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1. POSLOVNO POROČILO  

Osnovne informacije 

Ime zavoda: SKUP – skupnost privatnih zavodov 

Pravnoorganizacijska oblika: skupnost zavodov 

Sedež zavoda:   Britof 469, 4000 Kranj 

Matična številka:   3567591000 

Davčna številka:   42209960 

Ustanovitelj:    Inštitut Primus in Moneo, poslovni inštitut 

 

Namen in cilji skupnosti zavodov 

V letu 2016 je bil namen SKUP dejavnosti zlasti v: 

 povezovanju slovenskih zasebnih zavodov, 

 dvigu kakovosti delovanja, zagotavljanju primernega vrednotenja njihove dejavnosti ter 
zagotavljanju podpore delovanju članov skupnosti,  

 zagotovitvi vključenosti članov skupnosti pri decentralizaciji in prenosu storitev javnih zavodov in 
subjektov javnega prava na zasebni sektor, 

 pospeševanje raziskovalne dejavnosti, inovativnosti in ustvarjalnosti članov skupnosti namenjene 
razvoju storitvene in druge nepridobitne dejavnosti ter socialne ekonomije, 

 sodelovanja v postopkih oblikovanja politik, predpisov in ukrepov na lokalnem, regionalnem, 
državnem in mednarodnem nivoju ter predstavljanja interesov članov skupnosti v teh postopkih, 

 sodelovanja v socialnem dialogu na nivoju nevladnega sektorja, lokalnem, regionalnem, državnem 
nivoju ter v okviru Evropske unije, 

 sodelovanja z drugimi domačimi in mednarodnimi mrežami nevladnih organizacij ter organizacij 
socialne ekonomije, 

 sodelovanja z drugimi organizacijami, gospodarskimi subjekti, državnimi organi in organi 
regionalnih in lokalnih skupnosti, institucijami, 

 razvijanja spodbudnega okolja za delovanje zasebnih zavodov v Sloveniji, vključujoč sprejetje 
potrebnih predpisov ter odpravo administrativnih ovir za delovanje zasebnih zavodov, 

 
Poleg namenov povezovanja privatnih zavodov se skupnost ustanavlja tudi za razvoj, izvajanje in 
vrednotenje dejavnosti, programov in projektov na družbenih področjih, ki so za razvoj družbe 
posebnega pomena.  
 
Skupnost izvaja in podpira socialno podjetniške in družbeno učinkovite programe, projektov in 
dejavnosti organizacij civilne družbe, nevladnih organizacij, organizacij socialne ekonomije, socialnih 
podjetij ter dejavnosti drugih subjektov in posameznikov na področjih: 
 

 socialne ekonomije, socialnega podjetništva ter družbenih inovacij, 

 prava, zagovorništva in mirnega reševanja sporov 

 socialnega varstva 

 na področju varstva in promocije zdravja 

 družinskega varstva 

 varstva človekovih pravic 

 zagotavljanja enakih možnosti in socialne vključenosti in preprečevanja diskriminacije, 

 varstva invalidov, žensk, starejših, otrok, brezposelnih in drugih ranljivih družbenih skupin, 

 varstva in promocije zdravja, 

 ohranjanja narave, urejanja in varstva okolja in zaščite živali, 

 trajnostnega kmetijstva in ekološko pridelane hrane, 
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 trajnostnega in socialnega turizma, 

 kulture, tehnične kulture in ohranjanja kulturne, tehnične in naravne dediščine, 

 amaterskega športa in telesne kulture, katere namen je rekreacija in socializacija, 

 znanosti, raziskovanja, izobraževanja in vzgoje, 

 spodbujanja uporabe obnovljivih virov energije in razvoja zelene ekonomije, 

 socialne in pravične trgovine, 

 mladinskega dela, 

 reševanja in zaščite, 

 spodbujanja razvoja lokalnih skupnosti, 

 zagotavljanje solidarnostne pomoči med ljudmi, 

 nudenja brezplačne pravne pomoči, svetovanja, zagovorništva za ranljive skupine ljudi, 

 nudenja izvedbe postopkov, usposabljanj ter treningov s področja mirnega reševanja sporov, 
mediacije, drugih oblik alternativnega reševanja sporov, razvoja modelov upravljanja s spori ter 
drugih oblik upravljanja s spori, 

 upravljanja projektov, programov in dejavnosti za druge organizacije in posameznike 

 oblikovanja politik, predpisov in ukrepov ter razvoja aktivnega državljanstva 

 delovanje na področju informiranja, osveščanja, izobraževanja, usposabljanja ter uporabe 
informacijskih tehnologij za izboljševanje kvalitete življenja v družbi 

 prostovoljstva, 

 humanitarnih dejavnosti ter 

 drugih dejavnosti z družbeno koristnimi učinki. 
 

