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1.1.1.1.    PREDSTAVITEVPREDSTAVITEVPREDSTAVITEVPREDSTAVITEV    DRUŠTVADRUŠTVADRUŠTVADRUŠTVA     Združenje Center alternativne in avtonomne produkcije – Združenje CAAP je prostovoljno, samostojno in nestrankarsko združenje nepridobitnih organizacij, ki s svojim delovanjem razvijajo alternativne in avtonomne načine zadovoljevanja socialnih, ekonomskih, okoljskih in kulturnih potreb skupnosti.  2.2.2.2.    RAZVOJRAZVOJRAZVOJRAZVOJ    DRUŠTVADRUŠTVADRUŠTVADRUŠTVA     Združenje CAAP je bilo ustanovljeno na ustanovnem zboru 17.10.2011 in na tem zboru je bila za zakonitega zastopnika izvoljena Karolina Babič. Združenje CAAP je bilo vpisano v register društev 4.11.2011.  3.3.3.3.    PREDSTAVITEVPREDSTAVITEVPREDSTAVITEVPREDSTAVITEV    VODSTVAVODSTVAVODSTVAVODSTVA    ININININ    ORGANOVORGANOVORGANOVORGANOV     Predsednik združenja zastopa in predstavlja društvo pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in tujini. Predsednik za svoje delo odgovarja občnemu zboru združenja.  Občni zbor je najvišji organ združenja, ki ga sestavljajo predstavniki vseh članic združenja.   4.4.4.4.    PREDSTAVITEVPREDSTAVITEVPREDSTAVITEVPREDSTAVITEV    DEJAVNOSTIDEJAVNOSTIDEJAVNOSTIDEJAVNOSTI                  Namen in cilji združenja so: Namen in cilji združenja so: 
- raziskovanje, razvoj in promocija alternativnih načinov zadovoljevanja socialnih, ekonomskih, okoljskih in kulturnih potreb skupnosti, 
- raziskovanje, razvoj in promocija socialnega podjetništva, 
- raziskovanje, razvoj in promocija kooperativ/zadrug, 
- podpora razvoju novih socialnih podjetij in kooperativ ter spodbujanje razvoja lokalnih skupnosti, svetovanja na področju družbenih dejavnosti ter podpornih storitev za socialna podjetja, 
- razvoj mladinskih in kulturnih dejavnosti v lokalnem okolju, 
- povezovanje nepridobitnih organizacij s področja nepridobitnega podjetništva, socialnega podjetništva, alternativnih produkcijskih modelov in socialno-kulturnega dela, 
- spodbujanje in razvijanje skupnostnega delovanja, 
- povezovanje mestnega središča s podeželjem, 
- spodbujanje in razvijanje samooskrbnih modelov v urbanem okolju, 
- spodbujanje ustanavljanja in razvoja novih nevladnih organizacij, socialnih podjetij in kooperativ/zadrug na področju alternativnih produkcijskih praks.  Združenje navedene namene in cilje dosega z naslednjimi temeljnimi dejavnostmi: 



