84
575,39
110,00
0,00
22.199,40
2.458,20
707,61
3.024,55
2.700,90
323,65
1.927,04
183,00
793,19
6.169,51
111,55
56,34
126,91
2.546,48
52,12
/
3.276,11
6.936,30
510,00
321,30
555,78
1.288,25
4.260,97
191.718,64
111.496,24
6.538,10

229.410,00
7.920,00
2.300,00
500,00
710,00
1.300,00
500,00
600,00
800,00
110,00
1.100,00
29.490,00
2.200,00
800,00
3.050,00
2.700,00
350,00
2.000,00
3.500,00
1.500,00
7.410,00
120,00
60,00
130,00
4.000,00
100,00
1.100,00
3.000,00
9.030,00
500,00
2.130,00
600,00
1.500,00
4.300,00
192.000,00
109.500,00
5.000,00

191.034,45
5.774,11
1.811,92
837,26
822,35
746,30
73,40
188,61
1.184,27
110,00
/
19.016,13
2.415,92
645,05
2.838,56
2.291,46
547,10
1.203,36
1.037,00
686,64
3.202,88
76,39
59,62
65,59
692,25
42,00
1.068,72
1.198,31
6.986,72
500,00
/
583,82
1.342,71
4.560,19
166.244,21
100.049,94
19.255,96

83,27
72,91
78,78
167,45
115,82
57,41
14,68
31,44
148,03
100,00
/
64,48
109,81
80,63
93,07
84,87
156,31
60,17
29,63
45,78
43,22
63,66
99,37
50,45
17,31
42,00
97,16
39,94
77,37
100,00
/
97,30
89,51
106,05
86,59
91,37
385,12

10.000,00
67.200,00
9.900,00
24.000,00
12.000,00
11.500,00
3.000,00
3.000,00
1.000,00
1.800,00
1.000,00
12.500,00
300,00
50.000,00
25.500,00
500,00
25.000,00
/
/
/
/
/
/
/
420.630,00

6.770,49
47.349,06
11.702,22
20.751,04
0,00
11.832,78
2.100,14
559,75
0,0
403,13
0,00
12.396,71
0,00
11.832,12
41.607,14
402,60
41.204,54
/
/
/
/
/
/
/
373.685,77

15.000,00
61.000,00
12.000,00
24.000,00
12.000,00
4.000,00
3.000,00
3.000,00
2.000,00
0,00
1.000,00
12.500,00
4.000,00
12.000,00
45.500,00
500,00
45.000,00
/
/
/
/
/
/
/
384.410,00

12.225,38
48.817,97
8.021,40
24.923,59
/
550,02
5.094,72
5.677,64
1.984,94
/
2.565,66
14.625,08
/
5.125,55
54.621,68
187,50
54.434,18
76.542,71
206,00
425,60
22.226,14
14.336,63
39.153,34
195,00
422.248,78

81,50
80,03
66,85
103,85
/
13,75
169,82
189,25
99,25
/
256,57
117,00
/
42,71
120,05
37,50
120,96
/
/
/
/
/
/
/
109,84

1.300,00

1.300,00

100,00

0,00

423.548,78
58.134,10

3.959,20

-29.329,77
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Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2017 znaša 58.134,10 EUR. Od tega znaša presežek
odhodkov nad prihodki na podračunu, namenjenemu delovanju LAS Dobro za nas, 5.923,34
EUR. Skupni rezultat poslovanja RIC in LAS je torej presežek prihodkov nad odhodki v višini
58.134,10 EUR. Davek od dohodka znaša po davčnem obračunu 1.973,55 EUR.
Skupni presežek prihodkov nad odhodki znaša 102.197,41 EUR. Stanje presežka prihodkov na
dan 31.12.2017 znaša na računu RIC 68.443,88 EUR, na podračunu, namenjenemu za
delovanje LAS Dobro za nas, pa 33.753,53 EUR.
V letu 2017 je bilo nabavljenih osnovnih sredstev v višini 8.170,09 EUR iz presežka prihodkov
iz preteklih let.
Amortizacija je bila obračunana v višini 6.316,27 EUR in je bila odpisana v breme sredstev v
upravljanju.

Prihodki:
Skupni realizirani prihodki v letu 2017 znašajo 481.682,88 EUR. Glede na načrtovane
prihodke so višji za dobrih 25,3 %, in sicer:






Prihodki iz proračuna znašajo 296.346,94 EUR in so za 3,3 % višji od načrtovanih, zlasti
na račun upravljanja spletne tržnice, izvedenih prireditev ter nabave / prevodov brošur
in promocijskega materiala;
Ostali prihodki znašajo 54.034,65 EUR in so za 29,9 % višji od načrtovanih, predvsem
zaradi prihodka iz naslova vodenja LAS v letu 2017 in vstopne točke VEM;
Prihodki od prodaje znašajo 67.475,40 EUR in so za 26,6 % višji od načrtovanih,
predvsem zaradi povečanja prodaje na spletni tržnici www.jemdomace.si, povečane
prodaje promocijskega materiala ter upravljanja Učne kuhinje;
Prihodki od MOS-podjetniki znašajo 3.825,89 EUR in so za 53 % višji od načrtovanih;
Prihodki iz programa Evropa za državljane znašajo 60.000 EUR.

Odhodki:
Skupni odhodki v letu 2017 znašajo 422.248,78 EUR in so za 9,8 % višji od načrtovanih. Od
tega:


Odhodki za funkcionalno dejavnost znašajo 191.034,45 EUR, kar je za 16,7 % manj od
načrtovanih in so razdeljeni po naslednjih postavkah:
- stroški materiala: 5.774,11 EUR (stroški pisarniškega materiala, materiala za
vzdrževanje in čiščenje, stroški električne energije in plina, stroški strokovne
literature ter drugi stroški materiala);
- stroški storitev: 19.016,13 EUR (PTT stroški, telefon, internet, obratovalni stroški
(voda, odpadki), stroški reprezentance, oglaševanje, izdatki za službena potovanja in
drugi stroški storitev);
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stroški dela: 166.244,21 EUR (plače zaposlenih, regres za letni dopust, plačani
prispevki in davki zaposlenih, stroški prevoza na delo in prehrane, dnevnice).
Odhodki za redno dejavnost - projekti, programi znašajo 100.049,94 EUR in so za 8,6 %
nižji od načrtovanih. Po postavkah znašajo:
- vstopna točja Vem: 19.255,96 EUR;
- vzpodbujanje energetske učinkovitosti ter uvajanje OVE: 12.225,38 EUR;
- prireditve in turizem: 48.817,97 EUR (pustovanje, turistični podmladki, Martinovanje,
Miklavževanje, veseli december na mestnem trgu, Silvestrovanje, promocijske
objave, spominki, brošure);
- MOS: 14.625,08 EUR;
- manjši in nenačrtovani projekti: 5.125,55 EUR.
Odhodki iz naslova tržne dejavnosti znašajo 54.621,68 EUR in so za 20 % višji od
načrtovanih, zlasti zaradi povečanja prometa na spletni tržnici.
Odhodki za projekte v izvajanju so se prvič pojavili v letu 2017 in znašajo 76.542,71 EUR.

