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I. POSLOVNO POROČILO 
 

1. UVOD - PREDSTAVITEV ZAPOSLITVENEGA CENTRA 
 
Zaposlitveni center Fundacije Vincenca Drakslerja Kranj, so.p. zavod za usposabljanje in 
zaposlovanje (v nadaljevanju ZC FVD Kranj, so.p.), je bil ustanovljen 20.8.2015. Ustanovitelj  ZC FVD 
Kranj, so.p. in 100% lastnik je Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike so.p.. 
Sedež zavoda:  Glavni trg 17, 4000 Kranj 
Matična številka: 5899617000 
Davčna številka: SI70857148 
 
Organi upravljanja: 
 
Svet zavoda v sestavi: 
 

 Nada Bogataj Kržan, predsednica sveta zavoda 
 Mag. Franci Rozman namestnik podpredsednice sveta zavoda 
 Edita Plava, članica sveta zavoda 

 
 
Direktor:  
 

   Anka Kalan 
 
 
 
2. VIZIJA IN POSLANSTVO ZAPOSLITVENEGA CENTRA 
 
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov ( Uradni list RS, štev.16/2007-
UPB2 in UL RS, št. 87/2011 – v nadaljevanju ZZRZI), skupaj s še nekaterimi podzakonskimi 
akti in pravilniki, ki so sprejeti na njegovi podlagi, celovito ureja področje zaposlovanja 
invalidov. Po ZZRZI so med invalidi tudi osebe, ki zaradi občutno zmanjšane  delovne 
sposobnosti dosegajo le od 30 – 70% pričakovanih delovnih rezultatov. To so najtežji 
invalidi, ki niso zaposljivi na običajnem delovnem  mestu. Takšnim invalidom je omogočena 
posebna zaposlitev tako imenovana zaščitna zaposlitev. 
Zaščitna zaposlitev je zaposlitev invalida izključno na zaščitenem delovnem mestu, to je  
delovnem mestu in delovnem okolju, ki je prilagojeno delovnim sposobnostim in potrebam 
invalida, ki ni zaposljiv na običajnem delovnem mestu. Invalidi, ki jim je Zavod RS za 
zaposlovanje izdal odločbo, da so zaposljivi izključno na zaščitenih delovnih mestih, imajo 
sklenjeno pogodbo o zaposlitvi na zaščitenem delovnem mestu in imajo pravico do 
subvencije plače. 
Zaposlitev na zaščitenih delovnih mestih zagotavljajo zaposlitveni centri in invalidska 
podjetja. Zaposlitveni centri morajo zagotavljati programe, ki vsem zaposlenim invalidom  
zagotavljajo stalno in neprekinjeno delo in vse pravice, ki izhajajo iz sklenjenega delovnega 
razmerja. 
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ZC se skladno z ZZRZI ustanavlja z namenom, da kot zavod in pravna oseba posebnega 
pomena zagotavlja zaščitena delovna mesta. Osnovni namen ustanovitve ZC je iskanje 
področij in ustvarjanje priložnosti za usposabljanje in zaposlovanje ter razvoj novih 
delovnih mest, primernih predvsem najtežjim invalidom. 
 
Glavni razvojni in usmeritveni cilji ZC FVD Kranj, so.p., ki so skladni tudi s sprejeto strategijo 
razvoja Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike so.p. za obdobje  2021-2025, so: 

 Razvoj novih delovnih mest in programov, primernih  za najtežje invalide 
 Kvalitetno izvajanje dejavnosti, proizvodnih in storitvenih programov, 
 Koristna uporaba zakonskih možnosti za razvoj zaščitnega zaposlovanja invalidov, 
 Uporaba vseh zakonskih olajšav za razvoj obstoječih in novih dejavnosti pri 

zaposlovanju invalidov. 
  
Poslanstvo ZC FVD Kranj, so.p.  je ustvarjati nova delovna mesta, ki so primerna zaposlenim 
invalidom in njihovim zmožnostim, skrbeti za čim boljše psihosocialno okolje ter s pravilno 
motivacijo pokazati tako družbi kot invalidnim osebam, da so slednji ob ustreznem 
spodbujanju njihovih potencialov lahko družbi zelo koristni. 

