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I.

POSLOVNO POROČILO

1. SPLOŠNI DEL
PREDSTAVITEV DRUŠTVA
PINA – Kulturno izobraževalno društvo, ustanovljeno leta 1998, je nevladna organizacija, ki povezuje
posameznike, civilno-družbene organizacije, strokovne in politične strukture preko izobraževalnih
aktivnosti in aktivnosti osveščanja. PINA je vključena v mrežo Europe Direct točk in Eurodesk mrežo
regionalnih partnerjev, mrežo regijskih stičišč nevladnih organizacij Obalno-kraške regije in deluje v
javnem interesu na področju mladine. Svoje poslanstvo društvo več kot 10 let zasleduje s koordinacijo
mednarodnih projektov (Interreg, Erasmus+, Evropa za državljane, Evropski socialni sklad, Norveški
finančni mehanizem), široko zastavljenim tematskim okvirjem dejavnosti (usposabljanje in
zaposlovanje mladih, družbene inovacije, odgovorno podjetništvo, akcijsko načrtovanje, mobilnost in
evropsko povezovanje) in strokovnim kadrom, ki obsega 14 stalno zaposlenih in več kot 40 zunanjih
sodelavcev.

KRATEK OPIS RAZVOJA DRUŠTVA
PiNA je bila ustanovljena leta 1998 na pobudo Zavoda za odprto družbo. Poslanstvo, ki so ga
ustanovni člani takrat zapisali v statut društva, zajema skrb za množičnost in popularizacijo kulturne,
izobraževalne, okoljske, raziskovalne in računalniške dejavnosti; spodbujanje vrednot in razvijanje
vrlin, ki bogatijo osebnost; spodbujanje družbeno odgovornih praks na področju okolja in trajnostnega
vedenja. Razumevanje poslanstva in njegovo uresničevanje se skozi leta delovanja organsko prilagaja
zaznanim izzivom okolja in aktualnih družbenim tematikam.
V prvem obdobju delovanja so bile dejavnosti naravnane predvsem v zagotavljanje dostopa do
interneta kot enega izmed predpogojev za razvoj odprte družbe. Leta 1998 je PiNA odprla prvo
spletno kavarno v Sloveniji. V letu 2004 je njeno dejavnost preselila v nov prostor na Kidričevi 43,
znan kot eKavarna. Vanjo je bil umeščen tudi prireditveni prostor, v katerem od takrat redno potekajo
dogodki. Prostor je postal referenčna točka za področje kulturnih dejavnosti v mestu; ljudje, ki so se
srečevali v kavarni, so začeli oblikovati različne projekte, PiNA pa je postala platforma, s katero lahko
posamezniki in organizacije izpeljejo svoje projekte.
V tem obdobju je PiNA delovala po konceptu odprte hiše, pri katerem organizacija predstavlja samo
okvir in podporo za dejavnosti, ki jih predlagajo in izvajajo uporabniki. Hkrati je PiNA skupaj s Kiblo iz
Maribora in Ljudmilo iz Ljubljane tvorila osnovo za to, kar je danes poznano kot mreža multimedijskih
centrov Slovenije. Pridobila je status mladinskega centra in s tem povezano redno izvajanje dejavnosti
na področju mladine. Leta 2008 je PiNA doživela temeljito prenovo. Potrebe v družbi so se
spreminjale, in medtem ko so bili na področju razvoja informacijske družbe narejeni veliki koraki, so se
pojavljale potrebe na drugih področjih. Delovanje PiNE in sektorja NVO nasploh se je začelo dojemati
kot katalizator družbenega napredka. PiNA je v tem obdobju začela razvijati lastno multimedijsko
produkcijo in izvajati mednarodne projekte.
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Danes je PiNA profesionalna nevladna organizacija, bazirana v Kopru, in vpletena v lokalno, regijsko,
nacionalno, transnacionalno delovanje na področju dobrega upravljanja, sodobne edukacije in
evropskega povezovanja.

