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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),
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
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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.
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(člani). V letu 2017 je Upravo zaradi številnih
drugih obveznosti zapustila Mirjam Toporiš Božnik. Mandat aktualne uprave traja do
21.5.2019.
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 12.2.2013 in jo sestavljajo: Boštjan Trilar
(predsednik-aktualni župan MOK kot soustanovitelj – do 20.12.2018, od 20.12.2018 dalje nov
župan MOK Matjaž Rakovec), Vincenc Draksler (soustanovitelj – do smrti 30.8.2018)), 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.
Fundacija ima zaposlenega generalnega sekretarja Fundacije Gregorja Tomšeta, ki skrbi za
pravilno delovanje Fundacije in vodi socialno podjetje ter je v.d. direktorja Zaposlitvenega
centra FVD Pristava, vodil je tudi projekt »Omamljen.si z delom«, do 31.3.2018 je imenovan za
v.d. direktorja Zaposlitvenega centra FVD Pristava.
4. POROČILO O DELU FUNDACIJE

Uprava Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike, so.p. je v letu 2018 največjo pozornost
posvetila delovanju socialnega podjetja, zagonu delovanja Zaposlitvenega centra FVD Pristava
ter investicijam v Pristavi, na objektu Materinskega doma in v prostorih trgovine na Glavnem
trgu 17 v Kranju.
Seznam del, ki so bila izvršena v Pristavi:
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Za.št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Naziv
Ostrešje na kegljišču
Ograja na klančini – 2x
Ograja med sosedska
Vrtna vrata
Notranja vrata delavnica – dvokrilna – z montažo
Zunanja vrata delavnice – dvokrilna – z montažo
Zunanja vrata delavnice – enokrilna – z montažo
Izolacija stropa paviljona
Izdelava fasade kegljišča
Izdelava in montaža okna kegljišče – 2x
Izdelava in montaža vrat kegljišče – 1x
Lesena fasada na vzhodni strani gospodarskega poslopja delno
Prezidava kurilnice in vgradnja protipožarnih vrat
Izdelava fiksnih delovnih pultov
Izdelava kovinske konstrukcije za fiksiranje dimnika
Ograja okrog dimnika
Podest za čiščenje dimnika
Dimniška vratca, meritve
Montaža fasade
Pisarniško pohištvo paviljon
Podest v skladišču s stopnicami

Količina
1
2
1
1
1
3
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1

Seznam del, ki so bila izvršena v Materinskem domu:
Za.št.
1.
2.
3.
4.

Naziv
Snegolovi, dimniška obroba, pregled ostrešja
Izgradnja revizijskega jaška kanalizacije
Nova plinska peč, zalogovnik
Izdelava oken v Materinskem domu

Količina
1
1
1
2

Seznam del, ki so bila izvršena v trgovini na Glavnem trgu 17:
Za.št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Naziv
Obnova sanitarij
IR panel trgovina
Nove vinilne obloge v zadnjem delu trgovine
Obnova notranjih vrat trgovine
Pleskanje zadnjega dela trgovine in kleti
Vgradnja novih notranjih vrat v zadnjem delu trgovine

Količina
1
1
1
1
1
1

V organizaciji Mestne občine Kranj in v sodelovanju z Zavodom za šport Kranj ter Atletskim
klubom Triglav smo izvedli 18. Županov tek Kranj 2018 na Brdu. 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
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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.
Z Upravo za probacijo RS imamo sklenjeno pogodbo za nudenje dela obsojencem, da odslužijo
kazen z družbeno koristnim delom. 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 2018 organizirali predavanje v
Šolskem centru Kranj, v Biotehničnem centru Naklo dijakom srednje šole in študentom višjih
šol, na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Radovljica, na Obrtni zbornici Kranj, Fakulteti za
organizacijske vede v Kranju ter na Posvetu z delodajalci, ki ga je organiziral Šolski center
Kranj, skupaj je bilo okrog 210 udeležencev naših predavanj. Sodelovali smo pri pripravi
učnega modula za socialno podjetništvo na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju v okviru
programa Senses, ki ga je vodil prof. dr. Robert Leskovar. V Kovačnici v Kranju pa smo postavili
stalno razstavo obnovljenega pohištva. Opravili smo 72 svetovalnih ur 19-tim potencialnim
socialnim podjetnikom. Nudimo tudi prakso šolam pri izvajanju praktičnega pouka v delavnicah
socialnega podjetja Fundacije, tako da smo imeli na praksi enega dijaka s posebnimi potrebami.
5. SOCIALNO PODJETNIŠTVO

