SKUPNO LETNO POROČILO
FUNDACIJE VINCENCA DRAKSLERJA ZA ODVISNIKE, SO.P.
ZAPOSLITVENI CENTER FVD KRANJ SO.P.
ZAPOSLITVENI CENTER FVD PRISTAVA SO.P.

ZA LETO 2019

Kranj, februar 2020

1

I. POSLOVNO POROČILO
1. PREDSTAVITEV FUNDACIJE
Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike, 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),
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napeljali smo novo centralno ogrevanje in v gospodarsko poslopje novo električno napeljavo
večje 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 2019 je bil spremenjen Akt o ustanovitvi, 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..

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. Aktualna Uprava Fundacije je bila imenovana
21.5.2015 in jo sestavljajo: Nada Bogataj Kržan (predsednica), Irena Dolenc (namestnica), Jelka
Bajželj in Aljaž Primožič(člana). Mandat aktualne uprave je trajal do 21.5.2019. Na podlagi
sklepa iz 2. seje NO Fundacije Vincenca Drakslerja so.p. dne 4.4.2019 se je mandat Upravi
podaljšal do sprejetja sprememb Akta o ustanovitvi, vendar najdlje za eno leto, do 21.5.2020.
Nadzorni odbor usmerja delovanje ustanove ter nadzira delo uprave in poslovanje Fundacije, ki
ima sedem članov in sicer štiri predstavnike ustanoviteljev, dva predstavnika nevladnih
organizacij in enega predstavnika donatorjev. Vsakokratni župan Mestne občine Kranj je v času
svojega mandata župana, avtomatično tudi član nadzornega odbora kot predstavnik
ustanoviteljev. Mandatna doba članov nadzornega odbora je pet let. Aktualna sestava
Nadzornega odbora Fundacije je bila imenovana 26.3.2018 in jo sestavljajo: 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). Mandat tega NO se zaključi 28.2.2023 oz. z
imenovanjem novih nadzornikov glede na spremembe Akta o ustanovitvi.
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.
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4. POROČILO O DELU FUNDACIJE
Uprava Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike, so.p. je v letu 2019 največjo pozornost
posvetila delovanju socialnega podjetja in pripravi projektov, delovanju Zaposlitvenega centra
FVD Pristava in Zaposlitvenega centra FVD Kranj ter investicijam v objekte v Pristavi, KrPiskru
ter na objektu Materinskega doma ter v investicije v osnovna sredstva.
Seznam del, ki so bila izvršena v Pristavi:
ZA.ŠT.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

NAZIV
Obnova fasade na južni in zahodni strani gospodarskega poslopja
Kitanje in beljenje prostorov v Domu Vincenca Drakslerja
Vgradnja steklokeramične plošče in popravilo kuhinjskega elementa v Domu
Vincenca Drakslerja
Barvanje notranjih vrat in zamenjava kljuk
Tlakovanje in polaganje kanalet in ponikovalnice ob Domu Vincenca Drakslerja
Barvanje balkonske ograje v Domu Vincenca Drakslerja
Obnova in barvanje vhodnih vrat

Vrednost izvršenih del v Pristavi je bila 19.492,00 €.
Seznam del, ki so bila izvršena v Materinskem domu:
ZA.ŠT.
1.
2.

NAZIV
Izolacija podstrehe
Izdelava in montaža varovalnih ograj na oknih in balkonskih vratih

Vrednost izvršenih del v Materinskem je bila 6.120,00 €.
Investicije v osnovna sredstva:
ZA.ŠT.
1.
2.
3.
4.

NAZIV
Lasersko gravirni stroj
Sistem ogrevanja z IR paneli
Profesionalna likalna miza z likalnikom
Podajalnik za kombinirani mizarski stroj