1.2. VODSTVO DRUŠTVA
Predsednik: Vid Tratnik
Upravni odbor društva:
Vid Tratnik, predsednik
Borut Jerman, podpredsednik
Kaja Cunk, članica Upravnega odbora
Mitja Klodič, član Upravnega odbora
Nadzorni in disciplinski odbor:
Mirna Buić
Urška Vezovnik
Maja Švara
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2. POSEBNI DEL
Kratko poročilo delovanja za leto 2020
PiNA je v letu 2020 delovala kot regijsko stičišče Obalno-kraške regije - Iskra, in informacijska točka
Europe Direct ter nadaljevala izvajanje večjih projektov: Social Innovators, Mreža centrov
raziskovalnih umetnosti in kulture (RUK), Stanovanja za vse in projekti Evropske
solidarnostne enote. V sodelovanju z Občino Piran in drugim obalnimi občinami je nadaljevala z
oblikovanjem programa kandidature za Evropsko prestolnico kulture, ki je bila neuspešno
zaključena decembra 2020. V preteklem letu je PiNA zaključila še izvajanje projekta YOU4EU, ki je
spodbujal sodelovanje evropskih državljanov v procesih odločanja in oblikovanje politik na ravni EU in
projekta Prostor javnosti, ki je, preko vključevanja javnosti v postopke urejanje javnega prostora,
spodbujal skupnostno urejanje javnega prostora.
Leto 2020 je minilo v znamenju novih projektov. PiNA je s projektom BiHUB - Podpora ženskemu
družbeno odgovornemu podjetništvu uspešno kandidirala na razpisu Ministrstva za zunanje
zadeve (program mednarodnega razvojnega sodelovanja Slovenije). Projekt si prizadeva za
opolnomočenje žensk v BiH preko spodbujanja ženskega podjetništva ter zagotavljanja njihovega
vključevanja v procese odločanja. Prav tako je PiNA, na razpisu Evropske komisije, pridobila sredstva
za izvajanje projekta Zelena Kohezija. Projekt se izvaja v partnerstvu z RTV Slovenija in širšo
javnost ozavešča o pomenu Evropske kohezijske politike za zaščito okolja in zeleno rast okolja. Pod
okriljem vodilnega partnerja ZRC SAZU je PiNA začela izvajati projekt LABELSCAPE, financiran iz
programa Interreg MED 2014-2020, kjer s partnerji razvija mehanizme za vključevanje oznak trajnosti
v širše turistične politike in zagotavljanje podpore pobudam, ki temeljijo na destinacijah v postopku
certificiranja. Nova partnerstva je PiNA pridobila tudi z izvajanjem dveh projektov na področju
mladinskega dela, POGON in KATALIZATORJI, ki usposabljajo mlade za trajen vstop na trg dela.
Projekta sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada. Na
področju stanovanjske preskrbe je PiNA v partnerstvu z organizacijami IŠSP – Inštitut za študije
stanovanj in prostora, IPoP in Avanta Largo, s projektom Za stanovanjske zadruge uspešno
kandidirala na javnem razpisu Active Citizens Fund v Sloveniji.
Poleg omenjenih projektov je ekipa PiNE v letu 2020 za druge naročnike izvajala usposabljanja (ZRC
SAZU), participativne procese (MOK in Občina Piran) ter pripravila poročilo in smernice za razvoj
socialne ekonomije v goriški regiji (MONG).
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Glavne aktivnosti v letu 2020
ISKRA – STIČIŠČE NVO ISTRE IN KRASA
TRAJANJE PROJEKTA: 1. 10. 2019 – 30. 9. 2023
NOSILEC PROJEKTA: Kulturno izobraževalno društvo PiNA
PROJEKT PODPRLO: Ministrstvo za javno upravo in Evropski socialni sklad
Program Stičišča NVO Istre in Krasa naslavlja identificiran družbeni potencial za NVO in ga poskuša
doseči prek naslavljanja izzivov sektorja in dolgožive družbe. Začrtane aktivnosti so osredotočene na
krepitev profesionalizacije in trajnosti nevladnega sektorja v regiji, povečanje njegove vloge kot
partnerja pri oblikovanju javnih politik, čezsektorskega povezovanja nevladnih organizacij, ter
okrepljeno in trajnostno stičišče. V letu 2020 je bilo v okviru stičišča, za predstavnike NVO Obalnokraške regije, organiziranih več delavnic delavnic, namenjene razvoju organizacijskih in strokovnih
