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MESTNA OBČINA KRANJ 

ŽUPAN  

 Slovenski trg 1, 4000 Kranj 
tel. 04/ 237 31 61, fax. 04/ 237 31 67 

 
Številka:   160-0002/2010 (47/04) 
Datum:     18.5.2010 
 
 
SVET MESTNE OBČINE KRANJ 
 
 
 
 
 
 

ZADEVA: Odgovor na vprašanje g. svetnika Matevža Kleča 

 
Na 36. seji Sveta Mestne občine Kranj dne 21.4.2010 je svetnik g. Matevž Kleč prosil, da 

svetniki dobijo poročilo o Fundaciji Vincenca Drakslerja. 
 

Odgovor: 
Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike je pripravila poročilo o delu in je v prilogi. 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
Pripravila: 
Manja Vovk, višja svetovalka                                                            
 
 
Uroš Korenčan                                    Damijan Perne, dr.med.spec.psih. 
vodja oddelka za družbene javne službe                                       ŽUPAN 
 
 
Priloga: 
- poročilo o delu 
 



 

Projekt GROZD - Gorenjska regionalna organizacija zavodov, društev in ustanov. Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 
Institucionalna in administrativna usposobljenost; prednostne usmeritve: Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega 
dialoga.  

 

 

 

 

MO Kranj 

Slovenski trg 1 

 

4000 Kranj 

 

 

Kranj, 11.05.2010   

 

 

 

Zadeva:  Poročilo o delu Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike 

 

 

 

 

Spoštovani! 

 

Z velikim veseljem vam posredujemo informacije o delu Fundacije Vincenca Drakslerja za 

odvisnike. Posebej smo ponosni na številne aktivnosti, ki smo jih razvili v zadnjih treh letih in 

sicer: 

 

- aktivno zaključujemo Obnovo Doma Vincenca Drakslerja v Pristavi pri Tržiču – otvoritev 

predvidena za 15. junij 2010; 

- sofinanciramo pomoč individualnim osebam pri zdravljenju od odvisnosti ter zdravljenim 

odvisnikom pomagamo pri izobraževanju, usposabljanju, reševanju stanovanjske 

problematike,… 

- sofinanciramo programe s področja odvisnosti na preventivni in kurativni ravni (aktivna 

podpora sklada CEE Trust); 

- imamo aktivno spletno stran– www.omamljen.si, ki objavlja aktualne informacije s področja 

odvisnosti; 

- vzpostavili smo številne mehanizme zbiranja sredstev – županov tek, akcija opeka,… 

- aktivno izvajamo projekt regionalnega stičišča – projekt GROZD – kjer kot podporna 

organizacija nudimo številne storitve s področja informiranja, usposabljanja, svetovanja, razvoja 

novih informacijsko komunikacijskih tehnologij, spodbujanju civilnega dialoga in promocije 

nevladnega sektorja na Gorenjskem (več na www.grozd.eu). Projekt je sofinanciran s strani 

Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za javno upravo. 

 

V letu 2009 smo ustvarili čisti presežek prihodkov nad odhodki v višini 96.958 EUR. Za leto 

2010 smo rezervirali sredstva za rekonstrukcijo Doma Vincenca Drakslerja v višini 130.442 

EUR. S pomočjo MO Kranj,  Vincenca Drakslerja in ostalih podpornikov računamo, da bomo 

lahko prvo fazo investicije rekonstrukcije doma zaključili v juniju 2010 (ocenjena vrednost 

vlaganj v letu 2010 je 224.693 EUR). 
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Za dodatne informacije smo vam na voljo! 

        Beno Fekonja, univ.dipl.org. 

        Predsednik uprave 

                                                                            
 
 

 

 

Priloga: 

Poročilo o delu Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike                                    
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MO KRANJ 
Slovenski trg 1 
 
4000 Kranj 
 
 
Datum: 12.5.2010 
 
 
 
 
 
Zadeva: POROČILO  O DELU FUNDACIJE 
 
 
Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike se je po napotitvah soustanovitelja fundacije 
usmerjala v izvajanje dveh dejavnosti: preprečevanje in zdravljenje odvisnosti ter izvajanje 
regionalnega stičišča za nevladne organizacije na Gorenjskem.  

 
Shema: organizacijska struktura dejavnosti Fundacije 
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Področje odvisnosti smo pokrivali na nivoju informiranja javnosti (www.omamljen.si), 
sofinanciranja fizičnih oseb – odvisnikov, sofinanciranja programov pravnih oseb s področja 
preprečevanja in zdravljenja odvisnosti, rekonstrukcije Doma Vincenca Drakslerja, zbiranja 
ocene stanja odvisnosti v regiji kot donatorskih akcij županov tek, akcija opeka. 
 
Na področju regionalnega stičišča smo vzpostavili dejavnosti s področja informiranja, 
mreženja in povezovanja, svetovalne storitve, razvoj novih informacijsko komunikacijskih 
tehnologij, usposabljanja za NVO, spodbujanje civilnega dialoga ter promocija sektorja. 
 
Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike je v letu 2009 ustvarila za 297.337 € prihodkov 
in 200.379 € odhodkov. Na prihodkovni strani smo dosegli 95% realizacija, kar je glede na 
slabšo makroekonomsko situacijo zadovoljivo. Na drugi strani smo na odhodkovni strani 
dosegli 92% finančno realizacijo. Ob tem je potrebno poudariti, da smo dosegli vse začrtane 
cilje v skladu z novo nastalimi razmerami. 
 

Fundacija VD poročilo - leto 2009 PRIHODKI ODHODKI 
SM Stroškovno mesto plan  realizacija % plan realizacija % 

1 

Področje odvisnosti – 
sofinanciranje odvisniki fizične 
osebe, obnova, program 
reintegracija  147.280 € 147.694 € 100% 49.350 € 46.667 € 95% 

2 
Področje LRF – sofinanciranje 
programov odvisnosti 23.000 € 30.037 € 131% 26.304 € 30.694 € 117% 

3 
Regionalno stičišče NVO za 
Gorenjsko regijo 143.388 € 119.606 € 83% 143.260 € 123.018 € 86% 

  SKUPAJ 313.668 € 297.337 € 95% 218.914 € 200.379 € 92% 
 
Stroške obnove knjižimo na kontu – investicije v teku in se vodijo ločeno od ostalih stroškov. 
V letu 2009 smo ustvarili skupno z otvoritvenim stanjem za 135.494,48 EUR. Ostala sredstva 
namenjena obnovi bomo prenesli v letu 2010, ko predvidevamo zaključek obnove 1. faze. 
 
Na dan 31.12.2009 smo imeli naslednja prosta sredstva: 
PROSTA SREDSTVA NA RAČUNIH 0 € 130.442 € 
kratkoročni depoziti 0 € 30.428 € 
Zavarovalna vsota za gradbena dela 0 € 51.001 € 
Sredstva na blagajni 0 € 0 € 
Denarna sredstva na TRR 0 € 49.012 € 

Prav tako smo imeli na dan 31.12.2009 za 21.387 € obveznosti ter za 6.219 € terjatev. 
 