- nudi strokovno, organizacijsko, tehnično, razpisno, pravno, ekonomsko, računovodsko in administrativno pomoč nepridobitnim organizacijam in socialnim podjetjem, ki so članice združenja, 
- organizira izobraževanja in usposabljanja za člane združenja, 
- izvaja dejavnosti podjetniškega inkubatorja za področje razvoja socialnih podjetij in kooperativ/zadrug, 
- izvaja dejavnosti organizacije za mlade na področju socialnega podjetništva, razvoja kooperativ/zadrug, izobraževanja, usposabljanja in zaposlovanja mladih, 
- izvaja dejavnosti kulturnih organizacij, 
- organizira strokovne posvete in konference na temo alternativne produkcije, socialnega podjetništva in drugih alternativnih ekonomskih modelov, 
- skrbi za ohranjanje in razvijanje tesnega sodelovanja med člani združenja, 
- upravlja skupne prostore, v katerih člani združenja delno ali v celoti izvajajo svoje dejavnosti, 
- opravlja funkcijo združenja socialnih podjetij, 
- izvaja podporne storitve za socialna podjetja, 
- daje pristojnim organom mnenja in predloge za sprejem predpisov oziroma ukrepov, pomembnih za razvoj alternativne produkcije, ter sodeluje pri njihovi pripravi, če pristojni organ za to zaprosi, 
- zastopa interese alternativne produkcije v širši gospodarski sferi in pred državnimi organi, 
- pripravlja in izvaja raziskovalne in razvojne projekte na področju alternativne ekonomije in socialnega podjetništva.  Temeljne dejavnosti združenja so prvenstveno namenjene članom združenja. Prav tako so lahko namenjene tudi nečlanom združenja, vendar le v obsegu potrebnem za izvajanje osnovnega namena združenja.               Združenje za pridobivanje sredstev za svoje delovanje opravlja tudi pridobitne dejavnosti, ki so             povezane z nameni, cilji in dejavnostmi združenja ter zgolj v obsegu, potrebnem za doseganje namenov in ciljev združenja, in sicer z izvajanjem pridobitne dejavnosti: 
- Prodaja društvenih promocijskih izdelkov (društvene majice, broške, spominki)              G47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom 
- Društveno-založniška dejavnost (društvene brošure, priročniki, revije)             J58.140 Izdajanje revij in druge periodike 
- Posredovanje oglaševalskega prostora za sponzorje društva              M73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora 
- Organiziranje društvenih prireditev, tečajev, delavnic, seminarjev in konferenc N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
- Oddajanje dvorane za enkratne dogodke društvom in drugim organizacijam, oddajanje posameznih delovnih miz v uporabo posameznikom in organizacijam – »desk sharing« storitev            L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
- Svetovanje na področju razvoja socialnega podjetništva in razvoja kooperativ/zadrug ter svetovanje pri pripravah razvojnih dokumentov            M70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje 
- Izvajanje raziskovalnih in razvojnih projektov na področju novih družbenih praks (socialna področja, področja ekologije, področja novih ekonomij ipd.) 



            M72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije, M72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike, M73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja 
- Izvajanje izobraževanj in usposabljanj za potrebe razvoja lokalnega okolja in večanje zaposljivosti ranljivih družbenih skupin            P85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti, P85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje  5.5.5.5.    PREGLEDPREGLEDPREGLEDPREGLED    OPRAVLJENEGAOPRAVLJENEGAOPRAVLJENEGAOPRAVLJENEGA    DELADELADELADELA    VVVV    LETULETULETULETU    2013201320132013     V letu 2013 je bilo v Združenju CAAP včlanjenih 7 organizacij in socialnih podjetij. Fizične osebe niso članice Združenja CAAP.  V letu 2013 je Združenje CAAP nadaljevalo z zastavljenim programom podpore razvoja novih družbenih praks in socialnega podjetništva, ter razširilo svojo dejavnost na področje razvoja zadružništva (podpora razvoju novih zadrug, svetovanje na tem področju, moderiranje skupin za zagon novih zadrug, izobraževanje in uposabljanje s področja zadružništva ipd.). V letu 2013 je Združenje CAAP inkubiralo razvoj nove zadruge Kooperative Peron z.o.o, ki je po ustanovitvi tudi postala članica Združenja CAAP. Združenje je v letu 2013 aktivno sodelovalo pri pripravi razvojnih dokumentov na lokalni in nacionalni ravni ter sodelovalo na številnih konferencah in dogodkih na področju razvoja. Pri svojem delovanju združenje sledi Strategiji ravoja CAAP 2013-2015, ki jo je pripravilo konec leta 2012. 6.6.6.6.    CILJICILJICILJICILJI    ININININ    NJIHOVANJIHOVANJIHOVANJIHOVA    REALIZACIJAREALIZACIJAREALIZACIJAREALIZACIJA     Cilj Združenja CAAP v letu 2013 je bilo ohranitev obstoječih programov združenja in članic ter razvoj novih pogramov in vključevanje novih članic. Združenje CAAP je v letu 2013 zadovoljivo doseglo zastavljene cilje.    Pripravila Karolina Babič, predsednica Združenja CAAP  
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                              Predsednica društva : Karolina Babič 

_______________________________________________________________________________ 

POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM ZA LETO 2013 

V skladu z 2. odstavkom 26. členom Zakona o  Društvih (ZDru-1, Uradni list RS 61/06 z dne 
13.06.2006, v nadaljevanju ZDru-1)  vodi  društvo poslovne knjige po sistemu dvostavnega 
knjigovodstva, prirejenega za njegove potrebe.  