Organi skupnosti zavodov 

Svet skupnosti 

Svet skupnosti je pristojen za sprejemanje statuta skupnosti zavodov, sprejemanje programov dela in 

razvoja skupnosti zavodov ter spremlja njihovo izvrševanje, določa finančni načrt in sprejema letno poročilo 

skupnosti, daje ustanovitelju in direktorju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih ter opravlja druge 

naloge. 

Strokovni svet skupnosti zavodov 

Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela skupnosti zavodov, odloča o strokovnih 

vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu ter opravlja druge strokovne naloge. 

Direktor skupnosti zavodov 

Direktor je poslovodni organ skupnosti zavodov  in njegov strokovni vodja. Direktorja imenuje in razrešuje 

svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. Direktor vodi in organizira delo in poslovanje skupnosti zavodov, 

predstavlja in zastopa skupnost zavodov in je odgovoren za zakonitost dela skupnosti zavodov. 

Direktor (od decembra 2013): Primož Šporar 
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Izvedeni programi v letu 2016 

Splošne dejavnosti 

SKUP je v letu 2016 zaposloval v mesecu februarju 2016 je zaposlil tri sodelavke (Špela Šega in Manca Matjaž 

v pisarni v Ljubljani ter Jadranka Glavač v Kočevju preko javnih del). Zaposlene imajo delovno mesto v 

Ljubljani, kjer je Sklad 05 podpisal pogodbo o uporabi prostorov Banke Sparkasse d.d. (Šiška) ter v Kočevju, 

kjer smo imeli pogodbo o uporabi prostorov z PIK Kočevje. Ena sodelavka je zaposlena v okviru programa 

Grozd (Urška Križnar) in dela v pisarni v Škofji Loki. Primož Šporar je bil del leta zaposlen za polovični 

delovni čas, del leta pa za celoten delovni čas. 

 

SKUP obvešča o naši dejavnosti preko spletnega portala www.skup.si ter z elektronskim mesečnikom E-

brezdobicka. Mesečnik se je pošiljal na približno 3.800 e-naslovov, spletno stran mesečno obišče približno 

150 obiskovalcev. Za leto 2017 je nujno okrepiti obveščanje in redno izdajati mesečnik. 

 

Grozd NVO Gorenjske 

S projektom povezujemo gorenjske nevladne organizacije, jim omogočamo izmenjavo znanja ter 

uresničitev skupnih projektov. Preko uspodabljanj in svetovanj želimo povečati stopnjo usposobljenosti 

zaposlenih in prostovoljcev, z drugimi aktivnostmi spodbujamo vključevanje v oblikovanje politik in 

aktivno državljanstvo posameznikov in organizacij ter tako vzpostavimo prepoznaven glas nevladnih 

organizacij v regiji. Prizadevali smo si za plodno sodelovanje med nevladnimi organizacijami, javnim 

sektorjem, gospodarstvom ter mediji. 

 

V letu 2016 smo bili izbrani na novem razpisu za obdobje 2016 – 2020, financer programa je Ministrstvo za 

javno upravo. Tudi v tem obdobju projekt izvajata v partnerstvu SKUP – Skupnost privatnih zavodov in 

Zavod Tri, zavod za trajnostne skupnostne prakse. Vse informacije na www.grozd.si. 

 

EXIT - vključevanje in zaposlitev v družbenem podjetništvu 

Program je bil namenjen podpori in pomoči uporabnicam in mamicam v materinskih domovih in varnih 

hišah pri iskanju možnosti za vključitev in zaposlitev v družbenem podjetništvu. Program smo v letih 2014 

– 2016 (zaključek februar 2016) izvajali ob sofinanciranju iz EEA sredstev skupaj s partnerji Sklad05 – 

ustanova za družbene naložbe in CFI – Citizens Foundation of Iceland.  