Prihodki 
Med glavne vire prihodkov v letu 2009 vsekakor štejemo donacije Vincenca Drakslerja v 
višini 54.211 €. Mestna občina Kranj je za namen obnove in izvedbo Županovega teka 
prispevala 64.000 €. Iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za javno upravo smo za 
izvajanje projekta regionalnega stičišča – GROZD prejeli 117.700 €. Za razvoj donatorstva in 
sofinanciranje programov odvisnosti smo s strani sklada CEE Trust prejeli 21.577 €. Iz 
program vzpodbud za težje zaposljive iskalce zaposlitve smo s strani Zavoda za zaposlovanje 
prejeli 7.500 €. S strani sponzorjev in štartnin smo ustvarili prihodke v višini 9.261 €. K temu 
lahko prištejemo še dodatne donacije tega projekta v višini 4.992 €. Iz prodaje storitev na 
domačem trgu (najemnine, …) smo ustvarili prihodke v višini 8.118 €. Zaradi obnove smo 
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zaradi okrepitve zabeležili bilančne prihodke na SM amortizacija v višini 5.591 €.  Od obresti 
smo ustvarili dodatnih 2.481 € 
 

Viri prihodkov za leto 2009
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Shema: viri prihodkov v letu 2009 
 
 
1. PODROČJE ODVISNOSTI 
 
Na področju odvisnosti smo dali največji poudarek obnovi doma Vincenca Drakslerja, 
sofinanciranju individualnih oseb pri zdravljenju odvisnosti in pravnih oseb pri izvajanju 
programov preprečevanja in zdravljenja odvisnosti. Prenovili smo spletno stran 
www.omamljen.si ter iskali nove partnerje na področju odvisnosti.  
 

PLAN REALIZACIJA % PLAN REALIZACIJA %
SM Preprečevanje in zdravljenje odvisnosti 147.280 € 147.693,73 € 100% -49.350 € -46.666,82 € 95%

100 Splošno stroškovno mesto Osnovni programi 1.500 € 2.420 € 161% -6.650 € -5.450 € 82%

110 Splošno stroškovno mesto Pristava 8.080 € 6.766 € 84% -500 € -439 € 88%

111 Stroški povezani z izvajanjem del 0 € 0,00 € 0% -1.900 € -1.137,20 € 60%

113 Obnovitvena in vzdrževalna dela 95.000 € 102.060,83 € 107% 0 € -1.879,72 € #DEL/0!

114 Amortizacija Pristava 4.700 € 5.591,30 € 119% -18.600 € -21.574,93 € 116%

120 Sofinaciranje visokopražnih programov 0 € 0,00 € 0% -2.000 € -2.279,00 € 114%

132 Županov tek 38.000 € 30.855,14 € 81% -9.000 € -3.206,96 € 36%

140 Sofinanciranje programa reintegracije 0 € 0,00 € 0% -10.700 € -10.700,00 € 100%

PRIHODKI ODHODKI

 
Tabela: Planirani in realizirani prihodki in odhodki na SM preprečevanje in zdravljenje odvisnosti 
 
Prihodkovno smo realizirali plan 100%. Na pozitivno realizacijo je kljub svetovni 
gospodarski krizi vplivalo dobro sodelovanje z MO Kranj in njihovo dotacijo za obnovo in 
županov tek, donacijo Vincenca Drakslerja na županovem teku ter naknadna dodatna njegova 
donacija za obnovo Doma Vincenca Drakslerja. Na odhodkovni strani smo porabili za 5% 
manj sredstev od planiranih. Sofinancirali smo v polni meri program reintegracije in uspešno 
sofinancirali 5 vlog za pomoč fizičnim osebam – odvisnikom, ozdravljenim odvisnikom 
oziroma njihovim svojcem. 
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1.1 Obnova Doma Vincenca Drakslerja 
Dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja smo vložili na Upravni enoti Tržič dne 
7.11.2008. Gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo in spremembo namembnosti Doma 
Vincenca Drakslerja, številka: 351-147/2008-29-23 je bilo izdano z datumom 16.6.2009. 
Pravnomočno je postalo 18.6.2009. Pogodba za izvedbo del je bila podpisana 14. julija 2009. 
Izvajalec je bil uveden v delo na objektu konec julija 2009 v skladu s pogodbenimi določili.  
 
V mesecu avgustu 2009 so se izvajala predvsem gradbena dela v smislu rušitve stare strehe, 
odstranjevanja gradbenega materiala v mansardi ter pozidave sten. Na ta način smo prišli do 
enotnega nivoja v mansardi in začeli z izdelavo opažev. V drugi polovici avgusta je izvajalec 
betoniral ploščo ter začel pozidavo zidov v mansardi. Na podlagi tega je lahko nadaljeval 
tesarska in krovska dela. Izdelana je bila nova streha s stranskimi okni, ki zagotavljajo 
uporabnost prostorov tudi v tem nadstropju. Vzporedno smo se ukvarjali z aktivnostmi na 
področju elektro in strojnih instalacij. Dogovorili smo vse komunikacijske vode (elektrika, 
internet, TV, telefon, domofon,…), protipožarno zaščito ter opredelili obnovo dimnikov, 
vzpostavitev prezračevalnih sistemov, dovod plina in centralnega ogrevanja. Detajlno smo 
pripravili načrte notranje opreme, kateri smo umestili strojne in elektro instalacije. Pripravili 
smo razpisno dokumentacijo za dodatna gradbena in obrtniška dela ter stavbno pohištvo. Prav 
tako smo pripravili popis drobnega materiala, ki je nujen za izvedbo programa reintegracije 
(kuhinjski pribor, materiali za bivalne in dnevne prostore). Zaradi proceduralnih postopkov 
izvajanja dodatnih del na objektu in zime, smo obnovo nadaljevali v letu 2010. 
 
V letu 2010 planiramo izvedbo sledečih del: 
1.1.1. Klet – soba za pomirjanje 
V kleti bomo naredili izkop nasutja, naredili betonsko podlago, hidroizolacijo in tlake. 
Talna obloga je predvidena iz stare opeke, ki je pobrušena in lakirana. Obnovljeno je tudi 
stopnišče v klet. Na betonirane stopnice in izolacijo bodo položeni hrastovi plohi. V kleti 
bodo zamenjana okna. Na novo je narejena električna instalacija ter centralno ogrevanje. 
V kleti bodo opravljena vsa potrebna pleskarska dela. Od notranje opreme bo na dveh 
stenah nameščena klop ter postavljena nižja omarica. 
 