Odprta ostaja terjatev do bivše direktorice RIC v višini 5.700,22 EUR (plus zamudne obresti) v
zvezi s povračilom stroškov za plačano šolnino. Dopis ji je bil poslan 6.2.2017, vendar se nanj
ni odzvala. Zadeva je sicer leta 2014 pravno-formalno zastarala, še vedno pa z njene strani
ostaja moralna oziroma naturalna obveznost do RIC.

3.2 Viri financiranja delovanja RIC v letu 2017
Delovanje RIC je bilo v letu 2016 financirano:




s proračunskimi sredstvi občine Slovenska Bistrica;
s sredstvi EU;
z zasebnimi sredstvi (sponzorstvo, donacije, prodaja na trgu, obresti).

Tabela 3-3: Viri financiranja delovanja RIC Slovenska Bistrica v letu 2017
Viri financiranja

Vrednost v EUR

Delež

Občina Slovenska Bistrica

296.346,94

61,5%

Sredstva EU

114.034,65

23,7%

71.301,29

14,8%

481.682,88

100,0%

Zasebna sredstva
Skupaj

V primerjavi z letom 2016 se je pri virih financiranja zmanjšal delež občine in povečal delež
evropskih sredstev. RIC se v 39 % financira na trgu in s pomočjo lastnih evropskih projektov,
kar je vsekakor pozitivno.
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PRILOGA: ODOBRENI EVROPSKI PROJEKTI V SLOVENSKI BISTRICI V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2014-2020
Projekt
Enjoyheritage
http://enjoyheritage.eu/

Vrednost projekta:
1.221.544 evrov
Del za Slovensko Bistrico:
277.200 evrov

Program
Program
sodelovanja
Interreg V-A
Slovenija-Hrvaška

Vsebina projekta
Glavni cilj projekta je razviti trajnostni
družinski turizem v čezmejnem
območju na podlagi privlačne
interpretacije naravne in kulturne
dediščine. Skozi projekt bomo z
izmenjavo najboljših praks in znanj
razvili skupno strategijo za
interpretacijo in trajnostno upravljanje
zavarovanih območij na obeh straneh
meje, ki bo nadgradila obstoječe
strokovne podlage in zastavila smernice
za čezmejno povezovanje s ciljem
upravljanja obiskovalcev in ciljnih
skupin deležnikov. Območje bomo
povezali z inovativnimi
interpretacijskimi pristopi, ki bodo
namenjeni predvsem mladim skozi
različna obdobja odraščanja. Vsak
partner bo na svojem območju pokrival
del vsebine, ki omogočajo povezovanje
v celoto, v nov čezmejni turistični
produkt. Pomembno podporo vsem
doživljajskim programom bodo
predstavljali programi za ozaveščanje
obiskovalcev o pomenu in ustreznem
odnosu do naravne in kulturne
dediščine, s čimer želimo predvsem
mladim privzgojiti skrb za ohranitev
zavarovanih območij tudi v prihodnje.
V projektu sodeluje 7 slovenskih in
hrvaških partnerjev: Občina Slovenska

Kaj je bilo narejeno do konca
leta 2017?
- Vzpostavitveni sestanek
(kickoff)
- Komunikacijski trening za
partnerje
- Novinarska konferenca
(Samobor, HR)
- Strokovna ekskurzija
(Žumberak – Samoborsko
gorje, HR)
- Spletna stran projekta
- Celostna grafična podoba
– logotip
- Analiza stanja upravljanja
z obiskovalci, obstoječega
sistema vodenja in
ponudbe naravne in
kulturne dediščine
- Predstavitvena zloženka
- Skupna strategija za
interpretacijo dediščine
- Oprema (prenosnik,
telefon)
- 2x števci za spremljanje
obiska (Vintgar, Ančnik)
- Študijsko potovanje z
ogledom dobrih praks
(Češka, Gorenjska)
- Načrt interpretacije in
animacije za
interpretativno pot
(verzija 1.0)

Kaj bo narejeno v letu 2018?
-

-

Načrt interpretacije in
animacije za Bistriško pot
(končna verzija)
Ureditev Bistriške poti
Udeležba na mednarodni
konferenci
Mobilna aplikacija za
inovativno interpretacijo
Predstavitev projekta na
sejmih
Mobilna aplikacija za
inovativno interpretacijo
Novinarske konference
(3x)
Doživljajski programi za
ciljne skupine (5x)
Katalog programov in
ponudbe z učnimi listi
Študijska potovanja z
ogledi dobrih praks (2x)
Študijske ture za ciljne
skupine (3x)
Brošura turističnih
programov (si/hr/en/ger)
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StoRES
Vrednost projekta:
1.991.077 evrov
Del za Slovensko Bistrico:
161.250 evrov

Program
Mediteran

Bistrica kot vodilni partner ter partnerji
Zavod RS za varstvo narave (OE
Maribor), Zavod za turizem Maribor –
Pohorje, Park prirode Žumberak,
Občina Vrsar, mesto Ozalj in Ustanova
za upravljanje zavarovanih naravnih
vrednot na področju KrapinskoZagorske županije.
Občina Slovenska Bistrica je partner v
projektu, katerega cilj je razvoj in
potrditev izboljšane politike lastne
uporabe energije s pomočjo uporabe
porazdeljenih obnovljivih virov energije
v kombinaciji s sistemi za shranjevanje
energije.

-

-

Delavnice za
usposabljanje
ponudnikov, vodnikov in
interpretov (5x)
Izobraževalna delavnica za
pedagoške delavce (1x)

V prvem letu smo v okviru
projekta StoRES naredili
temeljito študijo trenutnega
stanja na področju obnovljivih
virov energije in fotovoltaike v
državah projektnih partnerjev
(Ciper, Španija, Grčija, Italija,
Portugalska, Francija in
Slovenija). Študija zajema
pregled proizvodnje in porabe
energije pridobljene iz
obnovljivih virov, še posebej iz
fotovoltaičnih sistemov, ter
pregled zakonodaje, tarif, trga
in ovir. Prav tako smo določili
tehnične značilnosti za
implementacijo pilotnih
lokacij, ki se bodo nahajale v
šestih državah partnericah,
tudi v Sloveniji. V letu 2017
smo za izvedbo pilotov preko
javnega poziva izbrali stavbe z
obstoječimi fotovoltaičnimi
sistemi. V nekaterih državah se
je tudi že začela

V začetku leta 2018 bodo
implementirani vsi pilotni
projekti. Ko bo ta faza
zaključena na vseh lokacijah,
bomo pričeli z meritvami
porabe in proizvodnje energije
ter učinkovitosti delovanja
naprav za hrambo energije.
Vzporedno bo potekala analiza
podatkov in razvoj spletnega
orodja za optimizacijo hrambe
energije. V tem letu
načrtujemo tudi promocijske
aktivnosti s katerimi želimo
povečati ozaveščenost širše
javnosti in približati tematiko
interesnim skupinam.
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Compose

