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I. POSLOVNO POROČILO
1. PREDSTAVITEV FUNDACIJE
Fundacija Vincenca Drakslerja, so.p. (v nadaljevanju Fundacija) je ustanova za zdravljenje
odvisnikov, za spodbujanje pogojev za razvoj filantropije, prostovoljnega dela in financiranja
splošno koristne nepridobitne dejavnosti na območju Mestne občine Kranj ter za namen trajnega
opravljanja dejavnosti socialnega podjetništva, skladno z Zakonom o socialnem podjetništvu.
Fundacija posluje po načelih in zahtevah, ki zagotavljajo njeno javno korist in socialni značaj.

2. KRATEK ORIS RAZVOJA FUNDACIJE
Mestna občina Kranj je leta 2000 ustanovila Fundacijo Vincenca Drakslerja za odvisnike – Ustanovo
za zdravljenje odvisnikov, pomoč odvisnikom in njihovim svojcem, za pomoč in spodbujanje
delovanja programov s temeljnim ciljem pomoči, obravnave odvisnih in njihovih družinskih članov,
spodbujanje aktivnosti in podporo vsem oblikam dejavnosti, katerih cilj je zdrav način življenja in
vzgoje, ki posameznika ali skupine vzpodbuja za življenje brez psihofizičnih substanc, pridobivanje
sredstev za obnovo obstoječih programov in pridobivanje novih prostorov, podporo in pomoč pri
zagotavljanju pogojev organizacije in delovanja samoorganiziranih aktivnosti s strani bivših
odvisnikov in materialno pomoč družinam pri sofinanciranju vključevanja v zdravljenje odvisnikov v
komunah ter drugih projektih.
Leta 2007 je prišlo do spremembe ustanovitvenega akta, ker je Fundacija razširila svojo dejavnost in
je postala tudi lokalna razvojna fundacija z namenom spodbujanja pogojev za razvoj filantropije,
prostovoljnega dela in financiranja splošno koristne nepridobitne dejavnosti na območju Mestne
občine Kranj. Istočasno pa je kot soustanovitelj v Fundacijo vstopil tudi gospod Vincenc Draksler, ki
je že ob ustanovitvi prispeval osnovni kapital, vendar takratna zakonodaja še ni omogočala, da bi bil
kot tuj državljan soustanovitelj. Fundacija je v tem obdobju s pomočjo g. Drakslerja, Mestne občino
Kranj in številnih donatorjev uspela popolnoma prenoviti posestvo v Pristavi, ki nam ga je ob
ustanovitvi podaril g. Draksler. V objektu je našel svoj dom Reintegracijski center za ozdravljene
odvisnike.
Fundacija je tako pomaga bivšim odvisnikom pri vključevanju v življenje brez drog, zagotavljala
prostorske pogoje in sofinancirala delovanje programa psihosocialne reintegracije v
Reintegracijskem centru, ki ga izvaja Center za socialno delo Kranj. V programu Reintegracijskega
centra je ena izmed pomembnih faz tudi vključevanje bivših odvisnikov v običajno življenje, z
zaposlitveno rehabilitacijo. Za uvedbo zaposlitvene rehabilitacije je bilo potrebno v letu 2012
dopolniti ustanovitveni akt Fundacije, da bi zagotovili pravno podlago za delovanje socialnega
podjetja. Socialno podjetje sedaj lahko izvaja dejavnosti, ki za običajna podjetja niso zanimive, so pa
družbeno koristne. Na ta način Fundaciji omogočena zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje
ranljivih skupin, kot so bivši odvisniki, invalidi, starejši brezposelni ali prvi iskalci zaposlitve. Hkrati
pa je to nadgradnja procesa reintegracije v Reintegracijskem centru.
Fundacija je v letu 2012 uspela na razpisu Ministrstva za delo družino in socialne zadeve ter
Evropskega socialnega sklada s projektom »Omamljen.si z delom«. S pomočjo sredstev projekta
smo uspeli postopno obnoviti prostore v gospodarskem poslopju Doma Vincenca Drakslerja v
Pristavi za štiri delavnice (z mizarskimi stroji, elektrotehnično, restavratorsko, pleskarsko), napeljali
smo novo centralno ogrevanje in v gospodarsko poslopje novo električno napeljavo večje
2

zmogljivosti, s čimer je omogočeno nemoteno delovanje strojev za obdelavo lesa. S sredstvi
projekta smo izvedli usposabljanje na delovnem mestu za 10 oseb iz ranljivih skupin, izmed katerih
smo izbrali 3 in jih zaposlili za dobo 24 mesecev (bivši odvisnik, invalid in starejša brezposelna
oseba). Sredstva projekta zagotavljajo tudi sredstva za vodjo projekta. Večino sredstev za obnovo
delavnic in opremo smo morali zagotoviti sami in sicer iz donatorskih sredstev, v največji meri
našega največjega donatorja gospoda Vincenca Drakslerja in Mestne občine Kranj, ki je za razvoj
socialnega podjetništva zagotovila tudi sredstva za plačo 1,5 mentorja in sofinancirala sredstva za
material pri obnovi prostora za dodatno delavnico. Preko socialnega podjetništva zaposlujemo tudi
delavce preko javnih del in usposabljamo invalide, za kar ima vodja projekta potrebno licenco.
Vključujemo pa tudi uporabnike programa reintegracije kot prostovoljce, ki izvajajo delovno
terapijo.
Fundacija je ustanovitelj in 100% lastnik Zaposlitvenega centra FVD Kranj in Zaposlitvenega centra
FVD Pristava, ki sta bila ustanovljena za potrebe usposabljanja in zaposlovanja invalidov.
Zaposlitvena centra samostojno vodita direktorja, za nadzor nad poslovanjem pa je Uprava
imenovala tudi Svet obeh zaposlitvenih centrov, ki ga sestavljajo člani Uprave Fundacije.
V letu 2020 je bil spremenjen ustanovitveni akt Fundacije, saj ga je bilo po smrti gospoda Vincenca
Drakslerja potrebno prilagoditi novim razmeram in zahtevam fundacije R&V Draksler Stiftung iz
Švice, ki bo po smrti gospoda Drakslerja zagotavljala sredstva za delovanje Fundacije Vincenca
Drakslerja so.p..
Za izboljšanje delovanja Fundacije in njenih zaposlitvenih centrov smo v letu 2020 izvedli projekt
Mentorske sheme, projekt smo poimenovali POP-Pridobi, obnovi, prodaj. Projekt je bil financiran iz
sredstev EU in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