Socialno podjetništvo se v okviru Fundacije nenehno širi in razvija. Tako smo v letu 2018 imeli
28 zaposlenih (enega javnih del), na usposabljanju smo imeli 12 invalidov in 16 uporabnikov
programa reintegracije (izvajajo delovno terapijo), ki bivajo v Domu Vincenca Drakslerja, en
dijak je opravljal 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 35 ton
(20,5 ton v Mestni občini Kranj in 14,5 ton v Občini Radovljica), 12 ton smo jih zbrali pri fizičnih
osebah ter s tem omogočili ugoden nakup rabljenih in obnovljenih izdelkov v štirih trgovinah
Fundacije.
Tako smo v letu 2018 preprečili pred odlaganjem na odlagališča za 1.113 kg tekstilij, 1.121 kg
keramike, 848 kg stekla, 1.656 kg plastike, 7.154 kg elektronike oz. bele tehnike, 22.204 kg
lesenih izdelkov, 934 kg papirja, 8.516 reuse kosovnih in mešanih izdelkov in 3.602 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, 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 199.493,63 € rabljenih in obnovljenih predmetov
ter trgovskega blaga, hkrati pa smo za lastne potrebe obnovili za 54.695,00 € rabljenega
pohištva, kar vodimo kot usredstvene lastne proizvode .
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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

V Leto 2018 smo imeli 5 zaposlenih, od tega 3 za nedoločen čas, 1 za določen čas in 1 preko
javnih del, enemu delavcu je septembra potekla pogodba o zaposlitvi, ki je nismo podaljšali,
tako da smo leto 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 16 oseb. Imeli smo tudi 27 prostovoljcev.
7. PROSTOVOLJSTVO

V delavnicah socialnega podjetja je v letu 2018 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 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 31.12.2018 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 3 strokovne delavce in 10 invalidov.
Za strokovno delo z invalidi in pomoč invalidom pri delu sta v ZC zadolžena strokovna delavka
Anka Kalan, ki je tudi direktorica ZC FVD Kranj in strokovni sodelavki Karmen Kne in Ana
Bogataj.
Zaposlitveni center FVD Kranj je imel na dan 31.12.2018 zaposlenih 10 težje zaposljivih
invalidov na zaščitenih delovnih mestih in sicer:
 8 invalidov z ocenjeno 30% preostalo delazmožnostjo
 2 invalida z ocenjeno 50% preostalo delazmožnostjo.
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9. MEDGENERACIJSKI CENTER

Z Medgeneracijskim centrom upravlja Ljudska univerza Kranj, ki je s pomočjo Mestne občine
Kranj obnovila in opremila neizdelane prostore v 1. nadstropju. V objektu se odvija bogat
program. V letu 2018 je LU Kranj kot nosilka izvajala razpis Ministrstva za večgeneracijske
centre. Fundacija je s pogodbo predala LU Kranj v brezplačno uporabo opremo, ki je v njeni
lasti.
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.
Materinski dom je bil v letu 2018 zelo zaseden, tako da je namestitvene kapacitete do konca
leta 2018 koristilo 19 različnih uporabnikov, ki so bivali do ureditve druge nastanitve.
11. 18. ŽUPANOV TEK - KRANJ 2018