 
 
 

3. POSLOVANJE ZAPOSLITVENEGA CENTRA 
3.1. DEJAVNOST PODJETJA 
 
ZC FVD Kranj je pričel poslovati 14.6.2016, po podpisu pogodbe o financiranju 
zaposlitvenega centra z Ministrstvom za delo, družino , socialne zadeve in enake možnosti 
in s tem pridobitvi statusa zaposlitvenega centra. 
 Prihodke ZC pridobivajo s prodajo izdelkov v štirih trgovinah z rabljenimi in obnovljenimi 
predmeti, novimi izdelki, ki nastajajo v enajstih socialno varstvenih programih, novimi 
izdelki uporabnih darilnih izdelkov ter iz javnih financ. Sredstva iz javnih financ ZC 
pridobiva  iz državnih subvencij za plače invalidom iz sredstev Javnega štipendijskega, 
razvojnega , invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije in s sredstvi za plače 
strokovnih delavcev in sodelavcev, ki se pokrivajo oziroma sofinancirajo iz javnih financ 
(MDDSZ). Presežke se bo presežek prenesel v naslednje poslovno leto in se porabil za razvoj 
in opremljanje delovnih mest, ki so prilagojeni invalidom. 
 
Poslovanje je  ZC FVD Kranj na začetku delovanja obsegalo prodajo rabljenih in obnovljenih 
predmetov v dveh prodajalnah . Trgovina Krštacuna smo odprli 2.10.2014. 1.8.2016 pa je 
bila odprta nova trgovina, Štacuna Rokodelc, kjer se prodajajo izdelki enajstih socialno 
varstvenih zavodov ter podjetij s statusom socialnega podjetja in nekaj slovenskih 
rokodelcev.  V prostoru, kjer je bila prej trgovina je sedaj šiviljska popravljalnica Krzašij. 
Popravljamo oblačila in pa predelujemo stari jeans v nove izdelke. S tem zmanjšujemo tudi 
veliko tekstilnih odpadkov, ki so največji onesnaževalec okolja.  V praznem prostoru zraven 
šivalnice planiramo imeti trgovino z rabljenimi oblačili. 
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Skupaj z Fundacijo Vincenca Drakslerja in Zaposlitvenim centrom FVD Pristava smo se 
predstavljali tudi na prireditvah: na Paradi učenja, Pozdrav poletju v Kranju in Šuštarski 
nedelji v Tržiču. 
Prestavitev našega delovanja smo imeli tudi v trgovini Rokodelc, predstavnikom 
mednarodne udeležbe ŠENTA-a, Slovenskega združenja za duševno zdravje v okviru 
projekta Linking partners. 
V Zbirnem centru Komunale Kranj, smo imeli v novembru teden zbiranja še uporabnih 
predmetov. 
V letošnjem letu smo morali zaradi covida 19 imeti zaprte trgovine v januarju , februarju in 
aprilu. Od 1.1.2021 do 10.2.2021 in od 1.4.2021 do 11.4.2021. 
 
 

 
3.2. KADRI 
 
ZZRZI zaščitno zaposlitev opredeljuje kot zaposlitev invalida na delovnem mestu in v 
delovnem okolju, ki je prilagojen delovnim sposobnostim in potrebam invalida, ki ni 
zaposljiv na običajnem delovnem mestu. 
Na zaščitenih delovnih mestih ZC FVD Kranj, so.p. zaposluje le tiste invalide, za katere je 
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje z odločbo po oceni invalidovih zaposlitvenih 
možnosti ugotovil, da se zaradi invalidnosti lahko zaposlijo le na zaščitenih delovnih mestih. 
Na tovrstnih delovnih mestih se lahko zaposli tiste invalide, ki zaradi invalidnosti dosegajo 
od 30 do 70% pričakovanih delovnih rezultatov na konkretnem delovnem mestu. 
 
Kadrovska sestava v ZC FVD Kranj na dan 31.12.2021 je bila naslednja: 
 
Za strokovno delo z invalidi in pomoč invalidom pri delu sta v ZC zadolžena: 

 Anka Kalan, strokovni delavec v ZC FVD Kranj 
 Karmen Kne, strokovni sodelavec v ZC FVD Kranj 

 
ZC FVD Kranj, so.p. je imel na dan 31.12.2021 zaposlenih 12 težje zaposljivih invalidov na 
zaščitenih delovnih mestih in sicer: 

 10 invalidov z ocenjeno 30% preostalo delazmožnostjo; 
 2 invalidov z ocenjeno 50% preostalo delazmožnostjo. 