Vrednost investicij v osnovna sredstva je bila 12.499,60 €.
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 Teka za Kranj – Memoriala
Vincenca Drakslerja v Kranju, kjer smo predvsem skrbeli za organizacijo Pohoda Vincenca
Drakslerja, ki je bil prvič organiziran.
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
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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.
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 enega udeleženca v
obsegu 73 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 2019 organizirali predavanje v
Šolskem centru Kranj, v Biotehničnem centru Naklo dijakom srednje šole in študentom višjih šol
in na Obrtni zbornici Kranj ter Ljudski univerz Kranj, skupaj je bilo 87 udeležencev naših
predavanj. V Kovačnici v Kranju imamo postavljeno stalno razstavo obnovljenega pohištva.
Opravili smo 64 svetovalnih ur 12-tim potencialnim socialnim podjetnikom. Nudimo tudi prakso
šolam pri izvajanju praktičnega pouka v delavnicah socialnega podjetja Fundacije, tako da smo
imeli na praksi dve študentki iz Šolskega centra Kranj, smer Organizator socialne mreže.
Podpisali smo sporazum o sodelovanju v projektu Erasmus+, projekta EM2 – Izobraževanje v
okviru marginalnosti, sodelovali v projektu Aktivno v svet (program socialne aktivacije v Tržiču),
v okviru katerega smo imeli tri udeležence, dolgotrajno brezposelne osebe na delovnem
usposabljanju. Podpisali smo sporazum o sodelovanju pri projektu SoclnPro – Interreg SLO/ITA
2020-2021 ter Ljudsko univerzo Kranj v projektu Socialna aktivacija Gorenjske za vključevanje
delavk migrantk v delovne procese. 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 štiri invalide izdelali poročila in končno
oceno delazmožnosti.
Sodelovali smo tudi pri oceni sistema kakovosti v šolstvu NAKVIS kot izvajalec praktičnega
usposabljanja.
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 tri dolgotrajno brezposelne osebe.
Konec leta 2019 smo ta projekt ponovno prijavili.
Pripravili smo tudi projekt Mentorske sheme z naslovom »POP – pridobi, obnovi prodaj«, ki jih
je objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, vendar rezultati še niso znani.
Skupaj z okoliškimi gasilskimi društvi smo organizirali požarno vajo na gospodarsko poslopje
Fundacije.
V sodelovanju s podjetjem VPD-PV d.o.o. smo pripravili novelacijo požarnega reda za delavnice
Fundacije.
Imeli smo tudi inšpekcijski pregled inšpektorja za okolje in prostor, ki pa ni ugotovil
nepravilnosti pri našem delu.

5. SOCIALNO PODJETNIŠTVO
Socialno podjetništvo se v okviru Fundacije nenehno širi in razvija. Tako smo v letu 2019 imeli
skupaj 28 zaposlenih (enega preko javnih del), od tega je 21 invalidov oz. bivših odvisnikov, na
usposabljanju smo imeli 12 invalidov in 18 uporabnikov programa reintegracije (izvajajo
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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, s čemer smo zmanjšali količino odloženih odpadkov za več kot 38 ton
(22,8 ton v Mestni občini Kranj in 15,3 ton v Občini Radovljica), 7 ton 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 2019 zbrali za 1.421 kg tekstilij, 1.147 kg keramike, 932 kg stekla, 2.130 kg
plastike, 10.395 kg elektronike oz. bele tehnike, 9.727 kg lesenih izdelkov, 1.070 kg papirja,
6.938 reuse kosovnih in mešanih izdelkov in 4.461 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. Na zbirnem centru
Zarica v Kranju bi lahko zbrali in nato prodali še več predmetov ponovne rabe, vendar zaradi
slabega sodelovanja z zaposlenimi na zbirnem centru Zarica, ki otežujejo in nasprotujejo
zbiranju še uporabnih predmetov, je bilo zbranih manj predmetov. Organizirali smo štiri
sestanke z vodstvom zbirnega centra in zaposlenimi na zbirnem centru, vendar do izboljšanja
sodelovanja ni prišlo.
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, zlasti za trgovine Kr'Štacuna, Štacuno
Rokodelc in Kr'Piskr v starem Kranju, ki pomeni velik prispevek k oživljanju starega mestnega
jedra. V vseh trgovinah smo prodali za preko 193.408,28 € rabljenih in obnovljenih predmetov
ter trgovskega blaga, hkrati pa smo za lastne potrebe obnovili za 31.246,64 € rabljenega
pohištva, kar vodimo kot usredstvene lastne proizvode .
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.