Program
Mediteran

Vrednost projekta:
2.500.000 evrov
Del za Slovensko Bistrico:
aktivnosti in rezultati niso
finančno ovrednoteni

Celostna prometna
strategija
Vrednost projekta:
100.000 evrov

Razpis Ministrstva
za infrastrukturo

implementacija opreme za
hrambo energije in izvajanje
meritev.
COMPOSE je triletni projekt, katerega
V preteklem obdobju so se v
glavni namen je povečanje deleža rabe
okviru projekta COMPOSE v
obnovljivih virov energije v strategijah
občinah Zreče in Slovenska
in načrtih 11 mediteranskih regij, ki
Bistrica pilotno izvedle
tako ali drugače vključujejo tudi
aktivnosti v zvezi z učinkovito
obnovljive vire energije. V okviru
rabo energije in
projekta bomo partnerji izvedli 15
nadomeščanjem fosilnih virov
pilotnih projektov, katerih namen je
energije z obnovljivimi. V obeh
izmenjava znanja in izkušenj ter
občinah so se naredile študije
vključevanje inovativnih pristopov z
izvedljivosti, ki predvidevajo
namenom izboljšanja energetske
izvedbo enega (daljinskega)
pismenosti ter prepoznavanja pomena
mikro sistema na lesno
energetske učinkovitosti. V okviru
biomaso ter enega »nič
pilotnih aktivnosti bomo partnerji na
energijskega« objekta. Prav
praktičnih primerih spodbujali rabo
tako se je v preteklem letu
energetske učinkovitosti in obnovljivih
pričela implementacija
virov energije, s tem pa bomo
petnajstih pilotnih aktivnosti, s
spodbudili razvojni potencial v lokalnem katerimi želijo partnerji
okolju.
predstaviti potencial ukrepov
za energetsko učinkovitost in
obnovljive virov energije v
lokalnem okolju.
Celostna prometna strategija (v
Občina Slovenska Bistrica je
nadaljevanju CPS) je strateški
uspešno kandidirala na javnem
dokument, s katerim bo občina določila razpisu Operativnega
učinkovito zaporedje ukrepov na
programa za izvajanje
področju hoje, kolesarjenja, javnega
evropske kohezijske politike v
potniškega prometa in motoriziranega
obdobju 2014–2020 s
prometa. S temi ukrepi, kjer so v
projektom »Celostna
ospredju ljudje in ne avtomobili, želi
prometna strategija Občine

Za namen uspešne izvedbe
projekta bo vodilni partner v
prihajajočem obdobju skupaj z
ostalimi partnerji razvil učne
materiale, ki bodo pripomogli
k učinkovitejšemu in
trajnostnemu načrtovanju ter
holistični rabi lokalnih virov v
lokalnem okolju. Za uspešno
izvedbo projekta želimo
vključiti čim več deležnikov, ki
bodo lahko aktivno prispevali
k uporabi lokalnih virov in k
učinkoviti rabe energije.

Dokument obravnava več
časovnih horizontov razvoja
prometa. V izhodiščih zastavlja
dolgoročno, dvajsetletno vizijo
razvoja prometa do leta 2037.
Cilji in ciljne vrednosti
strategije so opredeljeni
srednjeročno, večinoma do
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E-vem
Vrednost projekta:
100.000 evrov
Del za Slovensko Bistrico:
25.000 evrov

Razpis Ministrstva
za gospodarski
razvoj in
tehnologijo

občina vzpostaviti trajnostni prometni
sistem, ki bo prispeval k:
 boljši kakovosti bivanja,
 odpravljanju socialne izključenosti
ranljivih skupin prebivalcev (invalidi,
starejši, mladi,
ekonomsko šibki) in
 ustreznejši dostopnosti delovnih
mest in storitev v občini.

Slovenska Bistrica«. Naložbo v
višini 85 % sofinancirata
Republika Slovenija in
Evropska unija iz Kohezijskega
sklada. Občinski svet občine
Slovenska Bistrica je na 17.
redni seji, dne 22. junija 2017,
sprejel Celostno prometno
strategijo občine Slovenska
Bistrica, s čimer je dokument
pridobil ustrezno pravno
veljavo.

Izvajanje brezplačnih storitev vstopnih
točk VEM v vseh statističnih regijah na
območju Republike Slovenije za ciljno
skupino v letu 2016 in 2017 na način, da
bodo storitve kar najbolj dostopne
vsem potencialnim uporabnikom.
Prijavitelj projekta je Ekonomski institut
Maribor, d.o.o., ostali projektni
partnerji pa: Razvojno informacijski
center Slovenska Bistrica, Znanstvenoraziskovalno središče Bistra Ptuj in PRJ
HALO, podeželsko razvojno jedro.
Ciljne skupine so potencialni podjetniki
in MSP-ji, projektne aktivnosti pa
naslednje: informiranje, osnovna in
informativna svetovanja ter e-VEM
postopki, izvajanje informativnopromocijskih in tematskih delavnic za
ciljne skupine ter druge podporne
aktivnosti vstopnih točk VEM.

Izvedene so bile vse projektne
aktivnosti in doseženi vsi
načrtovani rezultati projekta:
informiranje, osnovna in
informativna svetovanja ter eVEM postopki, izvajanje
informativno-promocijskih in
tematskih delavnic za ciljne
skupine ter druge podporne
aktivnosti (priprava evidence
nosilcev podpornega okolja,
evidentiranje administrativnih
ovir, sodelovanje na
nacionalnih prireditvah,
sodelovanje na
izobraževanjih).
Projekt se je zaključil
31.7.2017.

leta 2022, saj je dolgoročni
horizont težko napovedljiv s
številčno opredeljenimi cilji.
Podrobnejši akcijski načrt ima
petletni domet in tako
vključuje obdobje do leta
2022. Po dveh letih je
predvidena revizija in po petih
prenova strategije. Aktivnost
spremljanja in vrednotenja
kazalcev mobilnosti, ki je del
rednih poročil napredka, se bo
izvajala pogosteje.
Kot nadgradnja projekta VEM
2016-2017 se bo v letu 2018
izvajal projekt SPOT
svetovanje Podravje 20182022.
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Širitev poslovne cone
Impol
Vrednost projekta:
2.880.502 evrov

Lokalna akcijska skupina
(LAS)

Razpis Ministrstva
za gospodarski
razvoj in
tehnologijo

Investicija je namenjena zagotavljanju
pogojev za širitev industrijske cone
Impol, s čimer bo omogočeno višanje
dodane vrednosti mikro, malih in
srednjih podjetij v lokalni skupnosti,
katerih poslovanje je tesno povezano s
podjetji na območju industrijske cone
Impol.
Projekt predvideva ureditev
nadomestne cestne in komunalne
infrastrukture ter javne razsvetljave
izven območja zemljišč, ki so
predvidena za širitev industrijske cone.
Izvedba investicije, katere investitor je
Občina Slovenska Bistrica, je prva in
bistvena prioriteta ter temelj tako za
realizacijo sedanjih potreb kot nadaljnjo
izvedbo širšega projekta razvoja
Skupine Impol.
V okviru projekta se bo zagotovila:
 cestna infrastruktura od križišča K5
(štirikrako kanalizirano križišče s
Kajuhovo ulico) do K8 (krožno
križišče na Partizanski ulici),
 cestna razsvetljava na predmetnem
odseku in
 pripadajoči komunalni vodi
(vodovod, zaščita plinovoda in TK
vodi).