 

Ključni rezultat programa je bila vključitev in zaposlitev 14 uporabnic (od tega 4 zaposlitve v okviru 

skupine Brez dobička) ter vključitev 16 uporabnic kot prostovoljk, spoznanja in predloge pa smo februarja 

2016 posredovali tudi na MDDSZ. 
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Finančno nam ni uspelo počrpati vseh sredstev, približno 17.000 EUR je ostalo nepočrpanih. Razlog je bil, 

da smo zaradi skrajšanja časa projekta (z odobrenega roka za končanje v aprilu 2017 na skrajšani rok v 

mesecu februarju 2017) prepozno zaposlili 4 uporabnice. 

 

Mediacija in mirno reševanje sporov 

Po združitvi Instituta Primus in SKUPa Družba za mediacijo in reševanje sporov v okviru SKUP ni nudil 

osnovnih in nadaljevalnih usposabljanj. Izvajal je posamične primere pred-mediacijske dejavnosti in 

dejavnosti preprečevanja sporov, oceno stanja in analizo tveganj, nevtralno oceno spora ter oceno 

stroškov spora (npr. za Soške elektrarne itd.). 

 

V letu 2016 nismo organizirali dnevov mediacij (načrtovani za leto 2017). Sodelovali smo pri usposabljanjih 

Zdravniške zbornice Slovenije ter Skupnosti zdravstvenih zavodov Slovenije. Primož Šporar je kot 

predstavnik Družbe za mediacijo še vedno predsednik MEDIOS – Združenje mediacijskih organizacij 

Slovenije za mandatno obdobje 2014-2016. Vse informacije so na voljo na www.mediacija.si 

 

Pravna in brezplačna pravna pomoč 

V letu 2016 smo nudili pravno pomoč v sodelovanju z različnimi partnerji: 

OBČINA BOHINJ - občanom in občankam nudimo brezplačno pravno pomoč in mirno reševanje sporov. 

EXIT - uporabnicam socialno varstvenih programov materinskih domov in varnih hiš nudimo brezplačno 

pravno pomoč 

 

Državni preventivni mehanizem 

SKUP je tudi v letu 2016 sodeloval z Varuhom človekovih pravic pri izvajanju nalog in pooblastil po 

Opcijskem protokolu h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali 

ravnanju. 

Skupaj z varuhinjo človekovih pravic, njenimi sodelavci ter sodelavkami ter predstavnicami in predstavniki 

drugih nevladnih organizacij obiskujemo različne institucije, kot so zavodi za prestajanje kazni zapora, 

policijske postaje, domovi upokojencev, psihiatrične bolnice in nekatere druge, ki imajo zaprte oddelke. 

Namen nadzora je ugotoviti, kako je poskrbljeno za osebe, ki se nahajajo v teh institucijah in kakšne so 

bivanjske razmere v njih. 

Pri izvajanju programa sodeluje pet strokovnih sodelavk in sodelavcev  SKUPa. 

 

Dnevi socialne ekonomije 

SKUP skupaj s ŠENT - Slovenskim združenjem za duševno zdravje že od leta 2010 letno organizira Dneve 

socialne ekonomije. Zadnji - 7. Dnevi socialne ekonomije so bili od 12/13.10.2016.  



6 

V sedmih  letih so bile konference namenjen različnim temam povezanim s socialnim podjetništvom, 

okoljem za njegov razvoj, problemi, financiranjem, družbenimi inovacijami itd. Konferenc se udeležujejo 

predstavniki nevladnih organizacij, socialnih podjetij, slovenski in tuji gospodarstveniki in predstavniki 

javnih uprav. 