Na 18. Županovem teku Kranj 2018, ki se je odvijal 26. maja 2018 na posestvu Brdo in okoli
njega je bilo prijavljenih 707 udeležencev, od tega 328 žensk in 379 moških. Na 10-kilometrsko
progo se je podalo 325, na krajšo, 1,4 kilometrov dolgo progo pa za tek ali hojo 382
udeležencev. Organizator teka je bila Mestna občina Kranj, za izvedbo pa so poskrbeli Zavod za
šport Kranj, Atletski klub Triglav Kranj. Zavod za turizem in kulturo Kranj in Fundacija
Vincenca Drakslerja. JGZ Brdo pa je ob plačilu zagotovil prostorske pogoje, hrano in pijačo. Vsa
zbrana sredstva iz donacij, sponzorskih sredstev in startnin, v višini 26.477,00 €, bodo
namenjena za razvoj Fundacije in njenih socialnih programov. Stroške teka je preko Zavoda za
šport Kranj krila Mestna občina Kranj, razen manjših stroškov, ki jih je pokrila Fundacija. Vsi
sodelujoči na teku so prejeli tekaško majico, topel obrok in vodo ter energetsko tablico na cilju.
Za otroke je bil organiziran poseben tek. Vsak od udeleženih otrok je prejel diplomo in sadno
rolado donatorja Žito Gorenjka.
Najvišjo donacijo 20.000 € je prispeval soustanovitelj Fundacije gospod Vincenc Draksler.
Donirali so še Petrol d.d., Kron telekom d.o.o., Hranilnica Lon d.d., Gorenjske lekarne, Domplan
d.d., Elektroinštalacije Urbanc d.o.o., Alpetour PA d.o.o., Vigred d.o.o., Elektro Gorenjska d.d.,
JHP d.o.o., Slikopleskarstvo Tomaž Bakovnik s.p., Občina Tržič in sponzor Adriatic Slovenica PE
Kranj. Prvi trije uvrščeni v vseh štirih kategorijah so prejeli medalje in praktične nagrade z
vstopnicami na letni bazen, zmagovalec in zmagovalka na 10 km pa še pokal in letno vstopnico
za bazen. Praktične nagrade so prispevali: Zavarovalnica Triglav 6 darilnih bonov in 12
promocijskih očal, Rodeo Team d.o.o. očala Bolle in druga promocijska darila, Eko Škrnicl
pakete zdrave prehrane, MIT informacijske rešitve promocijska darila, Mega center Kranj
mesečne karte za fitnes in skupinsko vadbo ter karti za savno, Domtrade d.o.o. promocijska
darila, Kruhkerija Gorjanc bone za kruhke, CC Consulting center GABI okvirje za slike. Spar
Slovenija je prispeval energijske ploščice za vse udeležence, Žito Gorenjka pa sadne rolade za
vse udeležence otroškega teka Že osemnajstič je prispevalo pokale in medalje podjetje Pokali
medalje Krašovec. Medijski sponzorji so bili Gorenjski glas, GTV-Gorenjska televizija, Radio
Kranj, Radio Sora, Radio Gorenc, Radio 1 in Amicus.
Pomembna je bila prav vsaka donacija in vsak sponzorski prispevek, bodisi v materialu ali
storitvi. Ekipa Fotografskega društva Janez Puhar s predsednikom Vladom Sofronievskim, Vasjo
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Dobrletom, Tinetom Založnikom, Rokom Markunom in Vladom Kraljičem pa je poskrbela, da se
bo 18. Županov tek s fotografskim gradivom vpisal v zgodovino. K izvedbi teka je z delom