6. ZAPOSLENI (brez zaposlitvenih centrov)
V letu 2019 smo imeli 4 zaposlene, od tega 3 za nedoločen čas in 1 preko javnih del, leto smo
zaključili s 4 zaposlenimi. Na usposabljanju smo imeli 12 invalidov preko koncesionarjev
Centerkontura d.o.o. in Zavoda Jelša. V usposabljanje bivših odvisnikov v delavnicah socialnega
podjetja je bilo vključenih 18 oseb.
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7. PROSTOVOLJSTVO
V delavnicah socialnega podjetja je v letu 2019 27 prostovoljcev, ki so opravili 3.735 ur
prostovoljnega dela. Z njimi smo sklenili 76 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 od 1.10.2018 dalje Sandra Prosen, ki je tudi strokovna delavka.
Zaposlitveni center FVD Pristava je imel na dan 31.12.2019 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 31.12.2019 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 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. V izobraževalnem letu 2018/19 so izvedli 480 aktivnosti, ki jih je obiskalo
11.332 udeležencev, izvedenih je bilo 3078 ur. Zabeležili so 1.758 vključitev (uporabnik se šteje
enkrat) v Kranju in 303 vključitve (uporabnik se šteje enkrat) v občinah Šenčur, Cerklje na
Gorenjskem in Preddvor.
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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 2019 koristilo 12 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.
Dogodek je dosegel svoj namen, saj se je v starem mestnem delu Kranja v soboto, 12. oktobra
2019, na veliki humanitarni prireditvi Tek za Kranj – Memorial Vincenca Drakslerja, na pohodu
Vincenca Drakslerja po skritih kotičkih Kranja, Krančkovem otroškem teku in teku na 3,33 in 10
km, v prekrasnem jesenskem dnevu, dogodka udeležilo več kot 2000 tekačev, pohodnikov,
otrok in spremljevalcev ter drugih udeležencev.
Dogodek so popestrili kranjski ambasadorji športa Vesna Fabjan, Emil Tahirovič in Tadej
Valjavec ter posebni promotor teka Jure Košir. Poskrbljeno je bilo tudi za družabni del
prireditve z raznimi animacijami, koncerti, degustacijami, predstavitvami kranjskih zavodov in
društev ter tako kot vedno tudi Fundacije Vincenca Drakslerja s kar tremi štacunami v strem
mestnem jedru Kranja.
Zaključek je bil na vrtu gradu Khislstein, kjer je bila tudi razglasitev rezultatov in podelitvijo
nagrad. Med ženskami je v absolutni konkurenci na 10 km zmagala Natalija Mašera s časom
40:26, med moškimi pa Gregor Kustec s časom 33:03, ki sta prejela tudi prehodni pokal. Na
krajši progi 3,3 km je med ženskami s časom 12:12 zmagala Maruša Cijan Brkič, med moškimi
pa Rok Markelj s časom 10:31. V vseh kategorijah so prvi trije tekmovalci prejeli namesto
medalje lesene pručke, ki so bile izdelane v delavnici Fundacije Vincenca Drakslerja.
Del zbranih sredstev od prijavnin je namenjen za zaposlovanje težje zaposljivih oseb v Fundaciji
Vincenca Drakslerja, del pa za financiranje vadnin mladih športnikov, ki si treningov drugače ne
bi mogli privoščiti.
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 po skritih kotičkih mesta, pomoč pri organizaciji zaključne prireditve in pospravljanju
po prireditvi.
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12.

REINTEGRACIJSKI CENTER CSD GORENJSKA V DOMU
VINCENCA DRAKSLERJA

Program reintegracije, ki ga izvaja Center za socialno delo Kranj, 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 2019:

LETO 2019

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

ŠTEVILO
UPORABNIKOV bivalna
obravnava
10
10
11
11
11
11
11
8
7
8
9
9
9,7 na mesec /
18 različnih

ŠTEVILO
NOČITEV

303
263
301
328
341
330
325
188
210
229
270
279
3367 nočitev/
povp. 280,6 na
mesec

ŠTEVILO
UPORABNIKOV izven bivalna
obravnava
21
22
24
22
22
23
21
23
19
22
23
24
22,2 na mesec /
78 različnih

SKUPNO ŠTEVILO
UPORABNIKOV
31
32
35
33
33
34
32
31
26
30
32
33
31,8 na mesec /
96 različnih

