
Ustanove v objemu skupnosti Kidričevo 
 
Dobrodelnost in solidarnost sta osnovni načeli, ki sta pripeljali do ustanovitve Ustanove v objemu  
skupnosti Kidričevo. Ustanovitelji so OBČINA KIDRIČEVO in gospodarski družbi BOXMARK LEATHER  
d.o.o. ter TALUM d.d. Kidričevo, ki so ustanovitveno premoženje v višini 6.000 EUR zagotovili v enakih  
deležih. Sedež ustanove je Kidričevo in poslovni naslov Ulica Borisa Kraigherja 25. 
 
Namen ustanove je dobrodelen, splošno koristen in trajen. Svoje temeljno poslanstvo uresničuje z 
zagotavljanjem denarne in materialne pomoči za izvajanje programov nevladnih organizacij, 
namenjenih ranljivim skupinam občank in občanov občine Kidričevo. 
 
Organa ustanove sta uprava in Strokovni svet. Uprava ustanove ima šest članov, ki so jih imenovali 
ustanovitelji. Člani uprave so Marko Drobnič, Brigita Ačimovič, Anton Leskovar, Damjan Napast, 
Marjan Trobiš in Matej Bastič. Strokovni svet ustanove, ki ima pet članic, je bil imenovan 10.12.2014. 
Strokovni svet prvenstveno obravnava strokovna vprašanja v zvezi z izvajanjem namena ustanove in 
za upravo pripravlja predloge odločitev za dodeljevanje finančnih sredstev. 
 
Namen ustanovitve so ustanovitelji izkazali v maju 2014. Po izvedenih vseh potrebnih formalnostih je 
bil ustanovitveni akt podpisan 28.8.2014, odločba Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti o soglasju k aktu o ustanovitvi je bila izdana 5.11.2014. Z dnem izdaje soglasja je 
ustanova postala pravna oseba in z izdajo soglasja je ustanova lahko začela izvajati namen zaradi 
katerega je bila ustanovljena. V evidenco ustanov je bila vpisana 12.11. 2014. Da je ustanova sploh 
lahko začela delovati, je bilo potrebno izvesti vse formalnosti za ureditev transakcijskega računa. Kar 
je zaradi slovenskih predpisov in tujega lastništva ene izmed gospodarskih družb žal trajalo zelo 
dolgo. 
Pravila ustanove so bila sprejeta 10.12. 2014. 
 
V letu 2014 ustanova še ni izvajala večjih aktivnosti. Novembra 2014 smo pripravili predstavitveni 
dogodek, na katerem so se lahko predstavile vse nevladne organizacije, ki bi lahko izvajale programe 
za ranljive skupine občank in občanov iz občine Kidričevo in ki so se na povabilo odzvale. Vse 
nevladne organizacije, ki so se dogodka udeležile, so prejele simbolno donacijo za materialne stroke 
udeležbe v višini 50 evrov. 
 