potencialov predstavnikov NVO. Med pomembnejšimi aktivnostmi je bila tudi objava razpisa
»Spodbude za rešitve: dolgoživa družba« je tu! Z razpisom smo spodbuditi in finančno podpreti tri
rešitve NVO s področja dolgožive družbe in prispevali k zagotavljanju primernih pogojev za dolgoživo
družbo. Poleg omenjenega smo tekom leta redno informirali NVO, jim nudili mentoriranje in skrbeli za
zagovorništvo napram lokalnim oblastem.
SOCIAL INNOVATORS
TRAJANJE PROJEKTA: 3. 9. 2018 – 2. 7. 2022
NOSILEC PROJEKTA: Kulturno izobraževalno društvo PiNA
PROJEKT PODPRLO: Norveški finančni mehanizem
Projekt predstavlja inovativen model, ki po eni strani naslavlja izziv visoke stopnje brezposelnosti med
mladimi, obenem pa tudi izziv nizke stopnje zaposlenosti v nevladnem sektorju. V okviru projekta
bodo razvita in izvedena izobraževanja za mlade, razvite in izvedene študijske prakse za mlade in
vzpostavljeni trije SI HUB centri družbenega inoviranja v Kopru, Zagrebu in Sofiji. V letu 2020 je v
sklopu projekta bil razvit nov, 80 urni model izobraževanja na delu za mlade, usposobljenih več kot 40
organizacij civilne družbe za podporo izobraževanju v vlogi mentorjev. Prav tako smo ustvarili uspešno
komunikacijsko kampanjo Negovanje sveta je lahko služba, s katero smo bili prisotni na plakatnih
mestih po celi Sloveniji. V izobraževanje na delu se je vključilo več kot 90 mladih, ki bodo do maja
2021 zaključili svoje delo.
INFORMACIJSKA TOČKA EUROPE DIRECT KOPER-CAPODISTRIA
TRAJANJE PROJEKTA: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
NOSILEC PROJEKTA: Kulturno izobraževalno društvo PiNA
PROJEKT PODPRLI: Evropska komisija, Ministrstvo za javno upravo
Skoraj petsto informacijskih centrov Europe Direct, po vsej Evropski uniji (EU), predstavlja lokalno
povezavo med EU in njenimi državljani. V različnih krajih po Sloveniji deluje sedem Europe Direct točk,
ena izmed njih je tudi informacijska točka Europe Direct Koper - Capodistria, ki je januarja 2019 v
Kopru otvorila stalno informacijsko središče na Gortanovem trgu 15. Informacijske točke so za
državljane vstopna točka v Evropsko unijo. Odgovarjajo na vprašanja o EU in nudijo informacije o
njenih institucijah ter politikah, vključno z možnostmi financiranja. V letu 2020 je bilo v okviru projekta
izvedenih več pogovornih večerov Café Evropa, v okviru Filmskega tedna Evrope je bilo organiziranih
več filmskih projekcij, pripravili smo promocijske materiale in državljane redno informirali o aktualnih
zadevah, vezanih na EU.
INFORMACIJSKA TOČKA EURODESK
TRAJANJE PROJEKTA: od 2. 7. 2015
NOSILEC PROJEKTA: Kulturno izobraževalno društvo PiNA
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PROJEKT PODPRT S STRANI/PROGRAMA: Evropska Komisija
Predstavlja vstopno točko, na kateri lahko mladi s pomočjo svetovalke pridobijo informacije o
možnostih in priložnostih, predvsem s področja mednarodnih mobilnosti za mlade (učne mobilnosti,
mednarodne izmenjave, prostovoljna služba, mednarodni poletni kampi, študentsko delo v tujini,
priložnostno delo v tujini).
SOLIDARTBRARY
TRAJANJE PROJEKTA: 1. 9. 2019 – 28. 2. 2021
NOSILEC PROJEKTA: Centrum Inicjatyw UNESCO
PROJEKT PODPRT S STRANI/PROGRAMA: Erasmus+, KA2 Strateško partnerstvo na področju
izobraževanja odraslih
Cilj projekta je razvoj in pilotiranje nove inovativne izobraževalne metodologije za odrasle, ki temelji
na načelih žive knjižnice ter dramskega oziroma umetniškega izražanja. Projekt si prizadeva za dvig
ključnih kompetenc odraslih multiplikatorjev in edukatorjev, ki se pri svojem delu srečujejo tako s
