
Podatki so v EUR s centi

KULTURNO OKOLJSKO DRUŠTVO PAZI!PARK

Cesta 27. aprila 1

1000 Ljubljana

Matična številka: 4071930000

Bilanca stanja na dan 31.12.2020

2020 2019

SREDSTVA 52.245,74 9.323,38

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 0,00 39,60

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 39,60

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 52.245,74 9.283,78

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 330,00 0,00

V. Denarna sredstva 51.915,74 9.283,78

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

Zunajbilančna sredstva 0,00 0,00

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 52.245,74 9.323,38

A. SKLAD 3.760,08 (-66,07)

I. Društveni sklad 3.760,08 (-66,07)

II. Revalorizacijske rezerve 0,00 0,00
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2020 2019

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 2.311,46 3.389,45

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

II. Kratkoročne finančne obveznosti 0,00 0,00

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 2.311,46 3.389,45

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 46.174,20 6.000,00

Zunajbilančne obveznosti 0,00 0,00

Izkaz poslovnega izida v obdobju od 1.1. do 31.12.2020

2020 2019

1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 10.824,32 19.760,00

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 8.380,00 19.507,65

5. Stroški blaga, materiala in storitev 14.901,21 37.873,34

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

3.230,80 2.541,76

b) Stroški storitev 11.670,41 35.331,58

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 39,60 880,80

a) Amortizacija 39,60 475,80
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2020 2019

b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in
opredmetenih osnovnih sredstvih

0,00 0,00

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 0,00 405,00

8. Drugi poslovni odhodki 0,00 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 0,07 0,00

15. DRUGI PRIHODKI 0,00 0,00

16. DRUGI ODHODKI 0,00 0,26

17. Davek od dohodkov 0,00 0,00

18. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 4.263,44 513,25

19. ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 0,00 0,00

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 31.12.2020

SKUPAJ

OD TEGA: iz
opravljanja pridobitne

dejavnosti

2020 2019 2020 2019

1. Prihodki od dejavnosti 19.204,32 39.267,65 11.404,32 19.760,00

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 6.000,00 18.507,65 0,00 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 1.800,00 1.000,00 0,00 0,00

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

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

f) prihodki od prodaje proizvodov in storitev 10.824,32 19.760,00 10.824,32 19.760,00
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SKUPAJ

OD TEGA: iz
opravljanja pridobitne

dejavnosti

2020 2019 2020 2019

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

h) ostali prihodki od dejavnosti 580,00 0,00 580,00 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
2020 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 2020 naslednje prihodke:

-prihodki od storitev 10.824,32

-prihodki od dotacij 6.000,00

-prihodki od donacij 1.800,00

in naslednje odhodke:

-stroški materiala 3.230,80

-stroški storitev 11.670,41

-amortizacija OS 39,60

5/ Društvo je imelo v letu 2020 presežek prihodkov nad odhodki v znesku 4.263,44, od katerega je šlo za:

-davek od dohodka 437,95

-pokrivanje prenesene izgube iz

prejšnjih let 66,07

6/ Društvo je obračunavalo amortizacijo opredmetenih osnovnih sredstev po metodi
enakomernega časovnega amortiziranja.

7/ Društvo ni zavezano k reviziji računovodskih izkazov.

8/ Pojasnila pomembnejših postavk v računovodskih izkazih:

-zalog materiala in blaga v letu 2020 društvo ni imelo;

-dvomljivih poslovnih terjatev društvo nima;

-kratkoročne poslovne terjatve in obveznosti so usklajene na dan 31.12.2020;
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-vse postavke v bilanci stanja so bile popisane in obravnavane na organih društva.

Kulturno okoljsko društvo Pazi!park

C. 27. Aprila 1, 1000 Ljubljana

Poslovno poročilo za leto 2020
Kulturno okoljsko društvo Pazi!park je v letu 2020 izvedlo naslednje aktivnosti:

â€˘ prijava na EU projekt RE:PLAY
V spomladanskih mesecih je bila oddana prijava na projekt evropske komisije RE:PLAY za spodbujanje in

uveljavljanje pravice do igre. Prijava projekta, ki bo trajal 3 leta in je vanj vključeno sodelovanje s partnerji iz
Hrvaške, Srbije, Albanije in Črne gore, je bila uspešna. Jeseni 2020 je bila podpisna pogodba o sofinanciranju
izvedbe projekta, ki se predvidoma začne v letu 2021.

â€˘ knjiga Zgodbe dreves, ki niso le za les; izjemna drevesa v občini Logatec
Po naročilu Občine Logatec smo izdali knjigo o izjemnih drevesih v občini Logatec, ki vključuje predstavitev 24
zavarovanih drevesnih naravnih vrednot. Drevesa so predstavljena s fotografijami in opisi. Fotografiranje na terenu je

potekalo od aprila do oktobra, opisni del je pripravljen na podlagi terenskega ogleda, različnih strokovnih virov in
evidence ZVNRS. V mesecu decembru je bila knjiga natisnjena v obsegu 500 izvodov in oddana naročniku.

