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V letu 2013 je v okviru projekta »OMAMLJEN.SI Z DELOM« pričelo delovati socialno 

podjetje. Delno smo uredili delavnice socialnega podjetja in odprli dve trgovini z rabljenimi 

in obnovljenimi predmeti. 

V letu 2014 nameravamo odpreti še eno trgovino v Kranju. Stroške najema in obratovalne 

stroške bi pokrivali iz projekta  »OMAMLJEN.SI Z DELOM«. V trgovini bomo poskušali 

urediti prostor za svetovalno pisarno za socialno podjetništvo, ki sedaj deluje v prostorih 

Obrtne zbornice Kranj. 

V preteklem letu smo poleg obnove rabljenih predmetov pričeli s proizvodnjo novih artiklov, 

ki jih prodajamo v trgovinah socialnega podjetja in preko spleta. V letu 2014 moramo 

izboljšati procese trţenja in promocije naših izdelkov. Pripravili bomo katalog izdelkov in 

storitev, ki jih ponujamo. Sodelovati nameravamo na enem izmed sejmov v Sloveniji, kjer 

bomo predstavili Fundacijo Vincenca Drakslerja za odvisnike so.p. in proizvode socialnega 

podjetja. Dva invalida na usposabljanju bomo skušali usposobiti za trţenje naših 

proizvodov. 

V letu 2013 smo pričeli z delovnim  usposabljanjem bivših odvisnikov ter invalidov in 

načrtujemo, da bomo skozi celo leto usposabljali za delo 15 bivših odvisnikov in 6 

invalidov. Hkrati bomo izvajali tudi programe javnih del, kjer bomo s podporo MO Kranj v 

delovne procese vključili 5 dolgotrajno brezposelnih oseb, od tega enega invalida.  V 

sodelovanju s Komunalo Kranj bomo zagotavljali zaposlitev enega starejšega delavca s 

statusom invalida za promocijo ponovne rabe na Zbirnem centru Zarica. 

Nerealiziran cilj iz leta 2013 nam je ostal pripraviti dva programa Nacionalnih poklicnih 

kvalifikacij in sicer s področja lesarstva in tkanja. Dogovarjamo pa se tudi o moţnosti 

sodelovanja na področju NPK s Šolskim centrom Kranj in Medpodjetniškim izobraţevalnim 

centrom Kranj. Ti programi bodo pomagali bivšim odvisnikom, da bodo med procesom 

reintegracije imeli moţnost pridobitve formalne izobrazbe in kasneje laţje prišli do 

zaposlitve.  

V okviru projekta »OMAMLJEN.SI Z DELOM« bomo organizirali dva tečaja ročnega tkanja 

na statvah in organizirali modno revijo v Kranju. Načrtujemo tudi predstavitev projekta in 

delovanje socialnega podjetja v medijih. 

V letu 2014 nameravamo organizirati dve okrogle mize na temo socialnega podjetništva, in 

sicer v Biotehničnem centru Naklo in Medgeneracijskem središču v Kranju. 

Z nekaj srednjimi šolami smo ţe dogovorjeni, da bodo v svoje delovne koledarje uvrstili 

oglede delavnic socialnega podjetja v Pristavi pri Trţiču in trgovine  ponovne rabe ter jim 

predstavili podjetniški in socialni vidik socialnega podjetništva ter koristi delovanja centrov 

ponovne rabe iz okoljevarstvenega vidika. Predvideno je tudi predavanje o socialnem 

podjetništvu na višji šoli B&B. 

Zaradi aktivnega sodelovanja v procesih ponovne rabe ter zmanjševanja količine 

odloţenih odpadkov bomo pripravili vlogo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja. 
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V mesecu maju bomo sodelovali pri organizaciji 14. Ţupanovega teka, ki ga organizira 

Mestna občina Kranj ob sodelovanju Zavoda za turizem Kranj in JGZ Brdo. Na prireditvi se 

bodo predstavile tudi nevladne organizacije. Fundacija pa bo promovirala socialno podjetje 

in izdelke iz naših delavnic ter obnovljene predmete. Vsa zbrana sredstva od štartnin, 

donacij, srečelova (izvedel ga bo Rotary klub Kranj) in sponzorskih sredstev bodo 

namenjena delovanju Fundacije in razvoju socialnega podjetja.  

V letu 2014 bomo dokončali ureditev delavnice v srednjem delu gospodarskega poslopja 

in izdelali nova lesena vrata za vhod v delavnice in prehod. V srednjem delu bomo uredili 

lakirnico, zato nameravamo nabaviti stranska sekcijska vrata, s katerimi bomo ločili 

lakirnico od ostale delavnice. Urediti nameravamo tudi zadnji del trgovine v Pristavi, kjer  

bo nova pralnica ter sanitarije. Izdelati je potrebno poţarni načrt in nabaviti 3 gasilne 

aparate. Sami bomo uredili tudi prostore in izdelali opremo nove trgovine v Kranju.  

Skupaj z Medgeneracijskim društvom z roko v roki, Društvom vse ţivljenjsko učenje in 

Centrom za trajnostni razvoj podeţelja bomo ustanovili kooperativo MIKS, ki bo vodila 

dejavnosti v Medgeneracijskem središču.  

Z Mestno občino Kranj bomo sodelovali pri obnovi objekta na Cesti talcev 7 (bivša 

Blaţunova gostilna) za potrebe Medgeneracijskega središča (MS). V delavnicah 

socialnega podjetja se bomo potrudili in pripravili opremo za celoten objekt, razen za 

kuhinjo. S tem namenom smo se povezali z absolventko arhitekture, ki je pripravljena 

izdelati idejno zasnovo opreme MS. Idejno zasnovo bomo predstavili v prvi polovici marca. 

V MS nameravamo prodajati tudi naše izdelke, vendar ne na klasičen način, pač pa bi po 

celotnem objektu namestili del opreme, ki bi bil vedno naprodaj in bi ga lahko takoj 

nadomestili z drugim. Projekt do polovice financira g. Draksler, ki je s pogodbo zavezal 

Mestno občino Kranj, da bo dala objekt v upravljanje Fundaciji, zato bomo izdelali program 

MS, v katerega bomo vključili vse zainteresirane organizacije, ki delujejo na področju 

medgeneracijskega povezovanja, kjer se bodo prepletale aktivnosti in zanos mladih z 

izkušnjami starejših. Vključili se bomo tudi v pripravo ekoloških vrtov v neposredni bliţini.  

Mesečno bomo poročali Ministrstvu za delo, druţino in socialne zadeve o poteku projekta 

ter obveščali javnost o dejavnostih Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike so.p. kot 

prvega socialnega podjetja na Gorenjskem. 

Skozi celo leto bomo sodelovali z Reintegracijskim centrom in v naše delo vkjučevali 

njihove uporabnike, da se bodo preko delovne terapije lahko po zaključku bivanja v RC 

dobili delovne navade in se laţe vključili v normalno ţivljenje. Glede na finančne zmoţnosti 

bomo program RC tudi sofinancirali, vendar se bomo zavzemali zato, da RC pridobi 

manjkajoča sredstva za izvedbo programa s strani vseh gorenjskih občin. Po potrebi bomo 

tudi sofinancirali izobraţevanje bivših odvisnikov. 

 

    Gregor Tomše       Nada Bogataj Krţan                                  

Generalni sekretar       Predsednica Uprave 

        