stereotipi in diskriminacijo kot tudi z umetniškim izražanjem, s ciljem spodbuditi solidarnost v Evropski
uniji. V letu 2020 smo s partnerjem pripravili dva priročnika za izvedbo žive knjižnice ter organizirali
usposabljanje za izvajalce žive knjižnice.
Mreža centrov raziskovalne umetnosti in kulture (MCRUK)
TRAJANJE PROJEKTA: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022
NOSILEC PROJEKTA: Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje
PROJEKT PODPRT S STRANI/PROGRAMA: Evropski sklad za regionalni razvoj in Ministrstvo za
kulturo
Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture (RUK) je mreža ustvarjalcev in organizacij, ki
povezuje umetnost z znanstvenimi vedami in tehnologijo. Razvija ideje za počlovečenje tehnologije in
krepi tehnologijo za človeka kot soustvarjalca v umetnosti, kulturi, naravi, arhitekturi in urbanizmu.
Inovativni produkti in storitve mreže razbijajo enodimenzionalne cilje tržne rasti s poudarkom na
umetnosti in izobraževanju. V letu 2020 je PiNA v partnerstvu z DDT in KIBLA uspešno izpeljala
Festival IZIS, organizirala dve aktivnosti rezidence (v PiNI in DDT), pričela z izvajanjem dveh pilotnih
projektov (Dante na prepihu, Simbiocen), pripravila poziv za umetniške rezidence in izvedla mapiranje
potreb ključnih deležnikov za PiNALAB.
STANOVANJA ZA VSE
TRAJANJE PROJEKTA: 1. 11. 2019 - 31. 10. 2021
NOSILEC PROJEKTA: Kulturno izobraževalno društvo PiNA
PROJEKT PODPRT S STRANI/PROGRAMA: Ministrstvo za javno upravo
V projektnem konzorciju Stanovanja za vse se z oporo na strokovno in raziskovalno aktivnost PiNA,
skupaj s partnerji, zavzema za dostojna in dostopna stanovanja za vse. S povezovanjem različnih
deležnikov in širšo podporo javnega mnenja želi spodbuditi sistematično ureditev stanovanjskega
področja, uvedbo participativnih praks načrtovanja in implementacije inovativnih ter trajnostnih
rešitev. V letu 2020 je mreža pripravila vprašalnik “Naslavljanje stanovanjske preskrbe v slovenskih
občinah” ter izvedla analizo odgovorov, organizirala spletno konferenco na temo participacije na
stanovanjskem področju in razpravo o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona, pripravila
poslovni načrt »Načrtovanje stanovanjske preskrbe skozi participativne procese«, analizo dobrih praks
in analizo obstoječe zakonodaje in drugih virov. Poleg omenjenega je mreža uspešno kandidirala na
razpisu ACF in si pridobila dodatna sredstva za izvajanje projekta na področju stanovanjske preskrbe.
LABELSCAPE
TRAJANJE PROJEKTA: 1. 11. 2019 - 30. 6. 2022
NOSILEC PROJEKTA: ZRC SAZU - Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in
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umetnosti
PROJEKT PODPRT S STRANI/PROGRAMA: Interreg Mediteran
Splošni cilj projekta LABELSCAPE je razviti mehanizme za vključevanje oznak trajnosti v širše turistične
politike in zagotoviti podporo pobudam, ki temeljijo na destinacijah, v postopku certificiranja. Projekt
izkorišča obstoječe pobude za certificiranje. Obravnava tudi najnovejše izzive certificiranih destinacij in
podjetij: prepoznavnost, dopolnjevanje z uporabniško ustvarjenimi vsebinami in digitalna
transformacija. V letu 2020 smo pripravili smernice za izvedbo izobraževanj in delavnic za deležnike s
področja trajnostnega turizma in certificiranja, pripravili smo program štirih delavnic za omenjene
deležnike, izdelali prvi webinar oz. izobraževalni video o trajnostnem certificiranju v turizmu ter
sodelovali v delovnih aktivnostih projekta, kot so maping trajnostnih certifikatov, sodelovanje na
delovnih sestankih, priprava internih delavnic za projektne partnerje idr.
ARTEM
TRAJANJE PROJEKTA: 1. 10. 2018 - 30. 9. 2020
NOSILEC PROJEKTA: Pistes - Solidaires