3. PREDSTAVITEV VODSTVA FUNDACIJE
Organa Fundacije sta uprava in nadzorni odbor. Uprava je najvišji organ upravljanja ustanove, ki jo
imenuje in razrešuje nadzorni odbor. Uprava ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani
uprave. Predsednik uprave predstavlja in zastopa ustanovo. Mandat uprave traja štiri leta. Od
21.5.2015 do 30.10.2020 so upravo sestavljali: Nada Bogataj Kržan (predsednica), Irena Dolenc
(namestnica), Jelka Bajželj in Aljaž Primožič (člana). Mandat uprave v tej sestavi je trajal do
20.5.2019. Na podlagi sklepa z 2. seje NO Fundacije Vincenca Drakslerja so.p. dne 4.4.2019 je bil
mandat Upravi podaljšal do sprejetja sprememb ustanovitvenega akta Fundacije, vendar najdlje za
eno leto, do 20.5.2020. Zaradi korona virusa je Nadzorni odbor na korespondenčni seji 16.4.2020
podaljšal mandat upravi še enkrat in sicer najdlje do 31.10.2020. Člani NO FVD v sestavi Matjaž
Rakovec kot predsednik, prof. dr. Ralph Blum in dr. Mirko Gradišar kot člana so na korespondenčni
seji, ki je potekala 30.10.2020, na podlagi evidentiranih kandidatov s strani Mestnega sveta Mestne
občine Kranj z dne 16.9.2020 soglasno imenovali za člane Uprave Fundacije Vincenca Drakslerja za
4-letno mandatno obdobje Nado Bogataj Kržan, Edito Plava in mag. Francija Rozmana. Člani Uprave
so izmed sebe za predsednico Uprave izvolili Nada Bogataj Kržan, za namestnika pa mag. Francija
Rozmana.
Nadzorni odbor usmerja delovanje ustanove ter nadzira delo uprave in poslovanje Fundacije, ki ima
po novem tri člane. Mandatna doba članov nadzornega odbora je pet let. Do uveljavitve sprememb
ustanovitvenega akta, do 23.9.2020 je NO sestavljalo sedem članov. Od 26.3.2018 do 23.9.2020 je
deloval v sestavi: župan Matjaž Rakovec (od 20.12.2018 dalje), Beno Fekonja (namestnik
predsednika-predstavnik NVO), Sonja Zaplotnik, mag. Janez Frelih in Gorazd Copek (člana predstavnika soustanovitelja MOK), in Uroš Logar (član – predstavnik donatorjev). Do smrti v
avgustu 2018 je bil član tudi g. Vincenc Draksler. S spremembo ustanovitvenega akta se je
spremenila tudi sestava NO, ki je le tri članski. Vsakokratni župan Mestne občine Kranj je po funkciji
predsednik NO, drugi član je po funkciji predstavnik švicarske fundacije R&V Draksler Stiftung,
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tretjega člana pa izmed kandidiranih članov s strani Mestnega sveta MOK imenujeta stalna člana
NO. Od 23.9.2020 NO sestavljajo župan MOK Matjaž Rakovec kot predsednik NO FVD in člana prof.
dr. Ralph Blum ter dr. Mirko Gradišar.
Fundacija ima zaposlenega generalnega sekretarja Fundacije Gregorja Tomšeta, ki skrbi za pravilno
delovanje Fundacije in vodi socialno podjetje ter je prokurist Zaposlitvenega centra FVD Kranj in
Zaposlitvenega centra FVD Pristava.

4. POROČILO O DELU FUNDACIJE
Delovanje Fundacije je bilo v letu 2020 v veliki meri pogojeno z razmerami korona virusa, tako so
bile trgovine od 16.3.2020 do 4.5.2020 zaprte, v tem času je bila večina delavcev na čakanju.
Trgovine so se ponovno zaprle 13.10.2020 in ostala zaprte do konca leta. V tem času so bili
prodajalci na čakanju na delo ali pa so delali v skrajšanem delovnem času 20 ur/eden, delavci v
delavnici pa so delali v skladu z navodili Vlade RS.
V organizaciji Mestne občine Kranj in v sodelovanju s podjetjem Dspot d.o.o., Zavodom za šport
Kranj ter Atletskim klubom Triglav smo sodelovali pri izvedbi virtualnega Teka za Kranj – Memoriala
Vincenca Drakslerja v Kranju, kjer smo predvsem skrbeli za organizacijo Pohoda Vincenca Drakslerja
- Po poteh Jeprškega učitelja.
Sklenjeno imamo Pogodbo o poslovnem sodelovanju s Komunalo Kranj, ki opravlja gospodarsko
javno službo ravnanja s komunalnimi odpadki in tako Fundacija na Zbirnem centru Zarica v okviru
veljavnega okoljevarstvenega dovoljenja zbira še uporabne predmete ter jih v nadaljnjih postopkih
obnavlja, popravlja in prodaja. S tem se poleg Fundacije tudi Komunala Kranj vključuje v aktivnosti
za zmanjšanje odpadkov in ponovno uporabo predmetov ter s tem pomaga pri razvoju socialnega
podjetništva. Od februarja 2015 imamo sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju s Komunalo
Radovljica, ki jo vsako leto podaljšujemo. Podobno kot v Kranju, prevzemamo komunalne odpadke,
jim dajemo uporabno vrednost in prodajamo v trgovini v Zbirnem centru Komunale Radovljica z
imenom Štacuna Brvač. Fundacija tako posluje že v šestih trgovinah (v Pristavi, na Zarici, v
Kr'štacuni, Štacuni Rokodelc in Kr'Piskru v Kranju ter Brvač v Radovljici).
Uspeli smo na razpisu Mestne občine Kranj za sofinanciranje socialnega podjetništva in pridobili
10.000,00 EUR nepovratnih sredstev. Prav tako smo pridobili sredstva iz Razpisa Občine Radovljica
za socialno podjetništvo v višini 2.500 EUR.
Z Upravo za probacijo RS imamo sklenjeno pogodbo za nudenje dela obsojencem, da odslužijo
kazen z družbeno koristnim delom. Na družbeno koristnih delih smo imeli dva udeleženca v obsegu
280 ur družbeno koristnega dela. V Kranju in Pristavi izvajamo svetovanje potencialnim
zainteresiranim za odprtje socialnega podjetja. Izvajamo predavanja o Fundaciji, socialnem
podjetništvu in naši dejavnosti ponovne rabe. Tako smo v letu 2020 organizirali predavanje v
Šolskem centru Kranj, skupaj je bilo 42 udeležencev naših predavanj. V Kovačnici v Kranju imamo
postavljeno stalno razstavo obnovljenega pohištva. Opravili smo 24 svetovalnih ur trem
potencialnim socialnim podjetnikom. Nudimo tudi prakso šolam pri izvajanju praktičnega pouka v
delavnicah in administraciji socialnega podjetja Fundacije, tako da smo imeli na praksi dve študentki
iz Šolskega centra Kranj, smer Organizator socialne mreže in Ekonomist v skupnem obsegu 800 ur.
Sodelujemo v Odboru za spremljanje uresničevanja zavez ZIRO WASTE v Radovljici, sodelovali smo
tudi v projektu Občine Radovljica in Komunale Radovljica za izdelavo vrečk za večkratno uporabo iz
rabljenega tekstila.
V okviru usposabljanja in zaposlovanja invalidov smo za dva invalida izdelali poročili in končno
oceno delazmožnosti.
Uspešni smo bili pri prijavi na projekt Učne delavnice, ki ga je razpisal Zavod RS za zaposlovanje in v
okviru tega projekta imeli na polletnem usposabljanju štiri dolgotrajno brezposelne osebe, vse iz
Reintegracijskega centra, ki so po usposabljanju dobili zaposlitev na trgu dela.
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Kljub omejitvam zaradi korona virusa smo izvedli projekt Mentorske sheme z naslovom »POP –
pridobi, obnovi prodaj«, ki ga je odobrilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
S prijavljeno operacijo POP – PRIDOBI, OBNOVI, PRODAJ, smo preko mentorja, kot pomembnega
dela podpornega okolja za socialna podjetja, prispevali k razvoju in profesionalizaciji Fundacije.
Dosegli smo velik napredek pri delovanju Fundacije in njenih zaposlitvenih centrov, zlasti na
področjih:
a) promocije Fundacije kot socialnega podjetja in njene družbeno koristne vloge,
b) krepitve strokovnih kompetenc in znanj zaposlenih na področju pridobivanja predmetov ter
marketinga, prodaje ter mehkih veščin, ki so potrebne za uspešnost zaposlenih,
c) pridobivanja predmetov za nadaljnjo obnovo oziroma prodajo.
S pomočjo dveh mentorjev, dr. Klemena Podjeda in Davida Rakarja smo izvedli prenos znanj na
zaposlene, dvig njihovih znanj in kompetenc, kar bo posledično pripomoglo k dolgoročnemu
obstoju in razvoju Fundacije in zaposlitvenih centrov.

