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KONČNO POROČILO ZA PROJEKT »ZGODBE DREVES, KI NISO LE ZA LES« 
 

 

1. Podatki o projektu: 

Naziv projekta Zgodbe dreves, ki niso le za les 

Številka pogodbe o sofinanciranju C7560-16-408026 

Številka SPIS 354-1620/2015-3 

Trajanje projekta 1.  4. 2016 – 21. 11. 2016 

 

2. Podatki o prejemniku: 

Polni naziv organizacije Kulturno okoljsko društvo Pazi!park 

Naslov Cesta 27. aprila 1, 1000 Ljubljana 

Matična številka 4071930000 

Davčna številka 11358378 

E-pošta pazipark@gmail.com 

Spletna stran www.pazipark.si 

Ime in priimek odgovorne osebe Gaja Trbižan 

Funkcija odgovorne osebe predsednik 

Kontakt 031 889210 

 

 

3. Vsebinsko poročilo o izvedenem projektu  

 

Projekt: Zgodbe dreves, ki niso le za les  (ang. Tales of trees that are not only good 

for wood) 

Izvajalci: Društvo Pazi!park (člani Balant Mojca, Urša Kisovec, Urška Kranjc, Trbižan 

Gaja, Verbič Tina, Vidic Luka), Zavod Republike Slovenije za varstvo narave – ZRSVN 

(naravovarstvena svetnica mag. Aljo Grošelj), KD Pripovedovalski variete (Špela Frlic 

– performerka in moderatorka) 

 

V sklopu aktivnosti Ljubljane Zelene prestolnice Evrope in obeležitve svetovnega dne 

varstva okolja, smo 7. 6. 2016 organizirali voden tematski sprehod po mestnem 

središču Ljubljane po »Poti dreves, ki niso le za les« oz. dreves, ki so zaradi svojih 



izjemnih lastnosti zavarovana kot drevesna naravna vrednota. Sprehod je zastavilo in 

organiziralo društvo Pazi!park, pri izvedbi pa smo sodelovali z ZRSVN, naravovarstveno 

svetnico mag. Aljo Grošelj ter pripovedovalko Špelo Frlic (KD Pripovedovalski variete). 

Voden sprehod smo pričeli v Parku slovenske reformacije, kjer smo udeležencem 

razdelili brošuro »Zgodbe dreves, ki niso le za les« in se odpravili na ogled zavarovanih 

ter drugih izjemnih dreves v središču Ljubljane. Celoten sprehod je trajal uro in pol, na 

njem smo obiskali 11 lokacij in si ogledali 15 dreves, predstavili različne drevesne vrste 

in njihove značilnosti ter zanimive zgodbe posameznih dreves. Poleg tega smo 

spregovorili tudi 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. Sprehod sta vodili krajinska 

arhitekta Gaja Trbižan, društvo Pazi!park in mag. Alja Grošelj, ZRSVN. Sprehod smo 

zaključili zopet v Parku slovenske reformacije z okrepčilom in s kratkim programom: 2 

pripovedi o drevesih v izvedbi pripovedovalke Špele Frlic, likovna ustvarjalnica z otroci 

na temo izjemnih dreves ter začasno razstavo na prostem v parku. Dogodka se je 

udeležilo več kot 20 udeležencev, od tega 8 otrok. 

 

Dogodek je bil organiziran v skladu z vsemi načeli trajnostnega razvoja. 

 

 

Aktivnosti: 

Aktivnosti po projektni nalogi Izvedene 
aktivnosti 

inventarizacija in pridobivanje podatkov o zavarovanih drevesih 
v središču Ljubljane (register ZRSVN, drugi viri) 

da 

izbor primernih reprezentativnih dreves (predstavitev čim bolj 
raznolikih vrst, lastnosti, rastišč) 

da 

določitev poti, ki je hkrati tudi prijetna in varna za hojo ter 
sprehajalca vodi ob kulturnih, zgodovinskih in drugih 
znamenitosti središča Ljubljane 

da 

izdelava publikacije z opisom poti in zavarovanih dreves ter 
njihovih značilnosti 

da 

tisk publikacije v 200 izvodih da 

načrtovanje dogodka in priprava na dogodek da 

izvedba dogodka: voden sprehod, kratek kulturni program, 
likovna ustvarjalna delavnica z otroci, postavitev začasne 
razstave otroških del v Parku slovenske reformacije, pogostitev  

da 

promocija in komuniciranje z mediji: obveščanje in oglaševanje 
pred dogodkom in po dogodku  

da 

 