V bivalno obliko obravnave je bilo v letu 2019 vključenih 18 različnih uporabnikov. Opravljenih
je bilo 3367 nočitev (povprečno 280,6 na mesec). Uporabniki so opravili v delavnicah FVD so.p
1032,0 ur prostovoljnega dela, dela preko projekta Učne delavnice in javnih del. V izven bivalno
obliko obravnave je bilo v letu 2019 vključenih 78 različnih uporabnikov. Skupno število vseh
različnih uporabnikov v letu 2019 je 96. Poleg tega je bilo v storitve preko telefona
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(informativni pogovori, krajši svetovalni pogovori, pogovori s svojci) vključenih 30 različnih
oseb.
Program Reintegracijski center se je tudi v letu 2019 izvajal v domu Vincenca Drakslerja, v
Pristavi pri Tržiču. Okolje in prostori so idealni za izvajanje tovrstnega programa, za hišo in
okolico sproti dobro skrbimo. V programu smo izvajali socialno rehabilitacijo in reintegracijo
oseb, ki imajo težave z različnimi zasvojenostmi, tako kemičnimi (alkohol, heroin, kokain,
marihuana, pomirjevala…), kot ne kemičnimi 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. V bivalno obliko so bili letos vključeni
le moški, v izven bivalno pa tudi ženske. V program so se vključevali uporabniki in uporabnice iz
cele Slovenije, stari nad 18 let.
Program ima preko javnega razpisa zagotovljeno financiranje s strani MDDSZ za obdobje od
2018 do 2024 (20% sredstev mora program zagotoviti iz virov lokalne skupnosti, tako da je
delež Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike so.p. zelo pomemben). Na tej podlagi so v
programu zaposleni strokovna vodja, strokovna delavka in dva laična terapevta (oba imata
opravljen preizkus usposobljenosti za strokovna sodelavca). Kader je že nekaj let stalen, kar
dobro vpliva na izvajanje programa. Tudi v letu 2019 je bila vključena udeleženka javnih del, ki
se je zelo dobro vključila v tim. Poleg tega so zaradi povečanega števila uporabnikov iz lastnih
sredstev za določen čas (do oktobra 2019) zaposlili udeleženko javnih del iz leta 2018.
Sodelovanje z delavnicami socialnega podjetja Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike
predstavlja dragocen prispevek h kvalitetni delovni rehabilitaciji uporabnikov. Trije uporabniki
so se preko Zavoda za zaposlovanje vključili v Učne delavnice v socialno podjetje, eden pa je bil
tam zaposlen preko javnih del, kar se je izkazalo za zelo pozitivno. Ostali uporabniki so tam
delali v okviru delovne rehabilitacije in prostovoljnega dela.
Program Reintegracijski center so izvajali v skladu z letnim načrtom in vizijo programa. V letu
2019 je bil program izredno uspešen. Po interni lestvici uspešnosti je dosegel oceno 2,91 (od 1
do 3; lanska ocena: 2,85). Vse vsebine, ki so jih lani izpostavili kot tiste, kjer je potrebna
izboljšava, so v letu 2019 izpopolnili; okrepili so vključevanje svojcev, uvedli rutinske preglede
za prenosljive bolezni in povečali vključenost uporabnikov v aktivnosti izven programa z
namenom širjenja socialne mreže. Poleg rednih doseženih ciljev bi izpostavili le nekaj dodatnih
dosežkov v letu 2019. Program je letos s strani MDDSZ prejel skupinsko nagrado za zaposlene
oziroma člane pravne osebe, ki dalj časa uspešno deluje na področju socialnega varstva v
skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu in predpisi socialnega varstva in je dobro
prepoznavna v lokalnem okolju. V mesecu novembru, mesecu boja proti odvisnosti, so
gostovali v eno-urni oddaji na Radiu Kranj in objavili članek v glasilu Tržičan. Za Iscroemeco so
organizirali preventivno predavanje, aktivno sodelovali na 7. Kongresu socialnega dela,
sodelovali pri projektu Obrazi ulice (razstava letos v avli Občine Tržič) in sodelovali z drugimi
organizacijami. Trije uporabniki so letos opravili mature, dva sta se vpisala na fakulteto
(Fakulteta za javno upravo in Pedagoška fakulteta – smer matematika in računalništvo), dva sta
nadaljevala s srednješolskim izobraževanjem. Udeležili so se kolesarskega maratona Franja,
Kraškega maratona v Sežani in Teka za Kranj – Memorialu Vincenca Drakslerja, kjer so nekateri
uporabniki tekli, drugi pa pomagali pri organizaciji in izvedbi.
Letos je bila vključenost uporabnikov zelo stabilna; to pomeni, da je bilo zelo malo »kratkih
