
FUNDACIJA VINCENCA DRAKSLERJA SKRBI ZA RANLJIVE SKUPINE IN PRISPEVA 

K TRAJNOSTNOSTI 

V starem mestnem jedru Kranja se nahajajo tri zanimive pobude, ki slonijo na trajnostnosti. 

Na Maistrovem trgu lahko obiščete trgovino KrŠtacuna, ki prodaja izdelke iz druge roke. Na 

Slovenskem trgu lahko kupine v Štacuni Rokodelc unikatne izdelke, ki jih izdelujejo tudi 

ranljive skupine. Ko želite, da vam spretne roke popravijo oblačilo, je najbolje, da na 

Glavnem trgu obiščete popravljalnico Kr'Zašij. 

Avtorji: Gal Križman, Matej Tavčar, Annika Friedl, Ajda Bizjak 

Pri projektu Zeleni SIjAj smo raziskali delovanje Fundacije Vincenca Drakslerja. Leta 1999 je 

Vincenc Draksler dobil idejo, da bi pomagal odvisnikom prepovedanih drog ter je predlagal 

tedanjemu županu Kranja, da bi ustanovili verigo second-hand trgovin. Končno je leta 2000 

župan sprejel idejo in nastala je fundacija Vincenca Drakslerja. Danes za delovanje fundacije 

skrbi gospod Gregor Tomše.  

OD KOD IDEJA ZA POMOČ ODVISNIKOM OD PREPOVEDANIH DROG? 

˝Leta 2000, ko je naš soustanovitelj gospod Vincenc Draksler prišel do kranjskega župana 

Mohorja Bogataja in mu ponudil posestvo v Tržiču, kjer imamo zdaj integracijski center in 

delavnice in da bi ga podaril v dober namen. V začetku so hoteli ustanoviti komuno, vendar 

se okoliško prebivalstvo v Tržiču ni strinjalo in so s tem dosegli kompromis, da bi naredili 

integracijski center, ki je namenjen bivšim odvisnikom, da bi spet zaživeli normalno življenje.” 

JE BIL ZAČETEK DELOVANJA USPEŠEN? 

“Problem odvisnosti v Kranju je zelo velik, najprej je bilo potrebno ustanoviti fundacijo in se 

zmeniti na kakšen način bi pomagali in s tem smo sčasoma začeli z obdelavo starih 

predmetov. Celo gospodarsko območje so odvisniki obnovili sami. Od tega je minilo že 10 let 

in je zato postalo lažje.” 

KAKO POTEKA PROCES FINANCIRANJA? 

“Delno se še zmeraj financiramo iz švicarske fundacije, ki jo je ustanovil gospod Vincenc 

Draksler. V zadnjem času se je že v večini financiralo iz prodanih izdelkov tisti del, ki je pa 

donatorski se pa izključno uporablja za nastavitev in bivanje bivših odvisnikov v okolici Tržiča. 

Letno dobimo okoli 40-50 bivših odvisnikov, ki se vključujejo v program financiranja, ki traja 6-

9 mesecev odvisno je od posameznika, saj jih veliko kar hitro obupa, ker ne upoštevajo pravil 



in hiearhije v nasprotju s tem jih pa okoli 40% uspe, kar je za Kranj zelo uspešen rezultat. 

Letno tudi dobimo okoli 40 ton različnih odpadkov, ki ji nato odvisniki predelajo v uporabne 

izdelke.” 

KAKO VIDITE FUNDACIJO/PODJETJE V NASLEDNJIH DESETIH LETIH? 

“Počutim se kot da bi bilo včeraj, ko je gospod Draksler pristopil k županu Kranja in mu 

predlagal idejo o integracijskemu centru tako, da bi se lahko odvisniki začeli priključevati v 

današnji svet. Zdaj upamo, da se bo podjetje nagnilo na boljše, ker bomo zdaj dobili nov 

objekt, kjer bomo nastanili trgovino z oblačili iz druge roke. 10 let je kar veliko število tako, da 

ne morem čisto iskreno odgovoriti kaj se bo zgodilo, upam samo na to, da bo fundacija/podjetje 

delovala čim dlje.” 

Z intervjujem smo izvedeli veliko o delovanju neprofitne fundacije in trgovini z izdelki iz druge 

roke. Zanimiv je tudi potek rehabilitacije bivših odvisnikov, ki traja od 6-9 mesecev, celo morda 

nekaj več, saj je čisto odvisno od osebe, ki se prijavi v program. Spoznali smo, da iz odpadnih 

predmetov bivši odvisniki naredijo veliko uporabnih izdelkov, ki jih gredo potem v prodajajo. 

Na ta način nastane veliko manj odpadkov in uporabni predmeti lahko dobijo nov sijaj in nove 

lastnike. Nam se je celoten koncept zdel zelo zanimiv. Vabljeni, da jih obiščete v strem jedru 

Kranja.  

 

KrŠtacuna skriva veliko zanimivih izdelkov (Foto: B. Božnar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štacuna Rokodelc slovi po kvalitetnih ročno izdelanih predmetih (Foto: A. Bizjak) 

 