Več informacij na: http://www.skup.si/programi/dse  

 

CTRL ALT ENTERprise 

SKUP je v letu 2016 v partnerstu z vodilnim partnerjem SOFORM (Pordenone, Italija) pridobil projekt »CTRL, 

ALT, ENTERprise« namenjen zaposlovanju in samozaposlovanju ranljivih skupin. Izvedenih je bilo več 

dejavnosti (srečanja projektne skupine v Pordenoneju, priprava modela za presojo primernosti kandidatov/k 

za zaposlitev, sodelovanje v drugih projektnih dejavnostih). Jeseni 2016 smo gostili v Sloveniji tudi srečanje 

projektne skupine. Projekt se bo izvajal še v letih 2017/18. 

 

Zrno zdravja 

SKUP je v letih 2015/16 sodeloval kot partner v projektu nosilca Gospodarske zbornice Slovenije z 

naslovom Zrno zdravja. Vzpostavitev portala www.zrnozdravja.si ter prenos znanj in storitev med 

nevladne organizacije in socialna podjetja so bili naši cilji. SKUP je uspešno izvedel vse načrtovane 

dejavnosti, podpisanih je bilo 5 izjav o sodelovanju z nevladnimi organizacijami, izvedene promocijske 

in izobraževalne dejavnosti. SKUP je v celoti počrpal predvidena finančna sredstva. 

 

Empublic 

SKUP je ob koncu leta 2016 v partnerstu z vodilnim partnerjem SOFORM (Pordenone, Italija) pridobil projekt 

»Empublic« namenjen preučitvi možnosti in vpliva zakonodaje na področju javnih naročil na zaposlovanje 

ranljvih skupin. Projekt smo šele začeli izvajati v novembru 2016, glavne dejavnosti so predvidene za leto 

2017/18. 

 

Evropsko ekonomsko socialni odbor - EESO 

V letu 2015 je bil predstavnik SKUP-a Primož Šporar ponovno izvoljen v Ekonomsko socialni odbor EU 

(EESO) in sicer za mandat 2015-2020. Na  podlagi izvolitve je bil pripravljen program predstavnika ter spletna 

stran za spremljanje njegovega dela (več informacij www.skup.si), v letu 2016 smo že aktivno obveščali o 

dejavnostih. V prvi polovici mandata je Primož Šporar član predsedstva III. skupine, član JCC z Republiko 

Srbijo, član INT, SOC ter REX, ter član CCMI in SOC CAT kategorije. Obenem je član neformalnega NGO cluba. 
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Kronološki pregled dejavnosti  

Povzetek objav iz Twittov  

Špelina zgodba kot del programa EXIT na na http://www.onaplus.si/sla-sem-s-sedmimi-evri-v-denarnici … 

 

Predsedstvo III. skupine EESO 19.12.2016 v Bruslju o programu dela za leto 2017. 

Clani EESO 12.12.2016 na srecanju z vodjo predstavnistva EC v SLO Zoranom Stancicem. Opozorili smo tudi 
na vlogo NVO in soc. podjetnistva. 

SKUP 30.11.2016 na Kick-off meetingu projekta Empublic, ki ga v Pordenoneju, ki se ga organizira Soform s 
partnerji iz Spanije in Slovenije 

28.11.2016 se v Bruslju udeležujemo EESO Social Economy Category srečanja, kjer EC predstavlja poročilo 
GECESa. 

SKUP v obdobju od 7-12.11.2016 v Ljubljani gosti usposabljanje partnerjev projekta CTRL ALT ENTERprise. 

8.11.2016 smo se v Ljubljani udeležili konference projekta GROW "Social agriculture as a tool for 
employment of disadvantaged targeg groups" 

Vabilo na zaključni dogodek projekta Zrno zdravja (http://www.zrnozdravja.si ), ki bo 8.11.2016 v prostorih 
GZS v Ljubljani 

SKUP v okviru projekta Grozd NVO Gorenjske 2.11.2016 pripravil pregled možnosti vključevanja NVO v 
skupnostno oskrbo starejših v Škofji Loki 

SVRK 28.10.2016 izvedel nadzor izvajanja projekta Grozd NVO Gorenjske, ki ga izvajata SKUP in Zavod Tri. 

Primoz Sporar 27.10.2016 na konferenci EESO "Role of civil society in the European Energy Union" v 
Bratislavi 

SKUP 13/14.10.2016 v okviru 7. DSE v Ljubljani gosti srecanje partnerjev mednarodnega projekta CTRL, ALT, 
ENTERprise. 