vključitev« in odhodov iz programa. V celem letu je le enkrat prišlo do destabilizacije skupine,
in sicer ob koncu poletja, ko smo odkrili, da sta se najprej dva uporabnika povezala v negativno
zavezništvo in prekinila abstinenco, nato sta v pitje alkohola »potegnila« še tri uporabnike, ki so
bili manj časa v programu. Skupina je nekaj časa opozarjala, da se nekaj dogaja s posameznimi
člani, a niso imeli oprijemljivih dokazov. Pri urinskih testih sta goljufala. Ko so njune kršitve
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lahko dokazali, so takoj ukrepali, z njima prekinili sodelovanje in opravili zmanjševanje škode v
skupini. Iz tega dogajanja se je tim naučil, da moramo biti pri urinskih testih še bolj pozorni, jih
izvajati še bolj pogosto in da je potrebno vsako opozorilo, ki pride iz skupine, da se nekaj
dogaja, vzeti skrajno resno in zadevo raziskati do konca. Kljub temu oziroma ravno zaradi takih
dogodkov, s katerimi lahko tim raste, postaja program vedno bolj stabilen in kvaliteten. Po
potrebi sproti uvajajo inovacije, ki omogočajo kvalitetnejšo obravnavo uporabnikov. Tudi letos
so na podlagi izkušenj in znanstvenih spoznanj na področju zasvojenosti uvedli nekaj novih
internih pravil in dogovorov. Sestanki zaposlenih so vedno bolj učinkoviti in jedrnati. Zaposleni
se redno izobražujemo in raziskujemo nove metode na področju zasvojenosti. Prav tako so se
stabilizirale zadeve v zvezi z reorganizacijo CSD-jev, tako da so se lahko popolnoma posvetili
praktičnemu delu z uporabniki.
Cilji glede števila uporabnikov so bili v celoti doseženi; letos je bilo število uporabnikov
vključenih v bivalni del največje do sedaj. Zaradi stabilnosti skupine in povpraševanja so se prvič
odločili za dodatno sobo in razširitev kapacitet z 10 na 11. Nekaj časa je to dobro funkcioniralo,
a se je proti koncu poletja izkazalo, da je skupina vseeno prevelika in da je postal situacija
slabše obvladljiva. Odločili so se, da ostanejo pri kapaciteti 10 uporabnikov. Število uporabnikov
v izven bivalni obravnavi ostaja stabilno, tako kot je bilo načrtovano. Program je visokopražen,
kar pomeni, da morajo tudi izven bivalni uporabniki imeti vzpostavljeno abstinenco. V
nasprotnem primeru jih napotimo v dnevni ali sprejemni center v Kranju. Zato pri izven bivalni
obravnavi ni cilj povečanje števila uporabnikov, ampak kvalitetna obravnava.
Kljub temu, da je v program vključenih vedno več uporabnikov, želijo poudariti, da kriterij za
uspešnost programa ne pomeni večje število vključenih uporabnikov ampak število uspešno
reintegriranih uporabnikov. Urejanje zasvojenosti je zahteven proces, tako da je njihova naloga,
da omogočajo prostor, kjer lahko uporabniki dobijo kvalitetno pomoč. Včasih to pomeni, da je
potrebno z nemotiviranimi uporabniki sodelovanje prekiniti. Cilj torej nikakor ni zapolniti
kapacitete za vsako ceno. Pomembno je, da tisti uporabniki, ki vstopijo v program v njem čim
dalj ostanejo. Kratkotrajni vstopi neresnih kandidatov škodljivo vplivajo na dinamiko v skupini,
tako da so informativni pogovori pred sprejemom ključnega pomena. Uspešnost programa se
meri tudi po razmerju trajanja vključenosti. Glede na omenjene kriterije velja program za enega
izmed uspešnejših v Sloveniji in je na področju stroke, ki se ukvarja z zasvojenostjo dobro
poznan in tudi priznan. Od uporabnikov velikokrat slišimo, da so jim program priporočili različni
strokovnjaki iz cele Slovenije.
Program reintegracije financira Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve (preko 5-letnega
programa), nekatere gorenjske občine in Fundacija.
Za delovanje programa Reintegracijski center je Fundacija poleg prostorov za delovanje in
izvajanja delovnega usposabljanja namenila za 8.986,00 € finančnih sredstev, ki se obračunajo
na podlagi zasedenosti (bolj kot ima Reintegracijski center zapolnjene kapacitete, večji del
financira Fundacija – na osnovi pravilnika). Poleg finančnih sredstev zagotavlja Fundacija
pripravo in vodenje ter pokriva ostale stroške po Pravilniku o izračunu sofinanciranja programa
Reintegracijski center. Ti stroški so v letu 2019 znašali 45.916,94 €. Tako celotno financiranje
Reintegracijskega centra znaša 54.902,94 €. Fundacija uporabnikom RC zagotavlja tudi
razpoložljivo brezplačne opremo in oblačila iz svojih zalog.