prispevalo preko 100 prostovoljcev iz Atletskega kluba Triglav Kranj (poskrbeli za tehnični del
izvedbe obeh tekov, za merjenje časa, za otroški tek), uporabniki Reintegracijskega centra,
vzgojiteljice Kranjskih vrtcev (so organizirale poseben program in varstvo otrok) ter zaposleni
in prostovoljci Fundacije (izdelali označevalne in usmerjevalne table in jih postavili, izdelali
količke za označevanje proge, nudili informacije o teku preko e-pošte in telefona, pobirali
prijave v Kr'Piskru in preko telefona in e-pošte organizirali blagajniško poslovanje,
razdeljevanje majic in bonov za prehrano, dostavo majic, izvajali promocijo preko spletne
strani in preko Facebooka, razdeljevali tiskana vabila; dostavili, postavili in odpeljali stojnice;
dostavili, postavili in odpeljali oder, dostavili in odpeljali ograje Fundacije in ograje Zavoda za
šport Kranj, pomagali pri trasiranju prog, čiščenje prog po teku, dostavili in odpeljali zastave in
transparente, zagotovili varovanje nogometnih igrišč, organizirali poslovanje garderobe,
sodelovali s Komunalo Kranj (zabojnike za smeti, stožce, trak, zapornice), postavili in podrli
mize in klopi, pomagali pri postavitvi in podiranju miz in klopi, počistili prizorišče. Otroci so se
lahko preizkusili tudi s skoki na Mali Planici.
Zahvala gre ekipi nujne medicinske pomoči ZD Kranj, Gasilsko reševalni službi Kranj in Civilni
zaščiti MOK, ki so poskrbeli prevoz in izposojo miz in klopi. Nogometna zveza Slovenije nam je
odstopila parkirišče. Tako kot vsako leto je za dobro razpoloženje in energijo poskrbel Pihalni
orkester Mestne občine Kranj. Dogodka se tokrat prvič ni udeležil gospod Vincenc Draksler z
ženo Margit, že četrto leto pa direktor švicarske fundacije »Ritta & Vincenc Draksler Stiftung«
prof. dr. Ralph Blum z ženo Juto, ki je vse prisotne pozdravil v imenu gospoda Drakslerja. Za
razpoloženje v zadnjem, družabnem delu prireditve, je poskrbel Big band Kranj pod vodstvom
pozavnista in dirigenta Martina Pustineka. Celotno prireditev je ozvočilo podjetje ADS – EFEKT.
Pomembno noto prireditvi pa je dala moderatorka Klavdija Prosenec.
Zbrana sredstva bo Fundacija Vincenca Drakslerja letos namenila za nadaljnji razvoj Fundacije
in njenih socialnih programov, za zaposlovanje težje zaposljivih oseb, zlasti bivših odvisnikov in
invalidov
FINANČNO POROČILO:
Donacije: 22.570,00 €
Sponzorska sredstva: 300,00 €
Startnine: 3.657,00 €
Prihodek Fundacije iz naslova 18. Županovega teka Kranj 2018 je 26.527,00 €.
Stroške izvedbe teka je krila Mestna občina Kranj preko izvajalca teka, Zavoda za šport Kranj.
12. REINTEGRACIJSKI CENTER CSD KRANJ 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 center 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 18
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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 2018:
LETO 2018