 

 

 



3. Finančno poročilo projekta 

 

  Aktivnosti po projektni nalogi Izvajalec Stroški 

1.  inventarizacija in analiza podatkov o zavarovanih drevesih v 
središču Ljubljane, izbor primernih reprezentativnih dreves 
(predstavitev čim bolj raznolikih vrst, lastnosti, rastišč) 

MOL* 160,00 € 

Pazi!park  160,00 € 

ZRSVN  180,00 € 

 
Razdelilnik posameznih stroškov 
* sofinanciranje MOL Mojca Balant, račun št. 2016-08, krajinska 

arhitektura Mojca Balant s.p. 
160,00 € 

sofinanciranje Pazi!park Gaja Trbižan, prostovoljno delo v sklopu 
Društva Pazi!park 

160,00 € 

sofinanciranje ZRSVN mag. Alja Grošelj, delo v okviru izvajanja 
svojih rednih nalog in aktivnosti 

180,00 € 

 
 

2. izbor poti, ki bo vodila mimo zavarovanih dreves, sočasno pa 
bo prijetna in varna za hojo ter bo sprehajalca vodila ob 
kulturnih, zgodovinskih in drugih znamenitostih središča 
Ljubljane 

Pazi!park 160,00 €  

 
Razdelilnik posameznih stroškov 

sofinanciranje Pazi!park Gaja Trbižan, prostovoljno delo v sklopu 
Društva Pazi!park 

160,00 € 

 

 
3.            izdelava brošure z opisom poti, zavarovanih dreves ter 

njihovih značilnosti in zgodb, priprava na tisk, izbor tiskarja 
itd. 

MOL* 560,00 € 

Špela 
Frlic 

120,00 € 

 
Razdelilnik posameznih stroškov 

* sofinanciranje MOL Mojca Balant, račun št. 2016-08, krajinska 
arhitektura Mojca Balant s.p. 

150,00 € 

* sofinanciranje MOL Urška Kranjc, avtorski honorar 40,00 € 

* sofinanciranje MOL Tina Verbič, avtorski honorar 250,00 € 

* sofinanciranje MOL Luka Vidic, avtorski honorar 120,00 € 

sofinanciranje Špela Frlic – 
performerka in moderatorka 

 120,00 € 

 
 

4. načrtovanje dogodka in priprava na dogodek: vabljenje, 
obveščanje, koordinacija izvajalcev, priprava lokacije itd. 

MOL* 160,00 € 

 
Razdelilnik posameznih stroškov 

* sofinanciranje MOL Mojca Balant, račun št. 2016-08, krajinska 
arhitektura Mojca Balant s.p. 

160,00 € 

 
 



5. izvedba dogodka: voden sprehod po "Poti mogočnih dreves 
Ljubljane", kulturni program (pripovedovalci), likovna 
ustvarjalnica z otroci (slikarka), začasna razstava otroških del 
v parku, pogostitev,  fotografiranje dogodka 

MOL* 400,00 € 

Pazi!park  60,00 € 

Špela 
Frlic 

60,00 € 

ZRSVN  180,00 € 

 
Razdelilnik posameznih stroškov 

* sofinanciranje MOL Mojca Balant, račun št. 2016-08, krajinska 
arhitektura Mojca Balant s.p. 

