
Podatki so v EUR s centi

KULTURNO OKOLJSKO DRUŠTVO PAZI!PARK

Cesta 27. aprila 1

1000 Ljubljana

Matična številka: 4071930000

Bilanca stanja na dan 31.12.2016

2016 2015

SREDSTVA 2.363,90 608,00

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 0,00 0,00

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 0,00 0,00

1. Neopredmetena sredstva 0,00 0,00

2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 0,00 0,00

II. Opredmetena osnovna sredstva 0,00 0,00

III. Naložbene nepremičnine 0,00 0,00

IV. Dolgoročne finančne naložbe 0,00 0,00

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 0,00 0,00

2. Dolgoročna posojila 0,00 0,00

V. Dolgoročne poslovne terjatve 0,00 0,00

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 2.363,90 608,00

I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 0,00 0,00

II. Zaloge 0,00 0,00

III. Kratkoročne finančne naložbe 0,00 0,00

1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 0,00 0,00

2. Kratkoročna posojila 0,00 0,00

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 0,00 160,00

V. Denarna sredstva 2.363,90 448,00

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0,00 0,00

Zunajbilančna sredstva 0,00 0,00

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 2.363,90 608,00

A. SKLAD (-1.053,04) (-69,00)

I. Društveni sklad (-1.053,04) (-69,00)

II. Revalorizacijske rezerve 0,00 0,00
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III. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti 0,00 0,00

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0,00 0,00

1. Rezervacije 0,00 0,00

2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 0,00 0,00

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 0,00 0,00

I. Dolgoročne finančne obveznosti 0,00 0,00

II. Dolgoročne poslovne obveznosti 0,00 0,00

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 3.416,94 0,00

I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 0,00 0,00

II. Kratkoročne finančne obveznosti 0,00 0,00

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 3.416,94 0,00

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0,00 677,00

Zunajbilančne obveznosti 0,00 0,00

Izkaz poslovnega izida v obdobju od 1.1. do 31.12.2016

2016 2015

1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 6.565,50 3.007,00

2. SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

0,00 0,00

3. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE 0,00 0,00

4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 4.798,96 84,00

5. Stroški blaga, materiala in storitev 12.312,34 3.149,00

a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega
materiala

1.546,01 21,00

b) Stroški storitev 10.766,33 3.128,00

6. Stroški dela 0,00 0,00

a) Stroški plač 0,00 0,00

b) Stroški pokojninskih zavarovanj 0,00 0,00

c) Stroški drugih socialnih zavarovanj 0,00 0,00

č) Drugi stroški dela 0,00 0,00

7. Odpisi vrednosti 0,00 0,00

a) Amortizacija 0,00 0,00
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b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in
opredmetenih osnovnih sredstvih

0,00 0,00

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 0,00 0,00

8. Drugi poslovni odhodki 36,00 0,00

9. Finančni prihodki iz deležev 0,00 0,00

10. Finančni prihodki iz danih posojil 0,00 0,00

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 0,00 0,00

12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 0,00 0,00

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 0,00 0,00

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 0,00 0,00

15. DRUGI PRIHODKI 0,00 0,00

16. DRUGI ODHODKI 0,01 20,00

17. Davek od dohodkov 0,00 0,00

18. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 0,00 0,00

19. ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 983,89 78,00

20. Kritje odhodkov obravnavanega obračunskega obdobja iz presežka
prihodkov iz prejšnjih obračunskih obdobij

0,00 0,00

21. POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA PODLAGI DELOVNIH UR V
OBRAČUNSKEM OBDOBJU

0,00 0,00

Dodatni podatki k izkazu poslovnega izida v obdobju od 1.1. do 31.12.2016

SKUPAJ

OD TEGA: iz
opravljanja pridobitne

dejavnosti

2016 2015 2016 2015

1. Prihodki od dejavnosti 11.364,46 3.091,00 11.280,46 3.007,00

a) dotacije iz Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih
organizacij v Republiki Sloveniji

0,00 0,00 0,00 0,00

b) dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev 4.714,96 0,00 4.714,96 0,00

c) dotacije iz drugih fundacij, skladov in ustanov 0,00 0,00 0,00 0,00

č) donacije drugih pravnih in fizičnih oseb 0,00 0,00 0,00 0,00

d) prispevki uporabnikov posebnih socialnih programov 0,00 0,00 0,00 0,00

e) članarine in prispevki članov 84,00 84,00 0,00 0,00

f) prihodki od prodaje proizvodov in storitev 6.565,50 3.007,00 6.565,50 3.007,00
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SKUPAJ

OD TEGA: iz
opravljanja pridobitne

dejavnosti

2016 2015 2016 2015

g) prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala 0,00 0,00 0,00 0,00

h) ostali prihodki od dejavnosti 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Dotacije drugim društvom in drugim pravnim osebam 0,00 0,00 0,00 0,00