â€˘ Igrišče skozi 3 oko
S sofinanciranjem Mestne občine Ljubljana, Službe za razvojne projekte, smo izdali knjigo Igrišče skozi 3 oko, ki je
zasnovana kot priročnik za oblikovanje šolskih igrišč. Vsebino so sooblikovali strokovnjaki z različnih področij in otroci
s svojimi izjavami, ki smo jih med leti 2014 in 2017 zabeležili na petih na delavnicah, izvedenih na Osnovnih šolah v

MOL.

â€˘ IgriščeCE v luknji
Na pobudo Mestne četrti Kajuh v Mestni občini Celje smo pripravili načrt za prenovo otroškega igrišča v stanovanjski
soseski Otok. Projekt smo zasnovali participativno, z vključevanjem uporabnikov igrišča in stanovalci soseske.
Sodelovanje z njimi je potekalo na delavnicah, organiziranih na lokaciji.* Delavnice so potekale trikrat in bile

vsebinsko razdeljene v: analitično - konceptualno, načrtovalsko in prenos zasnove v prostor. Na podlagi teh korakov je
bilo igrišče izvedeno ob koncu leta 2020. Celoten postopek prenove igrišča bo predstavljen kot pilotni projekt v
publikaciji Otroci Živijo sosesko, ki jo društvo pripravilo v letu 2021.

â€˘ Otroci živijo sosesko
V letu 2020 so potekale priprave na posvet OTROCI ŽIVIJO SOSESKO. Posvet bo organiziran v luči pomena urejenih
odprtih prostorov za igro otrok v stanovanjskih soseskah, kar se še zlasti kaže v času epidemije. Koncept sosesk je tesno
povezan z oblikovanjem prostorov za igro. Med bloki otroci preživijo velik del otroštva, ureditve prostora za igro v

soseskah pa sodijo med najučinkovitejše z vidika razmerja med stroški in koristmi.

â€˘ delo za ZAPS sodelovanje pri raziskovanju položaja žensk v arhitekturi
V sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor potekajo arzlične aktivnosti, v okviru katerih se raziskuje položaj
žensk v arhitekturi. V dejavnosti projekta je vkljčeno društvo Pazi!park s sodelovanjem pri organizaciji in komunikaciji.

â€˘ sodelovanje z arh. birojem 'Prima' za natečaj Škofije
Društvo Pazipark je sodelovalo pri pripravi natečajnega projekta za ureditev OŠ Škofije in z birojem Prima in prejelo
priznanje.

â€˘ fotografiranje razstave Študije iz vodoravnosti in samote
Na podlagi naročila Oddelka za Krajinsko arhitektura (BF, UL) je bilo v januarju opravljeno fotografiranje razstave
študentskih del, razstavljenih na ločenih postavitvah v Mali galeriji Banke Slovenije in na Oddelku za krajinsko
arhitekturo, oboje v Ljubljani. Fotografije so bile naročniku oddane v začetku februarja.
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â€˘ strokovno vodenje in praktične delavnice na Gimnaziji Jožeta Plečnika Ljubljana
V mesecu februarju sta bili izvedeni dve delavnici z dijaki gimnazije. Na delavnicah so člani društva predstavili
osnove vzdrževanja in nege rastlin in ob mentoriranju dijakom, izvedli pomladansko rez grmovnic, zasajenih na

strešnih vrtovih Velike in Male terase.

â€˘ fotografiranje urbane opreme pred nakupovalnim središčem Aleja
Za podjetje Ziegler studio, zastopnika različnih proizvajalcev urbane opreme je bilo opravljeno fotografiranje stojal
za kolesa in kolesarnic, ki so del zunanje ureditve pred nakupovalnim centrom Aleja v Ljubljani. Fotografiranje je

potekalo dvakrat, v maju in juniju, ko so bile fotografije tudi naročniku oddane.

â€˘ oblikovanje publikacije Hladna mesta za vroč planet
Po naročilu Društva krajinskih arhitektov Slovenije je bilo izdelano grafično oblikovanje in prelom besedila za letni
zbornik, ki je izšel ob strokovnem posvetu na temo pomena prilagajanja podnebnim spremembam v urbanih

območjih. Delo je potekalo v oktobru in novembru ter je obsegalo tudi oblikovanje zbornika v angleškem prevodu ter
pomoč pri organizaciji spletnega posveta.

â€˘ Promocija urejanja odprtega prostora in promocija društva
Društvo je sproti ažuriralo spletno stran in FB profil ter objavljalo aktivnosti. Društvo je pripravilo več predstavitev, ki so
jih posamezni člani predstavljali na dogodkih.

â€˘ Izobraževanja in sodelovanja s sorodnimi ustanovami
Člani društva so se udeležili različnih izobraževanj in srečanj na temo razvoja krajine, varstva kulturne dediščine in
trajnostnega razvoja za namen priprave morebitnih bodočih projektov in obiskali lokacije s primeri dobre prakse in
priložnostnimi razstavami ter ureditvami. Primeri dobrih praks, katerih ogled je bil planiran v mesecu marcu, je zaradi

pandemije odpadel.

Zapisala: Urša Kranjc, tajnica

V Ljubljani, 23.2.2020
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