Razvoj podeželja

RIC je upravljavec LAS. S podpisom
partnerske pogodbe je bila 4.
septembra 2015 ustanovljena lokalna

V letu 2017 so bila izvedena
vsa načrtovana dela, ki
omogočajo širitev poslovne
cone Impol, to je ureditev
cestne infrastrukture ter
komunalna opremljenost.
Predhodno je konec leta 2016
Občina Slovenska odkupila vsa
za gradnjo predvidena
zemljišča. Investicija je
obsegala:
 izgradnjo ceste od križišča
K5 do K8 - novogradnja, z
izgradnjo hodnikov za
pešce,
 ureditev priključnih cest in
poti,
 ureditev prepustov,
 ureditev protihrupne
ograje,
 ureditev odvodnjavanja,
 ureditev cestne
razsvetljave,
 prestavitve in zaščita
komunalnih vodov,
 ureditev zasaditve.
Vsa dela so potekala in se
zaključila skladno z
načrtovanim terminskim
planom.
V okviru podukrepa 19.4:
"Podpora za tekoče stroške in
stroške animacije" smo v letu

V letu 2018 se bo nadaljevala
prostorska širitev podjetja
Impol z izgradnjo novih
proizvodnih kapacitet na
razširjenem delu poslovne
cone. S tem bo podjetje
razširilo svojo dejavnost in
ustvarilo nova delovna mesta.

V letu 2018 bomo v okviru
podukrepa 19.4: "Podpora za
tekoče stroške in stroške
5
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http://www.lasdobrozanas.si/
Vrednost programa:
1.482.985 evrov

akcijska skupina (v nadaljevanju LAS)
Dobro za nas. LAS zajema območja
občin Makole, Poljčane, Rače - Fram in
Slovenska Bistrica in se tako razteza od
Pohorja preko Dravinjskih goric do
Haloz, zavzema pa tudi jugovzhodni del
Dravskega polja. Na površini 385,7 km2
živi približno 38.785 prebivalcev.
Razvojni cilji:
 Razvoj (socialnega) podjetništva,
obrti in spodbujanje zelenih
delovnih mest,
 Spodbujanje povezovanja med
lokalnimi razvojnimi deležniki,
 Izboljšanje kvalitete in povečanje
obsega infrastrukture za osnovne
storitve (zlasti trajnostni turizem),
 Nadgradnja obstoječih in razvoj
novih programov ter dejavnosti, ki
izboljšujejo kakovost življenja,
 Dvig ozaveščenosti ljudi o
pomembnosti varovanja okolja in
naravnih virov,
 Raba obnovljivih virov energije,
 Inovativne ekosistemske rešitve,
 Povečanje socialne vključenosti
ranljivih skupin v lokalno okolje.

2017 izvajali naslednje
aktivnosti:

animacije" izvajali naslednje
aktivnosti:















priprava in izvedba štirih
delavnic na terenu na
temo "Predstavitev 1.
javnega poziva za izbor
operacij sofinanciranih iz
skladov EKSRP in ESRR",
priprava in izvedba štirih
sej Upravnega odbora
LAS,
priprava in izvedba dveh
korespondenčnih sej
Upravnega odbora LAS,
priprava in izvedba petih
sej ocenjevalne komisije
LAS,
priprava in izvedba seje
Nadzornega odbora LAS,
priprava in izvedba 3.
skupščine LAS,
vnos predlaganih operacij
v spletno aplikacijo ekmetija,
posredovanje operacije v
dokončno potrditev na
MGRT in MKGP,
dopolnjevanje in
razjasnitve posredovanih
vlog,
priprava in prijava
operacij sodelovanja















izvedba javnih pozivov za
izbor operacij,
izbor operacij za
sofinanciranje iz skladov
EKSRP in ESRR,
priprava in izvedba sej
upravnega odbora LAS,
priprava in izvedba sej
nadzornega odbora LAS,
priprava in izvedba sej
ocenjevalne komisije LAS,
priprava in izvedba
skupščine LAS,
priprava letnih poročil za
MKGP in MGRT,
vnos operacij v spletno
aplikacijo e-kmetija in eMA,
dopolnjevanje in
razjasnitve posredovanih
vlog,
svetovalno delo za
stranke,
animacija območja,
sodelovanje in
predstavitev na različnih
sejmih in dogodkih
(promocija),
upravljanje spletne strani
LAS.
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"Zgodbe rok in krajev" in
"Jem drugače - jem
domače",
izvajanje aktivnosti v
okviru operacije
sodelovanja "Zgodbe rok
in krajev",
udeležba na sestankih, v
organizaciji MKGP, MGTR,
ARSKTRP in DRSP,
udeležba na 4.
Slovenskem podeželskem
parlamentu v Novem
mestu,
priprava besedila za 2.
Javni poziv za izbor
operacij, sofinanciranih iz
Evropskega sklada za
regionalni razvoj,
preučitev sprememb
zakonodaje (predvsem
Uredba CLLD/Lokalni
razvoj, ki ga vodi
skupnost),
priprava poročil ter načrta
letnih aktivnosti ter za
MKGP in MGRT,
urejanje spletne strani
www.lasdobrozanas.si,
promocija in animacija
območja LAS (objave v
tiskanih medijih, na radiu
in preko spleta).
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FEEDSCHOOLS
Vrednost projekta:
2.030.000 evrov
Del za Slovensko Bistrico:
100.000 evrov

Interreg Central
Europe

Cilj EU je s pomočjo ukrepov v javnem
in zasebnem sektorju zmanjšati skupne
emisije toplogrednih plinov za 20 % do
leta 2020. V Srednji Evropi je bil velik
del obstoječega stavbnega fonda
zgrajen pred letom 1970, s tem tudi
stanje ni več v skladu z zahtevanimi
standardi.
Cilj projekta je zagotoviti nove rešitve
za lokalne
skupnosti tako v tehničnem kot
finančnem smislu, za pridobitev skoraj
nič-energijskih stavb z obnovo
srednjeevropskih šol (uporaba
inovativnih pristopov).
Pilotne aktivnosti bodo izvedene v
šestih
regijah in so sestavljene iz najmanj 18
energetskih pregledov; z mednarodnimi
tehničnimi ekipami in na osnovi
predhodnih načrtov se bo izvedla
prenova obstoječih šol, ki bodo
referenčni modeli za regijo.
Občina Slovenska Bistrica je partner v
projektu.