Pojasnila k izkazom in poslovno poročilo

V skladu s 26. členom Zakona o društvih podajamo k Računovodskim izkazom za leto 2016 naslednja pojasnila: 1/
Društvo zagotavlja podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju v skladu s SRS, po potrebi pa tudi v
skladu s splošnimi standardi. 2/ Društvo vodi knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva. 3/ Podatke o materialnem

in finančnem poslovanju pridobitne dejavnosti društvo vodi in izkazuje ločeno. 4/ Društvo je imelo v letu 2016
naslednje prihodke: -prihodki od storitev 6.565,50 -prihodki od dotacij 4.714,96 -članarine 84,00 4/ Društvo je imelo v
letu 2016 presežek odhodkov nad prihodki v znesku 983,89. 5/ Društvo ni zavezano k reviziji računovodskih izkazov. 6/
Pojasnila pomembnejših postavk v računovodskih izkazih: -zalog v letu 2016 društvo ni imelo; -dvomljivih poslovnih
terjatev društvo nima; -kratkoročne poslovne terjatve in obveznosti so usklajene na dan 31.12.2016; -vse postavke v
bilanci stanja so bile popisane in obravnavane na organih društva.

Poslovno poročilo za leto 2016 Kulturno okoljsko društvo Pazi!park je v letu 2016 izvedlo naslednje aktivnosti:
1.Oblikovanje publikacij za Botanični vrt Univerze v Ljubljani Društvo je v letu 2016 nadaljevalo sodelovanje z
Botaničnim vrtom Univerze v Ljubljani, za katerega je oblikovalo dve miniaturni publikaciji, Telohi in Zvončki, proti
koncu leta pa še občirnejši publikaciji o Fleischmanu, vodji Botaničnega vrta v Ljubljani ter o Cvetnih formulah,
avtorja prof. Jožeta Bavcona in sodelavcev. 2.Zgodbe dreves, ki niso le za les V sklopu projekta smo zasnovali sprehod

po poti zavarovanih dreves v središču mesta Ljubljane. V sodelovanju z ZRSVN smo pridobili relevantne podatke o
posameznem drevesu ter pripravili poučno zloženko, v kateri smo predstavili kaj naravne vrednote sploh so, katera
drevesa v središču so zavarovana in zakaj. V sodelovanju z ZRSVN smo organizirali voden sprehod po poti, v
sodelovanju z KD Pripovedovalski variete pa delavnico za otroke na temo dreves. Udeležence smo preko sprehoda

izobrazili o pomenu varstva narave in naravnih vrednot, o pomenu mestnih dreves za mestni prostor in njegove

prebivalce, o ukrepih za izboljšanje rastnih pogojev mestnega drevja ter varstvu in zaščiti mestnih dreves. Dogodkov
se je udeležilo več kot 20 udeležencev. Projekt je sofinancirala Mestna občina Ljubljana, Oddelek za varstvo okolja.
3.Izvedba delavnice Pazi! Kamera na toboganu Člani društva so v sodelovanju z Bela Filmom in AB Štrukelj izvedli
sklop delavnic na treh osnovnih šolah z učenci prve triade. Delavnice so bile uspešno izvedene. Za posamezne šole
so skupaj z otroci pripravili kratke filmčke o ureditvi igrišč. 4.Izvedba delavnic na terasi Gimnazije Jožeta Plečnika V
letu 2016 je društvo Pazi!park nadaljevalo sodelovanje z Gimnazijo Jožeta Plečnika Ljubljana, kjer smo skupaj z
dijaki pripravili zasaditveni načrt za ozelenitev Velike terase. Pred oblikovanjem načrta smo na predavanju predstavili
krajinsko arhitekturo in področja delovanja, ki jih stroka pokriva. Za tem, ko je vodstvo šole potrdilo zasaditveni načrt,
smo pričeli z izvedbenimi delavnicami, na katerih smo skupaj z dijaki polnili korita za rastline in razpeljali namakalni
sistem. Mala terasa â€“ bio vrt in učilnica na prostem, ki je bila izvedena v letu 2015 â€“ je postala eden
priljubljenejših prostorov na gimnaziji, predvsem zaradi tega dejstva je bila v letu 2016 natisnjena predstavitvena

brošura, v kateri je opisan razvoj projekta od ideje do izvedbe, ter predstavljeni vsi sodelujoči. Brošura je bila
natisnjena v 450 izvodih. 5.Pazi! na ohranjanje biotske raznovrstnosti V okviru Zelenega ambasadorstva ČS Rožnik
smo kot del programa Ljubljane Zelene prestolnice Evrope 2016 izvedli več dejavnosti: pripravo promocijskega
gradiva (zloženke in plakata s programom) ter dve delavnici na temo ozaveščanja o pomenu ohranjanja biotske
raznovrstnosti v urbanem okolju: KAbum â€“ delavnica izdelave semenskih bombic in Biotska pestrost na naših vrtovih

