
POJASNILA 
K LETNIM RAČUNOVODSKIM IZKAZOM ZA POSLOVNO LETO 2018 

 
 
I. Predstavitev društva 

 
Društvo:  ZDRUŽENJE CENTER ALTERNATIVNE IN AVTONOMNE PRODUKCIJE,  
   SOCIALNO PODJETJE  
Sedež:   Tkalski prehod 04, 2000 MARIBOR 

Matična številka:   4037235000 

 

Davčna številka:   33491259 
Vrsta dejavnosti: 94.120 – Dejavnost strokovnih združenj  
Poslovno leto je enako koledarskemu letu. 
Davčno leto za davek od dohodkov pravnih oseb (DDPO) je enako koledarskemu letu. Društvo je 
ustanovljeno v skladu z Zakonom o društvih in deluje v skladu z 1. do 3. členom  Zakona o društvih. 
Opravlja nepridobitno dejavnost: razvijajo alternativne in avtonomne načine zadovoljevanja 
socialnih, ekonomskih, okoljskih in kulturnih potreb skupnosti.  Društvo v okviru socialnega 
podjetništva opravlja pridobitno dejavnost. 
 
II. Splošno o letnem poročilu 
 
Društvo je v letu 2018 poslovne knjige vodilo v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah- ZGD-1 in 
Slovenskimi računovodskimi standardi (2016), upoštevajoč dodatno  še standard SRS 33 – 
Računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah. 
 
Poslovno leto društva je enako koledarskemu letu. 
 
Društvo je pred sestavitvijo letnih računovodskih izkazov preverilo ujemanje poslovnih knjigah 
izkazanih aktivnih in pasivnih postavk z dejanskim stanjem. Preveritev je bila opravljena po 
posameznih postavkah na bilančno presečni dan 31. december 2018. 
 
Društvo na podlagi podatkov, izkazanih v poslovnih knjigah, in popisa na koncu obračunskega 
obdobja sestavi letno računovodsko poročilo in skladno z drugim odstavkom 60. člena ZGD-1  
obsegu: 

• bilanca stanja,  

• izkaz poslovnega izida, in 

• prilogo k izkazu poslovnega izida s pojasnili, ki prikazuje obseg pridobitne dejavnosti društva v 
obračunskem obdobju  

• poročilo o poslovanju po 26. Členu Zakona o društvih  

 



 
Nadzorni organ društva  izjavlja: 

• letno poročilo društva za leto 2018 je sestavljeno v skladu z ZGD-1 in Slovenskimi 
računovodskimi standardi (2016) in jasno in pregledno izkazuje resničen in pošten prikaz 
premoženja in obveznosti društva, njenega finančnega položaja ter poslovnega izida, 

• nadzorni organ društva je letno poročilo za leto 2018 in njegove sestavne dele odobrilo in 
podpisalo z dnevom predložitve na AJPES (Agencija Republike Slovenije za javnopravne 
evidence in storitve). 

 
 

III. Prihodki in odhodki društva v letu 2018 

Prihodki v letu 2018  so znašali  152.744,09 €  od tega:  

Prihodki iz naslova članarin in prispevkov članov                 223,45 € 

Prihodki iz naslova donacije dohodnine fizičnih oseb             3.350,00 € 

Prihodki iz naslova dotacij iz proračunskih in drugih javnih sredstev        120.879,81 €  

Prihodki iz naslova dotacij iz drugih fundacij, skladov in ustanov              3.764,16 € 

Prihodki iz naslova opravljanja dejavnosti (socialno podjetništvo)           23.516,67 € 

Drugi prihodki iz dejavnosti – društvo                   1.010,00 € 

     

 

Odhodki v letu 2018 so znašali 146.794,07 € od tega 

Stroški materiala                 3.484,52 € 

Stroški storitev                            59.818,58 € 

Stroški amortizacije                 1.886,94 € 

Stroški plač zaposlenim               76.109,96 € 

Drugi stroški           236,12 € 



Finančni odhodki za obresti po prejetih kratkoročnih posojilih           2.436,97 € 

Drugi finančni odhodki            4,58 € 

Prevrednotovalni poslovni odhodki                2.728,33 € 

Drugi odhodki                       88,07 €                               

          

Presežek prihodkov  za leto 2018 znaša                         5.950,02 € 

  

 
IV.  Razporeditev presežka  odhodkov leta 2018 
 
Društvo presežek prihodkov  v višini 2.187,78 €  prenese v del čistega dobička za določen namen 

del presežka prihodkov v višini 3.532,58 pa v postavko nerazporejeni čisti presežek 
prihodkov. 