ŠTEVILO
UPORABNIKOV
bivalna
obravnava
(kapaciteta:
10)
JANUAR
8
FEBRUAR
7
MAREC
10
APRIL
10
MAJ
10
JUNIJ
10
JULIJ
10
AVGUST
10
SEPTEMBER 9
OKTOBER
7
NOVEMBER 8
DECEMBER 9
Povprečje
Povprečno 9
na mesec /
16 različnih

ŠTEVILO ŠTEVILO
NOČITEV OPRAVLJENIH
UR V CPU FVD
So.p.

ŠTEVILO
Skupno
UPORABNIKOV število
- izven bivalna uporabnikov
obravnava

222
196
283
300
300
291
302
290
245
217
229
270
3145 /
povp.
262 na
mesec

22
21
21
20
21
20
20
21
23
20
19
26
Povprečno
21,2 na mesec
/
64 različnih

96
98
143,5
127
307
175,5
147
161
164,5
182
147
70
1818,5 /
povp. 151,54
na mesec

30
28
31
30
31
30
30
31
32
27
27
35
30,2 na
mesec /
80 različnih

V bivalno obliko obravnave je bilo vključenih 16 različnih uporabnikov. Opravljenih je bilo
3145 nočitev (povprečno 262 na mesec). Uporabniki so v okviru delovne rehabilitacije opravili
1818,5 ure prostovoljnega dela v delavnicah FVD So.p. V izven bivalno obliko obravnave je bilo
vključenih 64 različnih uporabnikov. Skupno število vseh različnih uporabnikov je 80. Poleg
tega je bilo v storitve preko telefona (informativni pogovori, krajši svetovalni pogovori,
pogovori s svojci) vključenih 33 različnih oseb.
Cilji glede števila uporabnikov so bili doseženi; letos je bilo število uporabnikov vključenih v
bivalni del največje do sedaj. Število uporabnikov v izven bivalnem delu na prvi pogled deluje
manjše, vendar je tako zaradi drugačnega načina beleženja in vodenja evidenc. Vedno več je
informativnih klicev, krajših svetovalnih pogovorov in sprotnih krajših pogovorov s svojci (v te
storitve je bilo letos vključenih 33 različnih oseb). Odločili smo se da te klice beležimo posebej,
izven bivalno obravnavo pa poglobimo v smislu intenzivnosti in kvalitete obravnave, saj to
prinaša boljše rezultate. Ocenjujemo, da je bil nivo izven bivalne obravnave letos zelo visok.
Kljub temu, da je v program vključenih vedno več uporabnikov, želimo 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 naša naloga, da
omogočamo prostor, kjer lahko uporabniki dobijo kvalitetno pomoč. Včasih to pomeni, da je
potrebno z nemotiviranimi uporabniki sodelovanje prekiniti. Cilj torej nikakor ni zapolniti
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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 lahko rečemo, da
program velja za enega izmed uspešnejših v Sloveniji in da 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 Reintegracijski center se je tudi v letu 2018 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, saj je bilo v tem letu opravljenih kar nekaj vzdrževalnih del
(barvanje ograje, beljenje, skrb za vrt…). Sodelovanje z delavnicami socialnega podjetja FVD še
vedno predstavlja dragocen prispevek k kvalitetni delovni rehabilitaciji uporabnikov.
Program ima preko javnega razpisa zagotovljeno financiranje s strani MDDSZ za obdobje od
2018 do 2024 (30% sredstev mora program zagotoviti iz drugih virov, 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 opravljeno
usposabljanje za strokovna sodelavca). Kader je že nekaj let stalen, kar dobro vpliva na
izvajanje programa. Prišlo je le do enega nadomeščanja porodniškega dopusta strokovne
sodelavke (27.8.2018 – 27.8.2019), a se je nadomestna delavka v tim in program hitro vključila.
Poleg tega je bila preko programa javnih del (Občina Tržič) zaposlena gospa, katero smo s
pomočjo lastnih sredstev 19. oktobra 2018 zaposlili za tri mesece kot sodelavko v programu. Za
to smo se odločili zato, ker se je število uporabnikov povečalo in ker se je gospa dobro izkazala
ter s svojim delom konstruktivno vplivala na samo izvajanje programa. Pogodbo smo konec leta
podaljšali še za tri mesece. Nadaljnja zaposlitev je odvisna od količine lastnih sredstev. Glede na
to, da se je s tem sprostila zaposlitev preko javnih del, smo opravili nov izbor.
Program smo izvajali v skladu z letnim načrtom in vizijo programa. Do večjih odstopanj ni
prišlo. Letos je bila vključenost uporabnikov najbolj stabilna; to pomeni, da je bilo zelo malo
»kratkih vključitev«, skoraj nič zdrsov, nobene izključitve ipd. Program postaja vedno bolj
stabilen in kvaliteten. Po potrebi sproti uvajamo inovacije, ki omogočajo kvalitetnejšo