â€“ delavnica izdelovanja bivališč za žuželke. Na obeh delavnicah smo poleg praktičnih izdelkov udeležence
ozaveščali o pomenu zelenja v mestih, predvsem cvetočega, ki je pomembno tudi za ohranjanje koristnih žuželk.
Udeležencev smo delili semena medonosnih rastlin, ki jih lahko posadijo na svojem vrtu ali balkonu, ki jih je doniralo

podjetje Semenarna Ljubljana d.o.o. Obeh delavnic skupaj se je udeležilo preko 50 udeležencev. Projekt je

sofinancirala ČS Rožnik. 6.Projekt Â»Igrišče senčko iščeÂ« Projekt je namenjeno ozelenitvi šolskega igrišča, vendar

Stran 4 od 5



ne na klasičen način, temveč preko izvedbenih delavnic, s katerimi smo vključili uporabnike â€“ šolarje. Skupna želja
zaposlenih šole, otrok in staršev je, da se na igrišču zagotovi naravna senca, ki bo otrokom nudila zavetje v vročih
dneh ter več naravnih prvin, preko katerih bodo otroci lahko vzpostavili tesnejši stik z naravo. V marcu 2016 smo
društvo Pazipark v sodelovanju z OŠ Valentina Vodnika v Ljubljani izvedelo prvi sklop delavnic Â»Igrišče senčko
iščeÂ«, kjer smo glede na izražene želje uporabnikov igrišča â€“ otrok izdelali zasaditveni načrt s popisom
primernega rastlinskega materiala. V drugi fazi projekta smo s pridobljenimi razpisnimi sredstvi namenjenim

projektom za otroke in mladostnike s prostočasnih in preventivnih aktivnosti oddelka za predšolsko vzgojo in
izobraževanje, v mesecu juniju 2016 organizirali izvedbene delavnice. Skupaj z otroci, starši in učitelji prostovoljci
smo zasadili izbrana drevesa in grmovnice, ter tako omogočili naravno osenčenje igrišča in preko opazovanja,
dotikanja, nabiranja in uporabe rastlinskih delov za igro krepili odnos do narave. 7.Urbani sprehodi Â»Jane's WalkÂ«

Vsakoletni dogodek v spomin aktivistki Jane Jacobs, ki se je zavzemala predvsem za človeku prijazna mesta, se v
mesecu maju odvija pod nazivom Jane`s walk. Na povabilo organizatorja, Inštituta za politike prostora (IPOP), se je

pohoda po ljubljanskih mestnih četrteh udeležil tudi član društva Pazi!park, ki je dogodek fotografiral in za naročnika
pripravil fotografsko reportažo. 8.Promocija urejanja odprtega prostora in promocija Društva -Za revijo Hiše so člani
društva pripravili več člankov. -Društvo je postavilo novo spletno stran in FB profil ter objavljajo aktivnosti -Društvo je
ob koncu leta pripravilo promocijsko gradivo in izvedlo prezentacijo na novoletnem srečanju. 9.Izobraževanja -Člani
društva so se v letu 2016 udeleževali različnih ekskurzij, izletov in predavanj (Jane's Walk, Dnevi parkov, Konferenca o
otroških igriščih in podobno) 10.Prijave na javne razpise MOL Društvo je na različne razpise za pridobivanje sredstev
prijavilo več projektov, od katerih so bili nekateri uspešno sofinancirani. - JR MOL, Oddelek za varstvo okolja: Zgodbe
dreves, ki niso le za les - JR MOL, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje: Kamera na gugalnici!, Igrišče
senčko išče 11.Dogovori o sodelovanju z drugimi društvi Društvo ima namen v prihodnosti še okrepiti sodelovanje z
društvom DKAS. V letu 2016 je vzpostavilo stik z DKAS z namenom promocije urejanja vrtov preko objav v revijah

Hiše. S predstavitvijo projekta Mala terasa na GJP smo v letu 2016 tudi sodelovali na mednarodni razstavi članov
Društva krajinskih arhitektov Slovenije Â»Zelena infrastruktura - novi izzivi za načrtovanje mestne krajineÂ«. Razstava
je izpostavljala pomen načrtovanja, urejanja in vzdrževanja zelenih in drugih javnih površin za kakovost bivanja. Po
prvotnem gostovanju v Mestni hiši v Ljubljani, se je razstava selila v več krajev po Sloveniji ter na Hrvaško in Srbijo.
Zapisali: Gaja Trbižan, Luka Vidic, Urška Kranjc, Sara Čok V Ljubljani, 28.02.2017
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