 
 
V. 1 Sprejete računovodske usmeritve  
 
Splošno pravilo vrednotenja 
Društvo upošteva načelo izvirne vrednosti, to je začetnega merjenja po nakupni ceni ali 
proizvajalnih stroških, kot je določeno s slovenskimi računovodskimi standardi. 
 
Opredmetena osnovna sredstva 
Društvo za merjenje po pripoznanju uporablja model nabavne vrednosti (spremljanje sredstva po 
nabavni vrednosti zmanjšani za amortizacijski popravek vrednosti in nabrano izgubo zaradi 
oslabitve) 
 
Društvo spremeni računovodsko usmeritev in stvari drobnega inventarja (orodje, naprave in druga 
oprema ter ločljiva embalaža in podobne stvari) z dobo koristnosti več kot leto dni, katerih 
posamična nabavna vrednost po dobaviteljevem obračunu ne presega 500 evrov, razporedi med 
(obravnava kot) material in ob začetku uporabe takoj (v celoti) razporedi med osnovna sredstva v 
skladu z izvajanjem projektov. 
 
Zaloge materiala 
Društvo ob koncu obračunskega obdobja ne izkazuje  zalog materiala ali blaga.  
 



Amortizacija    
Društvo za izračun amortizacije uporablja metodo enakomernega časovnega amortiziranja.  
 
Društvo ne meri OOS po revalorizacijskih zneskih (uporablja model nabavne vrednosti). 
V obračunskem obdobju leta 2018 društvo  ima evidentirana  osnovna sredstva.  
 
V.2 Preglednica prihodkov in odhodkov (stroškov) socialnega podjetja  
 
 
PRIHODKI SOCIALNEGA PODJETJA  
 

 

 Znesek 

v € s centi 

Prihodki iz naslova prodaje storitev 19.866,92 

Prihodki iz naslova prodaje trgovskega blaga EU 0,00 

Drugi prihodki 3.649,75 

Prihodki iz naslova prejetih državnih podpor –  OS 0,00 

Prihodki iz naslova vplačanih članarin za tekoče leto 0,00 

Prihodki iz naslova prejetih subvencij (zaposlitve) 0,00 

Prihodki iz naslova prejetih državnih podpor   0,00 

Prihodki iz naslova prejetih proračunskih sredstev   0,00 

Prihodki iz naslova izravnav, odpisov 30,00 

Prihodki iz naslova sofinanciranja javnih del  0,00 

 

 
ODHODKI in STROŠKI SOCIALNEGA PODJETJA  
 

 Znesek 

v € s centi 

Stroški materiala 3.417,75 

Stroški storitev 13.268,94 

Strošek amortizacije osnovnih sredstev 1.673,51 

Stroški dela  0,00 

Drugi stroški 236,12 

Finančni odhodki za obresti 0,00 



Drugi finančni odhodki 4,58 

 
 
 
 
 
 
 
V.3 Preglednica gibanja in stanja prejetih spodbud iz javnih sredstev po Zakonu o socialnem podjetništvu  

- druge državne podpore  
 
 

1. Prejete državna podpora – projekt SocioLab- NAMENSKA JAVNA SREDSTVA: 
Zagotovitev povezanega in celovitega ekosistema za podporo razvoju socialnega podjetništva  
Pogodba:  štev. C2611-18-394102 v znesku 163.665,29 Eur 
 

 

Vrsta  Znesek  

   
 

Povečanja v obračunskem obdobju  163.665,29 

Zmanjšanje v obračunskem 
obdobju  

 0,00 

Poraba v obračunskem obdobju po 
namenih  

 26.386,70 

Končno stanje v obračunskem 
obdobju  

 137.278,59 

 
 
 

1. Prejete državna podpora – projekt Ecool Tour  NAMENSKA JAVNA SREDSTVA: 
Aktiviranje naravnih in kulturnih potencialov območja za trajnostno skupno upravljanje  
Pogodba:  štev. SLO-HR81 v znesku 204.095,00 Eur 
 

 

Vrsta  Znesek  

 Začetno stanje   167.950,24 

Povečanja v obračunskem obdobju  0,00 

Zmanjšanje v obračunskem 
obdobju  

 0,00 

Poraba v obračunskem obdobju po 
namenih  

 94.493,11 



Končno stanje v obračunskem 
obdobju  

 73.457,13 

 
 
 
 
 
V.4 Prikaz razporeditve dobička po posameznih namenih 
 
Za leto 2018 je društvo  ugotovilo čisti dobiček  iz poslovanja v višini 5.720,36 Eur. 
 