Za zgoraj navedene aktivnosti
je vodilni partner v letu 2017
pripravil ter na ARSKTRP
posredoval tri zahtevke za
povračilo stroškov, ki se
nanašajo na tekoče stroške in
animacijo.
V letu 2017 so se v okviru
projekta FEEDSCHOOLS na
uvodnem projektnem
sestanku partnerji med drugim
dogovorili, da se bodo v šestih
partnerskih državah (Italija,
Poljska, Slovenija, Hrvaška,
Madžarska, Češka) izvajale
pilotne študije na vsaj osmih
objektih. V Slovenski Bistrici
bo študija obravnavala osem
izbranih šolskih objektov za
katere bodo izdelani razširjeni
energetski pregledi. Ukrepe
energetske učinkovitosti bo
pilotna študija obravnavala v
prostorih učilnic, telovadnic in
šolskih jedilnic. Na nivoju
projektnega partnerstva smo v
letu 2017 izvedli preliminarne
analize na obstoječih šolskih
objektih ter preverili
zakonodajo ter posebnosti na
področju URE, za vsako
partnersko državo/regijo
posebej.

V letu 2018 se bo izvedla
pilotna študija za osem šolskih
objektov. Na nivoju
projektnega partnerstva se bo
izvedla analiza in oblikovanje
modela financiranja učinkovite
rabe energije v šolskih
objektih.
S ciljem doseganja standardov
skoraj nič energijskih stavb
(sNES), se bodo za upravljavce
objektov pripravili modeli
upravljanja in izvedla
strokovna usposabljanja.
Pripravila se bo spletna
platforma in baza podatkov za
dokumentiranje inovativnih
modelov "sNES" rešitev...
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Živa coprnija
Vrednost projekta:
926.000 evrov
Del za Slovensko Bistrico:
258.000 evrov

Program
sodelovanja
Interreg V-A
Slovenija-Hrvaška

V projektu »Živa coprnija« sodeluje 6
partnerjev iz Slovenije in Hrvaške, in
sicer: Razvojno informacijski center
Slovenska Bistrica kot vodilni partner
ter partnerji Beletrina - zavod za
založniško dejavnost,
Znanstvenoraziskovalni center SAZU,
Etnografski muzej Istre, Združenje Val
kulture (Zagreb) in Občina Pićan.
Pohorje in Istra sta turistični destinaciji,
ki večino gostov pritegneta v
uveljavljena središča, turizem pa temelji
večinoma na športnem (Pohorje) in
obmorskem (Istra) turizmu. Obisk je
vezan na letne čase, medtem ko je
izven sezone na obeh območjih
ponudba nezadostna. Projekt Živa
coprnija bo obravnaval njuni zaledni
območji, Bistriško Pohorje in Osrednjo
Istro, kjer obstaja velik potencial, da
obiskovalce, ki v regijo že prihajajo,
pritegneta z inovativnimi vsebinami, s
čimer bi omogočili tudi razpršitev
obiska na celotno območje in
razbremenitev najbolj obleganih
destinacij.
Obe območji sta bogati z naravno in
kulturno dediščino, povezuje pa ju tudi
edinstvena bajeslovna dediščina, saj
pohorski gozdovi ter istrska notranjost
po pripovedovanju nudijo dom
številnim bajeslovnim bitjem, ki tvorijo
osnovo za številne zgodbe o ljudeh,

Delovni sklop Upravljanje:
- vzpostavljeni so bili pogoji za
koordinacijo in vodenje
projekta (vodilni odbor
projekta, delovne skupine,
interni priročnik za izvajanje)
- izvedena sta bila 2 projektna
sestanka vodilnega odbora in
več sestankov delovnih skupin
Delovni sklop Komunikacija:
- zagotovljeno je bilo ustrezno
obveščanje vseh deležnikov o
projektnih aktivnostih
- skupna komunikacijska
strategija
- celostna grafična podoba
projekta
- spletna podstran projekta,
profili na družabnih omrežjih
- izvedeni sta bili 2 novinarski
konferenci (v Slovenski Bistrici
in Pićnu)
- natisnjen letak z
informacijami o projektu
- objavljeni članki v splošnih
medijih na obeh območjih in
predstavitve projekta na
različnih dogodkih in pri
različnih deležnikih (Akademija
Franja, srednja šola, osnovne
šole)
- izdelan promocijski material
in oprema (pingvini,

Delovni sklop Upravljanje:
- izvedeni bodo projektni
sestanki vodilnega odbora in
delovnih skupin
- priprava poročil po zaključku
projektnih obdobij in skupnih
poročil o napredku projekta s
strani vodilnega partnerja
- vmesna evalvacija projekta
Delovni sklop Komunikacija:
- nadaljevanje obveščanja o
projektnih aktivnostih in
objava člankov v splošnih in
specializiranih medijih ter
predstavitve projekta na
različnih dogodkih
- izvedba novinarskih
konferenc ob zaključku vseh
večjih aktivnosti
- letaki s predstavitvijo
digitalnega vodiča in slikanice
- mednarodna konferenca za
predstavitev metod aktivnega
ohranjanja bajeslovne
dediščine
Delovni sklop Razvoj novega
integralnega čezmejnega
kulturno-turističnega
produkta bajke Pohorja in
Istre:
- nadaljevanje terenskih
raziskav in popis še
nezapisanih pripovedi ter
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naravi in zgodovini območja, na podlagi
katerih je moč vsebinsko obogatiti
ponudbo širšega območja Pohorja in
Istre. S tem bi hkrati zavarovali in
ohranili tudi ranljivo nesnovno
dediščino čezmejnega območja.
Glavni cilj projekta je tako zagotoviti
aktivno ohranjanje bajeslovnega izročila
Pohorja in Istre, z namenom povečanja
prepoznavnosti zapostavljenih delov
območij ter ustvarjanja priložnosti za
razvoj. To bomo dosegli z oblikovanjem
inovativnega čezmejnega kulturnoturističnega proizvoda »Živa coprnija –
Bajke Pohorja in Istre«. Ta bo nudil
inovativne načine doživljanja območij
naravne in kulturne dediščine preko
zgodb, ki jih bodo obiskovalci odkrivali
na vodenih turah, s pomočjo lutkarjev
in igralcev, samostojnem raziskovanju
preko digitalnih vsebin, v okviru
festivala »Coprnija v živo!« in s pomočjo
drugih privlačnih metod. Za ohranitev
nesnovne dediščine so ključni ljudje, ki
jo negujejo, ohranjajo in prenašajo na
nove rodove. Turistični proizvod bo zato
nastal v sodelovanju različnih
deležnikov in povezovanju ponudnikov
območja.