V letu 2021 smo eno osebo na novo zaposlili za določen čas, pred tem pa je bila oseba na 
usposabljanju preko Centrakonture. 
11 invalidov ima pogodbo za nedoločen čas. 
 
V ZC FVD Kranj, so.p  na dan 31.12.2021 nismo imeli nobene osebe na usposabljanju. 
 
Usposabljanje strokovnih delavcev in sodelavcev 2021: 
CRI Celje  ˝Izobraževanje  za delo z osebami s statusom invalida˝   26.1.2021 (Kalan, Kne) 
REHA dnevi  ¨ Poklicna in zaposlitvena rehabilitacija včeraj, danes in jutri˝   28-29.9.2021 
(Kalan, Kne) 
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3.3. IZVAJANJE PROGRAMOV 
 
Največ sodelujemo s Centerkontura iz Kranja in Zavodom Jelša iz Jesenic, predvsem pri 
iskanju novih sodelavcev in pomoči in nasveti tudi pri mentorstvu. Zaposlenim omogočano 
kar najboljše prilagoditve pri organiziranju in načinu dela. Novosti večkrat ponavljamo. 
Leto 2020 in 2021 je bilo leto epidemije in novi izzivi. Bil je prisoten strah pred okužbo in 
pa  povratek na delo po daljši odsotnosti iz dela (čakanje na delo).  Z upoštevanjem ukrepov, 
zaščito in pogovori smo premagovali ovire. 
Lansko leto na usposabljanju nismo imeli nobenega zaradi korona virusa. 
 
 
3.4. FINANČNO POROČILO 

PRIHODKI, ODHODKI, PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ 
 

ZC FVD Kranj je v letu 2021 ustvaril prihodke v višini 288.201,21 €,  od tega 69,08 % iz 
opravljanja nepridobitne dejavnosti.  

       ZC FVD Kranj, so.p.je v letu 2021 ustvaril  287.512,05 € stroškov in odhodkov. 
Sredstva iz naslova oproščenih  prispevkov, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti, Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada 
so bila porabljena v celoti na dan 31.12.2021 in ni bilo obračunanih obresti na neporabljena 
javna sredstva. 
 
ZC FVD Kranj, so.p.  za leto 2021 izkazuje bruto presežek prihodkov nad odhodki v višini 
689,16 €. 
Prihodke za leto 2021 COVID  (čakanje na delo) bomo morali vrniti, ker s tretjim odstavkom 
24. člena ZIUOOPE, s tretjim odstavkom 2. člena ZIUPDV in s tretjim odstavkom 68. člena ZZUOOP 
nismo izpolnili pogoja upada prihodka. Vrednost znaša 10.129,31 €. 
 
Obveznost za davek od dohodkov za leto 2021 znaša 14,94 €, čisti presežek prihodkov pa 
674,22 €. 

 
Vir sredstev Prejeta sredstva v letu 

Subvencija plače 74.708,30 € 
Dotacija Mestne občine Kranj 8.140,00 € 
Dotacija za 
namen delovanja zaposlitvenega centra  (MDDSZ) 

45.900 € 

Oproščeni prispevki za socialno varnost 64.460,00 € 

Prihodki povračilo boleznin 5.642,08 
Prihodki od donacija za pokr. amort. 240,00 € 
Prihodki od prodaje storitev  7.182,94 € 
Prihodki od prodaje trg. blaga- trgovine 81.927,47 
Drugi finančni prihodki - izravnave 0,42 € 

SKUPAJ 288.201,21 € 
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3.5 .  ZAKLJUČEK 
 
Opravljena bo revizija porabe odstopljenih prispevkov in revizija računovodskih izkazov s 
strani revizijske hiše Resni d.o.o. v maju 2022. 

