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Zadeva: Sklep o pristopu Mestne občine Kranj  v partnerstvo  

   s Fundacijo Vincenc  Drakslerja pri razvoju socialnih programov  

 

 

S 1.1.2012 je v Sloveniji pričel veljati Zakon o socialnem podjetništvu. Ta zakon predvideva 

tudi aktivno vlogo lokalne skupnosti pri načrtovanju, financiranju in izvajanju politike razvoja 

socialnega podjetništva, zato bi bilo potrebno, da se Mestna občina Kranj aktivno vključiti v 

ustvarjanje primernega okolja za razvoj socialnega podjetništva. Sprejeta je bila tudi Uredba o 

določitvi dejavnosti socialnega podjetništva, ki kot temeljne dejavnosti predvideva socialno in 

družinsko varstvo ter varstvo invalidov, zagotavljanje socialne vključenosti, ekološko pridelavo 

in proizvodnjo hrane, spodbujanje uporabe obnovljivih virov, razvoj zelene ekonomije, pravično 

trgovino itd. 

Socialno podjetništvo je oblika podjetništva, ki krepi družbeno solidarnost in kohezijo, spodbuja 

sodelovanje ljudi in prostovoljsko delo. Primarni cilj te oblike podjetništva je ustvarjanje novih 

delovnih mest za ranljive skupine ljudi, ki imajo manjše možnosti zaposlovanja (starejši delavci, 

iskalci prve zaposlitve, invalidi, bivši uporabniki drog, bivši zaporniki, …). Poleg ustvarjanja 

delovnih mest pa je značilnost socialnih podjetij tudi opravljanje družbeno koristnih dejavnosti 

kot so organizacija medgeneracijskega druženja, pravične trgovine, obnove rabljene opreme, 

socialnega turizma, eko pridelave hrane, promocije zdravega načina življenja itd.. Socialno 

podjetništvo je v državah Evropske unije že zelo razvito, saj socialna podjetja ustvarijo okrog 

10% BDP-ja, medtem ko ga v Sloveniji manj kot 1%, pa še to večinoma v okviru invalidskih 

podjetij in zaposlitvenih centrov.  

Z umestitvijo socialne ekonomije in socialnega podjetništva v družbeno ekonomski sistem in 

tudi v občinske in regionalne razvojne programe ter s sistemskim uvajanjem ustreznega 

podpornega okolja na ravni MOK, se bo Kranj pridružil najbolj razvitim skupnostim v EU, v 

katerih je skrb za sočloveka na prvem mestu.  

 

V začetku leta 2012 je Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike, katere soustanoviteljica je 

tudi MOK,  pričela pripravljati prvi projekt socialnega podjetništva na Gorenjskem in avgusta 

2012 s tem projektom pridobila skoraj 300.000 EUR nepovratnih sredstev na razpisu 

Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za 

vzpodbujanje razvoja socialnega podjetništva. Na junijski seji je Svet Mestne občine Kranj kot 

soustanovitelj Fundacije sprejel tudi spremembe ustanovitvenga akta Fundacije, ki omogoča 

delovanje socialnega podjetja. Fundacija Vincenca Drakslerja je že pričela urejati delavnice za 



obnovo rabljenih predmetov. Partner v tem projektu je Komunala Kranj d.o.o., ki bo na zbirnem 

centru Zarica zbirala za obnovo primerne predmete in jih predala Fundaciji Vincenca Drakslerja 

v obnovo, ta pa jih bo po obnovi oz. popravilu po primerni ceni prodajala. Projekt podpira tudi 

soustanovitelj Fundacije g. Vincenc Draksler, poleg tega pa je njegova želja, da se v Kranju 

vzpostavi tudi medgeneracijski center, ki bi se lahko vključeval v delo socialnega podjetja. 

Izgradnjo medgeneracijskega centra je g. Draksler pripravljen finančno podpreti s 500.000 CHF 

vendar ob pogoju, da tudi MO Kranj prispeva sredstva v enaki višini. Eden od primernih 

objektov za ureditev medgeneracijskega centra je nekdanja gostilna Blažun, ki je v lasti MOK. 