obravnavo uporabnikov. Tudi letos smo 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. Večino leta je bila naša pozornost usmerjena v praktično obravnavo
uporabnikov, le proti koncu leta smo se zaradi reorganizacije CSD-jev morali nekoliko več
ukvarjati s formalnostmi. Kljub temu obravnava uporabnikov ni trpela.
Cilje, ki so bili doseženi v preteklih letih, smo brez težav dosegli tudi letos. Rezultati so bili letos
na določenih področjih celo boljši: bolj kontinuirana vključenost uporabnikov, večje število
uporabnikov, bolj kvalitetna obravnava ipd. Kljub temu smo pregledali, kaj bi lahko v programu
še izboljšali, in ugotovili, da so potrebne izboljšave na področju dela s svojci (bolj pogosto
vključevanje), uvedba rutinskih pregledov za prenosljive bolezni in večja vključenost
uporabnikov v aktivnosti izven programa z namenom širjenja socialne mreže. Na teh temah
bomo še bolj intenzivno delali v prihodnjih letih.
Znano je, da je uspešnost pri urejanju zasvojenosti na splošno nizka, saj je zasvojenost izredno
kompleksen pojav, urejanje le te pa še toliko bolj. Potrebno je veliko časa in vzporednega dela
na več različnih področjih. Lahko rečemo, da je bil program Reintegracijski center v letu 2018
zelo uspešen.
Prioriteto pri vključevanju v stanovanjsko skupino imajo prebivalci gorenjskih občin. V primeru
prostih kapacitet pa je možna vključitev tudi z območja celotne Slovenije. V letu 2017 je bilo
nastanjenih 20 različnih oseb 15 uporabnikov z Gorenjske, 5 uporabnikov pa iz drugih delov
države. Skupaj so v Domu bivali 2.669 dni oz. 222,41 mesečno. V januarju je bilo vključenih 9
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uporabnikov, v februarju 9, marcu 9, aprilu 8, od maja do konca septembra 7, oktobra 9,
novembra 9 in decembra 8 (v povprečju 8). Vsak uporabnik je bil mesečno aktivno vključen v
program 220 ur. V izven bivalni del je bilo vključeno 78 uporabnikov, v povprečju 25,33 na
mesec, ki so bili aktivno vključeni v program 6,8 ur mesečno.
V okviru delovne terapije so uporabniki pomagali v delavnicah socialnega podjetja, ki deluje v
okviru Fundacije in se s tem tudi z delovno terapijo pripravljajo na vstop na trg dela, ko bodo
zaključili reintegracijski program. V letu 2017 so opravili 1.593,5 ur prostovoljnega dela. Delo v
delavnicah vodijo zaposleni Fundacije.
Program reintegracije vključuje tudi delo z bivšimi odvisniki v izven bivanskem delu, kjer je bilo
vključenih 78 posameznikov.
Uporabniki v času bivanja v RC urejajo tudi sodne zadeve, kar je zelo pomembna naloga, saj jih
pretekli »grehi« bremenijo tako iz psihičnega, kot materialnega vidika. Večino uporabnikov je s
pomočjo sodelavcev RC uspelo ponovno vzpostaviti korektne odnose s sorodniki, kamor lahko
sedaj ponovno odhajajo med vikendi. Pri tem si pomagajo z aktivno vključitvijo svojcev. Svojci
imajo možnost da se udeležujejo individualnih pogovorov, enodružinskih srečanj in skupine za
svojce. Po cca. dveh mesecih vključitve v center pri večini uporabnikov opažajo lastno
motivacijo za aktivno preživljanje prostega časa. Samoiniciativno predlagajo različne športne
aktivnosti, kot so kolesarjenje in pohodništvo. V izven bivalni del obravnave so vključeni svojci
uporabnikov iz bivalnega in izven bivalnega dela obravnave in osebe, ki so imele, oziroma imajo
same, ali njihovi svojci, težave z zasvojenostjo, vendar lahko bivajo doma. Pri starših opažajo
velik napredek v odnosu do uporabnikov, saj z aktivno vključenostjo in boljšo poučenostjo o
problematiki odvisnosti, lažje spremljajo napredovanje uporabnika.
Pod vodstvom zaposlenih uporabniki vzorno skrbijo tudi za zelenjavni vrt in okolico celotnega
Doma Vincenca Drakslerja. Tako zaposleni v RC uporabniki in prostovoljci so sodelovali pri
izvedbi 17. Županovega teka. Uporabniki RC so izdatno prispevali tudi pri urejanju novih
trgovin – Kr'Štacune, Kr'Zašij in Kr'Piskr (beljenje, čiščenje).
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 7.225 €, ki se obračunajo na podlagi zasedenosti
(več kot ima Reintegracijski center zapolnjene kapacitete, večji del financira Fundacija – na
osnovi pravilnika). Fundacija zagotavlja tudi razpoložljivo brezplačne opremo in oblačila iz
svojih zalog.
13. POMEMBNEJŠI DOGODKI
-

