
Podatki so v EUR s centi

KULTURNO OKOLJSKO DRUŠTVO PAZI!PARK

Cesta 27. aprila 1

1000 Ljubljana

Matična številka: 4071930000

Bilanca stanja na dan 31.12.2021

2021 2020

SREDSTVA 57.825,95 52.245,74

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 1.149,00 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 1.149,00 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 56.676,95 52.245,74

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 1.740,93 330,00

V. Denarna sredstva 54.936,02 51.915,74

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

Zunajbilančna sredstva 0,00 0,00

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 57.825,95 52.245,74

A. SKLAD 4.556,82 3.760,08

I. Društveni sklad 4.556,82 3.760,08

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 43.858,80 0,00

1. Rezervacije 0,00 0,00

2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 43.858,80 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 3.910,33 2.311,46

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

II. Kratkoročne finančne obveznosti 0,00 0,00

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 3.910,33 2.311,46

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 5.500,00 46.174,20

Zunajbilančne obveznosti 0,00 0,00

Izkaz poslovnega izida v obdobju od 1.1. do 31.12.2021

2021 2020

1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 19.109,11 10.824,32

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 33.593,18 8.380,00

5. Stroški blaga, materiala in storitev 43.969,15 14.901,21

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

8.945,46 3.230,80

b) Stroški storitev 35.023,69 11.670,41

6. Stroški dela 7.918,03 0,00

a) Stroški plač 5.395,83 0,00

b) Stroški pokojninskih zavarovanj 477,53 0,00

c) Stroški drugih socialnih zavarovanj 391,21 0,00

č) Drugi stroški dela 1.653,46 0,00

7. Odpisi vrednosti 0,00 39,60

a) Amortizacija 0,00 39,60
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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 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 0,00 0,07

15. DRUGI PRIHODKI 14,47 0,00

16. DRUGI ODHODKI 0,02 0,00

17. Davek od dohodkov 0,00 0,00

18. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 829,56 4.263,44

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

0,92 0,00

Dodatni podatki k izkazu poslovnega izida v obdobju od 1.1. do 31.12.2021

SKUPAJ

OD TEGA: iz
opravljanja pridobitne

dejavnosti

2021 2020 2021 2020

1. Prihodki od dejavnosti 52.702,29 19.204,32 19.109,11 11.404,32

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 31.914,10 6.000,00 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 1.679,08 1.800,00 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 19.109,11 10.824,32 19.109,11 10.824,32
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OD TEGA: iz
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dejavnosti

2021 2020 2021 2020

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

h) ostali prihodki od dejavnosti 0,00 580,00 0,00 580,00

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
2021 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 2021 naslednje prihodke:

-prihodki od storitev 19.109,11

-prihodki od dotacij 31.914,10

-prihodki od donacij 1.679,08

in naslednje odhodke:

-stroški materiala 8.945,46

-stroški storitev 35.023,69

-amortizacija OS -

5/ Društvo je imelo v letu 2021 presežek prihodkov nad odhodki v znesku 829,56, od katerega je šlo za:

-davek od dohodka 32,82

-čisti presežek prihodkov 796,74

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 2021 društvo ni imelo;

-dvomljivih poslovnih terjatev društvo nima;

-kratkoročne poslovne terjatve in obveznosti so usklajene na dan 31.12.2021;
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-vse postavke v bilanci stanja so bile popisane in obravnavane na organih društva.

Letno poročilo za leto 2021

Kulturno okoljsko društvo Pazi!park je v letu 2021 izvedlo naslednje aktivnosti:

1. RE:PLAY - Redesigning Playscapes with Children from the Western Balkans

RE:PLAY je 3 letni (2021-2023) projekt, sofinanciran iz sredstev programa Ustvarjalna Evropa, pri katerem sodelujemo

partnerji iz petih držav (Albanija, Črna gora, Hrvaška, Slovenija, Srbija), Društvo Pazi!park pa ima vlogo vodilnega
partnerja. Projekt poudarja pomen oblikovanja prostora skupaj z otroki in razvija procese kreativnega oblikovanja, ki

vključujejo otroke kot glavne sooblikovalce. Tekom projekta bo izvedenih pet pilotnih projektov - vključujočih prostorov
igre, ki bodo temeljili na zaključkih sodelovanja z otroki, izkušnje in ugotovitve pa bodo razširjane preko priročnika,
kratkih video vsebin, spletnih dnevnikov ter drugih objav. Tekom projekta je načrtovana vrsta dejavnosti namenjenih
krepitvi zmogljivosti partnerskih organizacij.