Društvo je pri razporejanju čistega dobička  upoštevalo  SRS 33 in Zakon o društvih.  
 
 
V.5 Razporeditev dobička po posameznih namenih  
 
Društvo zaradi pokrivanja  čiste izgube preteklega obdobja ne vrši razporeditve dobička po posameznih 
namenih.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POSLOVNO POROČILO DRUŠTVA  

 

Združenje CAAP, so.p. 

za leto 2018 

 
 
 
 
 
Pripravila predsednica društva: Karolina Babič 
V Mariboru, marec 2019 
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1. PREDSTAVITEV DRUŠTVA 

 
Združenje Center alternativne in avtonomne produkcije, socialno podjetje – Združenje CAAP, so.p. je 
prostovoljno, samostojno in nestrankarsko združenje nepridobitnih organizacij ter fizičnih oseb 
strokovnjakov, ki s svojim delovanjem razvijajo alternativne in avtonomne načine zadovoljevanja socialnih, 
ekonomskih, okoljskih in kulturnih potreb skupnosti. 
 

2. RAZVOJ DRUŠTVA 

 
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. 
 
28.5.2014 je Združenje CAAP pridobilo status socialnega podjetja, so.p. 
29.5.2014 je bilo Združenje CAAP vpisano v register društev, ki delujejo v javnem interesu pri Ministrstvu za 
notranje zadeve. 
 

3. PREDSTAVITEV VODSTVA IN ORGANOV 

 
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. Predsednik zastopa društvo 
samostojno in neomejeno. 
 
Poleg predsednika je poslovodna oseba združenja tudi sekretar združenja, ki društvo zastopa samostojno in 
omejeno (omejiteve zastopanja so opredeljene v statutu društva). Sekretar združenja za svoje delo 
odgovarja občnemu zboru društva. 
 
Predsednik združenja je hkrati poslovodna oseba socialnega podjetja. 
 
Občni zbor je najvišji organ združenja, ki ga sestavljajo predstavniki vseh članic združenja.  
 

4. PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI 

 
Združenje Center alternativne in avtonomne produkcije, socialno podjetje (Združenje CAAP, so.p.) je 
povezovalna organizacija s poslanstvom razvoja lokalnega okolja po modelu oživljanja družbenih procesov. 
CAAP je podporno okolje za razvoj socialne ekonomije in družbenih inovacij ter s tem za krepitev 
samoorganizacije in polnomočenja skupnosti. Svoje poslanstvo organizacija udejanja skozi tri ključne 
aktivnosti, prvič, z moderiranjem in facilitiranjem družbenih procesov v smeri razvoja družbeno inovativnih 
praks, produktov in podjetij. Drugič, z raziskovanjem, izobraževanjem, usposabljanjem in svetovanjem na 
področju alternativnih ekonomij s poudarkom na zadružništvu in družbenem inoviranju. In tretjič, v okviru 
programskega so-upravljanja Tkalke kot skupnostnega razvojnega centra in prostora sodelanja (coworking). 
 
 



Namen in cilji združenja so: 
- raziskovanje, razvoj in promocija socialne ekonomije in družbenega inoviranja, 
- raziskovanje, razvoj in promocija kooperativ/zadrug, 
- 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, 
- podpora razvoju podjetniške skupnosti in coworking aktivnosti (zagotavljanje coworking 
prostora/prostora sodelanja), 
- podpora razvoju družbenih procesov s tehnikami fasilitiranja in moderiranja, 
- razvoj mladinskih in kulturnih dejavnosti v lokalnem okolju, 
- povezovanje nepridobitnih organizacij s področja nepridobitnega podjetništva, socialnega 
podjetništva, alternativnih produkcijskih modelov, socialno-kulturnega dela in zadružništva, 
- spodbujanje in razvijanje skupnostnega delovanja, 
- povezovanje mestnega središča s podeželjem, 
- spodbujanje in razvijanje samooskrbnih modelov v urbanem okolju in na podeželju, 
- spodbujanje ustanavljanja in razvoja novih nevladnih organizacij, socialnih podjetij in 
kooperativ/zadrug, 
- spodbujanje ustvarjanja novih trajnih in zelenih delovnih mest. 
 