Tako je bilo leto 2015 dejansko prvo leto delovanja ustanove. Takšna skupnostna ustanova je nekaj 
popolnoma novega v slovenskem prostoru in bomo zato v prvih letih, ne samo v letu 2015, skupaj 
iskali vsebine in načine delovanja. Januarja 2015 je Strokovni svet ustanove povabil vse nevladne 
organizacije iz občine Kidričevo, ki so prijavile svoje programe za ranljive skupine občank in občanov, 
da jih podrobneje predstavijo. Skupaj smo iskali dodatne vsebinske možnosti, ki  bi bile zanimive in 
primerne za ciljne skupine v skladu z namenom sofinanciranja s strani ustanove. Na osnovi teh 
predstavitev in diskusij so NVO pripravile dopolnjene predloge, ki so jih tudi finančno ovrednotile. 
Pripravljen je bil predlog programov oz. aktivnosti za leto 2015. V skladu z razpoložljivimi finančnimi 
sredstvi in ostalimi aktivnostmi za otroke in družine, ki so se v letu 2015 izvajale v občini Kidričevo, 
smo se odločili, da bomo v letu 2015 izvajali samo programe, namenjene občankam in občanom iz 
ranljive skupine starejših, saj zadnje v letu 2015 niso bile predvidene posebne aktivnosti in dogodki. 
Vse predhodno navedene aktivnosti v okviru ustanove so zahtevale svoj čas. Ob tem je potrebno 
poudariti, da je delovanje v okviru ustanove popolnoma prostovoljno in da ima večina sodelujočih 
tudi precej dodatnih aktivnosti tako v privatnem kot službenem okolju.  
Prvo aktivnost oz. prvi dogodek smo realizirali aprila 2015. Izvedlo ga je Zgodovinsko društvo 
Kidričevo. Dogodek je bil dobro obiskan in ga v podobni obliki in predvidoma drugačni vsebini želimo 
izvajati vsako leto. Žal so v mesecu maju in juniju potekale aktivnosti sodelujočih v strokovnem svetu 
tako na zaključku programov za otroke kot za priprave na družinski center, sledile so poletne 
počitnice. Za ustanovo pomembno vsebino smo izvajali hkrati z ostalimi nalogami. V maju in juniju 



smo izvedli obsežno akcijo zbiranja sponzorskih in donatorskih sredstev. K temu so bile povabljeni vsa 
podjetja, obrtniki in samostojni podjetniki iz občine Kidričevo.  
Z intenzivnim delom smo nadaljevali konec avgusta in septembra. DPD Svoboda Kidričevo je začelo 
izvajati bralne urice, Zavod Nazaj na konja pa je organiziral spoznavanje sveta konj. Žal nam zaradi 
formalnih postopkov financiranja konec leta 2015 ni uspelo realizirati zdravstveno preventivne 
ekskurzije v Bioterme. Upamo, da bomo v tem letu uspeli premostiti te formalne ovire in izvedli tudi 
ta del programa za ranljivo skupino starejših občank in občanov. Ob tem smo želeli izpeljati tudi 
program v izvedbi Društva Invalid Kidričevo, katerega pa se je žal udeležila le ena oseba. Tega 
posameznika so pozneje priključili k rednim dogodkom društva. 
Dogodkov in aktivnosti, ki so jih v letu 2015 izvedle nevladne organizacije in so bila financirana s 
strani ustanove, se je udeležilo 70 občank in občanov. 
Vse navedene nevladen organizacije, razen Društva Invalid ( samo ena udeležba ), je za izvajanje 
dogovorjenih aktivnosti prejela tudi  predhodno dogovorjena finančna sredstva. Ob tem je ne smemo 
pozabiti na gasilske organizacije. Njihovi člani so po potrebi pri izvajanju vseh dogodkov in aktivnosti 
prostovoljno sodelovali s prevozi na kareje dogajanj. 
 
V januarju je bila izvedena evalvacija aktivnosti in dogodkov s strani udeležencev na osnovi  
vprašalnika, ki so ga pripravile članice Strokovnega sveta. Analiza kaže, da so bili udeleženci zelo 
zadovoljni in da si želijo enakih ali podobnih vsebin tudi v prihodnje. Želijo si predvsem druženj, s 
pomočjo katerih premagujejo osamljenost. Menijo,  da jim takšni programi koristijo pri njihovem 
vsakdanjem življenju.  
 
Zavedamo se, da smo si v okviru ustanove zadali relativno težko nalogo, saj gre dejansko za unikom v 
Sloveniji. Želimo si, da bodo nevladen organizacije pripravile ustrezen strokovne programe za ranljive 
skupine in posameznike. Ob tem moramo imeti ves čas v vidu, da gre za ciljno populacijo ranljivih 
skupin in da programi niso namenjeni vsem. Cilj je pomagati pomoči potrebnim skupinam in 
posameznikom iz občine Kidričevo. 
 
 
Kidričevo, 11.2. 2016        Pripravila: 
          Brigita Ačimovič 
         

 
 
 


