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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 2014 smo sprejeli nekaj sprememb glede namenov in ciljev skupnosti, ki se bodo odrazile v uradnih 

spremembah aktov SKUP v letu 2015. Namen SKUP je tako 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, 
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• ohranjanja narave, urejanja in varstva okolja in zaščite živali, 
• trajnostnega kmetijstva in ekološko pridelane hrane, 
• 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 2014 

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 

300 obiskovalcev. 

 

Grozd - stičišče nevladnih organizacij gorenjske regije 

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 si bomo tudi za bolj plodno sodelovanje med nevladnimi organizacijami, 

javnim sektorjem, gospodarstvom ter mediji. 

 

Projekt je namenjen nevladnim organizacijam in posameznikom, ki delujejo v NVO-jih in želijo razvijati 

potenciale in graditi na inovativnih idejah za razvoj nevladnega sektorja v Sloveniji. 

 

Trajanje projekta je od 15.10.2014 do 30.9.2015. Za izvajanje aktivnosti smo pridobili 109.848,25 EUR iz 

Kohezijskih skladov – Evropskega socialnega sklada. 

 

Projekt Grozd nevladnih organizacij gorenjske v partnerstvu gostita SKUP – Skupnost privatnih zavodov in 

Zavod Tri, zavod za trajnostne skupnostne prakse. 

Vse informacije na www.grozd.si. 

 

Program financira Ministrstvo za javno upravo iz Kohezijskih skladov – Evropskega socialnega sklada, 

finančna vrednost programa: 109.848,25 EUR 

 

EXIT - vključevanje in zaposlitev v družbenem podjetništvu 

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

pri iskanju možnosti za vključitev in zaposlitev v družbenem podjetništvu. 

Program v letih 2014 in 2015 ob sofinanciranju iz EEA sredstev izvaja SKUP – skupnost privatnih 

zavodov skupaj s partnerji Sklad05 – ustanova za družbene naložbe in CFI – Citizens Foundation of 

Iceland.  

 

V letu 2014 smo omogočili sodelovane tudi preko e-EXIT aplikacije, ki je namenjena reševanju težav in 

medsebojni podpori med uporabnicami.  
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V programu je leta 2014 sodelovalo 16 materinskih domov in varnih hiš. 

 

Finančna vrednost programa: 60.000 EUR 

 

Mediacija in mirno reševanje sporov 

Po združitvi Instituta Primus in SKUPa Družba za mediacijo in reševanje sporov v okviru SKUP še naprej 

nudi: 

1. osnovna in specializirana nadaljevalna mediacijska usposabljanja 

2. pred-mediacijske in dejavnosti preprečevanja sporov, oceno stanja in analizo tveganj, nevtralno oceno 

spora ter oceno stroškov spora 

3. vodenje mediacijskih postopkov 

4. med-arb ter arb-med postopke 

5. razvoj modelov upravljanja s spori za naročnike, gospodarske družbe, organizacije 

6. organizacijo Dnevov mediacije kot osrednjega mediacijskega dogodka v Sloveniji 

7. brezplačno elektronsko mediacijsko knjižnico in e-učilnico 

 

V letu 2014 smo organizirali 6. dneve mediacij 2014, ki se jih je udeležilo preko 100 udeleženk in 

udeležencev. Sodelovali smo pri usposabljanjih Zdravniške zbornice Slovenije ter Skupnosti zdravstvenih 

zavodov Slovenije. 

V letu 2014 je bil Primož Šporar kot predstavnik Družbe za mediacijo tudi ponovno izvoljen za predsednika 

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 2014 smo nudili pravno pomoč v sodelovanju z različnimi partnerji: 

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

GROZD - gorenjskim nevladnim organizacijam nudimo brezplačno pravno pomoč 

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

pravno pomoč 

SOCIALNA ZBORNICA - socialni zbornici in članom nudimo pravno pomoč 

 

Državni preventivni mehanizem 

SKUP (kot naslednik Instituta Primus) je tudi v letu 2014 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. 
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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 - 5. Dnevi socialne ekonomije z naslovom "SOCIALNO PODJETNIŠTVO - PRVI 

KORAK DO VSEVKLJUČUJOČE DRUŽBE so bili od 22. do 24. oktobra 2014. 