SKUP in SENT organizirala 7. Dneve socialne ekonomije, 12/13.10.2016 v Ljubljani. 
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Clani EESO 27.9.2016 v Drzavnem svetu RS sodelujemo na "Posvetu o evropskem socialnem modelu v 
prihodnje". 

SKUP se 12.9.2016 v Bruslju udelezuje konference "Social innovation for refugee inclusion", ki jo organizira 
ECRE 

SKUP je bil leta 2015 pri izvajanju državnega preventivnega mehanizma z varuhom ČP na obisku 34 lokacij 
ter o obiskih pripravil 26 poročil 

Primož Šporar imenovan v študijsko skupino EESO za pripravo mnenja o sodelovalnem gospodarstvu 
(INT/793). Vabljeni k sodelovanju s predlogi. 

SKUP dne 17.6.2016 vabljen na srečanje s predsednikom Vlade RS dr. Mirom Cerarjem na razpravo o 
strategiji razvoja NVO in prostovoljstva 

SKUP 21.4.2016 sodeluje na konferenci "Towards a healthy&sustainable production and consumption" v 
Haagu, Nizozemska 

SKUP na podlagi izvajanja programa EXIT dne 1.4.2016 zaposluje dve uporabnici materinskih domov 

Slovenski člani EESO 16.3.2016 obiskali komisarko Bulčevo, pogovor o možnostih financiranja slovenskih 
projektov iz Junckerjevega načrta 

SKUP se v Manchestru 7/8. marca 2016 udeležuje konference o prihodnosti Velike Britanije v EU, ki jo 
organizira EESO 

Ob zaključku programa EXIT SKUP 29.2.2016 na MDDSZ poslal tudi ugotovitve programa ter predloge 
uporabnic http://www.skup.si/sites/default/files/Microsoft%20Word%20-
%20MDDSZ%20predlogi%20EXIT%20februar%202016.pdf … 

SKUP 29.2.2016 formalno končuje izvajanje programa EXIT, več informacij http://www.skup.si/programi/exit  

SKUP v teh dneh opravlja razgovore z uporabnicami programa EXIT za zaposlitev v družbenem 
podjetništvu. Zaposlili naj šest uporabnic. 

Primož Šporar 4.2.2016 na seji Joint Consultative Committee EU - Republic of Serbia v Bruslju. Migracije in 
stanje v Srbiji glavni temi. 

SKUP 28.1.2016 v Škofji Loki izvajal delavnico za oblikovanje podporne mreže za socialno podjetništvo na 
Gorenjskem. 

Časnik Delo 15.1.2016 poročal o obisku delegacije EESO glede problematike migrantov v Sloveniji. 
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Misija EESO glede migracij 14.1.2016 zaključila obisk v Sloveniji. Po ogledu centrov ter več srečanjih bo 
pripravila poročilo s priporočili. 

EESO delegacija 13/14.1.2016 na seznanitvenem obisku v Sloveniji glede migracij obiskuje Dobovo in Šentilj 
ter se srečuje s številnimi NVO 

SKUP dne 8.1.2016 so-podpisal pogodbo o ustanovitvi in delovanju LAS Gorenjske košarice. 

SKUP 4.1.2016 dobil sklep Ministrstva za javno upravo o odobritvi projekta "Grozd NVO Gorenjske" v višini 
349.999,62 EUR. 
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II. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 2016 

 

1. Pravne podlage in osnovna pojasnila 
 

Računovodski izkazi SKUP-Skupnost privatnih zavodov (v nadaljevanju: SKUP) za leto 2016 so bili 

izdelani v skladu z Zakonom o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02-1253), s SRS 2016 in 

med njimi tudi s SRS 34-Računovodske rešitve v nepridobitnih organizacijah-pravnih osebah 

zasebnega prava (Uradni list RS, št. 95/15 in 74/16-popr.), ki so začeli veljati 01.01.2016 in z 

Navodilom o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov 

(Uradni list RS, št. 86/16). 

SKUP vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva in sicer obe temeljni knjigi: 

glavno knjigo in dnevnik, pa tudi pomožno knjigo - knjigo osnovnih sredstev. Ker v letu 2016 SKUP 

ni imel gotovinskega poslovanja, tudi ni bil voden blagajniški dnevnik. Evidenco terjatev in 

obveznosti pa SKUP vodi v glavni knjigi na saldakontih.  