PROJEKT PODPRT S STRANI/PROGRAMA: Erasmus+, KU2 Strateško partnerstvo na področju
mladine, EACEA
ARTEM je predvsem izobraževalni projekt, v okviru katerega so partnerji želeli dvigniti medkulturne
kompetence in spodbuditi sodelovanje med priseljenci, lokalnim prebivalstvom in strokovnimi delavci
ter prostovoljci. Kot korak k doseganju ciljev je projekt razvil dva priročnika za povečanje
medkulturnih kompetenc lokalnih in migrantskih skupnosti: Program usposabljanja za migrante in
Medkulturno usposabljanje za deležnike. Prvi je namenjen migrantom, beguncem in prosilcem za azil,
drugi pa prostovoljcem in strokovnjakom, ki delajo s prosilci za azil, begunci in migranti. V letu 2020 je
PiNA, na podlagi omenjenih gradiv, organizirala spletno usposabljanje za dvig medkulturnih
kompetenc priseljencev in strokovnih delavcev ter prostovoljcev, ki nudijo, ali želijo nuditi podporo
priseljencem pri vključevanju v lokalno okolje. Projekt se je v letu 2020 zaključil.
YOU4EU – SODELOVANJE DRŽAVLJANOV 2.0
TRAJANJE PROJEKTA: 1. 9. 2018 – 29. 2. 2020
NOSILEC PROJEKTA: Beograjska otvorena škola
PROJEKT PODPRT S STRANI/PROGRAMA: Evropa za državljane
You4EU je spodbujal in podpiral sodelovanje evropskih državljanov v procesih odločanja in oblikovanja
politik na ravni EU. Projektne aktivnosti so omogočile neposredne stike med državljani in nosilci
odločanja, raziskovanje mnenj evropskih državljanov o prihodnosti EU, čezmejno sodelovanje ključnih
akterjev in razvoj inovativnih instrumentov, katerih cilj je spodbujanje neposrednega sodelovanja
državljanov v procesu odločanja. Projekt se je v letu 2020 zaključil z objavo in razširjanjem rezultatov
projektnih aktivnosti.
EVROPSKA SOLIDARNOSTNA ENOTA – Partnerstvo za prostovoljstvo
TRAJANJE PROJEKTA: 1. 1. 2019 – 31. 1. 2022
NOSILEC PROJEKTA: Kulturno izobraževalno društvo PiNA
PROJEKT PODPRT S STRANI/PROGRAMA: Evropska solidarnostna enota
Cilj programa Evropska solidarnostna enota (ESE) je dopolniti prizadevanja držav članic za podporo
mladim in olajšati njihov prehod iz sistema izobraževanja na trg dela, ki so na voljo v okviru Jamstva
za mlade, tako da jim zagotovijo dodatne priložnosti za vstop na trg dela v obliki pripravništev ali
delovnih mest na področjih povezanih s solidarnostjo. Z izvajanjem projektov prostovoljstva ESE si
PiNA prizadeva za krepitev kakovostnega razvoja prostovoljnega dela v okviru lokalnih mladinskih
organizacij in njihove prepoznavnosti v Obalno-kraški regiji ter krepitev zmogljivosti gostiteljskih
organizacij pod okriljem izkušene koordinacijske organizacije.
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V letu 2020 je PiNA v okviru ESE projektov gostila 15 prostovoljcev in odhod na projekt prostovoljstvo
omogočila štirim slovenskim mladim. Nadaljevala je z uspešnim sodelovanjem z lokalnimi
organizacijami: Center mladih Koper, Mladinski EPI center Piran, ŠENT – Koper.
ZELENA KOHEZIJA
TRAJANJE PROJEKTA: 1. 10. 2020 – 30. 9. 2021
NOSILEC PROJEKTA: RTV Slovenija
PROJEKT PODPRT S STRANI/PROGRAMA: Evropska komisija
Ozaveščanje širše javnosti in vseh deležnikov o pomenu Evropske kohezijske politike za zaščito okolja
in zeleno rast okolja vseh regij EU, s poudarkom na kohezijski regiji Zahodna Slovenija, ter vlogi, ki jo
morajo imeti deležniki pri izvajanju in oblikovanju prioritet po obdobju 2020, podrobneje na področju
Okolju prijaznejša, brezogljična Evropa 2021-2027. V letu 2020 je PiNA pričela z naborom dobrih praks
evropske kohezijske politike v kohezijski regiji Zahodne Slovenije in pripravo več oddaj v sodelovanju z
RTV Slovenija.
BiHUB - Podpora ženskemu družbeno odgovornemu podjetništvu
TRAJANJE PROJEKTA: 1. 1. 2020 – 15. 10. 2022
NOSILEC PROJEKTA: Kulturno izobraževalno društvo PiNA