V petih 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. 

 

SKUP je v okviru 5. DSE so-financiral izvedbo 3. natečaja družbenih inovacij v letu 2012, kjer je sodelovalo 12 

prijaviteljev. 

 

Cenejši nakup vozil ter leasing za nevladnike in družbene 

podjetnike 

SKUP je tudi v letu 2014 ponujal cenejši nakup vozil za nevladnike in družbene podjetnike ter možnost 

ugodnega leasing. Omogočali smo cenejši nakup novega vozila katerekoli znamke in sicer v sodelovanju z 

Kreativni najemi d.o.o. in Brez dobička d.o.o. 

  

Obenem smo v sodelovanju z Sparkasse leasing S, Družba za financiranje d.o.o. omogočili financiranje 

vozila pod posebno ugodnimi pogoji (doba financiranja: 5 let, OM: EURIBOR +5%, stroški odobritve: 150 

EUR, polog: po dogovoru, možno tudi 0%, DDV: odlog ali v obrokih). omogočili smo tudi financiranje preko 

leasinga za nakup rabljenega vozila, vendar vozilo po preteku dobe financiranja ne sme biti starejše od 6 

let. 
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Evropsko ekonomsko socialni odbor - EESO 

Še naprej je predstavnik SKUP-a Primož Šporar predstavnik nevladnih organizacij v Ekonomsko socialnem 

odboru EU (EESO). Izvolilo ga je preko 100 nevladnih organizacij, ki jim o svojem delu redno poroča preko 

spletnega portala in v novicah.  

 

Leto 2014 je bilo že namenjeno tudi pripravi na nov mandat (2015-2020), saj je interes SKUP za nadaljevanje 

sodelovanja v EESO. 
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II. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 2014 

1. Pravne podlage in osnovna pojasnila 

Računovodski izkazi SKUP-Skupnost privatnih zavodov (v nadaljevanju: SKUP) za leto 2011 so bili izdelani v 

skladu z Zakonom o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02-1253), s SRS 2006 in med njimi tudi s 

SRS 36-Računovodske rešitve v nepridobitnih organizacijah-pravnih osebah zasebnega prava (Uradni list RS, 

št. 118/05), ki so začeli veljati 01.01.2006 in z Navodilom o predložitvi letnih poročil nepridobitnih organizacij-

pravnih oseb zasebnega prava (Uradni list RS, št. 7/08, 8/09 in 109/10). 

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 2011 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 2011 na podlagi izvedenih 

javnih razpisov prejel namenska sredstva iz državnega proračuna, 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 lastne pridobitne dejavnosti. 

Pridobitno in nepridobitno dejavnost SKUP ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov za 

posamezno vrsto dejavnosti, ki jih vodi na ločenih stroškovnih mestih. 

 

2. Pojasnila k bilanci stanja 

 

2.1. Oprema in nadomestni deli 

SKUP je v letu 2011 za opravljanje svoje dejavnosti  kupil računalnik in ga ovrednotil po metodi nabavne 

vrednosti. Popravek vrednosti opreme je obračunal z uporabo metode enakomernega časovnega 

amortiziranja vod dohodka pravnih oseb. 

 

2.2. Denarna sredstva 

SKUP je imel na svojem poslovnem računu na dan 31.12.2011 sredstva v višini 566,76 EUR, vezanih sredstev 

pa ni imel. 

 

2.3. Kratkoročne terjatve do kupcev 

Na dan 31.12.2011 je SKUP izkazoval neporavnano terjatev za sredstva iz javnega razpisa za dva projekta v 

skupni višini 7.841,78 EUR. 