 
       Kranj, 17.2.2021 

 
Anka Kalan 
Direktor 
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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, 
ter SRS 34 – računovodske rešitve v nepridobitnih organizacijah - pravnih osebah 
zasebnega prava.  Zaposlitveni center je delujoč in časovno neomejen, ter hkrati dosledno 
uporablja usmeritve iz obračunskega obdobja v obračunsko obdobje. Zaposlitveni center 
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 ZC FVD Kranj sestavljeno letno poročilo, ki 
obsega bilanco stanja in izkaz poslovnega izida, ter pojasnila k izkazom. 

V bilanci stanja je prikazano stanje sredstev ZC FVD Kranj 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. Zaposlitveni center je 
dolžan sestaviti letno poročilo najkasneje do 28.02.2022 in tudi predložiti Agenciji 
republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve (AJPES).   

Letno poročilo sestavljajo podatki za leti 2021 in 2020 tako, da je omogočena primerjava 
posamezne postavke s preteklim letom.   

Podatki so prikazani v  EUR s centi. 
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2. BILANCA STANJA na dan 31.12.2021 

 

 

v EUR s centi

2021 2020

2 3 4 5
SREDSTVA
(002+032+053)

001 100.517,25 79.624,94

A. DOLGOROČNA SREDSTVA
(003+010+018+019+027+031)

002 3.998,18 5.064,05

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne 
razmejitve

003 0,00 0,00

1. Neopredmetena sredstva 004 0,00 0,00

2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 009 0,00 0,00

II. Opredmetena osnovna sredstva
(011 do 017)

010 1.298,18 2.364,05

1. Zemljišča 011 0,00 0,00

2. Zgradbe 012 0,00 0,00

3. Proizvajalne naprave in stroji 013 0,00 0,00

4. Druge naprave in oprema, drobni inventar in druga opredmetena osnovna 
sredstva

014 1.298,18 2.364,05

5. Biološka sredstva 015 0,00 0,00

6. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 016 0,00 0,00

7. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 017 0,00 0,00

III. Naložbene nepremičnine 018 0,00 0,00

IV. Dolgoročne finančne naložbe
(020+024)

019 0,00 0,00

1. Dolgoročne f inančne naložbe, razen posojil 020 0,00 0,00

2. Dolgoročna posojila 024 0,00 0,00

V. Dolgoročne poslovne terjatve 027 2.700,00 2.700,00

VI. Odložene terjatve za davek 031 0,00 0,00

B. KRATKOROČNA SREDSTVA
(033+034+040+048+052)

032 96.392,42 74.386,50

I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 033 0,00 0,00

II. Zaloge
(035 do 039)

034 765,29 841,57

1. Material 035 41,25 9,87

2. Nedokončana proizvodnja 036 0,00 0,00

3. Proizvodi 037 0,00 0,00

4. Trgovsko blago 038 724,04 831,70

5. Predujmi za zaloge 039 0,00 0,00

Postavka
Oznaka 
za AOP

Znesek
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III. Kratkoročne finančne naložbe
(041+045)

040 0,00 0,00

1. Kratkoročne f inančne naložbe, razen posojil 041 0,00 0,00

2. Kratkoročna posojila 045 0,00 0,00

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 048 19.799,93 35.184,89

V. Denarna sredstva 052 75.827,20 38.360,04

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 053 126,65 174,39

Zunajbilančna sredstva 054 19.338,28 20.440,55

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
(056+072+075+085+095)

055 100.517,25 79.624,94

A. LASTNI VIRI
(056a+301+068-069+070-071)

056 65.205,20 64.530,98

I. Ustanovitveni vložek 056a 8.000,00 8.000,00

II. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti 301 0,00 0,00

III. Nerazporejeni čisti presežek prihodkov 068 56.530,98 32.706,10

IV. Nerazporejeni čisti presežek odhodkov 069 0,00 0,00

V. Čisti presežek prihodkov poslovnega leta 070 674,22 23.824,88

VI. Čisti presežek odhodkov poslovnega leta 071 0,00 0,00

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
(073+074)

072 447,68 754,28

1. Rezervacije 073 0,00 0,00

2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 074 447,68 754,28

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
(076+080+084)

075 0,00 0,00

I. Dolgoročne finančne obveznosti 076 0,00 0,00

II. Dolgoročne poslovne obveznosti 080 0,00 0,00

III. Odložene obveznosti za davek 084 0,00 0,00

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
(086+087+091)

085 33.469,37 13.952,68

I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 086 0,00 0,00

II. Kratkoročne finančne obveznosti 087 0,00 0,00

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 091 33.469,37 13.952,68

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 095 1.395,00 387,00

Zunajbilančne obveznosti 096 19.338,28 20.440,55
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POJASNILA K BILANCI STANJA 
 
Dolgoročna sredstva predstavljajo neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva v 
višini 1.298,18 EUR.  
 