PROJEKT PODPRT S STRANI/PROGRAMA: Program mednarodnega razvojnega sodelovanja
Slovenije (Ministrstvo za zunanje zadeve RS)
Namen projekta je opolnomočenje žensk v BiH preko spodbujanja ženskega podjetništva ter
zagotavljanja njihovega vključevanja v procese odločanja. Preko HUB programa za žensko odgovorno
podjetništvo bomo opolnomočili ženske za vstop v podjetništvo (start-upi) in zagotovili njihovo
vključenost na trgu dela. Za trajno sistemsko podporo ženskemu podjetništvu bomo zagotovili
vključevanje žensk v procese odločanja preko izvedbe participativnih procesov in zagovorniških akcij
na lokalni ravni. V letu 2020 smo izvedli bazno študijo s področja ženskega podjetništva in
zaposlovanja žensk v BiH, pripravili predinkubacijski program za (bodoče) podjetnice, objavili 3 razpise
za vključitev v predinkubacijski program BiHUB (Livno, Jajce in Travnik), izvedli sedem spletnih
podjetniških delavnic v okviru predinkubacijskega programa BiHUB. Poleg tega smo v BiH izvedli tudi
aktivnosti, namenjene ublažitvi posledic epidemije: štiri delavnice na temo preprečevanja širjenja
virusa in ukrepov okrevanja v podjetništvu, šest terenski predavanj na iste teme, tri radijske oddaje z
namenom osveščanja javnosti o ukrepih za preprečevanje okužb in psihosocialnem zdravju, 46
socialno ogroženim gospodinjstvom v ruralnih območjih Kantona 10 smo razdelili obroke hrane in
petim podjetnicam smo pripravili interne protokole za varnost in preprečevanje širjenja okužbe.
ZA STANOVANJSKE ZADRUGE
TRAJANJE PROJEKTA: 19. 10. 2020 – 18. 10. 2022
NOSILEC PROJEKTA: IŠSP – Inštitut za študije stanovanj in prostora
PROJEKT PODPRT S STRANI/PROGRAMA: Active Citizens Fund v Sloveniji 2014–2021 (prek
finančnih mehanizmov EEA in Norveške)
Projekt is prizadeva za razvoj stanovanjskih zadrug, ki temeljijo na dostopni, trajnostni, varni in
skupnostno načrtovani stanovanjski preskrbi. Partnerstvo pripravlja razvoj modela stanovanjske
zadruge za Slovenijo, ki bo služil kot strokovno izhodišče za zagovorništvo. Prizadeva si za mreženje
nevladnega sektorja z ozaveščanjem in obenem aktiviranjem ciljnih skupin preko terenskih, medijskih
in spletnih aktivnosti. V letu 2020 se je projekt začel z izvedbo prvih srečanj partnerjev.
POGON
TRAJANJE PROJEKTA: 1. 2. 2020 – 15. 9. 2021
NOSILEC PROJEKTA: Zavod Bob
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PROJEKT PODPRT S STRANI/PROGRAMA: Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega
socialnega sklada
Projekt Pogon – razvijaj svojo kariero in prispevaj k razvoju družbe, usposablja mlade v okviru
mladinskega dela za trajen vstop na trg dela, pri čemer naslavljala izzive, s katerimi se mladi ob
vstopu na trg dela soočajo. V letu 2020 je PiNA v sodelovanju s partnerji organizirala 3 sklope
usposabljanja Jaz, družba, služba in 1 sklop usposabljanja Družbene inovacije. Skupaj je na
usposabljanju sodelovalo več kot 90 mladih.
KATALIZATORJI
TRAJANJE PROJEKTA: 1. 2. 2020 – 15. 9. 2021
NOSILEC PROJEKTA: Sindikat Mladi plus
PROJEKT PODPRT S STRANI/PROGRAMA: Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega
socialnega sklada
Projekt Katalizatorji – zaposlovanje mladih za družbene spremembe usposablja mlade v okviru
mladinskega dela za dva kadrovska profila, ki najbolj primanjkujeta organizacijam civilne družbe; to
sta projektni vodja in komunikator. Mladinsko delo temelji na vključujočih pristopih, neformalnem
izobraževanju, vrstniškem učenju ter principih “mladi z mladimi za mlade”. V letu 2020 je PiNA v
sodelovanju s partnerji organizirala 6 usposabljanj za projektnega vodjo. Na usposabljanjih je
sodelovalo več kot 100 mladih.
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3. ZAKLJUČNI DEL