 

Medgeneracijski centri so namenjeni prebivalcem celotne skupnostni (starejšim, mlajšim in tudi 

srednjim generacijam), ponujajo pa predvsem programe, ki povezujejo različne generacije in ki 

ciljno ter usmerjeno omogočajo prenos znanj, izkušenj in spretnosti med ljudmi. Starejši se 

pogosto soočajo s številnimi težavami, kot je na primer osamljenost, majhna socialna mreža in 

občutki nekoristnosti. Medgeneracijski skupnostni prostori jim omogočajo, da svoje znanje in 

spretnosti prenašajo na druge in s tem ohranjajo socialne vezi ter ostajajo aktivni tudi kot 

prostovoljci, s čimer jim omogočimo aktivno staranje. Na drugi strani centri mladim omogočajo 

aktivno preživljanje prostega časa, prostor za druženje in povezovanje s starejšimi ter na ta 

način večanje razumevanja za težave druge generacije. V center se vključujejo osnovne šole, 

javne inštitucije v lokalnem okolju (inštitucije socialno varstvenih storitev, domov za 

upokojence), krajevne skupnosti, društva in organizacije, ki delajo s starejšimi, organizacije, ki 

se ukvarjajo s prostovoljstvom, univerze za 3. življenjsko obdobje in podobno. 

Medgeneracijskih centri dajejo tudi veliko možnost vključevanja v socialno podjetništvo, kjer 

starejši glede na svoje izkušnje prenašajo znanja na mlajše.  

 

Na nivoju države se pripravlja strategija za področje sociale do leta 2020, v kateri bo lokalnim 

skupnostim naloženo odločilna vloga pri ustanavljanju in zagotavljanju prostorskih pogojev ter 

sredstev za delovanje medgeneracijskih centrov. Predvideno je odprtje 12 regijskih centrov.  

 

V kolikor bi MOK sprejela odločitev za prevzem financiranja v enakem deležu kot gospod 

Draksler, bi bil g. Draksler pripravljen tudi dolgoročno sofinancira socialne programe iz svojega 

premoženja, sicer bo prenehal s podporo Fundaciji in s tem socialnim programom v Kranju.  Če 

MOK pristopi v to partnerstvo, bi se iz premoženja, ki ga je g. Draksler dolgoročno pripravljen 

nameniti Fundaciji Vincenca Drakslerja, lahko financirale oz. sofinancirale investicije v objekte 

za različne socialne projekte v okviru medgeneracijskega centra in razvoju socialnega 

podjetništva. G. Draksler želi, da se v prihodnosti dejavnost socialnega podjetja iz Pristave pri 

Tržiču prenese v MO Kranj, premoženje v Pristavi proda in vloži v podobne projekte, ki bi se 

razvijali na območju MOK. Razume pa, da je prenos daljši proces in se bodo v tem prehodnem 

času programi v objektih v Pristavi odvijali naprej, v stanovanjskem objektu program 

reintegracije in v delavnicah gospodarskega poslopja socialno podjetništvo, v katerega se 

vključujejo tudi uporabniki reintegracijskega centra. 

 

Ker g. Draksler želi trdno zagotovilo, da ima MOK namen pristopiti v partnerstvo s Fundacijo 

Vincenca Drakslerja in v najkrajšem možnem času pričeti z izgradnjo medgeneracijskega 

centra, saj je le na podlagi tega zagotovila g. Draksler pripravljen prispevati 500.000 CHF in 

posledično tudi dolgoročno finančno podpreti programe. Brez tega zagotovila se bo gospod 

Draksler umaknil in ne bo več podpiral Fundacije niti drugih projektov v MOK.  

 



Odločitev MOK gospodu Drakslerju je potrebno sporočiti najkasneje do 26. oktobra 2012 in ker 

ocenjujemo, da je njegov prispevek pomemben vložek k razvoju in delovanju socialnih 

programov MOK predlagamo, da sprejme naslednji  

 

SKLEP: 

 

Mestna občina Kranj bo skupaj z gospodom Vincencem Drakslerjem sodelovala pri 

obnovi objekta v lasti Mestne občine Kranj na naslovu Kranj, Cesta talcev 7 ali drugega 

primernega objekta v lasti Mestne občine Kranj, za potrebe vzpostavitve in delovanja 

medgeneracijskega centra, socialnega podjetja in drugih socialnih programov, v enakem 

deležu kot ga bo prispeval gospod Vincenc Draksler in to do višine, ki bo zagotovljena v 

vsakokratnem veljavnem proračunu MOK. 

 

 

 

 

Nada Bogataj Kržan       Mohor Bogataj 

Načelnica Urada za družbene dejavnosti                Župan 

 