1.1.2. Pritličje – delovno aktivni prostori  
Pritličje je namenjeno dnevnim aktivnostmi, kot so skupinske delavnice, predavanja, 
programi in individualna svetovanja/terapije. Strokovni delavci bodo imeli v tej etaži 
pisarno, v kuhinji se bo centralno kuhalo za celoten objekt, v skupinskih prostorih pa se 
bodo izvajali dnevni programi za notranje in zunanje uporabnike.   
V pritličju bosta urejeni večja in manjša soba za dnevne aktivnosti, soba za strokovne 
delavce, predprostor, toalete za obiskovalce, kuhinja, pralnica, shramba in kotlovnica. V 
celotni etaži je na novo vzpostavljen jaki in šibki tok (elektrika s prenovljeno električno 
omarico, komunikacijska omarica za celotno hišo v sobi za strokovne delavce, 
protipožarna zaščita, domofon, internet, TV,…), centralno ogrevanje, prezračevanje v 
kuhinji ter vodovod in odtoki v pralnici. Prav tako bomo uredili priklop za fekalne odplake 
iz 1. nadstropja in mansarde. V kuhinji bomo obnovili manjkajočo keramiko. V celotni 
etaži bomo zamenjali dotrajana lesena okna za PVC okna z belimi policami. S knauf 
stenami bomo obdelali odtočne jaške. Obnovili bomo dimnik krušne peči, ki ogreva 
kuhinjo, veliko sobo in sobo strokovnih delavcev. Tako bo nadstropje možno ogrevati 
tako na lesno biomaso ali preko centralne na zemeljski plin. V pritličju bodo opravljena 
vsa potrebna pleskarska dela. Soba strokovnih delavcev ne predvideva nove notranje 
opreme, ampak bomo uporabili obstoječo. V veliki sobi bodo manjše sestavljive mize s 
stoli z možnostjo prilagajanja postavitve miz. Zagotovljena bo omarica za TV in avdio 
naprave ter omara za knjige. V predprostoru bomo postavili manjšo mizico, obešalno 
steno za garderobo in omarico za telefon. V manjši sobi bomo uporabili obstoječo 
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notranjo opremo (kmečka izba). V kuhinji bomo na novo postavili kuhinjske elemente za 
pripravo in kuhanje hrana ter elemente za posodo. Od notranje opreme predvidevamo 
novo steklokeramično ploščo, pečico, hladilnik z zamrzovalnikom, mikrovalno pečico in 
pomivalni stroj. V pralnici bo na novo omarica z lijakom za namakanje perila ter shramba 
s čistili in praški, pomivalni in sušilni stroj. V shrambi bo omara za shranjevanje živil in 
drugih materialov. V kotlovnici bo prostor za ogrevalne naprave, bojler ter shramba za 
orodje. Iz pritličja v 1. nadstropje bo obnovljeno stopnišče. Na betonske stopnice in 
izolacijo bodo položeni hrastovi plohi. 
 
1.1.3. Prvo nadstropje – bivalni prostori 
V prvem nadstropju bodo bivalni prostori, ki bodo zagotavljali štiri (4) sobe s skupno 
desetimi (10) ležišči. V tej etaži smo zagotovili tudi ločene toaletne prostore za ženske in 
moške z umivalnico, tušem in straniščem. V etaži bo manjša čajna kuhinja, ki bo 
razpolagala s tremi delovnimi prostori za študij in prosti čas. V osrednjem prostoru z 
oboki bo miza za 12 ljudi, kamin ter dva delovna prostora za študij in prosti čas. Staro 
dimnico bomo predelali v garderobno sobo. Zraven novega kamina bomo v nadstropju 
ohranili tudi staro krušno peč. Kurišče bomo zaradi obnove stopnic v mansardo prestavili. 
Za obe kurišči v 1. nadstropju bomo naredili nove dimnike.    
 
V tej etaži bomo na novo izvedli vse elektroinstalacijska dela (samostojna električna 
omarica, elektrika, internet in TV priključki, protipožarna zaščita, domofon,…), strojne 
inštalacije (kanalizacija, vodovod, centralno ogrevanje in prezračevanje). V treh sobah in 
v vseh toaletnih prostorih bomo v celoti odstranili nasutje, ga nadomestili z lahkim 
izolacijskim materialom ter naredili nove tlake. V celotni etaži bomo zamenjali dotrajana 
lesena okna za PVC okna z belimi policami. V toaletnih prostorih bomo vgradili novo 
keramiko s pripadajočimi elementi (tuši, umivalniki, školjke, pisuarji,…). S knauf 
ploščami bomo prenovili vse strope, razen v osrednji sobi z oboki. Tudi to nadstropje bo 
možno ogrevati tako na lesno biomaso ali preko centralne na zemeljski plin, saj bomo po 
nadstropju razpeljali cevi z radiatorji. V treh sobah in čajni kuhinji bomo dali nov parket, 
v eni sobi ga bomo le obnovili. V shrambi bo keramika. Tlakovana tla v osrednji sobi z 
oboki bomo pobrusili. Nov kamin bo narejen iz vložka s kuriščem s steklenimi vrati. 
Kurišče bo obdano s šamotnimi zidaki, ki akumulirajo toploto. Vse sobe bodo na novo 
zglajene s kitom in barvane. Dve sobi bosta z dvema ležiščema in dve sobi s tremi ležišči. 
Sobe za bivanje bodo dodatno opremljene z omarami za garderobo in priročnimi mizami. 
V čajni kuhinji bodo elementi z vgrajeno steklokeramično ploščo, miza s štirimi stoli ter 
delovna miza za tri delovna mesta, predvidena za študij in prosti čas. Moške toalete bodo 
imele ločeno tuš z umivalnikom ter stranišče s pisoarjem, umivalnikom in ločeno kabino s 
školjko. Ženske toalete bodo imele umivalnik, tuš in stranišče s školjko. V osrednji sobi z 
oboki bo miza z dvanajstimi stoli ter dve mizi v kotu za delo uporabnikov. V shrambi 
bodo odprte garderobne omare. 
 
1.1.4. Mansarda 
V letu 2009 smo opravili detajlno rekonstrukcijo  
V mansardi bomo vgradili nova PVC okna in tako stavbo energetsko zaprli. Naredili bomo 
pozidave v levem in desnem krilu mansarde in tako pripravili prostore za dodatnih pet 
sob ter ene toalete. V osrednjem delu bo večji skupen prostor s čajno kuhinjo ter drugimi 
toaletami. Do mansarde so pripeljane vse elektro instalacije (elektrika, internet, TV, 
domofon), strojne instalacije (vodovod, odtoki in centralno ogrevanje). Dokončanje 
mansarde je predvideno v naslednji fazi, odvisno od zagotovljenih finančnih virov. 
Ocenjena vrednost dokončanja mansarde znaša dobrih 82.000 EUR. Tako bo hiša 
pridobila dodatnih 135 m² uporabne površine, ki je do sedaj ni imela. 
 