predstavitveni plakati,
promocijski paketi)
- novo fotografsko gradivo za
potrebe promocijskih gradiv
projekta
Delovni sklop Razvoj novega
integralnega čezmejnega
kulturno-turističnega
produkta bajke Pohorja in
Istre:
- pregled obstoječega
arhivskega gradiva
bajeslovnega izročila Pohorja
in Istre ter začetek terenskih
raziskav značilnih bajk
območja in opredelitev glavnih
lokacij na področju
registrirane dediščine,
povezane z bajkami
- študijski obisk škotskega
centra pripovedništva in
festivala pripovedništva
- izvedba delavnic z deležniki
za pripravo nabora informacij
o bajeslovni dediščini
- izvedeni intervjuji s ključnimi
poznavalci bajk za popis še
nezapisanih pripovedi
- priprava kulturno-turistične
poti Po poteh žive coprnije
Pohorja in Istre

izvedba delavnic z deležniki
- skupna strategija ohranitve
bajeslovnega izročila Pohorja
in Istre
- oblikovanje skupnega
integralnega čezmejnega
kulturno-turističnega
proizvoda (pot Po poteh žive
coprnije Pohorja in Istre,
digitalni vodič Živa coprnija na
dlani, slikanica Zgodbe Pohorja
in Istre, festival Coprnija v
živo!, na podlagi natečaja
izdelani izvirni spominki,
pripravljene programske
vsebine – lutkovne in
gledališke uprizoritve, zasnova
festivala Coprnija v živo!)
- opredelitev pristopov
integracije in trženja novega
produkta
Delovni sklop Razvoj
inovativnih pristopov in
smernic za krepitev
zmogljivosti ciljnih skupin za
aktivno ohranjanje
bajeslovnega izročila:
- okrogla miza z namenom
izmenjave mnenj in skupnemu
razvoju pristopov za
učinkovitejšo interpretacijo
bajeslovne dediščine
- priprava izobraževalnih
10
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ENSURE Evropska mreža za
kohezijo in solidarnost
na podeželju

Vrednost projekta:
150.000 evrov
Del za Slovensko Bistrico:
63.000 evrov

Program Evropa za
državljane

RIC Slovenska Bistrica kot vodilni
partner je skupaj s 14 partnerji iz 13
evropskih držav pripravil projekt
ENSURE - »European Network for the
Cohesion and Solidarity in Rural areas«
ali v slovenskam prevodu »Evropska
mreža za kohezijo in solidarnost na
podeželju«. Poleg RIC-a projektno
partnerstvo sestavljajo partnerji iz
Grčije, Italije, Madžarske, Češke,
Hrvaške, Romunije, Srbije, Latvije,
Bolgarije, Španije, Črne Gore in Poljske.
Projekt se bo izvajal med julijem 2017 in
julijem 2019 in je zastavljen s ciljem
večanja zavedanja o tem, da so lokalni
in evropski kreatorji javnih politik tisti,
ki ustvarjajo iniciative in umeščajo
potrebe lokalnega podeželskega
prebivalstva v širši evropski politični
kontekst. Izhajajoč iz dejstva, da je v
tem času podpora evropskim politikam
na najnižji ravni, je potreben razmislek,
kako se soočati z evroskepticizmom na
podeželskih območjih ter katera so
potencialna orodja za rešitev tega

Do konca leta 2017 je bilo
izvedeno:
- pripravljena je bila
projektna vloga
(opredelitev projektnih
aktivnosti, pridobivanje in
koordinacija projektnih
partnerjev, delitev
aktivnosti po partnerjih)
- V mesecu marcu je bila
oddana prijava vloge
- V mesecu juniju je bil
projekt izbran in potrjen
za izvedbo
- V mesecu avgustu je bila
najprej izvedena uvodna
spletna konferenca za vse
projektne partnerje,
potem pa še spletna
konferenca za
organizatorje projektnih
dogodkov (konferenc)
- V mesecu oktobru je bil v
Slovenski Bistrici
organiziran 1. Projektni

modulov za praktično
usposabljanje in izvedba
delavnic za turistične delavce,
interpretatorje in muzeje,
prosvetne delavce – mentorje
in učitelje v šolah, društvih,
krožkih in za mlade (OŠ, SŠ,
VŠ)
V letu 2018 bo v okviru
projektnih aktivnosti izvedeno:
- Organizirani bodo 3
mednarodni projektni
dogodki:
 mednarodna
konferenca »Common
Agricultural Policy
(CAP) from a new
perspective (april
2018, Pazin, Hrvaška)
 mednarodna
konferenca Going local
vs. going European
(junij 2018, Madrid,
Španija)
 mednarodna
konferenca
Participatory
democracy in local
development
strategies (september
2018, Ancona, Italija)
- opravljena bodo sprotna
vrednotenja doseganja
11
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Sociolab
Vrednost projekta:
1.598.025 evrov
Del za Slovensko Bistrico:
160.809 evrov

Dogovor za razvoj
regije Podravje

problema.
V okviru projektnih aktivnosti bo
organiziranih 6 večjih mednarodnih
dogodkov, od katerih bo eden izmed
njih – mednarodna konferenca –
potekal tudi v Slovenski Bistrici,
predvidoma spomladi 2019. Razprave
bodo potekale o aktualnih temah, kot
npr. kateri so praktični primeri uspešnih
zakonodaj in kje so zakonodajne ovire
na področju spodbujanja lokalne
samooskrbe.
Projekt »Aktivno in povezano za nova
delovna mesta in vključujočo družbo
»SocioLab«« je namenjen vzpostavitvi
celovitega ekosistema za krepitev
potencialov posameznikov, iniciativ in
skupnosti z namenom razmaha socialne
ekonomije (socialnih podjetij in zadrug)
ter s tem povezanega ustvarjanja in
ohranjanja kvalitetnih in trajnih
delovnih mest v sektorju socialne
ekonomije ter širitve ponudbe
dostopnih (družbeno) inovativnih
produktov (storitev in proizvodov), ki
bodo zagotavljali večjo socialno
vključenost ranljivih skupin, prispevali k
zmanjševanju revščine in večanju
kvalitete življenja ter gospodarskemu in
družbenemu razvoju v Podravski regiji.
Projekt prispeva k reševanju nekaterih
ključnih v Regionalnem razvojnem
programu za Podravsko razvojno regijo

-

dogodek – uvodno
srečanje projektnih
partnerjev (udeleženih 11
od 14 projektnih
partnerjev)
Dogovorjene so bile
aktivnosti za projektne
dogodke v letu 2018

Na podlagi investicijskega
dokumenta, pripravljenega
konec leta 2016, je skozi leto
2017 potekalo usklajevanje
predvidenih projektnih vsebin
in kazalnikov z organom,
pristojnim za izvajanje
projekta (tj. Ministrstvo za
delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti). V imenu
projektnega partnerstva je
usklajevanje vodila Fundacija
za izboljšanje zaposlitvenih
možnosti PRIZMA, ustanova,
projektni partnerji pa smo
usklajevali in dopolnjevali
svoje predvidene projektne
aktivnosti.
Novembra 2017 je bila
podpisana pravna podlaga
(Prvi Dogovor za razvoj regije

-

zastavljenih projektnih
ciljev in kazalnikov
potekalo bo sprotno
obveščanje javnosti o
rezultatih projektnih
srečanj