SKUP nima koncesije za opravljanje negospodarske javne službe, je pa v letu 2016 na podlagi 

izvedenih javnih razpisov prejel namenska sredstva iz državnega proračuna in iz drugih javnih 

virov, katerih namensko porabo vodi na posebnih stroškovnih mestih v skladu s pogodbami 

dogovorjenimi upravičenimi stroški. Vse ostale prihodke in stroške vodi v okviru stroškovnega 

mesta splošne dejavnosti. 

Pridobitno in nepridobitno dejavnost SKUP ugotavlja na podlagi deležev pridobitnih in 

nepridobitnih prihodkov. 

 

2. Pojasnila k bilanci stanja 
 

A./ SREDSTVA 

2.1. Opredmetena osnovna sredstva 

SKUP na dan 31.12.2016 izkazuje osnovna sredstva v neodpisani vrednosti v višini 8.408,89 EUR, od 

tega opremo v višini 2.564,30 EUR in vrednost vlaganj v tuja osnovna sredstva v višini 5.844 59 

EUR, s katerimi je pridobil prostor za svoje delovanje. 

2.2. Kratkoročne finančne naložbe 

Na dan 31.12.2016 SKUP izkazuje neporavnane kratkoročne terjatve iz naslova danega 

kratkoročnega posojila v višini 500,00 EUR. 

2.3. Kratkoročne poslovne terjatve 

Na dan 31.12.2016 SKUP izkazuje neporavnane kratkoročne poslovne terjatve v skupni višini 

27.046,92 EUR. Manjši del terjatev izvira iz terjatev do kupcev, ki na bilančni dan še niso zapadle v 
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plačilo in terjatve prevzetega zavoda Primus (260,00 EUR), ki bo izterjana v letu 2017. Večji del 

poslovnih terjatev pa se nanaša na terjatve v zvezi s projektom GROZD NVO Gorenjska, ki ga izvaja 

SKUP s partnerjem Zavod tri.  

2.4. Denarna sredstva 

SKUP je imel na svojem poslovnem računu na dan 31.12.2016 sredstva v skupni višini 15.494,72 EUR 

in sicer 14.277 33 EUR na poslovnem računu, odprtem pri Gorenjski banki d.d., 1.217,39 EUR pa na 

poslovnem računu, odprtem pri Banki Sparkasse d.d.. Stanje, ki ga izkazujeta oba računa, se ujema 

s stanjem na bančnih izpiskih na dan 31.12.2016. Vezanih sredstev na dan 31.12.2016 SKUP ni imel. 

 

 

B./ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

 

2.5. Čisti presežek odhodkov poslovnega leta 

Na dan 31.12.2016 izkazuje SKUP čisti presežek odhodkov v višini 15.358,49 EUR, t.j. presežek 

odhodkov nad prihodki obračunskega obdobja v višini 18.913,55, zmanjšan za presežek prihodkov 

nad odhodki iz preteklih obdobij v višini 3.555,06 EUR. 

2.6. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 

Na dan 31.12.2016 je imel SKUP kot dolgoročno pasivne časovne razmejitve izkazan predujem, 

prejet za projekt GROZD NVO Gorenjske, namenjen financiranju stroškov projekta, izkazanih v 4. 

zahtevku in bo knjigovodsko zaprt, ko bo SKUP prejel potrditev zahtevka. 

2.7. Dolgoročne finančne obveznosti 

V letu 2016 je SKUP najel dolgoročni kredit za zagotavljanje sredstev za delovanje zavoda, ki so 

izpadla pri projektu EXIT in jih je moral SKUP zagotoviti iz lastnih virov, zato izkazuje dolgoročne 

finančne obveznosti v višini 20.000,00 EUR. 

2.5. Kratkoročne finančne obveznosti 

Na dan 31.12.2016 je imel SKUP neporavnanih obveznosti iz naslova najetega kratkoročnega 

kredita v višini 10.900,00 EUR, ki pa jih je že poravnal v januarju 2017.  