Za dokončanje mansarde bo potrebno razpeljati elektro in strojne instalacije, izolirati 
strope in jih zaključiti s knauf stropi. Nato je potrebno stene obdelati s strojnimi ometi in 
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tla s tlaki. Po celotnem nadstropju bodo parket, v toaletnih prostorih pa keramika. 
Obstaja tudi možnost dokončanja podstrehe.  
 
1.1.5. Zunanjost Doma Vincenca Drakslerja 
Okrog doma se uredi odvodnjavanje fekalnih in meteornih vod. Prav tako bomo okrog 
hiše vstavili valjanec za strelovod. Preko vrta bomo zagotovili šibki in jaki tok za domofon 
in razsvetljava na zunanjih vratih ob vstopu na posestvo. V starem delu doma bomo 
vgradili kamnite obrobe na šestih oknih in tako poenotili celoten izgled oken in vrat. 
Kotlovnico bomo na novo prekrili. Stranišče na balkonu na 1. nadstropju bomo preuredili 
v kotlovnico za mansardo. Za kotlovnico bomo instalirali aklimat za prezračevanje hiše. 
Prav tako bomo na novo uredili direkten priključek na zemeljski plin. Fasada bo bele 
barve, s sivim coklom in sivo barvo v stropu ostrešja. Okenske police bodo zelene barve 
v tonu kamnitih obrob.  
 
1.1.6. Kotlovnica 
Za ogrevanje hiše z zemeljskim plinom s centralnim ogrevanjem bomo uredili dve plinski 
peči in sicer ena peč z močjo 45 kW za ogrevanje kleti, pritličja, 1. nadstropja in 
sanitarne vode  ter peč z močjo 25 kW za ogrevanje mansarde. Dve ločeni peči bomo 
inštalirali z namenom, da lahko po zakonu upravljamo s kotlovnico sami s pogojem, da 
odjemna moč ene peči ne presega 50 kW. 
 
 
Potek obnove lahko spremljate tudi na spletni strani www.omamljen.si. 
 
1.2 Zbiranje finančnih in materialnih sredstev 
V letu 2009 smo zbirali sredstva preko donatorskih kampanj in individualnih pristopov do 
partnerjev. Zaradi slabših makroekonomskih kazalcev v svetu, se je delež zbranih sredstev 
tudi pri nas delno zmanjšal. 
 
1.2.1. Županov tek – Kranj 2009 
Letošnji županov tek se je znova izkazal po rekordnem številu obiskovalcev: 1335. Od tega 
jih je bilo 848 prijavljenih na 2000 metrov in 487 tekačev na 8500 metrov. Skupno je teklo 
669 moških in 666 žensk. Tekači so bili organizirani v 29 skupinah in 100 družinah. 
Prireditev je podprlo 21 materialnih donatorjev in 22 finančnih donatorjev.  
 
1.2.2. Akcija Opeka 
V akciji opeka predvsem iščemo partnerje, ki nam pri obnovi pomagajo v materialni obliki. V 
letu 2009 smo vzpostavili takšno partnerstvo z 12 partnerji, ki so v obliki materiala pomagali 
pri obnovi v oceni preko 10.000 EUR. Celoten seznam bomo objavili po zaključku 1. faze 
obnove.  
 
1.2.3. Sklad CEE Trust 
Preko sklada CEE Trust smo v letu 2009 pridobili sredstva v višini 30.000 US$ za razvoj naše 
organizacije (nova spletna stran fundacije www.omamljen.si, predstavitvena brošura,…) in 
sofinanciranje programov zdravljenja in preprečevanja odvisnosti. 
 
 
1.3 Sofinanciranje fizičnih oseb 
Fundacija ima pravilnik, obrazce in razdelane vse postopke, preko katerih lahko odvisniki, 
njihovi svojci ali ozdravljeni odvisniki zaprosijo za sofinanciranje zdravljenja odvisnosti ter 
usposabljanje in izobraževanje ozdravljenih odvisnikov. Za spremljanje postopkov je 
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zadolžena članica uprave Melita Žontar. V letu 2009 je Fundacija Vincenca Drakslerja za 
odvisnike na področju preprečevanja in zdravljenja odvisnosti sofinancirala naslednje 
posameznike: 
 
1.3.1. Centru za socialno pomoč Kranj je bilo nakazana donacija 140,00 EUR za obdaritev 
sedmih otrok za program »Tudi za naše otroke« v novoletnem času. Program je namenjen 
otrokom in mladostnikom, ki ne živijo doma in za katere  starši iz kakršnihkoli razlogov ne 
skrbijo.  
1.3.2. Nemanji Gojkoviču iz Kranja je bila nakazana denarna pomoč  500,00 EUR za delno 
kritje stroškov šolnine za 1. letnik na Srednji strokovni in poklicni šoli B&B, smer Prometni 
tehnik. Pozitivno mnenje k vlogi je podal tudi Center za pomoč, terapijo in socialno 
rehabilitacijo zasvojenih Kranj.  
 
1.3.3. Marku Ješetu iz Kranja je bila nakazana denarna pomoč  400,00 EUR za kritje stroškov, 
ki so nastali pri tisku knjige »Jagodne pesmi«. Pozitivno mnenje k vlogi je podal tudi Center 
za pomoč,  terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih Kranj.  
 
1.3.4. Silvani Gril iz Kranja je bila nakazana denarna pomoč 939,00 EUR za kritje stroškov ½ 
šolnine za 4. letnik na Fakulteti za socialno delo. Pozitivno mnenje k vlogi je podal tudi 
Center za pomoč , terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih Kranj.  
 
1.3.5. Medardu Kočarju iz Kranja je bila nakazana denarna pomoč 300,00 EUR za kritje 
stroškov gospodinjstva (slabe socialne razmere). Pozitivno mnenje k vlogi je podal tudi 
Center za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih Kranj.  
 
Obravnavali smo še tri druge vloge, vendar smo jih zavrnili, saj prosilci niso izpolnjevali 
kriterijev iz Pravilnika o dodeljevanju denarne pomoči. 
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Tabela: št. sofinanciranih fizičnih oseb s strani Fundacije v letih 2003-2009 
 
 
1.4 Sofinanciranje pravnih oseb 
V prvi polovici leta smo pripravljali in usklajevali vlogo na razpis CEE Trust za capacity 
building (krepitev organizacije in usposabljanje zaposlenih), ki smo jo kasneje zaradi skrčenja 
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sredstev s strani sklada CEE Trust združili z matching grant-om (sofinanciranje projektov 
NVO). Vloga je bila sprejeta, pogodba s CEE Trust pa podpisana 6. 7. 2009.  
 