Poleg tega je namen in cilj združenja opravljanje socialno podjetniške dejavnosti:  
- na področju spodbujanja razvoja lokalnih skupnosti;  
- na področju podpornih storitev za socialna podjetja. 
 
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 coworking prostora/prostora sodelanja, 
- izvajanje aktivnosti za razvoj podjetniške skupnosti, 
- 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 svoje dejavnosti opravljajo člani združenja in druge organizacije s 
področja združenja,  
- 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 

- Posredovanje oglaševalskega prostora za sponzorje društva  
            M73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora 

- 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 

 
Dejavnosti iz prejšnjega odstavka združenje opravlja kot pridobitne dejavnosti, in sicer le v obsegu, 
potrebnem za uresničevanje namena in ciljev združenja, oziroma v obsegu potrebnem za opravljanje 



nepridobitne dejavnosti. Združenje mora prihodke, ki jih ustvari z izvajanjem pridobitne dejavnosti, v celoti 
porabiti za doseganje namenov in ciljev združenja, v skladu s statutom združenja. 
 
Poleg tega združenje kot socialno podjetje opravlja naslednje socialno podjetniške dejavnosti v skladu z 
Uredbo o določitvi dejavnosti socialnega podjetništva: 
socialno podjetniške dejavnosti na področju spodbujanja razvoja lokalnih skupnosti ter na področju 
podpornih storitev za socialna podjetja: 

- Izdajanje strokovnih publikacij s področja socialnega podjetništva, zadružništva in novih družbenih 
praks, ki so namenjene spodbujanju razvoja lokalnih skupnosti ter podpori razvoju socialnega 
podjetnštva.  
58.110 izdajanje knjig, 58.130 izdajanje časopisov, 58.140 izdajanje revij in druge periodike, 58.190 
drugo založništvo      

- Izvajanje dejavnosti povezovanja, mreženja, informiranja in promocije, ki so namenje spodbujanju 
razvoja lokalnih skupnosti ter podpori razvoju socialnega podjetništva. 
63.110 obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti, 63.990 drugo 
informiranje, 70.210 dejavnost stikov z javnostjo, 82.990 drugje nerazvrščene spremljajoče 
dejavnosti za poslovanje 

- Pravne in računovodske storitve kot podporne storitve socialnim podjetjem. 
69.103 druge pravne dejavnosti, 69.200 računovodske, knjigovodske in  
revizijske dejavnosti; davčno svetovanje   

- Strokovno svetovanje in raziskovanje na področju razvoja socialnega podjetništva, zadružništva in 
novih družbenih praks, ki so namenje spodbujanju razvoja lokalnih skupnosti in podpori razvoju 
socialnega podjetništva. 
70.220 drugo podjetniško in poslovno svetovanje, 73.200 raziskovanje trga in  
javnega mnenja, 74.900 drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti 

- Izobraževanje in usposabljanje na področju socialnega podjetništva, zadružništva in novih družbenih 
praks, ki je namenjeno spodbujanju razvoja lokalnih skupnosti in podpori razvoju socialnega 
podjetništva. 
85.590 drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, 

              85.600 pomožne dejavnosti za izobraževanje   
                                                   

5. PREGLED OPRAVLJENEGA DELA V LETU 2018 

 
V letu 2018 je bilo v Združenju CAAP, so.p. včlanjenih 7 organizacij (zadrug, socialnih podjetij in nevladnih 
organizacij) ter 4 fizične osebe (strokovnjaki s področja socialne ekonomije). 
 
V letu 2018 je Združenje CAAP, so.p. nadaljevalo z zastavljenim programom podpore razvoja novih 
družbenih praks, socialnega podjetništva in razvoja zadružništva (podpora razvoju novih zadrug, svetovanje 
na tem področju, moderiranje skupin za zagon novih zadrug, izobraževanje in uposabljanje s področja 
zadružništva ipd.). 
 