V letu 2018 bodo potekala še
preostala usklajevanja
projektnih vsebin in
obveznosti financerja, ki bodo
privedla do zaključka - podpisa
pogodbe o financiranju
projekta, s čimer se bo
omogočilo izvajanje naslednjih
aktivnosti:
- Izvedeno diagnosticiranje
stanja, pripravljeni
razvojni načrti ter
izvedena usposabljanja in
mentorstvo / coaching
socialnim podjetjem oz.
organizacijam v sektorju
socialne ekonomije
-

Vključitev oseb v
programe usposabljanja
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2014 - 20201 (v nadaljevanju: RRP
Podravje) identificiranih izzivov, s
katerimi se v regiji srečujemo na
področju pomanjkanja delovnih mest,
brezposelnosti (ranljivih skupin mladih,
starejših in dolgotrajno brezposelnih),
nizke produktivnosti, nižje stopnje
podjetniške aktivnosti, nizkega deleža
inovacijskih podjetij. Projekt z
ustvarjanjem potrebnega ekosistema za
socialno ekonomijo prispeva k
reševanju teh izzivov preko:
- spodbujanja družbeno inovativnega
(socialno)podjetniškega in
zadružnega podjetništva, z
namenom kreiranja novih delovnih
mest za ranljive ciljne skupine,

Podravje), ki zagotavlja
črpanje finančnih sredstev v
obdobju 2018-2021.

- z razvojem produktov za reševanje
izzivov socialne izključenosti,
- povečanja razvojnih priložnosti v
regiji in

Zgodbe rok in krajev
Vrednost projekta:
295.902 evrov
Del za Slovensko Bistrico:
25.141 evrov

Operacija
sodelovanja
Lokalnih akcijskih
skupin – Evropski
sklad za regionalni
razvoj

- zagotavljanja konkurenčnega,
trajnostnega in participatornega
razvoja Podravske regije.
Lokalna akcijska skupina (LAS) Dobro za
nas se zaveda, da je rokodelstvo
pomemben steber kulturne dediščine in
identitete Slovenije, zato je skupaj s še
desetimi LAS-i pričela izvajati projekt
sodelovanja z naslovom "Zgodbe rok in
krajev".

V začetku leta 2017 smo
izvedli nekaj sestankov na
temo priprave in izpolnjevanja
prijavnega obrazca, vlogo z
vsemi prilogami pa smo v
potrditev na Ministrstvo za
gospodarski razvoj in
tehnologijo poslali v juliju

-

Ustvarjenih vsaj 40 novih
delovnih mest v socialnih
podjetjih in zadrugah

-

Razvit program z gradivi in
Izvedba programa
podpore (usposabljanje in
mentorstvo/ coaching) pri
zagonu socialnopodjetniških in družbeno
inovativnih podjemov

-

Razvoj
družbenoinovativnih
produktov (storitev in
proizvodov)

-

Izvedba promocijske
kampanje s
predstavitvenim sejmom
oz. z dnevi odprtih vrat
podjetij v sektorju
socialne ekonomije

- Urejanje spletne in FB strani
projekta,
- Urednikovanje, oblikovanje
in tisk knjige Zgodbe rok in
krajev,
- Udeležba na nacionalnem
dogodku v Ribnici - uvodno
srečanje,
13
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Projekt nudi odgovor za izboljšanje
položaja slovenskih rokodelcev preko
oživljanja urbanih središč, vključevanja
sodobnega dizajna, dodani vrednosti
turizma, novih delovnih mest ter
krepitvi identitete in razvoja območij.
Namen projekta je, da se ustvari
spodbudno okolje za razvoj rokodelstva
v Sloveniji s ciljem povečanja
gospodarske in družbene moči
rokodelcev ter krepitvi lastnih
kapacitet. Rokodelci bodo pridobili
ustrezna strokovna znanja in nove
izkušnje, sodelovali bodo z oblikovalci,
kar jim bo omogočilo, da bodo njihovi
izdelki še bolj kvalitetni, s tem pa
uspešnejši na trgu. Temeljni del
projekta je izobraževanje. Rokodelci
dobijo nova znanja za:
- razvoj in promocijo izdelka,
- veščine javnega nastopanja,
- osebno komuniciranje,
- urejanju stojnic in prodajnega
prostora itd.
V okviru projekta bodo izbrane tudi
zgodbe – legende občin, ki so vključene
v LAS Dobro za nas, izdelana pa bo tudi
knjiga z istoimenskim naslovom
projekta "Zgodbe rok in krajev".

2017. V oktobru 2017 smo se
udeležili uvodnega srečanja v
Ribnici, ki je bilo namenjeno
spoznavanju projektnih
partnerjev ter seznanitev
zainteresirane javnosti o
pričetku ter namenu izvajanja
projekta Zgodbe rok in krajev.

- Udeležba na nacionalnem
dogodku v Veržeju zaključno srečanje,
- Analiza stanja - popis
rokodelcev po občinah,
- Vnos v enotno bazo
podatkov,
- Obveščanje rokodelcev,
- Vključenost rokodelcev v
program in dogodke,
- Oblikovanje plana razstav,
prikazov in rokodelskih
delavnic,
- Izvedba razstav po LAS-ih
(1. leto),
- Razvoj enotne celostne
podobe,
- Seminar o temeljnih
izhodiščih za oblikovanje
rokodelskih izdelkov,
- Izbira zgodbe (ena za vsako
občino v LAS-u),
- Razvoj izdelkov,
- "Križ-kraž" inovativno
soustvarjanje,
- Delavnica na temo
"Odpiranje novih prodajnih
poti",
- Vodenje in koordinacija
operacije.

Cilji projekta:
- povečanje gospodarske moči
14
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rokodelcev,
krepitev družbene moči
rokodelcev,
- krepitev lastnih kapacitet
rokodelcev,
- krepitev sodelovanja z
družbeno,
- odgovornim gospodarstvom in
mediji.
Projekt je namenjen dvigu
ozaveščenosti in prepoznavanju
pomembnosti lokalne samooskrbe, v
njem pa sodeluje pet Lokalnih akcijskih
skupin: TOTI LAS (nosilec operacije), LAS
Lastovica, LAS Bogastvo podeželja, LAS
Dobro za nas in LAS Obsotelje in
Kozjansko.
Projekt, ki se bo izvajal v obdobju od
januarja do decembra 2018, je bil
uspešen na 2. javnem razpisu za
podukrep 19.3 Priprava in izvajanje
dejavnosti sodelovanja LAS Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v
okviru pristopa CLLD in pridobil 85%
sofinanciranje.
Skupna vrednost projekta je 74.637 €.
-

Jem drugače, jem
domače
Vrednost projekta:
74.637 evrov
Del za Slovensko Bistrico:
11.381 evrov

Operacija
sodelovanja
Lokalnih akcijskih
skupin – Evropski
kmetijski sklad za
razvoj podeželja

Cilji projekta:
1.