5. SOCIALNO PODJETNIŠTVO
Socialno podjetništvo se v okviru Fundacije nenehno širi in razvija. Tako smo v letu 2020 imeli 27
zaposlenih (enega preko javnih del), od tega je 21 invalidov oz. bivših odvisnikov, na usposabljanju
smo imeli 8 invalidov in 16 uporabnikov programa reintegracije (izvajajo delovno terapijo), ki bivajo
v Domu Vincenca Drakslerja, dve študentki sta opravljali delovno prakso.
S svojo dejavnostjo »PONOVNE RABE«, ki jo izvajamo na podlagi pogodbe s Komunalo Kranj in
Komunalo Radovljica, smo zmanjšali količino odloženih odpadkov za skoraj 25 ton (15,8 ton v
Mestni občini Kranj in 8,8 tone v Občini Radovljica), 3 tone smo jih zbrali pri fizičnih osebah ter s
tem omogočili ugoden nakup rabljenih in obnovljenih izdelkov v štirih trgovinah Fundacije in
zmanjšali količino odloženih odpadkov na deponijah.
Tako smo v letu 2020 zbrali za 955 kg tekstilij, 756kg keramike, 554kg stekla, 778 kg plastike, 7.034
kg elektronike oz. bele tehnike, 5.693kg lesenih izdelkov, 603 kg papirja, 6.073 reuse kosovnih in
mešanih izdelkov in 2.244 kg kovin. Za dejavnost zbiranja in obnovo predmetov, ki so primerni za
ponovno rabo imamo okoljevarstveno dovoljenje na zbirnem centru Komunale Kranj na Zarici in
zbirnem centru Komunale Radovljica.
V delavnicah socialnega podjetja v Pristavi izdelujemo nove izdelke, v glavnem iz lesa (kompostnike,
gugalnice, hodulje, zložljive ležalnike, vrtne ograje in garniture, mize, klopi, police za shranjevanje iz
okroglic, stojnice, visoke grede in pograde itd.) in obnavljamo zavržene predmete. Pogosto nas
pokličejo tudi občani Kranja in širše okolice in nam ponudijo predmete, ki jih ne rabijo.
Deležni smo pohval za delovanje vseh naših trgovin in delavnice v Pristavi. V vseh trgovinah smo
prodali za preko 138 tisoč € rabljenih in obnovljenih predmetov ter trgovskega blaga. Rezultat je
slabši kot v preteklem letu, saj so bile trgovine dlje časa zaradi korona virusa zaprte.
Preko svetovalne pisarne za socialno podjetništvo smo izvajali promocijo in predavanja o socialnem
podjetništvu, udeleževali smo se raznih predstavitev in sejmov, s pomočjo promocijskega materiala
in medijev smo promovirali in predstavljali rezultate našega dela. Svetovalna pisarna za socialno
podjetništvo je pričela delovati že v letu 2013 in ima namen pomoči pri odpiranju socialnih podjetij
pri občanih MOK, ki predstavlja v Sloveniji še vedno novost in potencial za nastanek novih delovnih
mest in samozaposlovanje. Svetovanje obsega priprava gradiv o socialnem podjetništvu,
pojasnjevanje Zakona o socialnem podjetništvu in dejavnosti socialnega podjetništva, svetovanje o
možnostih financiranja zagona socialnega podjetja, pomoč pri iskanju prostorov za delovanje
socialnih podjetij, razgovori o idejah, ki bi jih lahko realizirali v okviru socialnega podjetja, pomoč pri
pripravi akta o ustanovitvi socialnega podjetja in pri pripravi poslovnega načrta ter splošno
svetovanje o socialnem podjetništvu.
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6. ZAPOSLENI
V letu 2020 smo imeli 4 zaposlene, od tega 3 za nedoločen čas in 1 preko javnih del, leto smo
zaključili s 3 zaposlenimi. Eden od zaposlenih delavcev se je upokojil z 31.3.2020. Ker smo del
dejavnosti prenesli na ZC FVD Kranj, nismo iskali novega delavca. Na usposabljanju smo imeli 8
invalidov preko koncesionarjev Centerkontura d.o.o. in Zavoda Jelša. V usposabljanje bivših
odvisnikov v delavnicah socialnega podjetja je bilo vključenih 16 oseb.

7. PROSTOVOLJSTVO
V delavnicah socialnega podjetja je v letu 2020 19 prostovoljcev, ki so opravili 2.625 ur
prostovoljnega dela. Z njimi smo sklenili 52 dogovorov o opravljanju prostovoljnega dela.

8. ZAPOSLITVENI CENTER FUNDACIJE VINCENCA DRAKSLERJA
PRISTAVA IN ZAPOSLITVENI CENTER FVD KRANJ
Fundacija je ustanoviteljica in 100% lastnica Zaposlitvenega centra FVD Kranj in Zaposlitvenega
centra FVD Pristava, kjer so poleg težje zaposljivih invalidov in bivših odvisnikov s statusom invalida
zaposleni tudi strokovni delavci.
Za strokovno delo z invalidi in pomoč invalidom pri delu sta v ZC FVD Pristava zadolžena strokovni
delavec Davorin Bradeško in strokovni sodelavec Andrej Strupi, ki je tudi vodja delavnice.
Direktorica je bila do 31.3.2020 Sandra Prosen, ki je odšla zaradi odpovedi delovnega razmerja z
njene strani, vodenje ZC FVD Pristava pa je kot vršilec dolžnosti direktorja prevzel Andrej Strupi.
Zaradi neustreznega vodenja je podjetje v začetku leta zašlo v likvidnostne težave, stanje se je po
odhodu direktorice Sandre Prosen s pridobitvijo novih poslov izboljšalo. Za premostitev
likvidnostnih težav je Uprava Fundacije ZC FVD Pristava odobrila dolgoročno posojilo v višini 20.000
€. Zaposlitveni center FVD Pristava je imel na dan 31.12.2020 zaposlenih 8 težje zaposljivih
invalidov na zaščitenih delovnih mestih in sicer:
 7 invalidov z ocenjeno 30% preostalo delazmožnostjo;
 1 invalid z ocenjeno 50% preostalo delazmožnostjo.
ZC FVD Kranj vodi trgovine v Kranju in sicer Štacuno Zarica, Kr'Štacuno, Štacuno Rokodelc in Kr'Piskr.
ZC zaposluje 2 strokovna delavca in 11 invalidov.
Za strokovno delo z invalidi in pomoč invalidom pri delu sta v ZC FVD Kranj zadolžena strokovna
delavka Anka Kalan, ki je tudi direktorica ZC FVD Kranj in strokovna sodelavka Karmen Kne.
Zaposlitveni center FVD Kranj je imel na dan 31.12.2020 zaposlenih 11 težje zaposljivih invalidov na
zaščitenih delovnih mestih in sicer:
 9 invalidov z ocenjeno 30% preostalo delazmožnostjo;
 2 invalida z ocenjeno 50% preostalo delazmožnostjo.