2 LRF - sofinanciranje programov odvisnosti (NVO) 23.000 € 30.036,98 € 131% -26.304 € -30.694,06 € 117%
200 Splošno stroškovno mesto LRF 11.500 € 19.248,72 € 167% -9.000 € -16.694,06 € 185%
220 Sofinaciranje programov partnerskih organizacij 11.500 € 10.788,26 € 94% -17.304 € -14.000,00 € 81%  

Tabela: pregled prihodkov in odhodkov na SM – sofinanciranje programov preprečevanja in 
zdravljenja odvisnosti NVO  
 
V okviru projekta je bila pripravljena promocijska brošura Fundacije z naslovom: »Kako 
dobro naložiti vašo donacijo?« in izdana v maju 2009. Julija 2009 smo določili razpisne 
pogoje za sofinanciranje programov preprečevanja odvisnosti od drog in obravnave 
zasvojenih, razpis je bil objavljen 28. 7. 2009 na različnih medijskih nosilcih (časopis, radio, 
TV, spletne strani). 25. 8. 2009 je bila v zvezi s predstavitvijo razpisa organizirana novinarska 
konferenca in delavnica za zainteresirane NVO. Zainteresiranim NVO je bilo nudenih več kot 
30 ur individualnega svetovanja v zvezi s pisanjem projektnih vlog. Rezultati razpisa in 
podpis pogodb z izbranimi upravičenci je bilo izvedeno na novinarski konferenci 13. 10. 
2009. Prav tako smo izdelali anketni vprašalnik za donatorje v zvezi s praksami in izkušnjami 
doniranja, ki se bo izvajal v naslednjem letu. 
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Tabela: št. sofinanciranih programov s strani Fundacije v letih 2007-2009 

 
Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike je v obdobju januar – december 2009 v okviru 
preprečevanja in zdravljenja odvisnosti sofinancirala naslednje aktivnosti: 
 
1.4.1. Center za socialno delo Kranj – Center za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo 
Program reintegracije  
Fundacija od leta 2008 sofinancira program reintegracije v višini 25% vrednosti programa. 
Večinski delež za izvedbo programa financira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. 
Trenutno se programa izvaja na začasni lokaciji Sejmišče 4, v prostorih  Programa za pomoč , 
terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih. Po obnovi Doma Vincenca Drakslerja se bo 
program izvajal na lokaciji v Pristavi. 
 
1.4.2. Doulos – društvo za svetovanje in pomoč odvisnikom ter njihovim svojcem:  
Obnovimo zaupanje v družini in družbi 
V okviru projekta, ki poteka od septembra 2009 in bo zaključen konec maja 2010, se izvaja 
skupinska in izobraževalna srečanja, oblikovale se bodo skupine za samopomoč, omogočeno 
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bo telefonsko in osebno svetovanje za zasvojene in njihove svojce. Cilj projekta je obnoviti 
zaupanje v družini ter posledično v celi družbi. Aktivnosti projekta so usmerjene k temu, da 
se ozdravljeni posameznik vrne v družino z novo dinamiko odnosov. Le tako bodo on in člani 
družine lahko napredovali pri oblikovanju nove kvalitete življenja. 
 
1.4.3. Društvo naravni začetki: 
Odgovorno starševstvo – vzgoja za življenje brez drog 
Namen in cilj projekta je ozavestiti starše in bodoče starše o škodljivosti (zlo)rabe drog v 
nosečnosti in času starševstva ter vzgojiti odgovorne posameznike, ki bodo vzgajali za 
življenje brez drog, poleg tega pa tudi detabuizirati odvisnice kot nosečnice in/ali matere. 
Glavne aktivnosti so povezovanje z organizacijami, ki primarno delajo z odvisniki, skupina za 
očete, delavnice, svetovanje odvisnicam v obporodnem obdobju, informiranje in obveščanje 
ter evalvacija. Ciljne skupine so starši in bodoči starši, mladi očetje ter odvisnice in njihovi 
svojci. Projekt traja od oktobra 2009 in bo zaključen maja 2010, na območju gorenjskih 
občin. 
1.4.4. »Up« Društvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem Slovenije: 
Preprečevanje odvisnosti od nedovoljenih drog v osnovnih in srednjih šolah 
Projekt obsega preventivne izobraževalne delavnice za učence, dijake, njihove starše in 
strokovne delavce na osnovnih in srednjih šolah na Gorenjskem. Cilj je seznanjanje 
posameznih ciljnih skupin z drogami, njihovimi pastmi in težavnostjo zdravljenja. Hkrati gre 
za usmerjanje k utrjevanju osebnostnih mehanizmov, ki mlade na osebni motivacijski ravni in 
po ustreznem poznavanju dejanskih pasti in postopkov obvarujejo pred jemanjem 
nedovoljenih drog. Starše in svojce pa usmerjajo k ustrezni komunikaciji in prepoznavanju 
nevarnosti, ki mladostnike premamijo k eksperimentiranju z nedovoljenimi drogami. Projekt 
traja od novembra 2009 in bo zaključen konec maja 2010. 
 
1.4.5. Društvo – vseživljenjsko učenje: 
Zdravi pod goro 
V okviru projekta, v katerega se vključuje krajevna skupnost Jošt in je k sodelovanju 
pritegnila krajane občin Škofja Loka (Trata), Gorenja  vas – Poljane, Žiri in Železniki. V 
projektu, ki se je začel oktobra 2009 in bo zaključen maja 2010 potekajo izobraževalne in 
ustvarjalne delavnice na temo drog in zdravega življenja za osnovnošolce in srednješolce, ki 
so najbolj dovzetna skupina za droge, ter njihove družinske člane in ostalo skupnost. 
  
1.4.6. Družinski inštitut Bližina: 
Preprečimo odvisnosti med šolarji 
Namen projekta je prepričati šolarje, da so sposobni in vredni živeti brez drog, jih soočiti z 
negativnimi kratkoročnimi in dolgoročnimi posledicami v primerjavi s kratkoročnimi 
privlačnostmi, jih opozoriti na pasti eksperimentiranja z drogami in nakazati vzroke jemanja, 
posebej usmerjeno na kemične odvisnosti. Cilj je, da osnovnošolci/srednješolci preko timskih 
učnih ur o drogah prepoznajo pomen zdravega preživljanja prostega časa, se naučijo 
odgovornosti, si upajo poiskati pomoč in spregovoriti o stiskah ter si izboljšati samopodobo. 
Projekt se izvaja od septembra 2009 in bo zaključen maja 2010, zajetih pa je 200 šolarjev s 
področja  Jesenic in  Zg. Gorenjske. 
 
1.4.7. Makedonsko kulturno društvo sv. Ciril in Metod: 
Z igro proti drogam 
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V okviru projekta, ki se je začel novembra 2009 in bo zaključen konec aprila 2010, člani 
društva pišejo dramo na temo škodljivosti drog in slabih razvad, ki jo bodo otroci predstavljali 
po osnovnih šolah svojim vrstnikom. Mladi nastopajoči bodo z enostavnostjo podajanja 
informacije dosegli, da bo vsak otrok razumel in sprejel, da droge škodujejo in da radovednost 
v tem primeru ni priporočljiva. 
 