Osnovna sredstva so pripoznana po modelu nabavne vrednosti, zmanjšanem za 
amortizacijski popravek. Osnovna sredstva se amortizirajo posamično, z uporabo 
enakomernega časovnega amortiziranja, ki se dosledno uporablja iz obračunskega obdobja 
v obračunsko obdobje. Amortizacija je obračunana po stopnjah, ki so določene za 
posamezno osnovno sredstvo in se med obračunskim letom ne spreminjajo. 
 
V letu 2021 novih investicij ni bilo.  
 
Zaposlitveni center ne poseduje umetniških del ali drugih predmetov kulturne oz. 
zgodovinske vrednosti, ki se ne amortizirajo. 
 
Dolgoročne poslovne terjatve predstavljajo dane varščine za poslovni prostor Kr štacuna. 
 
Kratkoročna sredstva v skupni vrednosti 96.392,42 EUR predstavljajo zaloge v višini 
765,29 EUR, kratkoročne poslovne terjatve v višini 19.799,93 EUR ter denarna sredstva v 
višini 75.827,20 EUR. 
 
Zaloge drobnega inventarja (telefon) znašajo 41,25 EUR. Zaloge lastnega blaga v 
prodajalnah znašajo 724,04 EUR. Zaloga blaga prejetega iz naslova prodaje na odpoklic 
znaša 19.338,28 EUR in je v bilanci stanja evidentirana med Zunajbilančnimi sredstvi. 
 
Kratkoročne poslovne terjatve predstavljajo: 
 

Terjatve do kupcev 532,21 
Terjatve iz naslova DDV 953,37 
Terjatve iz naslova DDPO 259,74 
Terjatve do MDDSZ 3.600,00 
Terjatve do JŠRIPS 12.684,09 
Terjatve do ZZZS 1.770,52 
Skupaj 19.799,93 

 
Terjatve do Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve so iz naslova zahtevka za 
financiranje delovanja Zaposlitvenega centra. Terjatve do Javnega štipendijskega, 
razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS so iz naslova subvencioniranja  plač 
invalidov. Terjatve do Zavoda RS za zaposlovanje so iz naslova povračila. Terjatev do 
ustanovitelja ZC FVD Kranj ne izkazuje. 
 
Denarna sredstva predstavljajo sredstva v blagajnah in na transakcijskem računu. 
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Kratkoročne aktivne časovne razmejitve predstavljajo odložene stroške zavarovanja. 
 
Ustanovni vložek predstavlja ustanovna sredstva v višini 8.000,00 EUR s strani edinega 
ustanovitelja zavoda, to je Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike so.p.. 
 
Nerazporejeni čisti presežek prihodkov predstavlja akumulirane in namensko 
nerazporejene čiste presežke prihodkov preteklih let. Na presečni dan bilance znašajo 
56.530,98 EUR. 
 
Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2021 znaša 674,22 EUR. Ustvarjen je bil izključno 
iz opravljanja dejavnosti negospodarske javne službe.  
 
Dolgoročne rezervacije predstavljajo prejete donacije občine za namen nakupa osnovnih 
sredstev, ki se prenašajo skladno z obračunano amortizacijo med prihodke. 
 
Kratkoročne obveznosti v višini 33.469,37 EUR predstavljajo kratkoročne poslovne 
obveznosti. 
 