 
 



TABELA: CAAP v letu 2018 v številkah: 
 
Število članic Združenja CAAP, so.p.  
(pravne osebe in fizične osebe) 

7 članic pravnih oseb (društev, 
socialnih podjetij in zadrug, ki 
povezujejo skupno več sto 
članov in zaposlujejo več deset 
zaposlenih) 
4 članice fizične osebe 

Število zaposlenih v krovni organizaciji Združenje CAAP, so.p. 
(5 zaposlenih sodelavcev: 1 polni čas, 3 polovični čas, 1 60 % čas) 

5 sodelavcev 

Število vključenih prostovoljcev 1 prostovoljka 

Število drugih dnevnih uporabnikov CAAP prostorov cca. 20 dnevnih uporabnikov 

Število izobraževanj, usposabljanj o zadružništvu, družbenem inoviranju, 
socialnem podjetništvu, coworkingu  

cca. 50 delavnic oz. 
izobraževanj 

Urejanje: 
 2 twitter računa: 
@CaapMaribor 
@TkalkaSi 
Urejane informativno-izobraževalne facebook strani: 
https://www.facebook.com/centercaap 
https://www.facebook.com/zadruznistvo 
https://sl-si.facebook.com/stanovanjskakooperativa 
https://www.facebook.com/tkalka.weaver 

2 twitter računa urejana 
 
4 facebook strani urejane 

Založniško-promocijska dejavnost: 
- priprava spletne strani www.ecooltour.eu 
- izdaja zloženke Ecooltour 
- sodelovanje pri dveh zbornikih (ČKZ in Združimo se) 

1 spletna stran 
1 zloženka 
2 zbornika (sodelovanje) 

Število izvedenih srečanj interesnih skupin z namenom povezovanja 
interesentov za razvoj novih so.p. podjemov, s poudarkom na fasilitiranju 
skupin v procesu ustanavljanja novih zadrug 

spremljanje 3 novih zadrug in 
socialnih podjetij,  
20 strukturiranih delovnih 
interesnih srečanj 

Število ur izvedenih individualnih svetovalnih ur in mentorstva 120 ur 

Število odprtih svetovalnih ur, ki so namenjene notranjim uporabnikom 
CAAP-a in Tkalke, ki potrebujejo krajša svetovanja brez predhodno 
dogovorjenega termina 

cca. 100 ur  
(povprečno 2 ure na teden) 

Število individualnih svetovalnih ur s področja zadružništva 40 ur 

CAAP je nudil strokovno podporo organizacijam oziroma 
socialnopodjetniškim podjemom in podjetniškim iniciativam pri: pripravah in 
spremembah aktov o ustanovitvi, pripravi in spremembah notranjih aktov, 
pridobivanju statusov so.p. in v javnem interesu, ustanovitvenih postopkih, 
spremljajočih aktivnostih ustanovitve organizacij in statusnih spremembah, 
preverjanju poslovnih idej, pridobivanju materialnih in finančnih virov 
(prijave na razpise, pridobivanje prostorov ipd.), povezovanju, mreženju, 
promociji 

30 spremljanih in strokovno 
podprtih organizacij, 
socialnopodjetniških podjemov 
oziroma podjetniških iniciativ in 
zadrug 

CAAP nudi prostorsko in organizacijsko podporo delovanju »fabrication 
laboratory« – KreatorLab v kletnih prostorih Tkalke, ki ga upravlja Zavod 
Citilab Maribor 

Podpora fablab-u KreatorLab 

Obeležitev Mednarodnega dneva zadružništva – vsako leto prvo soboto v 
mesecu juliju (International Coops Day) 

Obeležitev mednarodnega 
dneva zadružništva – 1. sobota 
v mesecu juliju 2018 



Izvedena mednarodna konferenca o socialnih zadrugah (v sodelovanju s 
CECOP-Cicopa Europe) na temo PHS (25.januar 2018) 
Izvedena 2- dnevna mednarodna konferenca o zadružništvu Združimo se! 
(sodelovanje pri izvedbi) (6.-7. september 2018) 