1.4.8. Zavod O: 
Ozaveščanje o drogah – jaz in droge 
V okviru projekta so se v sodelovanju s partnerji konec oktobra 2009 v okviru naravoslovnih 
dni med devetošolci izvajale delavnice na temo drog, februar 2010 pa bo v MKC Pri rdeči 
ostrigi, v celoti posvečen osveščanju o drogah. Organizirani bodo pogovorni večeri, filmski 
večeri, pogovori o drogah z mladimi odvisniki, delavnice risanja stripov na temo drog, 
kreativne delavnice oblikovanja scenografije na temo drog, delavnice kreativnega pisanja 
esejev na temo drog, ki bodo objavljeni v mladinskem glasilu Zamorkla. 
 
 
 
 
1.5. Ocena stanja odvisnosti na Gorenjskem v letu 2009 

V poletnih mesecih 2009 je CSD Kranj  na pobudo Fundacije izvedel manjšo raziskavo z 
namenom izdelave  ocene stanja o obravnavi zasvojenih 18 organizacijam, ki delujejo na 
področju urejanja odvisnosti od prepovedanih drog na gorenjskem, oz. so v njihove program 
vključeni prebivalci gorenjske. Primarni namen raziskave je bil priti do števila uporabnikov, 
ki prihajajo s področja gorenjske, ki so vključeni v terapevtki del obravnave, oz. so jih 
organizacije napotile v obravnavo drugam. Sekundarni namen raziskave je bil ugotoviti 
število vseh vključenih uporabnikov v programe, ki  jih organizacije izvajajo. Na dopis se  je 
odzvalo polovica vprašanih, zato  so podatki  o stanju zasvojenosti pomanjkljivi.  

Groba ocena je, da je v tako ali drugačno terapevtsko obravnavo (osebna pomoč, dnevna 
obravnava, visokopražni programi, ambulantno zdravljenje, hospitalizacija) vključenih okoli 
1160 oseb, od tega od 250-300 z gorenjske. V program reintegracije pri CSD Kranj je 
vključenih 16 Gorencev/Gorenjk. 

Kljub nepopolnim podatkom je razvidno, da se program reintegracije na gorenjskem ne 
izvaja, saj poleg Reintegracijskega centra le ena organizacija omenja uporabnika, ki koristi 
reintegracijski program, pa še ta v Ljubljani. 

 

Poleg podatkov, pridobljenih s pomočjo izvedene raziskave razpolagamo še s poročilom 
društva Stigma, ki  izvaja program Terensko delo z uporabniki nedovoljenih drog na 
Gorenjskem. Terenska ekipa je na območju celotne Gorenjske prisotna 8 ur tedensko, 4 ure v 
Kranju, 2 uri na Jesenicah in 2 uri v Kamniku. Kljub kratkemu času prisotnosti je bila ekipa v 
Kranju  v kontaktih s 85 uporabniki drog, v izvajanje programa pa so vključili tudi 
uporabnike, ki izvajajo sekundarno terensko delo. V pogovorih z uporabniki so identificirali 
lokacije, kjer se uporabniki zbirajo – okolica metadonske ambulante, avtobusna postaja, 
zapuščena hiša v bližini. Izvedli so tudi dve večji čistilni akciji odvrženega pribora. V 
program se vključujejo tudi uporabniki drog, ki prihajajo z Jesenic, Bleda, Žiri, Radovljice in 
Tržiča. Uporabnikom so razdelili 20.850 kompletov sterilnega pribora za injiciranje drog. Na 
Jesenicah so v kontaktih z 20 uporabniki. Razdelili so 2492 kompletov sterilnega pribora za 
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injiciranje drog. V Kamniku je v program vključenih 22 uporabnikov. Uporabniki izvajajo t.i. 
sekundarno terensko delo, tako je v program vključenih še nekaj uporabnikov, ki prihajajo iz 
Kamnika, Domžal in Komende. Razdelili so 6.510 kompletov sterilnega pribora za injiciranje 
drog.  

Podatki obeh služb, tako nizkopražnega programa društva Stigme, ki izvaja program 
Terensko delo z uporabniki nedovoljenih drog (125 oseb), kot CSD Kranj, ki izvaja 
visokopražni program Reintegracijski center kažejo na veliko število uživalcev drog na 
Gorenjskem, ki ga lahko s pomočjo izsledkov strokovnjakov iz tujine (zabeleženi uporabniki 
x 100) ocenjujemo na cca 10.000 do  12.500 uporabnikov drog iz celotne Gorenjske. 
Registrirani uporabniki drog namreč predstavljajo t.i. vrh ledene gore. Tako strokovnjaki iz 
tujine, kot doma ocenjujejo, da se v terapevtsko obravnavo vključi cca od 3-5% uporabnikov, 
kar potrjuje ugotovitev CSD Kranj (250-300 oseb).  
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2. PODROČJE REGIONALNO STIČIŠČA ZA GORENJSKO – PROJEKT GROZD 
 
V letu 2009 smo nadaljevali izvajanje projekta GROZD – Gorenjska regionalna organizacija 
zavodov, društev in ustanov, ki ga sofinancira Evropski socialni sklad in Ministrstvo za javno 
upravo. Projekt je izvajan (dvoletni projekt se nadaljuje v leto 2010) v skladu projektno 
dispozicijo.  
 
Za izvedbo projekta je bila formirana ožja projektna skupina v sestavi: Beno Fekonja, vodja 
projekta; Maruša Strniša, koordinatorka projekta, zadolžena za izvajanje servisnih dejavnosti 
fundacije; Tanja Kozina, koordinatorka za zbiranje donatorskih sredstev, Hermina Mesec, 
poslovna sekretarka za področje svetovanja in usposabljanja; Gregor Arnež, informatik in 
oblikovalec; Jure Ferlan, sodelavec za področje registra in donatorjev; Vesna Ožek, sodelavka 
- urednica portala www.grozd.eu, radijskih oddaj in e-novic. Zaposleni so financirani preko 
projekta GROZD, ki ga financira Ministrstvo za javno upravo in Evropski socialni sklad ter 
programa javnih del – Zavod za zaposlovanje in MO Kranj. Na SM 3 – Regionalno stičišče 
smo realizirali za 119.605 EUR prihodkov in 123.017 EUR odhodkov. 
 
V letu 2009 smo bili aktivni na naslednjih področjih: 
 
2.1. Informiranje, mreženje in povezovanje NVO v Gorenjski regiji 
Na Gorenjskem smo poleg Kranja vzpostavili dve novi info točki na terenu – v Škofji Loki, 
kjer je izvajalec info točke Lokalna turistična organizacija Blegoš in na Jesenicah, kjer je 
izvajalec info točke je Ragor – Regionalna agencija Zg. Gorenjske.  
Izdali smo 5 zloženk: zloženka o projektu GROZD, Individualna sevtovanja in skupinska 
usposabljanja, Register NVO, Sistem kakovosti za NVO, zloženka Info točke in medijski 
prostor za NVO. 
 