Prikazane so v spodnji tabeli: 
       

Obveznosti do dobaviteljev 6.698,33 
Obveznosti iz naslova prejetih predujmov 80,00 
Obveznosti iz naslova plač 12.797,73 
Obveznosti iz naslova DDV 3.764,00 
Obveznosti za vračilo Covid pomoči 10.129,31 
Skupaj 33.469,37 

 
Pasivne časovne razmejitve v višini 1.395,00 EUR predstavljajo vnaprej vračunane 
stroške revizije za preveritev poslovanja v letu 2021. 
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3. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA za obdobje od 01.01. do 31.12.2021 
 

 
 

 

v EUR s centi

2021 2020

2 3 4 5
A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 110 89.110,41 63.602,45

B. POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE

121 0,00 0,00

C. ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE

122 0,00 0,00

Č. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE 123 0,00 0,00

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

124 199.090,38 231.535,62

E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 125 0,00 0,00

F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA
(110+121-122+123+124+125)

126 288.200,79 295.138,07

G. POSLOVNI ODHODKI
(128+139+144+148)

127 287.507,77 271.470,08

I. Stroški blaga, materiala in storitev
(129+130+134)

128 62.270,85 55.602,49

1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 129 13.829,66 11.755,62

2. Stroški porabljenega materiala 130 8.216,53 8.272,76

3. Stroški storitev 134 40.224,66 35.574,11

II. Stroški dela
(140 do 143)

139 223.105,87 213.427,02

1. Stroški plač 140 165.574,32 155.845,14

2. Stroški pokojninskih zavarovanj 141 15.594,40 14.942,35

3. Stroški drugih socialnih zavarovanj 142 12.540,81 11.959,61

4. Drugi stroški dela 143 29.396,34 30.679,92

III. Odpisi vrednosti
(145 do 147)

144 1.065,87 1.359,36

1. Amortizacija 145 1.065,87 1.359,36

2. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in 
opredmetenih osnovnih sredstvih

146 0,00 0,00

3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 147 0,00 0,00

IV. Drugi poslovni odhodki
(149+150)

148 1.065,18 1.081,21

1. Rezervacije 149 0,00 0,00

2. Drugi stroški 150 1.065,18 1.081,21

H. PRESEŽEK POSLOVNIH PRIHODKOV
(126-127)

151 693,02 23.667,99

I. PRESEŽEK POSLOVNIH ODHODKOV
(127-126)

152 0,00 0,00

Postavka
Oznaka 
za AOP

Znesek
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    POJASNILA K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA  

 
Vsi prihodki in odhodki leta 2021 so iz naslova opravljanja dejavnosti negospodarskih 
javnih služb. 
 
ZC FVD Kranj je v letu 2021 skupaj ustvaril prihodke v višini 288.201,21 EUR, od tega 69,08 
% iz opravljanja nepridobitne dejavnosti in 30,92 % iz opravljanja pridobitne dejavnosti. 
 
Čiste prihodke od prodaje sestavljajo prihodki od prodaje storitev in trgovskega blaga v 
skupni višini 89.110,41 EUR. Glede na predhodno leto so se prihodki povišali za 40 %. 
 
Med subvencijami, dotacijami in drugimi prihodki izkazujemo prihodke za delovanje 
zaposlitvenega centra Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, prihodke od 
porabljenih odstopljenih prispevkov, prihodke iz subvencioniranja plač invalidov Javnega 
štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS, prihodke ZZZS iz 
naslova povračila boleznin. Med prihodki so tudi donacije za pokrivanje amortizacije in 
dotacija Mestne občine Kranj za sofinanciranje najemnin. 

J. FINANČNI PRIHODKI
(155+160+163)

153 0,00 0,00

I. Finančni prihodki iz deležev 155 0,00 0,00

II. Finančni prihodki iz danih posojil 160 0,00 0,00

III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 163 0,00 0,00

K. FINANČNI ODHODKI
(168+169+174)

166 1,57 2,83

I. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 168 0,00 0,00

II. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 169 0,00 0,00

III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 174 1,57 2,83

L. DRUGI PRIHODKI 178 0,42 527,43

M. DRUGI ODHODKI 181 2,71 1,49

N. PRESEŽEK PRIHODKOV
(151-152+153-166+178-181)

182 689,16 24.191,10

O. PRESEŽEK ODHODKOV
(152-151-153+166-178+181)

183 0,00 0,00

P. DAVEK OD DOHODKOV 184 14,94 366,22

R. ODLOŽENI DAVKI 185 0,00 0,00

S. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
(182-184-185)

186 674,22 23.824,88

Š. ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
(183+184+185 oz. 184-182+185)

187 0,00 0,00

*POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA PODLAGI DELOVNIH UR V 
OBRAČUNSKEM OBDOBJU (na dve decimalki)

188 11,76 12,27

ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA 189 12 12
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Poslovno leto 2021 je bilo še vedno zaznamovano z epidemijo Covid-19. Prejeto državno 
pomoč iz naslova nadomestila za čakanje na delo v višini 10.129,31 EUR bo potrebno zaradi 
neizpolnjevanja pogojev vrniti. Zato jo izkazujemo med obveznostmi do države. 
  