V letu 2021 smo: zagnali projekt, izvedli 2 srečanji partnerjev (online, Zagreb), izvedli študijski ogled na
Nizozemskem, izvedli ogled dobrih praks v Ljubljani in Zagrebu, izbrali šolo in na njej začeli izvajati pilotni projekt, v
okviru katerega so bile opravljene prve aktivnosti (predstavitev projekta, sestanki z vodstvom, 3 načrtovalske delavnice,
skrinjica želja idr.), pripravili komunikacijsko strategijo in celostno grafično podobo projekta, pripravili 2 repozitorija, 3
SZM in 5 novic.

V juliju 2021 smo podpisali z Ministrstvom za javno upravo pogodbo o sofinanciranju projekta RE:PLAY. Sredstva smo

prejeli preko razpisa za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna
Evropske unije.

2. Projekt ZUNAJ

Projekt Zunaj je sofinanciran s strani Mestne občine Ljubljana, Oddelka za varstvo okolja. Prebivalce mesta spodbuja
k aktivnemu urejanju javnega prostora in je orodje, ki podpira majhne lokalne akcije, s katerimi lahko meščanke in
meščani sami izboljšajo svojo okolico, hkrati pa predstavlja korist za lokalno skupnost. Skupno vsem akcijam je, da jih
predlagajo ter izpeljejo posamezniki skozi delovne akcije širše skupnosti, izvajalec/koordinator pa krije materialne

stroške do višine 800 evrov na pobudo (znesek določen za l. 2021).
V letu 2021 smo za MOL izvedli koordinacijo projekt ZUNAJ, kar je zajemalo: pripravo razpisa za zbiranje pobud,

oblikovanje meril in kriterijev, ocenjevanje in izbiro pobud, mentoriranje in strokovno pomoč 12. izbranim pobudam,
spremljanje in fotografiranje pobud, pripravo 3 SZM in 12 FB novičk. Projekt je potekal od marca do oktobra 2021.
3. PEŠBUS

PEŠBUS je aktivnost spodbujanja trajnostne mobilnosti učencev osnovnih šol - organizirano spremljanje otrok na poti
v šolo po naprej določenih trasah in stalnim urnikom. PEŠBUS je sofinanciran s strani Mestne občine Ljubljana,
Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje. Aktivnosti znotraj projekta so bile izvedene na 8 osnovnih šolah v

Ljubljani in so zajemale: sestanke s koordinatorji osnovnih šol, pripravo gradiva za izvedbo (informativni letaki,

prijavnice, predstavitev), trasiranje in označitev poti in postajališč, organizacijo in izvedbo spremljanja v času Tedna
mobilnosti 2021. Aktivnosti so bile izvedene v času od avgusta do novembra 2021.
4. Otroško igrišče pri Sokolskem domu, Vojnik
V Občini Vojnik so v okviru vzdrževalnih del načrtovali preureditev obstoječega prostora za igro ob Sokolskem domu.
V društvu Pazi!park smo po naročilu Občine Vojnik pripravili načrt preureditve otroškega igrišča, popis del za
realizacijo ter nudili strokovno pomoč pri pridobivanju potrebnih soglasij. Aktivnosti so potekale v obdobju od marca
do julija 2021. Dela na igrišču so izvajalci pričeli izvajati konec leta 2021.
5. Priprava razstave Spoznajmo izjemna logaška drevesa, Logatec

Razstava je bila izvedena kot nadaljevanje knjižnega projekta Zgodbe dreves, ki niso le za les: izjemna drevesa v

občini Logatec. Osrednji namen razstave je ozaveščanje javnosti o pomenu dreves v urbanem prostoru in na
podeželju, posebej tistih, ki so zavarovana kot naravne vrednote ali naravni spomeniki. Razstavo je financirala Občina
Logatec. Projektne aktivnosti: priprava koncepta razstave in oblikovanje gradiva za razstavo: 10 panojev formata B1

(priprava slikovnega gradiva z opisnim besedilom), oblikovanje vabil, postavljanje razstave, javna predstavitev

projekta. Aktivnosti so potekale v obdobju od februarja do avgusta 2021.