200,00 € 

* sofinanciranje MOL Špela Frlic, račun št. 201624, Špela Frlic – 
performerka in moderatorka 

80,00 € 

* sofinanciranje MOL Fotografija in design Urša Kisovec s.p., 
račun št. 2016-006 

120,00 € 

sofinanciranje Pazi!park Gaja Trbižan, prostovoljno delo v sklopu 
Društva Pazi!park 

60,00 € 

sofinanciranje Špela Frlic – 
performerka in moderatorka 

 60,00 € 

sofinanciranje ZRSVN mag. Alja Grošelj, delo v okviru izvajanja 
svojih rednih nalog in aktivnosti 

180,00 € 

 
 

6. promocija in komuniciranje z mediji: komuniciranje, 
obveščanje in oglaševanje pred, med in po dogodku itd. 

MOL* 160,00 € 

 
Razdelilnik posameznih stroškov 

* sofinanciranje MOL Mojca Balant, račun št. 2016-08, krajinska 
arhitektura Mojca Balant s.p. 

160,00 € 

 

 
7. materialni stroški: tisk zloženke, material za delavnico, vabila 

– plakati, pogostitev ipd. 
MOL* 560,00 € 

 
Razdelilnik posameznih stroškov 

* sofinanciranje MOL Merkur trgovina, d.d. – vrv iz kokosa 
(pripomoček za začasno razstavo) 

3,22 € 

* sofinanciranje MOL Formula d.o.o. – lesene kljukice 
(pripomoček za začasno razstavo) 

6,00 € 

* sofinanciranje MOL Ježek - Urška Mežek s.p. – sezonsko sadje 
(okrepčilo na dogodku) 

15,00 € 

* sofinanciranje MOL Pekrna Pečjak d.o.o. – domači piškoti 
(okrepčilo na dogodku) 

9,07 € 

* sofinanciranje MOL Abakos d.o.o – tisk brošure, 50 kos 216,93 € 

* sofinanciranje MOL Abakos d.o.o – tisk brošure, 150 kos 310,00 € 

 
  SKUPAJ  2.920,00 € 

 

 

 

 



NAČRTOVANI PRIHODKI V LETU 2016  
EUR 

 
v odstotkih 

znesek in delež zaprošenih sredstev pri MOL: 
 

2000,00 EUR 68% 

drugi viri sofinanciranja projekta (delež in institucija):   

 
1. Pazi!park 

 
380,00 EUR 

 
13% 

 
2. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave 

 
360,00 EUR 

 
12 % 

 
3. KD Pripovedovalski variete 

 
180,00 EUR 

 
6% 

 

 

4. Priloge in dokazila 

 

PRILOGA 1: Kopije računov in dokazila o plačilu stroškov 

 

 Kratek opis vsebine računa Znesek v € 

1 Urška Kranjc, avtorski honorar 40,00 € 

2 Tina Verbič, avtorski honorar 250,00 € 

3 Luka Vidic, avtorski honorar 120,00 € 

4 Krajinska arhitektura Mojca Balant s.p., račun št. 2016-08 830,00 € 

5 Fotografija in design Urša Kisovec s.p., račun št. 2016-006 120,00 € 

6 Špela Frlic – performerka in moderatorka, račun št. 201624 80,00 € 

7 Merkur trgovina, d.d. – vrv iz kokosa (pripomoček za začasno razstavo) 3,22 € 

8 Formula d.o.o. – lesene kljukice (pripomoček za začasno razstavo) 6,00 € 

9 Ježek - Urška Mežek s.p. – sezonsko sadje (okrepčilo na dogodku) 15,00 € 

10 Pekrna Pečjak d.o.o. – domači piškoti (okrepčilo na dogodku) 9,07 € 

11 Abakos d.o.o, račun št. A-MK-891 216,93 € 

12 Abakos d.o.o, račun št. A-MK-1724 310,00 € 

 Skupaj 2.000,22 € 

 

PRILOGA 2: Najave in objave v medijih 

PRILOGA 3: Plakat – Vabilo 

PRILOGA 4: Slike z dogodka 

PRILOGA 5: Brošura Zgodbe dreves, ki niso le za les 

 

 

 

 

Poročilo pripravil: 

Gaja Trbižan 

Ljubljana, 21. 11. 2016 