Prihodki nepridobitne dejavnosti so prikazani so v spodnji tabeli: 
 

Dotacije Ministrstvo za delo 45.900,00 
Dotacije MOK 8.140,00 
Subvencije plač invalidov – SVIZ 74.708,30 
Prihodki od odstopljenih prispevkov invalidov 64.460,00 
Donacije za pokrivanje amortizacije 240,00 
Prihodki od povračila boleznin 5.642,08 
Skupaj 199.090,38 

 
 
Stroški blaga, materiala in storitev vključujejo nabavno vrednost prodanega blaga iz 
naslova prodaje na odpoklic v višini 13.829,66 EUR, stroške materiala v višini 8.216,53 EUR 
ter stroške storitev v višini 40.224,66 EUR. Stroški materiala vključujejo stroške pomožnega 
materiala, zaščitnih sredstev, električne energije, ogrevanja ter pisarniškega materiala. 
Stroški storitev vključujejo stroške vzdrževanja opreme, najemnine, povračila potnih 
stroškov, stroške plačilnega prometa, zavarovanj, računovodstva, stroške zdravstvenih 
storitev, varstva pri delu, stroške revizije, seminarjev, poštnine, stroške mobilnih telefonov, 
interneta in stroške upravljanja in komunale. 
 
Stroški dela znašajo 223.105,87 EUR in predstavljajo stroške plač in obračunane prispevke 
za strokovne delavce in invalide. 
 
Stroški amortizacije znašajo 1.065,87 EUR in se nanašajo na osnovna sredstva, kupljena iz 
lastnih virov.  
 
Drugi poslovni odhodki predstavljajo dajatve za stavbno zemljišče v višini 1.065,18 EUR. 
 
Finančni odhodki predstavljajo zamudne obresti iz poslovnih obveznosti. 
 
Drugi prihodki in drugi odhodki pa predstavljajo denarne izravnave.  
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4. GIBANJE PREJETIH IN PORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV 
 

Spodbuda Povečanja v obdobju Poraba v obdobju Končno stanje 
Ministrstvo za delo 45.900,00 45.900,00 0,00 

Mestna občina Kranj 8.140,00 8.140,00 0,00 
Javni invalidski sklad 74.708,30 74.708,30 0,00 

Oproščeni prispevki invalidov 64.460,00 64.460,00 0,00 

 
Namenska sredstva so bila v celoti porabljena za delovanje zaposlitvenega centra. 
Subvencije plač invalidov so bile v celoti porabljene za sofinanciranje plač. Odstopljeni 
prispevki pri plači so bili porabljeni za sofinanciranje plač, pokrivanje stroškov zdravniških 
pregledov, usposabljanja ter materiala za invalide. Dotacija mestne občine Kranj je bila v 
celoti porabljena za pokrivanje stroškov najemnin trgovin. 
 
 

5. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 
 

ZC FVD Kranj za leto 2021 izkazuje bruto presežek prihodkov nad odhodki  v višini   689,16 
EUR.  

V skladu s pravilnikom o pridobitni in nepridobitni dejavnosti je ZC FVD Kranj ugotovil 
prihodke in odhodke za potrebe obračuna davka od dohodka od pridobitne dejavnosti. Ob 
upoštevanju davčnih olajšav osnova za obračun davka znaša 78,61 EUR in obveznosti za 
davek 14,94 EUR. 

Neto presežek prihodkov v višini 674,22 EUR se nameni za razvoj in opremljanje delovnih 
mest, ki so prilagojeni invalidom. 
 

 

 
Kranj, 18.02.2022 

 
 

Pripravila: 
       Petra Brovč 

Računovodski servis Ratio, d.o.o. 
 
 

 
 