 V skladu z 6. odstavkom 26. člena ZDdru-1 vodi poslovne knjige in sestavlja letno poročilo v 
skladu z računovodskim standardom za društva.  
 
Društvo vrednoti postavke izkazane v bilanci stanja oziroma v izkazu poslovnega izida v skladu s 
Slovenskim računovodskim standardom 33 – Računovodske rešitve v društvih in invalidskih 
organizacijah (Uradni list RS 03/07 z dne 12.01.2007). 

Društvo je v letu 2013 opravljalo  nepridobitno in pridobitno  dejavnost. 

Prihodki v letu 2013 so znašali :                                           78.087,35 od tega:  

Prihodki iz naslova sofinanciranja projektov v znesku:               55.762,81 € 

Donacije iz drugih javnih fundacij in skladov                                 1.112,69 € 

Drugi prihodki (stroški projekta):             7.317,07 € 

Članarine in prispevki članov                                                        3.000,00 € 

Prihodki od prodaje storitev (pridobitni prihodki)                          3.104,86 € 

Finančni prihodki obresti po danem posojilu                                     12,42 € 

Prihodki iz naslova sofinanciranja javnih del                                7.377,50 € 

Prihodki iz naslova donacij pravnih oseb                                         400,00 € 

 

Odhodki v letu 2013 so znašali                                              106.483,68 od tega 

Stroški materiala               15.539,35 € 

Stroški storitev              81.988,42 € 



Stroški plač                                                                                     7.871,98 € 

Drugi stroški                                                                                    1.081,48 € 

Odhodki za zamudne obresti                                                                 2,45 € 

Presežek odhodkov  za leto 2013 znaša         28.396,33 € 

Presežek odhodkov  za leto 2013 društvo prenese v postavko društveni sklad in presežek 
odhodkov pokriva iz presežka prihodkov preteklega leta.  

Društvo vodi amortizacijo za osnovna sredstva po predpisanih in priznanih amortizacijskih stopnjah: 

Oprema 20% za leto 2013 

Račun. oprema  50% 

Druga vlaganja 10%  

Društvo je v letu 2011 pričelo tudi vlaganjem v tuja osnovna sredstva kar izkazuje v razredu 002. 

Oblikovane ima dolgoročne rezervacije za prejete donacije iz naslova pridobitve sredstev za 
nabavo opredmetenih osnovnih sredstev, ki jih je društvo nabavilo v letu 2011 (december) in v letu 
2012. Društvo je tako strošek amortizacije v letu 2013 preneslo v breme rezervacij.  

Društvo je v letu 2013 oblikovalo aktivne časovne razmejitve v skupni višini 8.357,88 € za stroške 
projektov v letu 2014. To so projekti: 

- Stanovanjska kooperativa v višini 4.957,88€, ki predstavlja stroške priprave idejnih 
zasnov,projektne dokumentacije. 

- Urbani vrtovi v višini 1.900,00 €, ki predstavlja stroške priprave urbanistične zasnove 

- Projekt LIFE PLUS v višini 1.500,00 €, ki predstavlja stroške priprave strokovnih vsebin in 
načrtov pri prijavi na razpis LIFE PLUS.  

Društvo v letu 2013 nima  zalog materiala ali blaga.  

 

V Slovenski Bistrici, 19.03.2014 

Oseba odgovorna za sestavo pojasnil in bilanc:   Predsednica  društva: 

Pušnjak Anka                  Karolina Babič  
 