9. MEDGENERACIJSKI CENTER
Objekt je v lasti Mestne občine Kranj in je bil leta 2014 obnovljen s pomočjo gospoda Drakslerja, ki
je prispeval za obnovo polovico sredstev. Fundacija pa je opremila prostore, razen kuhinje. MO
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Kranj je dala objekt Medgeneracijskega centra v upravljanje Ljudski univerzi Kranj, ki je s pomočjo
Mestne občine Kranj obnovila in opremila neizdelane prostore v 1. nadstropju. V objektu se odvija
bogat program. Fundacija je s pogodbo predala LU Kranj v brezplačno uporabo opremo, ki je v njeni
lasti, strošek amortizacije je breme Fundacije.
LU Kranj je od 1.1.2017 vodilni partner v projektu Večgeneracijski center Gorenjske, ki je
sofinanciran s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Projekt se
zaključi 30. 9. 2021.

10. MATERINSKI DOM
Maja 2017 smo Društvu za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja varna hiša Gorenjska predali v
uporabo objekt z večjim vrtom v Kranju, za nakup katerega je sredstva prispeval gospod Draksler. V
objekt se je preselil Materinski dom, ki je imel prej lokacijo na Jesenicah. Objekt smo opremili z
obnovljenim rabljenim pohištvom, ki smo ga obnovili v delavnicah Fundacije, en del objekta pa je
opremljen s pohištvom, ki je bil prepeljan iz prejšnje lokacije Materinskega doma in smo ga v
delavnicah Fundacije predelali in prilagodili novim prostorom. V Materinskem domu je
namestitvene kapacitete do konca leta 2020 koristilo 18 različnih uporabnikov, ki so bivali do
ureditve druge nastanitve.

11. TEK ZA KRANJ – MEMORIAL VINCENCA DRAKSLERJA
Organizacijski odbor Županovega teka in Organizacijski odbor Teka za Kranj sta se odločila, da zaradi
obilice tekov po Sloveniji in zaradi organizacijskih in logistično zahtevnih postopkov, združita oba
teka v enega in sicer v veliko dobrodelno-rekreativno tekaško prireditev pod imenom »Tek za Kranj
– Memorial Vincenca Drakslerja«. S tem smo se želeli pokloniti velikemu dobrotniku, gospodu
Vincencu Drakslerju, ki je bil pobudnik Županovega teka, ki je vedno spodbujal humanitarni del teka
in obenem največji donator vseh osemnajstih Županovih tekov. Tek je bil organiziran v mestu.
Organizacijski odbor pod vodstvom župana Mestne občine Kranj Matjaža Rakovca je želel združiti
udeležence obeh tekov in ponuditi tudi nove vsebine oziroma možnost sodelovanja in druženje
vsem generacijam, od najmlajših, šolarjev, tekačev, tekmovalcev in rekreativcem do športnih
društev in klubov ter družin.
Žal pa je zaradi korona virusa letošnji Tek za Kranj – Memorial Vincenca Drakslerja potekal drugače,
virtualno. Kljub temu je bil odziv dober. Med 19. septembrom in 10. oktobrom so se tekači udeležili
virtualne tekme na 3,3 ali 10 km, pohodniki pa v lastni izvedbi odkrivali lepote Poti Jeprškega
učitelja. Kljub težki situaciji je na dogodku aktivno sodelovalo preko 100 udeležencev.
Med ženskami je v absolutni konkurenci na 10 km zmagala Jera Rakovec Nahtigal s časom 51:41,
med moškimi pa večkratni zmagovalec našega teka Dino Grbić s časom 33:57. Na krajši razdalji na
3,3 km je s časom 11:34 ženski naslov ubranila Maruša Cijan Brkič, med moškimi pa je
zmagal Sebastjan Gregorin s časom 11:22.
Virtualni dogodek so organizirali Mestna občina Kranj, Fundacija Vincenca Drakslerja, Zavod za
šport Kranj, Atletski klub Triglav Kranj, Zavod za turizem in kulturo Kranj ter kranjsko podjetje
Dspot, d.o.o. in Melior d.o.o.. Zaposleni v Fundaciji so poskrbeli za organizacijo Pohoda Vincenca
Drakslerja in fizične prijave v KrŠtacuni ter razdelitev spominskih majic.
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12. REINTEGRACIJSKI CENTER CSD GORENJSKA V DOMU VINCENCA
DRAKSLERJA
Program reintegracije, ki ga izvaja Center za socialno delo Gorenjske, se je dobro vklopil v lokalno
okolje. Prebivalci okoliša sami prihajajo k njim, tako z željo po prostovoljnem delu, kot s prispevki v
obliki raznih donacij (sadje in zelenjava, obleka, posoda). Dobro sodelovanje z lokalno skupnostjo
bistveno pripomore k destigmatizaciji uporabnikov.
Že v preteklih letih je RC vzpostavili dobro sodelovanje z drugimi institucijami. Aktivno sodelujejo z
Zapori Ljubljana in Celje, s centri za socialno delo v krajih od koder prihajajo uporabniki, Zavodom
za zdravljenje in preprečevanje odvisnosti od ilegalnih drog, Oddelek za detoksikacijo, Zavodom za
zaposlovanje in Psihiatrično bolnišnico Begunje, Komuno Žarek, Zavod Pelikan in Projekt Človek.
V Reintegracijskem centru Doma Vincenca Drakslerja v Pristavi je možno nastaniti 10 uporabnikov
(dve sobi sta dvoposteljni, dve pa triposteljne), dejansko pa je kapacitet za 12 nastanitev, vendar po
aktualnem razpisu MDDSZ Reintegracijski center lahko nastani samo 10 uporabnikov.
Prioriteto pri vključevanju v stanovanjsko skupino imajo prebivalci gorenjskih občin. V primeru
prostih kapacitet pa je možna vključitev tudi z območja celotne Slovenije.
Število uporabnikov v letu 2020:

LETO 2020

JANUAR
FEBRUAR
MAREC
APRIL
MAJ
JUNIJ
JULIJ
AVGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
POVPREČJE

ŠTEVILO
UPORABNIKOV bivalna
obravnava
10
11
11
10
9
10
11
10
9
9
7
7
9,5 na mesec /
16 različnih

ŠTEVILO
NOČITEV

284
285
312
288
253
297
324
282
270
255
230
217
3297 nočitev/
povp. 274,8 na
mesec

ŠTEVILO
UPORABNIKOV izven bivalna
obravnava
21
21
24
23
24
23
20
20
17
22
24
27
22,2 na mesec /
69 različnih

SKUPNO ŠTEVILO
UPORABNIKOV
31
32
35
33
33
33
31
30
26
31
31
34
31,7 na mesec /
85 različnih

V bivalno obliko obravnave je bilo vključenih 16 različnih uporabnikov (3.297 nočitev), v izven
bivalno obliko pa 69 različnih uporabnikov. Skupno število vseh različnih uporabnikov je 85. Poleg
tega je bilo v storitve preko telefona (informativni pogovori, krajši svetovalni pogovori, pogovori s
svojci) vključenih 25 različnih oseb.
Program Reintegracijski center se je tudi v letu 2020 izvajal v Domu Vincenca Drakslerja, v Pristavi
pri Tržiču. Okolje in prostori so idealni za izvajanje tovrstnega programa, za hišo in okolico sproti
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dobro skrbijo. Program so izvajali v skladu z letnim načrtom in vizijo programa. Cilji glede števila
uporabnikov so bili v celoti doseženi, vključenost uporabnikov pa je bila zelo stabilna, saj je le en
uporabnik izstopil po krajšem času (1 mesec). Izvajali so socialno rehabilitacijo in reintegracijo oseb,
ki imajo težave z različnimi zasvojenostmi, tako kemičnimi (alkohol, heroin, kokain, marihuana,
pomirjevala…), kot nekemičnimi oz. vedenjskimi (igre na srečo, spletna pornografija, računalniške
igre, odnosi, hrana…). V okviru izven bivalne obravnave so nudili pomoč svojcem bivalnih
uporabnikov, bivšim bivalnim uporabnikom in tistim, ki imajo težave z zasvojenostjo, vendar ne
potrebujejo bivalne obravnave. Kader je večinoma stalen in odlično sodeluje; v tem letu je bilo
nekaj odsotnosti povezanih z epidemijo, a so se uspešno dogovorili tako, da je bil program
kadrovsko dobro pokrit. Sredi leta je ena sodelavka odšla na porodniški dopust, tako da so za čas
njene odsotnosti dobili novega sodelavca, ki se je hitro in zavzeto vključil v tim. Tudi v tem letu jim
je Občina Tržič odobrila sofinanciranje javnih del. Z udeleženko so bili zelo zadovoljni, tako da se
dogovarjajo o možnostih za redno zaposlitev v prihodnje.
V letu 2020 sm ponosno obeležili 10. obletnico delovanja socialnovarstvenega programa
Reintegracijski center, ki ga izvaja Center za socialno delo Gorenjska, enota Kranj. V teh letih je bilo
v program, ki predstavlja pomemben del mreže pomoči na področju zasvojenosti v Sloveniji,
vključenih 110 oseb v bivalni obliki obravnave in 330 v izven bivalni. Slovesnost ob 10. obletnici so
kljub epidemiji uspešno izpeljali, odzivi pa so bili izredni. Dogodek je otvorila direktorica CSD
Gorenjska Urška Repar Justin. Obiskovalcem sm predvajali predstavitveni video, dolg nekaj več kot
30 min, za katerega so sami (zaposleni in uporabniki) napisali scenarij, ga zrežirali in posneli. Najbolj
odmevni so bili prispevki uporabnikov, ki so pogumno in iskreno podelili svojo osebno zgodbo. Po
ogledu videa so svoje vtise in spodbudne besede za naprej podelili župan MOK Matjaž Rakovec,
posebni gost, predsednik švicarske fundacije R. & V. Draksler Stiftung, prof. dr. Ralph Blum,
predsednica uprave fundacije Vincenca Drakslerja Nada Bogataj Kržan, župan občine Tržič Borut
Sajovic in župan občine Jesenice Blaž Račič. Njihove spodbudne besede in pohvale so tako
zaposlene kot uporabnike dodatno motivirale za nadaljnje delo. Veseli so, da je bil dogodek
medijsko dobro pokrit (Dnevnik, Slovenske novice, Radio Slovenija, Žurnal in drugi lokalni mediji).
Program je v času epidemije COVID-19 deloval nemoteno, z upoštevanjem vseh varnostnih
ukrepov. Omejili so obiske, izhode domov in nabave, nismo pa popolnoma »zaprli« programa, saj so
pričakovali, da bodo spremenjene okoliščine trajale kar nekaj časa, tako da so želeli uporabnikom
omogočiti, da nadaljujejo s svojo rehabilitacijo in nekaterim celo reintegracijo v družbo. Bivalna
skupina se je tretirala kot skupno gospodinjstvo, izven bivalno obravnavo pa so nekoliko prilagodili
– več je bilo stika preko telefona in računalnika, vzdrževali pa so tudi osebne stike z upoštevanjem
varnostnih ukrepov. Program in uporabniki so se uspešno prilagodili na novo situacijo. Kljub temu,
da so se pogoji za prehod iz programa v življenje zunaj močno zaostrili, se je petim uporabnikom
uspelo uspešno osamosvojiti. Dobili so zaposlitve, najeli stanovanje oziroma se vrnili k svojim
partnerkam in otrokom. V tem letu so imeli 7 novih vključitev v bivalno obliko programa. Kar nekaj
uporabnikov je opravilo vozniški izpit, eden je opravil družbeno koristna dela, dva sta zaključila z
osebnim stečajem, dva sta ga začela, trije uporabniki so uspešno opravili program učnih delavnic v
socialnem podjetju Fundacije Vincenca Drakslerja, dva uporabnika uspešno študirata, eden je
diplomiral in dobil zaposlitev v knjižnici. Imeli so kar nekaj sumov na okužbo, izvedenih je bilo 15
testov (uporabniki in zaposleni), na srečo pa so bili vsi negativni, tako da jim je uspelo to obdobje
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preživeti brez okužbe. Ves čas so pripravljeni na primer okužbe; zagotovljeno imajo izolacijsko cono
v posebnem nadstropju s svojo kopalnico in kuhinjo. V te prostore so nameščali tudi tiste, pri
katerih je bil sum na okužbo, dokler sum ni bil ovržen. Uspešno so sodelovali z zdravstvenim
domom Tržič in Kranj. Za uspešno solidarno delovanje v času epidemije je program dobil zahvalo
Mestne občine Kranj, vodja programa pa je bila tudi na velikih zahvalnih plakatih v MOK.
V tem letu so pridobili dodatnega sofinancerja (občina Gorje), Občina Tržič je povečala svoj delež
sofinanciranja, z nami, s Fundacijo Vincenca Drakslerja kot najemodajalcem so podpisali novo
najemno pogodbo za brezplačno najemnino, kar je za program finančno bolj ugodno. S pomočjo
Fundacije so opremili dodatni terapevtski sobi, v katerih se uporabniki zelo dobro počutijo. Z
upoštevanjem varnostnih ukrepov so uporabniki tudi v tem letu občasno opravljali delovno
rehabilitacijo v socialnem podjetju FVD.
V času božičnih praznikov so sodelovali pri projektu Uresniči željo; uporabniki tako bivalne kot izven
bivalne obravnave so od dobrotnikov prejeli darila, ki so si jih sami zaželeli (skupaj 20 daril). Darila
smo podelili na božični večer, kar je zares polepšalo praznike njihovih uporabnikov v teh negotovih
časih. Tudi v tem letu so aktivno sodelovali z drugimi organizacijami, bolnišnicami in programi.
Kriznemu centru Kresnička so pomagali pri urejanju okolice. V mesecu novembru, mesecu boja
proti odvisnosti, je bil v Gorenjskem utripu objavljen članek o obravnavi vedenjskih oblik
zasvojenosti v njihovem programu. V sodelovanju z Občino Tržič in Zavetiščem Ljubljana so
poskrbeli za sterilizacijo 14-ih prostoživečih mačk, ki živijo v neposredni bližini programa. Lokalni
prebivalci in Občina Tržič so jim izrazili posebno zahvalo za to akcijo. Posledično so se še bolj
povezali z lokalnim okoljem, ki že tako dobro sprejema njihov program.