Sejem NVO V Kranju – predstavitev na stojnici;
Predstavitev na Županovem teku 2018;
Šuštarska nedelja Tržič – predstavitev na stojnici;
Evropski teden zmanjševanja odpadkov – predstavitev na stojnicah skupaj s Komunalo
Kranj v starem Kranju, pred stavbo MO Kranj in na Zbirnem centru Zarica;
Sodelovanje pri projektu – Tržič, mesto dobrih želja;
Očistimo Kranj – predstavitev v starem Kranju – razstava obnovljenega pohištva;
Dan zemlje – predstavitev naše dejavnosti skupaj s Komunalo Kranj d.o.o. na Zbirnem
centru Zarica;
Kovačnica Kranj – predstavitev Fundacije na Regijskem posvetu o socialni ekonomiji;
Parada učenja Kranj – predstavitev na stojnicah;
Radio Gorenc – oddaja o socialnem podjetništvu v Fundaciji Vincenca Drakslerja;
Radio Triglav – oddaja o socialnem podjetništvu v Fundaciji Vincenca Drakslerja;
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-

-

Radio Kranj – oddaja o socialnem podjetništvu v Fundaciji Vincenca Drakslerja;
Radio Sora – oddaja o socialnem podjetništvu v Fundaciji Vincenca Drakslerja;
Evropski parlament – predstavitev Fundacije Vincenca Drakslerja kot primer dobre
prakse na področju socialnega podjetništva – predstavil župan MOK Boštjan Trilar;
Dan odprtih vrat na Zbirnem centru Zarica – predstavitev skupaj s Komunalo Kranj;
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;
Srednja šola za gostinstvo in turizem Radovljica - predstavitev socialnega podjetništva;
Biotehnični center Naklo - predstavitev socialnega podjetništva in ogled delavnic v
Pristavi;
Fakulteta za organizacijske vede Kranj – predavanje o socialnem podjetništvu;
Social Enterpreneurship Development Bruselj – predstavitev naše dejavnosti;
Senses – predstavitveni modul o socialnem podjetništvu v sodelovanju z Fakulteto za
organizacijske vede Kranj;

Nada Bogataj Kržan
predsednica Uprave
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I. 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 dolžana sestaviti letno
poročilo najkasneje do 28.02.2019 in tudi predložiti Agenciji republike Slovenije za javno
pravne evidence in storitve (AJPES).
Letno poročilo sestavljajo podatki za leti 2018 in 2017 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.
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-

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 Zveze, 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 31.12.2018
v EUR s centi
Znesek
Tekočega leta

Postavka
2

Prejšnjega leta

SREDSTVA

4
1.687.824,18

5
1.684.867,25

A. DOLGOROČNA SREDSTVA

1.182.447,19

1.143.982,59

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

76,16

225,40

1. Neopredmetena sredstva

76,16

225,40

2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve

0,00

0,00

1.165.471,03

1.126.857,19

1. Zemljišča

251.735,39

251.735,39

2. Zgradbe

824.916,55

805.593,03

II. Opredmetena osnovna sredstva

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

0,00

0,00

88.819,09

69.528,77

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

16.000,00

16.000,00

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil

16.000,00

16.000,00

2. Dolgoročna posojila

0,00

0,00

900,00

900,00

0,00

0,00

505.065,91

540.442,79

0,00

0,00

II. Zaloge

20,17

0,00

1. Material

V. Dolgoročne poslovne terjatve
VI. Odložene terjatve za davek
B. KRATKOROČNA SREDSTVA
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo

20,17

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

250.034,25

100.280,69

III. Kratkoročne finančne naložbe
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1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil

0,00

0,00

250.034,25

100.280,69

7.597,18

6.457,16

247.414,31

433.704,94

311,08

441,87

0,00

0,00

1.687.824,18

1.684.867,25

A. LASTNI VIRI

840.175,07

809.919,84

I. Ustanovitveni vložek

269.971,88

269.971,88

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

0,00

0,00

III. Nerazporejeni čisti presežek prihodkov

539.600,11

334.093,09

IV. Nerazporejeni čisti presežek odhodkov

0,00

0,00

V. Čisti presežek prihodkov poslovnega leta

30.603,08

205.854,87

VI. Čisti presežek odhodkov poslovnega leta

0,00

0,00

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

828.604,49

858.269,26

1. Rezervacije

828.604,49

857.783,09

2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

0,00

486,17

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

19.044,62

16.678,15

I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev

0,00

0,00

II. Kratkoročne finančne obveznosti

0,00

0,00

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

III. Kratkoročne poslovne obveznosti

19.044,62

16.678,15

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

0,00

0,00

Zunajbilančne obveznosti

0,00

0,00

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 2018 iz sredstev gospoda Drakslerja kupila novo peč,zalogovnik,
snegolove,okna v materinskem domu, izdelala fasado, in ostrešje na kegljišču in gospodarskem
poslopju,ter pripadajočo opremo . Iz sredstev občine je Fundacija obnovila stene in sanitarije,
pisarniško pohištvo v pisarni, nabavila tiskalnik, računalnik in robilni stroj ter stoj za šivanje
pletiv. Iz lastnih sredstev je nabavila kombi Crafter furgon.
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
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zaposlovanje in Mestne občine Kranj, ter Javnega preživninskega sklada za izplačilo nagrade za
preseganje kvote invalidov. 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,
ki se bodo prenesli v letu 2019 med stroške.
Ustanovitveni vložek predstavlja začetni vložek Mestne občine Kranj in Vincenca Drakslerja.
Nerazporejeni čisti presežek prihodkov se je v primerjavi z letom 2017 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.
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2. POJASNILA K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA
v EUR s centi
Znesek
Postavka