6. Fotografije za občinski koledar »Izjemna drevesa v občini Logatec«
Izbor 13 fotografij, na katerih so predstavljena izjemna logaška drevesa. Priprava digitalnih fotografij v ustrezni

ločljivosti in barvnem profilu, primerno za izdelavo visoko kakovostne tiskovine. Naročnik - Občina Logatec.

7. Posvet Otroci živijo sosesko

V letu 2020 so potekale priprave na posvet Otroci živijo sosesko, posvet je bil izveden januarja 2021 preko spleta.
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Podprla sta ga Mestna občina Celje in Mestna četrt Kajuh, sofinanciralo pa Ministrstvo za okolje in prostor. Posvet je
bil organiziran v luči pomena urejenih odprtih prostorov za igro otrok v stanovanjskih soseskah. Koncept sosesk je
tesno povezan z oblikovanjem prostorov za igro. Na posvetu so sodelovali tuji in domači strokovnjaki: Dominic
Scheuch (YEWO, Dunaj), Vivian Cordero (Huasipichanga, Rotterdam), Maja Simoneti (IPoP), Petra Vertelj Nared (LUZ

d.d.), sledile so predstavitve dobrih praks iz Velenja, Kočevja, Celja in Ljubljane ter razprava. Posvet je bil namenjen
predstavnikom različnih strok, ki sooblikujejo zunanje prostore za igro: arhitektom (krajinskim arhitektom, urbanistom),
predstavnikom občin in četrtnih skupnosti, pedagoškim delavcem, zainteresiranim posameznikom. Udeležilo se ga je
130 slušateljev iz Slovenije in tujine.

8. Priprava smernic za urejanje območja ob slanem travniku v Ankaranu
Društvo Pazi!park po naročilu Občine Ankaran pripravlja smernice in programska izhodišča za urejanje oz. oživljanje
območja ob slanem travniku v občini Ankaran. Smernice bodo lahko služile kot osnova za prenovo in urejanje drugih
opuščenih površin v občini Ankaran, pri katerih bodo prepoznani sorodni prostorski potenciali. Projekt je še v teku in
bo zaključen v letu 2022.
9. Ureditev na strehi Banke Slovenije

Društvo Pazi!park je pripravilo zasaditveni načrt za PZI dokumentacijo ureditve dostopa in paviljona na strehi Banke
Slovenije po naročilu projektanta ureditve, podjetja Projektant d.o.o. Delo je zajemalo sodelovanje pri zasnovi
ureditve v obliki konzultacij ter izdelavo zasaditvenega načrta, popisa in tehničnega poročila. Projekt je bil zaključen
v oktobru 2021.

10. Sodelovanje pri projektu Nove prakse, nova orodja

Društvo Pazi!park je bilo skupaj z devetimi arhitekturnimi praksami povabljeno k projektu Nove prakse, nova orodja, ki

ga vodi Center za kreativnost pri Muzeju za arhitekturo in oblikovanje. Projekt je sestavljala serija pogovorov o

arhitekturnih praksah ter priprava razstave in spremljajočega zbornika. Odprtje razstave v galeriji Škuc je načrtovana
za februar 2022, čemur bodo sledile dodatne promocijske aktivnosti v 2022 (vodeni ogledi razstave, gostovanje ipd.)

11. 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.
12. Izobraževanja in sodelovanja s sorodnimi ustanovami

Člani društva so se udeležili izobraževanj, srečanj in razstav na temo trajnostnega razvoja, urejanja krajine, varstva
kulturne in naravne dediščine ter obiskali lokacije s primeri dobrih praks z namenom izpopolnjevanja strokovnega
znanja in priprave morebitnih bodočih projektov. Ogledi primerov dobrih praks, ki so bili planirani v mesecu marcu, so
bili zaradi pandemije odpovedani.

Zapisala: Gaja Trbižan, predsednica

V Ljubljani, 15. 3. 2022
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