 

2.4. Kratkoročno odloženi stroški 

SKUP je konec leta 2011 kandidiral na javnem razpisu, na katerem je bil izbran, vendar je do podpisa 

pogodbe prišlo šele v začetku leta 2012. Ker se je projekt začel  izvajati že konec leta 2011, kar je bilo v 



9 

razpisnih pogojih dovoljeno, so se nastali stroški evidentirali na kratkoročno odloženih stroških in bodo v 

letu 2012 preneseni na stroške, ko bodo imeli kritje v namenskih prihodkih iz javnega razpisa. 

 

2.5. Kratkoročne obveznosti do  dobaviteljev 

Na dan 31.12.2011 je imel SKUP neporavnanih obveznosti do dobaviteljev v višini  2.094,25 EUR, katerih 

večina je zapadla v plačilo šele v letu 2012, nekaj manjših povračil stroškov pa je bilo povrnjenih v začetku 

leta 2012 

. 

2.6. Kratkoročne obveznosti iz naslova podjemnih in avtorskih pogodb 

Na dan 31.12.2011 je imel SKUP  neporavnane obveznosti iz treh avtorskih pogodb. Vse bodo poravnane v 

letu 2012, ko Skup imel razpoložljiva denarna sredstva. 

 

 

3. Pojasnila k izkazu poslovnega izida 

 

3.1. Prihodki 

Poslovni prihodki iz sredstev javnih financ so doseženi na podlagi javnega razpisa in se črpajo iz državnega 

proračuna. 

Poslovni prihodki od opravljanja lastne dejavnosti so doseženi predvsem iz naslova prihodkov od prodaje 

storitev. 

Finančne prihodke je SKUP v letu 2011 realiziral v višini 158,34 EUR in se nanašajo na obresti pozitivnega 

stanja sredstev na poslovnem  računu, na prejete donacije in druge prihodke.  

 

3.2. Odhodki 

Stroški materiala vsebujejo stroške raznega pisarniškega materiala, potrebnega za delovanje SKUP-a, 

stroške električne energije in ogrevanja za uporabo prostorov in druge stroške materiala. 

Stroški storitev vsebujejo stroške računovodskih in drugih storitev,  prevoznih storitev, najemnin, bančnih 

storitev, stroške reprezentance,  stroške podjemnih in avtorskih pogodb, stroške telefonskih storitev idr.. 

Stroški amortizacije osnovnih sredstev so obračunani z uporabo metode enakomernega časovnega 

amortiziranja ter najvišjih amortizacijskih stopenj, določenih v zakonu o davku od dohodka pravnih oseb. Pri 

davčnem obračunu amortizacija drobnega inventarja ni upoštevana kot strošek, ker je bila v celoti 

uporabljena že v letu 2010. 

Finančni odhodki se nanašajo na stroške kratkoročnega likvidnostnega posojila pri banki za financiranje 

projekta, pridobljenega v okviru javnega razpisa.  

 

3.3. Poslovni izid 
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V letu 2011 je  SKUP  ustvaril pozitivni izid-presežek prihodkov nad odhodki- v skupni višini 4.623,93 EUR, s 

katerim je pokril presežek odhodkov na prihodki iz leta 2010 v višini  524,00 EUR, tako da znaša končni 

bilančni  presežek prihodkov nad odhodki 2011 4.100,00 EUR.  

Priloge: 

- podatki iz bilance stanja na dan 31.12.2011 

- podatki iz izkaza poslovnega izida 

v obdobju od 1.1. do 31.12.2011 

- izjava 

 

 

 

Izdelava letnega poročila za leto 2015 

 

Poročilo je bilo izdelano v Kranju, dne 26. 2. 2015 

Poročilo je bilo sprejeto na seji sveta dne 30.2.2015 

 

Primož Šporar, direktor 

 