13.
-

POMEMBNEJŠI DOGODKI IN MEDIJSKE OBJAVE

Pomembnejši dogodki:
Pozdrav poletju Kranj – predstavitev na stojnici;
Očistimo Kranj – predstavitev na stojnici
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-

-

Šuštarska nedelja Tržič – predstavitev na stojnici;
Evropski teden zmanjševanja odpadkov – predstavitev na stojnicah skupaj s Komunalo
Kranj v starem Kranju;
Organizacija izmenjevalnice oblačil v sodelovanju s Komunalo Kranj d.o.o. v
Dan zemlje – predstavitev naše dejavnosti skupaj s Komunalo Kranj d.o.o. na Zbirnem
centru Zarica;
Razstava Kaos v Kranju – predstavitev obnovljenega pohištva
Kovačnica Kranj – stalna razstava obnovljenega pohištva;
Parada učenja Kranj - predstavitev na stojnici;
Festival Moč zemlje Radovljica – predstavitev na stojnici;
Šolski center Kranj – predstavitev socialnega podjetništva in ogled trgovin Fundacije;
Obrtna zbornica Kranj - predstavitev socialnega podjetništva in ogled trgovin Fundacije;
Biotehnični center Naklo - predstavitev socialnega podjetništva in ogled delavnic v
Pristavi;
Bled, hotel Astorija – razstava obnovljenega pohištva;
Bled, hotel Astorija – sodelovanje na posvetu Kako socialna podjetja lahko prispevajo k
doseganju ciljev trajnostnega razvoja;
Priznanje Reintegracijskemu centru za delo na področju socialnega dela – Ministrstvo za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti;
Modna revija v Kranju – predstavitev šivanih izdelkov Fundacije;
Projekt Erasmus+, projekta EM2 – Izobraževanje v okviru marginalnosti, sodelovali v
projektu Aktivno v svet (program socialne aktivacije v Tržiču);
Projektu SoclnPro – Interreg SLO/ITA 2020-2021;
Zavod RS za zaposlovanje – predstavitev na okrogli mizi Sistemska napaka – pogovor o
prehodu mladih s posebnimi potrebami na trg dela;
Sodelovanje pri pripravi projekta Izdelovalni centri v sodelovanju z GZS, OZS, FOV, BSC
Kranj in Šolskim centrom Kranj;
Projektu Socialna aktivacija Gorenjske za vključevanje delavk migrantk v delovne
procese;
Sodelovanje v Odboru za spremljanje uresničevanja zavez ZIRO WASTE v Radovljici;
Sodelovanje pri oceni sistema kakovosti v šolstvu NAKVIS kot izvajalec praktičnega
usposabljanja;
Požarna vaja na gospodarsko poslopje (delavnice) – PGD Križe, PGD Tržič, PGD Bistrica;
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 – Staro pohištvo v novi preobleki;
Krim pobarvanka – reklamni oglas;
Kranjske novice – Danes je dan za Kaos;
Naše novice – Ohranimo naravo s ponovno rabo;
Deželne novice – Staro pohištvo v novi preobleki;
Kranjske novice – Plaketa v prave roke;
Kranjčanka – K je kolaž;
Bilten 3. Tek za Kranj, Memorial Vincenca Drakslerja;
GTV – Gorenjska poročila - Tek za Kranj, Memorial Vincenca Drakslerja;
Gorenjski glas - Tek za Kranj, Memorial Vincenca Drakslerja;
Radio Kranj – V soboto se bo v Kranju spet teklo;
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Radio 1 – Tek za Kranj;
Radio 1 – V Kranju bo v soboto tek za Kranj;
Radio 1 – V Kranju se bo teklo in hodilo za dober namen;
Radio Sora – Memorial Vincenca Drakslerja;
Radio Kranj – Tek za Kranj – Memorial Vincenca Drakslerja uspel;
Radio Sora – Tek za Kranj Združen z Županovim tekom;
Radio Sora – Kranj v znamenju teka in hoje;
Radio Sora – Kranj je bil danes športno dobrodelen;
Radio Sora – Tek in pohod v Kranju

Nada Bogataj Kržan
predsednica Uprave
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II. FINANČNOPOROČILO
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 28.02.2020 in tudi predložiti Agenciji republike Slovenije za javno
pravne evidence in storitve (AJPES).
Letno poročilo sestavljajo podatki za leti 2019 in 2018 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.
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-

Kratkoročne finančne naložbe, se vrednotijo z zneski, na podlagi verodostojnih
knjigovodskih listin. Naložbe v kapital in vrednostne papirje se vrednotijo po nakupni
ceni.
Zaloga trgovskega blaga se vodi po metodi FIFO.
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 31.12.2019
Znesek v EUR s centi
Postavka
Tekočega leta-2019

Prejšnjega leta-2018

4

5

2
SREDSTVA

1.764.353,88

1.780.953,62

A. DOLGOROČNA SREDSTVA

1.160.883,97

1.192.651,37

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne
aktivne časovne razmejitve

0,00

289,89

1. Neopredmetena sredstva

0,00

289,89

2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve

0,00

0,00

1.141.283,97

1.172.761,48

1. Zemljišča

251.735,00

251.735,39

2. Zgradbe

814.632,00

824.916,55

0,00

0,00

74.916,97

96.109,54

5. Biološka sredstva

0,00

0,00

6. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in
izdelavi

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
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7. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih
sredstev