13. POMEMBNEJŠI DOGODKI IN MEDIJSKE OBJAVE
V letu 2020 je bilo zaradi korona virusa manj prireditev in dogodkov, vendar smo se udeležili vseh
tistih, kamor smo bili povabljeni.

-

Pomembnejši dogodki:
10. obletnica Reintegracijskega centra Pristava;
Projekt Učne delavnice - Zavod RS za zaposlovanje;
Projekt Mentorske sheme z naslovom »POP – pridobi, obnovi prodaj« - Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo;
Pozdrav poletju 2020;
Predstavitev na Dnevi domačih dobrot na Brdu pri Kranju;
Evropski teden zmanjševanja odpadkov – predstavitev na stojnicah skupaj s Komunalo Kranj
v starem Kranju;
Dan zemlje – predstavitev naše dejavnosti skupaj s Komunalo Kranj d.o.o. na Zbirnem centru
Zarica;
Kovačnica Kranj – stalna razstava obnovljenega pohištva;
Parada učenja Kranj - predstavitev na stojnici;
Predstavitev Fundacije udeležencem projekta Socialna aktivacija Gorenjske;
Šolski center Kranj – predstavitev socialnega podjetništva in ogled trgovin Fundacije;
Modna revija v Kranju – predstavitev šivanih izdelkov Fundacije;
Sodelovanje v Odboru za spremljanje uresničevanja zavez ZIRO WASTE v Radovljici;
Sodelovanje pri projektu Načrtovanje strategije krožnega gospodarstva v Kranju;
10

-

-

Projekt Učne delavnice - Zavod RS za zaposlovanje;
Projekt Mentorske sheme z naslovom »POP – pridobi, obnovi prodaj« - Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo;
Medijske objave:
Deželne novice –Ponovna raba – vsakdanja navada;
Radio 1 –Operacija POP;
Radio Kranj – Sredstva za Fundacijo Vincenca Drakslerja;
Radio Odmev – Krepili bodo kakovost dela fundacije in zaposlenih;
Radio Kranj – Fundacija Vincenca Drakslerja je pridobila finančna sredstva EU in
gospodarskega ministrstva;
STA – Evropska podpora projektu Fundacije Vincenca Drakslerja;
Radio Kranj – Na kresni dan je Komunala Kranj predstavila prvi žužohotel;
Gorenjski glas – Nov hotel za žuželke;
Delo in dom – Odprti tudi centri ponovne uporabe;
Radio Sora – začenja se virtualni tek po Kranju;
Radio Sora – Tek za Kranj – Memorial Vincenca Drakslerja;
Gor kultura – Nov ekosistem za žuželke;
Slovenske novice – V nekdanji gostilni zdravijo odvisnike;
Kranjčanka – Tek za Kranj drugačen;
Radio Sora – Na Pristavi pri Tržiču danes slovesno;
STA – Reintegracijski center v Pristavi pri Tržiču praznuje 10 let;
Radio Sora – 10 let programa Reintegracijski center;
Kranjske novice – Deset let Doma Vincenca Drakslerja;
Kranjske novice – Teden zbiranja predmetov;
Kranjčanka – Že po naravi sem bolj za nazaj;
Gorenjski utrip – Zgodba o uspehu socialnega podjetja Fundacije Vincenca Drakslerja;
Deželne novice – Teden zbiranja še uporabnih predmetov;
Gorenjski glas – Mnogi stari kosi pohištva so vredni obnove;
Gor kultura – Kuhinja iz ponovno uporabljenih elementov;
Gorenjski glas – Tek za Kranj je bil virtualen;
Žurnal24 – Več kot sto Kranjčanov odteklo svojo traso;
Gorenjski utrip – Spopadajo se z novimi oblikami zasvojenosti;
Cekin.si – Kdo je gospa, ki je po smrti premoženje zapustila učencem gimnazije?
Žurnal24 – Spodbuda zaposlovanju ranljivih skupin.
Nada Bogataj Kržan
predsednica Uprave
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II. FINANČNO POROČILO
1. SPLOŠNO
Pri sestavitvi računovodskih izkazov smo upoštevali prenovljene slovenske računovodske standarde
v letu 2016, (SRS) od 1 do 17 ter 20 do 23 in pravila skrbnega računovodenja, SRS 34 –
računovodske rešitve v nepridobitnih organizacijah - pravnih osebah zasebnega prava, ter SRS 35 –
računovodske rešitve v socialnih podjetjih. Fundacija je delujoča in časovno neomejena, ter hkrati
dosledno uporablja usmeritve iz obračunskega obdobja v obračunsko obdobje. Fundacija evidentira
vse prihodke in odhodke po načelu poslovnega dogodka, upošteva časovno neomejenost delovanja
zavoda, doslednost in stanovitnost. V skladu z Zakonom vodimo ločeno evidenco prihodkov in
odhodkov za nepridobitno in pridobitno dejavnost (kot sodilo za razporejanje odhodkov se
upošteva razmerje med prihodki doseženimi z obema vrstama dejavnosti v obračunskem obdobju).
Na podlagi celoletnega poslovanja je bilo za Fundacijo sestavljeno letno poročilo, ki obsega bilanco
stanja in izkaz poslovnega izida, ter pojasnila k izkazom.
V bilanci stanja je prikazano stanje sredstev Fundacije in stanje obveznosti do njihovih virov na
zadnji dan obračunskega obdobja. Iz izkaza poslovnega izida pa so razvidni stroški, donosi, prihodki
in presežki prihodkov v obračunskem obdobju. Fundacija je dolžna sestaviti letno poročilo
najkasneje do 28.02.2021 in tudi predložiti Agenciji republike Slovenije za javno pravne evidence in
storitve (AJPES).
Letno poročilo sestavljajo podatki za leti 2020 in 2019 tako, da je omogočena primerjava
posamezne postavke s preteklim letom.
Podatki so prikazani v EUR s centi.
Fundacija je pridobila status socialnega podjetja in vse svoje dejavnosti opravlja kot socialno
podjetje, zato v Pravilniku o računovodstvu nima oblikovanih sodil za razporejanje sredstev in
obveznosti do virov sredstev, ter prihodkov in odhodkov na posamezne dejavnosti. Zaradi tega v
letnem poročilu ne izkazujemo razpredelnic kot nam nalaga SRS 35.
PREDSTAVITEV RAČUNOVODSKIH USMERITEV:
-