Udeležili smo se 8 sej Sveta nevladnih podpornih organizacij z namenom aktivnega 
sodelovanja v koordinacijskem telesu vseh tistih slovenskih nevladnih organizacij, 
regionalnih stičišč in nacionalnih mrež, katerih delovanje je v prvi vrsti namenjeno  podpori 
in krepitvi delovanja nevladnih organizacij na nacionalni, regionalni in lokalni ravni - in to ne 
glede na področje njihovega delovanja. V septembru smo pripravili letno družabno srečanje 
za NVO. Pridobili smo 111 novih izjav o podpori regionalnemu stičišču za NVO na 
Gorenjskem. 
 
2.2 Svetovanje NVO v Gorenjski regiji 
Strokovne službe projekta GROZD in zunanji svetovalci projekta GROZD smo v letu 2009 
skupaj opravili 330,5 svetovalnih ur. Svetovali smo s področij: pravno, projektno, davčno, 
računovodsko svetovanje, svetovanje s področja promocije in PR, s področja organiziranosti 
NVO, s področja informacijske podpore, področje prijave na razpis. 
 
2.3. Razvoj in uvajanje novih IKT rešitev NVO v Gorenjski regiji 
Vzpostavili smo prenovljen portal www.grozd.eu, ki ga dnevno ažuriramo z novicami, 
aktualnimi razpisi, dogodki in prispevki. Razvili smo 6 novih IKT rešitev za NVO: 
1. Možnost vpisa vsebin zunanjih uporabnikov na portal www.grozd.eu; 
2. E – prijava na delavnice; 
3. Banka brezplačnih računalniških programov; 
4. Uvajanje in informacijsko izobraževanje urednika spletnega portala www.grozd.eu; 
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5. Podpora za slabovidne; 
6. Možnost komentiranja vsebin na portalu www.grozd.eu; 
2.4. Usposabljanje za NVO v Gorenjski regiji 
Pripravili smo 13 usposabljanj za člane nevladnih organizacij, teme so bile sledeče (nekatere 
so bile večkrat na različnih lokacijah):  
1. Družbena odgovornost; 
2. Računovodstvo; 
3. Pravna ureditev delovnega razmerja v NVO; 
4. Retorika in javno nastopanje; 
5. Uvod v spletne strani za NVO; 
6. Predstavitev razpisa za sofinanciranje dejavnosti preprečevanja odvisnosti od drog in 
prijava na razpis; 
7. Pridobitna in nepridobitna dejavnost – na dveh lokacijah; 
8. Individualna svetovanja – na treh lokacijah; 
9. Prostovoljstvo v NVO; 
10. Komuniciranje. 
Delavnic se je udeležilo skupaj 148 udeležencev – predstavnikov NVO.  
 
2.5. Boljše delovanje NVO in krepitev civilnega dialoga 
Pripravili smo dva dogodka civilnega dialoga. Teme so bile sledeče: 
1. Kako sooblikovati predpise in javne politike 
2. Regijska predstavitev programa Evropa za državljane ter programa Mladi v akciji 
 
Nadaljevali smo z analizo stanja NVO v letu 2009 (prvič izvedena 2008). Začeli smo 
pripravljati podlage za pripravo Strategijo NVO v Gorenjski regiji.                                                                           
 
 
 
2.6. Promocija NVO sektorja 
Vzpostavili smo medijski prostor za nevladne organizacije na Gorenjskem. Medijski prostor 
obsega radijske in televizijske oddaje ter stalne objave v Gorenjskem glasu. 
 
2.6.1. Radijske oddaje – Radio Kranj, Radio Triglav, Radio Sora 
Oddaja: 5 minut za GROZD, gre za oddajo v kateri poslušalcem predstavimo najaktualnejše 
novice, dogodke in razpise s portala gorenjskih nevladnih organizacij. V živo se predstavi 
aktualen dogodek enega od NVO v obliki kratkega intervjuja. V letu 2009 je bilo predvajanih 
34 oddaj 5 minut za GROZD (od tega 9 ponovitev oddaj na radiu Sora in Triglav). 
 
Oddaja: Predstavljamo NVO, mesečna oddaja Predstavljamo NVO-je v obliki intervjuja 
predstavlja nevladne organizacije na Gorenjskem. V letu 2009 je bilo predvajanih 8 oddaj 
Predstavljamo NVO (od tega 2 ponovitvi oddaj na radiu Sora in Triglav). 
 
Oddaja: Naj prostovoljec, namen te oddaje je seznanjanje javnosti z obstojem in razvojem 
prostovoljnega dela na Gorenjskem. Namen oddaje je tudi izraziti javno priznanje 
prostovoljcem in širjenje ideje prostovoljnega dela med širšo javnost. V letu 2009 je bilo 
predvajanih 7 oddaj Naj prostovoljec (od tega 2 ponovitvi oddaj na radiu Sora in Triglav). 
 
2.6.2. TV oddaje 
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Od novembra 2009 dalje so na sporedu TV oddaje z naslovom Vstopimo v svet GROZD-a. 
Oddaje snemajo na Media TV in na GTV. Oddaje so polurne. V njih se vsakič predstavi ena 
nevladna organizacija. V letu 2009 so bile posnete 4 TV oddaje (hkrati se predvajajo na obeh 
TV postajah).  
 
2.6.3. Objave o nevladnem sektorju v tiskanih medijih 
Stalne objave o nevladnem sektorju na Gorenjskem obsegajo 38 objav v Gorenjskem glasu. 
Vsebujejo napovednik dogodkov s področja NVO in osrednji članek – predstavitev 
aktualnega dogajanja v NVS. V letu 2009 je bilo objavljenih 11 objav. 
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3. Kadri 
 
3.1. Uprava 
V letu 2009 smo v skladu z notranjimi akti upravljali fundacijo s štirimi člani uprave. Upravo 
so zastopali: 
 
- Beno Fekonja, predsednik uprave; 
- Mile Hodnik, podpredsednik uprave; 
- Melita Žontar, članica uprave; 
- Nada Bogataj, članica uprave. 
 
3.1. Prostovoljci 
V okviru Fundacije so na različnih nivojih in pri različnih aktivnostih vključeni številni 
prostovoljci, ki so skupno opravili preko 1600 ur prostovoljnega dela. 
 
Uprava 
Uprava opravlja svoje delo prostovoljno. Na letni ravni je vloženega preko 900 ur 
prostovoljnega dela vseh štirih članov uprave. Poleg pristojnosti uprave prostovoljno 
opravljajo še naslednje naloge: 
 
Beno Fekonja, predsednik uprave – opravljenega preko 450 ur prostovoljnega dela 
/vodenje uprave, vodenje gradbenega odbora rekonstrukcije Doma Vincenca Drakslerja, 
koordiniranja tima za reintegracijo, zbiranje donatorskih sredstev, vodenje projekta Županov 
tek, vodenje akcija Opeka, priprava novih aktivnosti na področju odvisnosti/. 
 