Tekočega leta

2

Prejšnjega leta

4
45.492,27

5
79.861,68

0,00

0,00

0,00

0,00

54.695,00

34.819,95

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

165.561,35

389.629,33

327,87

0,00

F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA

266.076,49

504.310,96

G. POSLOVNI ODHODKI

235.741,03

288.457,53

62.674,96

87.562,71

0,00

0,00

2. Stroški porabljenega materiala

12.739,31

26.014,81

3. Stroški storitev

49.935,65

61.547,90

II. Stroški dela

104.706,26

146.039,21

1. Stroški plač

80.803,35

109.956,61

2. Stroški pokojninskih zavarovanj

7.244,66

9.912,51

3. Stroški drugih socialnih zavarovanj

5.912,47

8.069,03

A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE
B. POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE
C. ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN
NEDOKONČANE PROIZVODNJE
Č. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE

I. Stroški blaga, materiala in storitev
1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala

4. Drugi stroški dela

10.745,78

18.101,06

III. Odpisi vrednosti

67.951,76

53.827,96

1. Amortizacija

67.951,76

53.827,96

0,00

0,00

0,00

0,00

408,05

1.027,65

0,00

0,00

408,05

1.027,65

30.335,46

215.853,43

0,00

0,00

366,30

623,61

0,00

0,00

366,10

617,39

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
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III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev

0,20

6,22

K. FINANČNI ODHODKI

0,00

0,00

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

0,00

L. DRUGI PRIHODKI

9,32

364,94

455,85

6.733,24

N. PRESEŽEK PRIHODKOV

30.255,23

210.108,74

O. PRESEŽEK ODHODKOV

0,00

0,00

P. DAVEK OD DOHODKOV

0,00

4.253,87

R. ODLOŽENI DAVKI

0,00

0,00

S. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

30.255,23

205.854,87

Š. ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

0,00

0,00

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

4,75

7,35

12

12

M. DRUGI ODHODKI
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VRSTE PRIHODKOV NEGOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
Prihodki

2018

2017

Prihodki iz sredstev javnih financ - javna
dela

9.814,67

19.825,06

Prihodki iz sredstev javnih financ - rs
dohodnina

343,33

0,00

Prihodki iz sredstev javnih financ dotacije za pokriv.amort.

28.559,33

26.251,34

Prihodki iz sredstev javnih financ dotacije Mok

2.254,51

5.202,32

Prihodki od prispevkov in sklada invalidov

9.651,32

14.489,09

Prihodki od najemnin

17.776,72

15.470,97

Prihodki od prodaje storitev in proizvodov

22.638,25

58.431,50

Prihodki županov tek - štartnine

5.077,30

5.959,21

Prihodki od donacij pravnih oseb

3.620,00

2.732,00

111.318,19

321.129,52

54.695,00

34.819,95

703,49

988,55

266.452,11

505.299,51

Prihodki od donacij Vincenc Draksler
Usredstveni lastni proizvodi in storitve
Drugi
prihodki(obresti,odb.delež,
izravnave,odškodnine)

SKUPAJ

Fundacija je v letu 2018 ustvarila skupaj prihodke v višini 266.452,11€, od tega je 17,20%
prihodkov ustvarjenih iz pridobitne in 82,80 % iz nepridobitne dejavnosti in vse svoje
prihodke iz dejavnosti opravlja kot socialno podjetje.

GIBANJE PREJETIH IN PORABLJENIH SREDSTEV

Zap.Št.
1.
2.
3.
4.

Spodbuda

Povečanja v obdobju

Poraba v obdobju

Končno stanje

ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE

17.516,37

17.516,37

0,00

DONACIJE

323.861,52

323.861,52

0,00

MESTNA OBČINA KRANJ

7.511,01

7.511,01

0,00

JAVNI INVALIDSKI SKLAD

5.634,65

5.634,65

0,00

Fundacija je v letu 2018 skupaj ustvarila stroškov in odhodkov v višini 236.196,88 €.
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
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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 odhodkov ni.

3. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
Fundacija za leto 2018 izkazuje bruto presežek prihodkov nad odhodki v višini 30.255,23
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 2018 ugotovila osnovo za obračun davka v višini 0 € in
obveznosti za davek v višini 0 €.
Neto presežek prihodkov v višini 30.255,23 EUR je v celoti namenjen za dejavnost kot nam to
nalaga zakon, a ga še nismo razporedili v točno določen namen.
Letno poročilo je potrdil svet zavoda na svoji seji dne_________________________.

Sestavila:

Predsednica uprave:

Vesna Bogataj

Nada Bogataj Kržan
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