2.7. Kratkoročne poslovne obveznosti 

SKUP na dan 31.12.2016 izkazuje kratkoročne poslovne obveznost v skupnem znesku 13.335,85 

EUR. Nanašajo se na obveznosti do dobaviteljev, večino zapadlih v plačilo v letu 2017, na 

obveznosti do zaposlenih iz naslova decembrskih plač, ki so bile poravnane v januarju 2017 in na 

neporavnane obveznosti iz treh avtorskih pogodb in iz podjemne pogodbe, manjši del pa se 

nanaša na obveznost iz avtorske pogodbe, prenesene iz prevzetega zavoda Primus v višini 500,00 

EUR.  
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3. Pojasnila k izkazu poslovnega izida 
 

3.1. Prihodki 

Čisti prihodki od prodaje so doseženi predvsem iz naslova prihodkov od prodaje svetovalnih in 

drugih storitev v skupni višini 6.590 EUR. 

Subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije in drugi prihodki, ki so povezni s poslovnimi učinki so 

prejeti na podlagi javnih razpisov za več različnih projektov, predstavljenih v poslovnem poročilu. 

V letu 2016 so bili realizirani v skupnem znesku 66.159,81 EUR. 

Finančne prihodke iz poslovnih terjatev je SKUP v letu 2016 realiziral v višini 0,50 EUR in se 

nanašajo na obresti pozitivnega stanja sredstev na poslovnem  računu in na pozitivne evrske 

izravnave.  

Drugi prihodki se večinoma nanašajo na projekt EXIT, zaključen v začetku leta 2016, prejete 

manjše donacije in pozitivne evrske izravnave.  

 

3.2. Odhodki 

Stroški blaga, materiala in storitev vsebujejo : 

- stroške raznega pisarniškega in drugega materiala, potrebnega za delovanje SKUP-a in 

odpis drobnega inventarja. V letu 2016 so bili realizirani v višini 1.224,40 EUR. 

- stroške  vodenja projektov, organizacije dogodkov v zvezi s projekti, delo na projektih, 

računovodskih in drugih storitev,  prevoznih storitev, bančnih storitev, stroške 

reprezentance,  stroške podjemnih pogodb, stroške telefonskih storitev, najemnin, 

povračila stroškov službenih poti zaposlenim idr. V skupnem znesku 30.609,79 EUR.  

 

Stroški dela se nanašajo na stroške dela zaposlenih na zavodu SKUP  in vključujejo stroške plače, 

prehrane med delom prevoz na delo, prispevke delodajalca in regres. 

 

Odpisi vrednosti osnovnih sredstev so obračunani z uporabo metode enakomernega časovnega 

amortiziranja ter najvišjih amortizacijskih stopenj, določenih v zakonu o davku od dohodka 

pravnih oseb. Amortizacija je v celoti obračunana od opreme in vlaganja SKUP-a v skupni višini 

2.894,12 EUR, v davčnem obračunu pa je upoštevana v višini 2.479,52 EUR.  

Drugi poslovni odhodki se nanašajo na stroške prispevkov za prostovoljce, za nakup štampiljk, 

plaket ipd. in so realizirani v višini 584,92 EUR. 

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti se nanašajo na stroške dolgoročnega  posojila  in 

znašajo 1.723,18 EUR. 
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3.3. Poslovni izid 

V letu 2016 je  SKUP  ustvaril negativni bilančni izid-presežek odhodkov nad prihodki- v skupni 

višini 18.913,55 EUR. Tudi v davčnem obračunu izkazuje presežek odhodkov nad prihodki, 

izračunan na podlagi deležev pridobitnih in nepridobitnih prihodkov. 

 

Priloge: 

- podatki iz bilance stanja na dan 31.12.2016 
- podatki iz izkaza poslovnega izida 

v obdobju od 1.1. do 31.12.2016 

- dodatni podatki k izkazu poslovnega izida 

v obdobju od 1.1.2016 do 31.12.2016 

- izjava 
 

 

Izdelava letnega poročila za leto 2016 

 

Poročilo je bilo izdelano v Kranju, dne 21. 2. 2017 

Poročilo je bilo sprejeto na seji sveta dne 24.2.2017 

 

Primož Šporar, direktor 

 

 

 

 

 