0,00

0,00

III. Naložbene nepremičnine

0,00

0,00

IV. Dolgoročne finančne naložbe

16.000,00

16.000,00

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil

16.000,00

16.000,00

0,00

0,00

3.600,00

3.600,00

0,00

0,00

564.933,24

587.867,50

0,00

0,00

10.756,38

3.614,32

1. Material

0,00

20,17

2. Nedokončana proizvodnja

0,00

0,00

3. Proizvodi

0,00

0,00

10.756,38

3.594,15

0,00

0,00

250.659,00

250.034,25

0,00

0,00

250.659,00

250.034,25

39.659,73

37.994,69

263.857,13

296.224,24

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE

38.537,67

434,75

Zunajbilančna sredstva

24.656,90

24.314,56

1.764.353,88

1.780.953,62

A. LASTNI VIRI

918.830,21

898.037,59

I. Ustanovitveni vložek

285.972,00

285.971,88

II. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po
pošteni vrednosti

0,00

0,00

III. Nerazporejeni čisti presežek prihodkov

611.717,52

576.129,09

2. Dolgoročna posojila
V. Dolgoročne poslovne terjatve
VI. Odložene terjatve za davek
B. KRATKOROČNA SREDSTVA
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
II. Zaloge

4. Trgovsko blago
5. Predujmi za zaloge
III. Kratkoročne finančne naložbe
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil
2. Kratkoročna posojila
IV. Kratkoročne poslovne terjatve
V. Denarna sredstva

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
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IV. Nerazporejeni čisti presežek odhodkov

0,00

0,00

V. Čisti presežek prihodkov poslovnega leta

21.139,69

35.936,62

VI. Čisti presežek odhodkov poslovnega leta

0,00

0,00

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVE

802.975,02

831.446,06

1. Rezervacije

801.581,00

831.446,06

1.394,92

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

42.157,75

50.029,97

I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev

0,00

0,00

II. Kratkoročne finančne obveznosti

0,00

0,00

52.157,75

50.029,97

390,00

1.440,00

24.656,90

24.314,56

2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

III. Kratkoročne poslovne obveznosti
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE
Zunaj bilančne 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 2019 imela investicije v objekte v Pristavi, KrPiskru ter na objektu
Materinskega doma ter v investicije v osnovna sredstva, katera so bolj podrobno predstavljena
v poslovnem poročilu.
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.
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, ter Javnega preživninskega sklada za izplačilo nagrade za
preseganje kvote invalidov. Terjatev do ustanovitelja Fundacija ne izkazuje.
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Denarna sredstva predstavljajo sredstva na transakcijskem računu in stanje denarja v
blagajnah trgovin.
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve sestavljajo kratkoročno odloženi stroški zavarovanja, ki
se bodo prenesli v letu 2020 med stroške.
Kratkoročno ne zaračunani prihodki predstavljajo prihodke po sklepu za predvidene donacije
Stiftung, ki bodo nakazane v letu 2020.
Ustanovitveni vložek predstavlja začetni vložek Mestne občine Kranj in Vincenca Drakslerja.
Nerazporejeni čisti presežek prihodkov se je v primerjavi z letom 2018 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
Postavka

Znesek V EUR s centi
Tekočega leta - 2019

Prejšnjega leta - 2018

4

5

2
A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE

214.056,83

199.152,39

B. POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV
IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE

0,00

0,00

C. ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE

0,00

0,00

25.612,00

54.695,00

459.950,96

474.854,78

0,00

327,87

F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA

699.620,79

729.030,04

G. POSLOVNI ODHODKI

663.012,44

693.357,24

I. Stroški blaga, materiala in storitev

120.760,48

151.126,48

1. Nabavna vrednost prodanega blaga in
materiala

14.768,79

14.738,27

2. Stroški porabljenega materiala

24.433,39

35.184,30

3. Stroški storitev

81.558,30

101.203,91

II. Stroški dela

463.883,24

470.152,41

1. Stroški plač

337.414,82

341.849,79

Č. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE
STORITVE
D. SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI,
KOMPENZACIJE IN DRUGI PRIHODKI, KI SO
POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI
E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI
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2. Stroški pokojninskih zavarovanj

31.042,40

32.083,91

3. Stroški drugih socialnih zavarovanj

25.592,93

26.177,45

4. Drugi stroški dela

69.833,09

70.041,26

III. Odpisi vrednosti

76.906,21

70.640,23

1. Amortizacija

76.873,21

70.640,23

33,00

0,00

0,00

0,00

1.462,51

1.438,12

0,00

0,00

1.462,51

1.438,12

22.508,41

35.672,80

0,00

0,00

628,00

366,30

0,00

0,00

625,00

366,10

III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev

3,00

0,20

K. FINANČNI ODHODKI

8,02

5,08

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

8,02

5,08

L. DRUGI PRIHODKI

1.451,46

13,17

M. DRUGI ODHODKI

3.788,16

458,42

N. PRESEŽEK PRIHODKOV

20.792,69

35.588,77

O. PRESEŽEK ODHODKOV

0,00

0,00

P. DAVEK OD DOHODKOV

0,00

0,00

R. ODLOŽENI DAVKI

0,00

0,00

20.792,69

35.588,77

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. PRESEŽEK POSLOVNIH ODHODKOV
J. FINANČNI PRIHODKI
I. Finančni prihodki iz deležev
II. Finančni prihodki iz danih posojil

S. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA
OBDOBJA
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Š. ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV OBRAČUNSKEGA
OBDOBJA
*POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA
PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM
OBDOBJU (na dve decimalki)
ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA

0,00

0,00

25,22

26,52

12

12

VRSTE PRIHODKOV NEGOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
PRIHODKI V EUR

2019

Prihodki iz sredstev javnih financ - javna
dela

2018

INDEX

12.981,77

9.814,67

132

0,00

343,33

/

Prihodki iz sredstev javnih financ dotacije za pokrivanje amort.

34.797,38

28.970,67

120

Prihodki iz sredstev javnih financ dotacije MOK

11.650,00

11.358,51

103

114.561,79

112.992,03

101

88.020,00

86.400,00

102

111.010,10

110.037,38

101

16.764,00

17.776,72

94

197.292,91

176.298,37

112

Prihodki Županov tek - štartnine

0,00

5.077,30

0

Prihodki od donacij pravnih oseb

1.300,00

3.620,00

36

Prihodki od donacij Vincenc Draksler in
R&V Draksler Stiftung

73.346,66

111.318,19

66

Usreditveni lastni proizvodi in storitve

25.612,00

54.695,00

47

Drugi prihodki (obresti, odbitni delež,
izravnave, odškodnine

2.074,67

2.801,49

74

689.411,28

731.503,66

94

Prihodki iz sredstev javnih financ - RS
dohodnina

Prihodki od prispevkov in sklada
invalidov
Dotacije Ministrstvo za delo
Dotacije SVIZ subvencija plač invalidom
Prihodki od najemnin
Prihodki od prodaje storitev in
proizvodov

SKUPAJ

Fundacija je v letu 2019 ustvarila skupaj prihodke v višini 689.411,28 €, od tega je 35,25 %
prihodkov ustvarjenih iz pridobitne in 64,75 % iz nepridobitne dejavnosti in vse svoje prihodke
iz dejavnosti opravlja kot socialno podjetje.
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VRSTE PRIHODKOV GLEDE NA VIR
PRIHODKI V EUR

2019

Prihodki in dotacije RS

%

2018

%

326.573,66

47,37

319.587,41

43,69

Prihodki in dotacije MOK

46.447,38

6,74

45.406,48

6,21

Prihodki od donacij Vincenc Draksler in
R&V Draksler Stiftung

73.346,66

10,64

111.318,19

15,22

243.043,58

35,25

255.191,58

34,89

689.411,28

100,00

731.503,66

100,00

Prihodki od prodaje (lastni prihodki)
SKUPAJ

GIBANJE PREJETIH IN PORABLJENIH SREDSTEV
V EUR
Spodbuda

Povečanja v obdobju

Poraba v obdobju

Končno stanje

Ministrstvo za delo

88.020,00

88.020,00

0,00

Mestna občina Kranj

19.102,18

19.102,18

0,00

Javni invalidski sklad

115.798,00

115.798,00

0,00

Zavod RS za zaposlovanje

5.529,59

5.529,59

0,00

Donacije

74.646,66

74.646,66

0,00

Oproščeni prispevki invalidov

115.051,78

115.051,78

0,00

Fundacija je skupaj z zaposlitvenima centroma v letu 2019 skupaj ustvarila stroškov in
odhodkov v višini 668.271,13 €.
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. Odškodnine predstavljajo odhodek iz naslova
tožbe za avtorske pravice.
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Finančni odhodki predstavljajo zamudne obrest do dobaviteljev.

3. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
Fundacija skupaj z zaposlitvenima centroma za leto 2019 izkazuje bruto presežek prihodkov
nad odhodki v višini 21.140,15 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 2019 ugotovila osnovo za obračun davka v višini 0 € in
obveznosti za davek v višini 0 €.
Neto presežek prihodkov z pripadajočimi prihodki od amortizacije, ki se razkrijejo preko
poslovnega izida v višini 21.140,15 EUR je v celoti namenjen za dejavnost kot nam to nalaga
zakon, a ga še nismo razporedili v točno določen namen.
Letno poročilo je potrdila Uprava na svoji seji dne 26.2.2020.

Sestavila:

Predsednica uprave:

Vesna Bogataj

Nada Bogataj Kržan
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