2 mednarodna konferenca  

Info-točka: dnevno odprta informacijska točka za področje socialnega 
podjetništva, zadružništva, družbenega inoviranja in coworking souporabe 
prostorov 

od ponedeljka do petka od 8.00 
do 16.00 ure (v pisarni CAAP) 

CAAP je v Tkalki v letu 2018 koordiniral skupnostne prostore za fab-lab 
delavnico ter trgovino zadruge Dobrina ter prostore za skladišče na Gorkega 
34 

upravljanje prostorov za 
delavnice in trgovino in 
skladišče 

Sodelovanje pri pripravi strokovnih dokumentov: 
- analiza socialne zadruge – R2G Right to grow (mednarodno naročilo) 
- Aplikativna analiza na področju sociane ekonomije v Republiki Sloveniji 
(naročnik MGRT) – nadaljevanje iz 2017 
- priprava strokovnih besedil, sourednikovanje in priprava vizualnih gradiv za 
tematsko številko Časopisa za kritiko znanosti – ČKZ na temo »Solidarsnostne 
ekonomije« - nadaljevanje iz 2017 
- izvajanje usposabljanja in priprava gradiv za izobraževanje mladih v projektu 
Združimo se! (naročnik Zavod Pekarna magdalenske mreže) – nadaljevanje iz 
2017 
- strokovno sodelovanje pri projektu na področju družbenega inoviranja 
mladih (naročnik Fundacija Prizma) – nadaljevanje iz 2017 
- strokovno sodelovanje pri projektu na področju socialne ekonomije 
(naročnik Fundacija Prizma) – nadaljevanje iz 2017 
- analiza področja »osebne in gospodinjske storitve v RS – PHS« (naročnik 
CECOP-CICOPA Europe, za projekt PHS) – nadaljevanje iz 2017 
- analiza in priprava gradiv v okviru projekta Sociolab 

8 strokovnih 
nalog/dokumentov/analiz 

CAAP je v letu 2018 pričel z izvajanjem večjega tri in pol letnega projekta 
regijskega projekta SocioLab na področju socialne ekonomije, ter nadaljeval z 
izvajanjem dvoletnega mednarodnega čezmejnega SI-HR projekta ECooL-Tour 
na področju razvoja turizma. 

1 regijski projekt 
1 mednarodni projekt 

 

6. STATUS DRUŠTVA, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU 

 
Združenje CAAP, so.p. je 29.5.2014 pridobilo status društva, ki deluje v javnem interesu. Status društva, ki 
deluje v javnem interesu, je združenju podelilo Ministrstvo za notranje zadeve.  Združenje si je tudi v letu 
2017 prizadevalo, da s svojimi aktivnostmi presega interese svojih članov ter torej v skladu s statusom 
društva, ki deluje v javnem interesu, poleg svojim članom zavzeto nudi podporo tudi drugim socialnim 
podjetjem, zadrugam in iniciativam, ki delujejo na področju združenja, a niso člani združenja.  
 
Letno poročilo s finančnim poročilom in razširjenim vsebinskim poročilom je zato združenje pred koncem 
meseca marca 2019 posredovalo tudi na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 
Ljubljana (gospa Alenka Komljanec).  
 

7. STATUS SOCIALNEGA PODJETJA – SO.P. 

 



Združenje je 28.5.2014 pridobilo status socialnega podjetja – so.p.  
Združenje kot socialno podjetje opravljanja naslednje socialnopodjetniške dejavnosti:  
- na področju spodbujanja razvoja lokalnih skupnosti;  
- na področju podpornih storitev za socialna podjetja. 
Za dejavnosti, ki jih združenje opravlja kot socialnopodjetniške dejavnosti, združenje v skladu z Zakonom o 
socialnem podjetništvu ločeno vodi podatke o prihodkih in odhodkih ter v skladu s sprejetim računovodskim 
standardom za socialna podjetja. 
 

8. CILJI IN NJIHOVA REALIZACIJA 

 
Cilj Združenja CAAP, so.p. v letu 2018 je bilo ohranitev obstoječih programov združenja in članic ter razvoj 
novih pogramov in vključevanje novih članic. Združenje CAAP, so.p. je v letu 2018 zadovoljivo doseglo 
zastavljene cilje. 
 
Pripravila Karolina Babič, predsednica Združenja CAAP, so.p. 

                                                                                                                          
 