Mile Hodnik, podpredsednik uprave - opravljeno preko 100 ur prostovoljnega dela 
/zadolžen za vzpostavitev programa reintegracije, član gradbenega odbora rekonstrukcije 
Doma Vincenca Drakslerja/. 
 
Melita Žontar, članica uprave - opravljeno preko 100 ur prostovoljnega dela 
/izvajanje sofinanciranja fizičnih oseb – odvisnikov in njihovih svojcev za zdravljenje 
odvisnosti, izobraževanje in usposabljanje ozdravljenih odvisnikov, članica komisije za 
sofinanciranje programov preprečevanj in zdravljenja odvisnosti./ 
 
Nada Bogataj, članica uprave – opravljeno preko 250 ur prostovoljnega dela 
/skrb za finančno poslovanje fundacije, administracija uprave/.  
 
Projekt županov tek 
V izvedbo projekta je vključenih kot prostovoljci okrog 127 ljudi, ki je opravilo preko 600 ur 
prostovoljnega dela (3 v pred prijavah, 25 pri prijavah na dan dogodka, 10 v kuhinji in strežbi 
brezplačnih obrokov, 30 na parkiriščih in okrog proge za nemoteno izvedbo teka, 50 ljudi, 
prostovoljci pri izvedbi progama – nastopajoči, 9 v  ožjem organizacijskem odboru projekta,   
 
Vzdrževanje objekta in okolice Doma Vincenca Drakslerja 
V letu 2009 je delovna skupina iz CSD Kranj opravila preko 100 ur prostovoljnega dela. 
Opravljeno je bilo predvsem delo v hiši (čiščenje in odstranjevanje različnih materialov v 
mansardi pred pričetkom obnove, košnje okolice,…). 
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3.2. Zaposleni 
V letu 2009 je bilo na Fundaciji zaposlenih za določen čas 3 zaposleni, preko programa javnih 
del 2 zaposlena ter pogodbeno kot zunanja sodelavca 2 strokovna sodelavca. 
 
Zaposleni so bili financirani iz različnih javnih virov. Nihče od zaposlenih ni bil financiran iz 
donatorskih sredstev oz. sredstev namenjenih financiranju pomoči odvisnosti.  
 
S strani Ministrstva za javno upravo in Evropskega socialnega sklada so bili 
sofinancirani naslednji zaposleni in zunanji sodelavci: 
Beno Fekonja, vodja projekta GROZD; 
Maruša Strniša, koordinatorka projekta GROZD; 
Tanja Kozina, koordinator dejavnosti odvisnost (sofinancirana v višini 57%); 
Hermina Mesec, svetovalka za svetovanja in usposabljanja projekt GROZD; 
Gregor Arnež, informatik in oblikovalec na projektu GROZD in področju odvisnosti.  
        
Financirani s strani Zavoda za zaposlovanje in MO Kranj so bili naslednji zaposleni: 
Vesna Ožek, urednica portala www.grozd.eu in radijskih oddaj za NVO ter vodja registra 
NVO. 
 
Financirani s strani Zavoda za zaposlovanje: 
Jure Ferlan, poslovni sekretar za področje donatorjev in obnove (sofinanciran v višini 80%). 
 
Financirani s strani Sklada CEE Trust: 
Jure Ferlan, poslovni sekretar za področje donatorjev in obnove (sofinanciran v višini 20%); 
Tanja Kozina, koordinator dejavnosti odvisnost (v višini 43%). 
 
Z zaključkom leta so svoje delo v Fundaciji zaključili Jure Ferlan, Vesna Ožek in Tanja 
Kozina. 
 
3.3. Usposabljanje in izobraževanje za zaposlene in prostovoljce v letu 2009 
1. V letu 2009 smo se zaposleni na projektu GROZD udeležili sledečih usposabljanj:  
2. Pridobivanje EU sredstev, 18.3.-20.3.2009, udeleženka: Tanja Kozina. 
3. Sistem kakovosti za nevladne organizacije: 6.3., 1.4., 14.5., 24.6., 24.6., 7.9. in 8.9.,  
udeleženci: Beno Fekonja, Maruša Strniša, Tanja Kozina, Hermina Mesec. 
4. Coaching, 19.5. in 21.5.2009, Udeleženci: Beno Fekonja, Maruša Strniša, Tanja Kozina. 
5. Moderiranje, 11.6.2009, udeleženki: Maruša Strniša, Hermina Mesec. 
6. Upravljanje komuniciranja, 17.-19.6. 2009, udeleženki: Maruša Strniša, Vesna Ožek 
7. Pisanje Projektov, 29.6.2009, udeleženka: Maruša Strniša 
8. Projektni management, 30.6.2009, udeleženka: Maruša Strniša. 
 
Med pomembne dosežke štejemo pripravo Fundacije na standarde kakovosti. Tako smo 
uvedli poslovnik dobre prakse, ki združuje obrazce in navodila za izvajanje posamezne 
aktivnost. Pridobitev certifikata pa bomo zagovarjali v začetku leta 2010. Certifikat 
kakovosti za NVO je izpeljan iz standarda ISO 9001. 
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4. Osnovna sredstva 
V letu 2009 smo izvedli nakup 3 računalnikov (2 iz sredstev Ministrstva za javno upravo, 1 iz 
sredstev CEE Trust). Prav tako smo dokupili objektiv za fotoaparat, videokamero, zunanji 
disk za izdelavo varnostnih kopih na serverju ter delilnik za multimedijsko sobo, ki omogoča 
hkraten pogled slike na monitorju in preko projektorja (vsa osnovna sredstva so kupljena iz 
vira Ministrstva za javno upravo). V sodelovanju s sosedom Janezom Turnškom smo opravili 
nakup električnih pomičnih vrat (sofinancirali investicijo v višini 70%). Prav tako smo 
dokupili pisarniško pohištvo za delo strokovnih služb (iz sklada CE Trust).   
 
 
 
ZAKLJUČEK: 
S formiranjem močne strokovne ekipe smo skozi vse leto zagotavljali enakovredno pokritost 
obeh dejavnosti – odvisnost in regionalno stičišče. Finančna sredstva za pokritje kadra smo 
pridobili preko Ministrstva za javno upravo (Evropski socialni sklad) in programov javnih 
del. Prav tako smo financiranje nevladnih organizacij omejili na programe preprečevanja in 
zdravljenja odvisnosti. S pridobitvijo gradbenega dovoljenja smo lahko pričeli z 
rekonstrukcijo in obnovo Doma Vincenca Drakslerja, kar predstavlja izreden motivacijski 
premik na področju odvisnosti. Fundacija je v letu 2009 izvedla tudi dve akciji zbiranja 
materialnih in finančnih sredstev: županov tek in akcija opeka. 
 
 
        Beno Fekonja, univ.dipl.org. 

        Predsednik uprave 

                                                                            
 
                  