2.

povečati osveščenost otrok in
njihovih staršev glede pomena
lokalno pridelane hrane,
povečati usposobljenost

V letu 2017 so potekala
partnerska usklajevanja
projektnih vsebin (potrebno je
bilo identificirati potrebe in
posledično aktivnosti, ki so
prisotne in si čim bolj podobne
v vseh sodelujočih lokalnih
akcijskih skupinah, da so se
pripravile kolikor je le bilo
mogoče enake projektne
vsebine pri vseh sodelujočih
partnerjih, potekal pa je tudi
izbor zunanjih izvajalcev, ki
bodo sodelovali v projektu
(zbiranje ponudb, podpis
pogodb o sodelovanju).
Vloga je bila na javni poziv
oddana konec julija 2017,
projekt pa je bil odobren v
začetku meseca decembra
2017.

V letu 2018 se predvideva
izvedba vseh projektnih
aktivnosti:
- 10 lokalnih pridelovalcev
bo vključenih v program
mentorstva/strokovnega
svetovanja s področja
predstavitve na trgu ter
učinkovitega trženja in
prodaje
- Izvedenih bo 14 kuharskih
delavnic za učence v OŠ,
izvedenih s strani aktiva
kmečkih žena
- Oblikovana bo celostna
grafična podoba projekta
ter pripravljeni
promocijski materiali
Skozi trajanje projekta se bo
izvajala promocija projekta in
njegovih vsebin na prireditvah,
povezanih z lokalno pridelavo.
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3.
4.

ponudnikov za uspešnejši nastop
na trgu,
povečati prepoznavnost lokalnih
ponudnikov in njihove ponudbe,
dvig zavesti ter spreminjanje
nakupovalnih navad lokalnega
prebivalstva.

Aktivnosti projekta:
V okviru projekta bomo sodelovali z
vrtci in šolami, kjer bomo na delavnicah
in predavanjih osveščali otroke in
njihove starše o pomenu lokalno
pridelane hrane.
Iz območja vsakega LAS-a bo k
sodelovanju povabljenih 10
ponudnikov, ki bodo aktivno vključeni v
različne izobraževalne module. Ob tem
bodo imeli ponudniki priložnost
izmenjati znanja in izkušnje in se tudi
povezati na različnih dogodkih in
srečanjih. Oblikovali bomo e-katalog,
kjer se bodo predstavili ponudniki iz
posameznih LAS-ov, s svojo ponudbo.
Opomba:
V mednarodnih projektih, kjer sodeluje več partnerjev skupaj, rezultatov projektov ni mogoče le finančno vrednotiti (ti nastajajo na celotnem območju projekta, ne le pri partnerju, ki ima
planirana sredstva za izvedbo določenih aktivnosti v okviru projekta).
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Skupaj je torej odobrenih 13 projektov / programov v skupni vrednosti skoraj 17 milijonov evrov (za vse partnerje). Gre za projekte in vsebine, ki so za naše
območje prioritetne (gospodarstvo in podjetništvo, naravna in kulturna dediščina ter turizem, energetika, trajnostna mobilnost in razvoj podeželja).

V pripravi imamo v tem trenutku še nekaj projektov, kjer je predvideno sofinanciranje z evropskimi sredstvi, in sicer:
- projekt s področja zdravja, kjer bi želeli izboljšati kakovost storitev na področju srčno žilnih bolezni in morda tudi rakavih obolenj, s prenosom znanj
iz večjih središč na težje dostopna ruralna območja;
- projekt Vizija Pohorje 2030, pod vodstvom regionalne agencije Koroške, Zavoda za varstvo narave RS in Zavoda za gozdove Slovenije;
- projekt Zapelji me, kjer gre za investicijo v sistem izposoje javnih koles;
- izgradnjo kanalizacije na območju aglomeracije Zgornja Polskava;
- izgradnjo kolesarskih stez na območju občin Slovenska Bistrica, Rače-Fram in Hoče-Slivnica;
- energetsko obnovo javnih objektov v občini Slovenska Bistrica.

Prijavljeni EU projekti, ki čakajo na izbiro / neizbiro na ministrstvih in javnih agencijah:
1.

INSPIRACIJA – Revitalizacija mest industrijske dediščine za preboj kulturnega turizma (Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška)

Opis projekta:
RIC je partner v projektu. Projekt INSPIRACIJA je odgovor na razvojne izzive manjših in srednje velikih mest z zaledjem na programskem območju, pri čemer
se projekt osredotoča na izbrana reprezentativna območja Trbovelj, Slovenske Bistrice, Reke in Labina, ki jih zaznamuje dominantna industrijska kulturna
dediščina, ki pa je trenutno še premalo prepoznana kot unikatni razvojni potencial.
INSPIRACIJA bo s participativnim pristopom k razvojnemu načrtovanju povezala izbrana območja in v inovativnem turističnem produktu INSPIRACIJA združila
inovativna doživetja industrijske kulturne dediščine za zelo širok in raznolik krog obiskovalcev. V kombinaciji z ostalo ponudbo okolja bo oblikovala
trajnosten, ljudem in okolju prijazen turistični produkt, ki krepi socialni kapital območja in povečuje ekonomsko stabilnost okolja z vključevanjem mnogih
majhnih deležnikov v pripravo ali izvedbo INSPIRACIJE.

2.

Doživetja med Pohorjem in Bočem (gre v glavnem za etnološko in rokodelsko nadgradnjo prireditev Podob bistriških domačij) (LAS)
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Opis projekta:
Glavni cilj projekta je razviti trajnostni kulturno turistični produkt, na podlagi sodelovanja in na območju občin Slovenska Bistrica, Makole in Poljčane. Skozi
projekt bomo z nadgradnjo ob upoštevanju etnologije območja razvili skupni nov kulturno turistični produkt.
V projektu sodeluje 6 partnerjev: Občina Slovenska Bistrica kot vodilni partner ter partnerji Zavod za kulturo, Občina Makole, Občina Poljčane, CDUO in RIC
Slovenska Bistrica.
V letu 2018 bo predvidoma potekal:
Dogodek v okviru projekta - izvedba prireditve v septembru (7. Živinorejska razstava in 8. Rokodelski praznik) na prireditvi PBD v Slovenski Bistrici. Zavod za
kulturo bo izvedel raziskovalno, strokovno delo na terenu. CDUO bo nabavil material (glino) za etno posodo, zloženko in načrtoval koordinacijo in izvedbo
prireditve (delavnice, …). Promocija – RIC (tisk, stojalo, fotografiranje, oglaševanje, prom. material, udeležba na Agri, film območja,…).
Dogodek v okviru projekta bo v občini Makole v decembru in bo zasnovan na prireditvi kot v SB, le v manjšem obsegu.
Dogodek v okviru projekta v občini Poljčane bo v juliju 2019, ko se bo tudi zaključil projekt.

3.

Promo VTC 17 (LAS)

Opis projekta:
Gre za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije na podpohorski vinsko turistični cesti, skladno z že izdelanim elaboratom. Vodilni partner je
občina Rače-Fram.
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