-

Osnovna sredstva se vrednotijo po nabavni vrednosti. Nabavna vrednost podarjenih
osnovnih sredstev, katerih nakupna vrednost ni znana, se določi z ocenitvijo pri čemer se
upošteva nabavna vrednost enakega ali primerljivega osnovnega sredstva. Nabavna
vrednost osnovnih sredstev se zmanjšuje posredno z letnimi popravki te vrednosti, glede na
dobo koristnosti. Metoda amortiziranja, ki se uporablja je enakomerno časovno
amortiziranje.
Naložbene nepremičnine se vrednotijo po nabavni vrednosti. Metoda amortiziranja, ki se
uporablja je enakomerno časovno amortiziranje.
Neopredmetena osnovna sredstva se ob začetnem pripoznanju izkazujejo po nabavnih
vrednostih in se amortizirajo v skladu z metodo enakomernega časovnega amortiziranja
glede na dobo koristnosti.
Dolgoročne finančne naložbe se izkazujejo po nabavni vrednosti.
Kratkoročne finančne naložbe, se vrednotijo z zneski, na podlagii verodostojnih
knjigovodskih listin. Naložbe v kapital in vrednostne papirje se vrednotijo po nakupni ceni.
Zaloga trgovskega blaga se vodi po metodi fifo.
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-

Kratkoročne terjatve, so tiste, ki zapadejo v plačilo v največ letu dni. Terjatve se evidentirajo
z zneski, ki izhajajo iz ustreznih knjigovodskih listin.
Denarna sredstva obsegajo denarna sredstva na računih in bančne depozite na odpoklic.
Dolgoročni dolgovi se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo z zneski iz ustreznih listin o
njihovem nastanku.
Kratkoročni dolgovi so obveznosti do dobaviteljev in obveznosti iz drugih naslovov do članov
Fundacije, ki zapadejo v plačilo najpozneje v 12 mesecih.
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve so zneski kratkoročno odloženih stroškov.
Sklad zajema ustanovno vlogo, presežek prihodkov, razporejen za določene namene, in
nerazporejeni presežek prihodkov.
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve so zneski kratkoročno odloženih prihodkov, vendar
še niso izpolnjeni pogoji za njihovo prepoznanje ter zneski vnaprej vračunanih stroškov, za
katere še niso nastale obveznosti.

1. POJASNILA K BILANCI STANJA na dan 31.12.2020
v EUR s centi
Znesek
Postavka

Tekočega leta

2

4

Prejšnjega leta
5

SREDSTVA

1.649.027,11

1.667.830,02

A. DOLGOROČNA SREDSTVA

1.131.658,73

1.153.276,89

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

0,00

0,00

1. Neopredmetena sredstva

0,00

0,00

2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve

0,00

0,00

1.097.471,27

1.136.376,89

1. Zemljišča

251.735,39

251.735,39

2. Zgradbe

775.884,97

814.631,69

0,00

0,00

69.850,91

70.009,81

0,00

0,00

6. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi

0,00

0,00

7. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev

0,00

0,00

III. Naložbene nepremičnine

0,00

0,00

IV. Dolgoročne finančne naložbe

33.287,46

16.000,00

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil

16.000,00

16.000,00

2. Dolgoročna posojila

17.287,46

0,00

900,00

900,00

0,00

0,00

456.807,72

476.142,56

I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo

0,00

0,00

II. Zaloge

0,00

0,00

II. Opredmetena osnovna sredstva

3. Proizvajalne naprave in stroji
4. Druge naprave in oprema, drobni inventar in druga opredmetena osnovna
sredstva
5. Biološka sredstva

V. Dolgoročne poslovne terjatve
VI. Odložene terjatve za davek
B. KRATKOROČNA SREDSTVA
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1. Material

0,00

0,00

2. Nedokončana proizvodnja

0,00

0,00

3. Proizvodi

0,00

0,00

4. Trgovsko blago

0,00

0,00

5. Predujmi za zaloge

0,00

0,00

251.273,64

250.659,33

0,00

0,00

251.273,64

250.659,33

8.296,42

4.663,35

197.237,66

220.819,88

60.560,66

38.410,57

0,00

0,00

1.649.027,11

1.667.830,02

A. LASTNI VIRI

856.320,75

856.027,68

I. Ustanovitveni vložek

269.971,88

269.971,88

0,00

0,00

III. Nerazporejeni čisti presežek prihodkov

585.928,85

569.855,34

IV. Nerazporejeni čisti presežek odhodkov

0,00

0,00

V. Čisti presežek prihodkov poslovnega leta

420,02

16.200,46

VI. Čisti presežek odhodkov poslovnega leta

0,00

0,00

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

784.964,96

801.581,02

1. Rezervacije

784.964,96

801.581,02

2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

0,00

0,00

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

0,00

0,00

I. Dolgoročne finančne obveznosti

0,00

0,00

II. Dolgoročne poslovne obveznosti

0,00

0,00

III. Odložene obveznosti za davek

0,00

0,00

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

7.741,40

10.221,32

I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev

0,00

0,00

II. Kratkoročne finančne obveznosti

0,00

0,00

7.741,40

10.221,32

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

0,00

0,00

Zunajbilančne obveznosti

0,00

0,00

III. Kratkoročne finančne naložbe
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil
2. Kratkoročna posojila
IV. Kratkoročne poslovne terjatve
V. Denarna sredstva
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Zunajbilančna sredstva
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

II. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti

III. Kratkoročne poslovne obveznosti

Med dolgoročnimi sredstvi izkazuje Fundacija neopredmetena in opredmetena osnovna
sredstva. To so nepremičnine oziroma zemljišča in zgradbe, oprema in drobni inventar, ter
umetniška dela, ki predstavljajo 8 slik v medgeneracijskem centru.
Fundacija je v letu 2020 imela investicije v objekte, ter v investicije v osnovna sredstva, katera
so bolj podrobno predstavljena v poslovnem poročilu.
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Amortizacija neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev se kot odhodek prizna v
obračunanem znesku z uporabo metode enakomernega časovnega amortiziranja ter najvišjih
dovoljenih amortizacijskih stopenj po slovenskih računovodskih standardih.
Med dolgoročnimi finančnimi naložbami se izkazuje ustanovitvena vloga za Zaposlitveni center
Fvd Kranj in Fvd Pristava.
Med dolgoročni posojili se izkazuje dano posojilo Zc Pristavi.
Kratkoročna posojila predstavljajo depozite pri banki, vezani z različno ročnostjo.
Kratkoročne poslovne terjatve predstavljajo terjatve do kupcev za zaračunane storitve in
proizvode, terjatve za vstopni ddv, terjatve na podlagi zahtevkov za javna dela do Zavoda za
zaposlovanje in Mestne občine Kranj, Javnega preživninskega sklada za izplačilo nagrade za
preseganje kvote invalidov, terjatve do Zzzs iz naslova boleznin in terjatve do Fursa iz naslova
kriznega dodatka zaradi Covid-19.
Terjatev do ustanovitelja Fundacija ne izkazuje.
Denarna sredstva predstavljajo sredstva na transakcijskem računu in stanje denarja v
blagajnah trgovin.
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve sestavljajo kratkoročno odloženi stroški zavarovanja,
in nezaračunani prihodki po sklepu za donacije Švicarske fundacije.
Ustanovitveni vložek predstavlja začetni vložek Mestne občine Kranj in Vincenca Drakslerja.
Nerazporejeni čisti presežek prihodkov se je v primerjavi z letom 2019 povečal za ustvarjeni
presežek prihodkov nad odhodki.
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve in rezervacije se nanašajo na prejete državne in
občinske podpore, namenjene razvoju socialnega podjetništva, zmanjšane za strošek
amortizacije in prejete donacije Vincenca Drakslerja.
Kratkoročne poslovne obveznosti se nanašajo na obveznosti do dobaviteljev, obveznosti do
zaposlencev, obveznosti za prostovoljce in obveznosti za obračunani ddv do države.

2. POJASNILA K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA

v EUR s centi
Znesek
Postavka

Tekočega leta

Prejšnjega leta

2

4

5

A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE

29.584,22

37.901,55

B. POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV

0,00

0,00

C. ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV

0,00

0,00

Č. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE

0,00

25.612,00

D. SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENZACIJE IN DRUGI
PRIHODKI, KI SO POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI
E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI

181.856,75

173.262,12

0,00

0,00

F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA

211.440,97

236.775,67

G. POSLOVNI ODHODKI

212.350,06

219.203,74
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I. Stroški blaga, materiala in storitev

59.407,97

42.502,42

0,00

0,00

6.642,76

7.349,48

3. Stroški storitev

52.765,21

35.152,94

II. Stroški dela

86.624,55

101.978,82

1. Stroški plač

64.954,41

79.903,22

2. Stroški pokojninskih zavarovanj

6.154,25

7.230,06

3. Stroški drugih socialnih zavarovanj

4.805,02

5.844,24

4. Drugi stroški dela

10.710,87

9.001,30

III. Odpisi vrednosti

66.177,14

74.308,74

1. Amortizacija

66.177,14

74.275,74

0,00

33,00

0,00

0,00

140,40

413,76

0,00

0,00

140,40

413,76

0,00

17.571,93

I. PRESEŽEK POSLOVNIH ODHODKOV

909,09

0,00

J. FINANČNI PRIHODKI

895,81

628,42

0,00

0,00

892,22

625,08

III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev

3,59

3,34

K. FINANČNI ODHODKI

0,00

7,64

I. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb

0,00

0,00

II. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti

0,00

0,00

III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti

0,00

7,64

L. DRUGI PRIHODKI

311,87

1.446,25

M. DRUGI ODHODKI

3,05

3.786,35

N. PRESEŽEK PRIHODKOV

295,54

15.852,61

O. PRESEŽEK ODHODKOV

0,00

0,00

P. DAVEK OD DOHODKOV

2,47

0,00

R. ODLOŽENI DAVKI

0,00

0,00

S. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

293,07

15.852,61

Š. ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

0,00

0,00

1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala
2. Stroški porabljenega materiala

2. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in
opredmetenih osnovnih sredstvih
3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih
IV. Drugi poslovni odhodki
1. Rezervacije
2. Drugi stroški
H. PRESEŽEK POSLOVNIH PRIHODKOV

I. Finančni prihodki iz deležev
II. Finančni prihodki iz danih posojil
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*POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA PODLAGI DELOVNIH UR
ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA

3,16

4,23

12

12

GIBANJE PREJETIH IN PORABLJENIH SREDSTEV
Zap.Št.
1.
2.
3.
4.

Spodbuda

Povečanja v obdobju

Poraba v obdobju

Končno stanje

ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE

22.302,76

22.302,76

0,00

DONACIJE
MOK,RADOVLJICA

133.344,86
23.792,23

133.344,86
23.792,23

0,00
0,00

JAVNI INVALIDSKI SKLAD

3.343,00

3.343,00

0,00

Fundacija je v letu 2020 skupaj ustvarila stroškov in odhodkov v višini 212.353,11 €.
Stroški porabljenega materiala predstavljajo stroški materiala za izdelavo izdelkov, pomožni
material, stroške delovnih oblačil, elektrike, goriva za prevozna sredstva, nadomestne dele za
računalniško opremo in pisarniški material.
Stroški storitev predstavljajo storitve sofinanciranje CSD za delo Reintegracijskega centra, stroške
vzdrževanja računalniške in ostale opreme, najemnine, povračila potnih stroškov zaposlenim,
stroške plačilnega prometa, zavarovanj, odvetnikov, notarjev, računovodstva, zdravstvenih storitev,
seminarjev, varstva pri delu, stroške reprezentance in reklame, stroške prostovoljcev, mobitela,
telefona, interneta, komunale, taks, stroške pogreba in županovega teka.
Stroški dela predstavljajo stroški plač in obračunanih prispevkov za zaposlene delavce.
Strošek amortizacije izkazuje odpise vrednosti neopredmetenih in opredmetenih osnovnih
sredstev. S strani inventurne komisije je bilo izdelano poročilo o popisu, kjer je bilo knjigovodsko
stanje usklajeno z dejanskim stanjem.
Drugi poslovni odhodki predstavljajo dajatve za stavbno zemljišče in izravnave iz naslova uskladitve
dejanskega stanja z knjigovodskim.
Finančni odhodki predstavljajo zamudne obresti do dobaviteljev.

3. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
Fundacija za leto 2020 izkazuje bruto presežek prihodkov nad odhodki v višini 295,54 EUR.
V skladu s pravilnikom o pridobitni in nepridobitni dejavnosti je Fundacija ugotovila prihodke in
odhodke za potrebe obračuna davka od dohodka od pridobitne dejavnosti. Ob upoštevanju davčnih
olajšav, je Fundacija za leto 2020 ugotovila osnovo za obračun davka v višini 13,02 € in obveznosti
za davek v višini 2,47€.
Neto presežek prihodkov z pripadajočimi prihodki od amortizacije, ki se razkrijejo preko poslovnega
izida v višini 420,02 EUR je v celoti namenjen za dejavnost kot nam to nalaga zakon, a ga še nismo
razporedili v točno določen namen.

Sestavila:

Predsednica uprave:

Vesna Bogataj

Nada Bogataj Kržan
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