Notranji finančni nadzor nad poslovanjem društva je bil opravljen s strani naslednjih
članov društva:
Predsednik: Urška Vezovnik
Član: Maja Švara
Član: Mirna Buić

Člani nadzornega sveta niso direktno vezani na računovodsko in finančno poslovanje
društva. Člani so pregledali vso materialno in finančno dokumentacijo in pri
poslovanju niso ugotovili nepravilnosti.

Poslovno poročilo skupaj z računovodskim poročilom je bilo sprejeto dne 24. marca
2021 na 11. korespondenčni seji upravnega odbora.

I. POJASNILA K IZKAZOM

1.1. Pojasnila na podlagi 26. Člena Zakona o društvih
- Društvo zagotavlja podatke o svojem finančnem in materialmen poslovanju skladno z
Zakonom o društvih, SRS 33 in z akti društva;
- Društvo uporablja pri vrednotenju računovodskih postavk SRS 33 po potrebi pa tudi splošne
standard;
- Društvo za vodenje poslovnih knjig uporablja dvostavno knjigovodstvo. Sprememb
posameznih računovodskih kategorij ni bilo;
- Društvo ni zavezanec za revidiranje računovodskih izkazov;
- Notranji finančni nadzor društva izvaja nadzorni odbor.
Vsi zneski v pojasnilu k računovodskim izkazom so v EUR.

1.2. Pojasnila k bilanci stanja
- Čisti presežek prihodkov nad odhodki v tekočem letu znaša 10.847,85 EUR
-

Društvo ne izkazuje zunajbilančne evidence

1.3. Pojasnila k izkazu poslovnega izida
1.3.1

Prihodki od dejavnosti
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V tekočem letu so bili realizirani prihodki v višini 853.728,29 EUR. Društvo na podlagi prihodkov,
ki se nanašajo na pridobitno dejavnost, ugotovi stroške za pridobitno dejavnost, ter na podlagi
tega razmejuje stroške med pridobitno in nepridobitno dejavnostjo.
- Dotacije iz proračunskih in drugih javnih virov
597.508,06
- Dotacije iz drugih fundacij, skladov in ustanov
217.403,82
- Prihodki od prodaje proizvodov in storitev
38.354,10
- Finančni prihodki
5,95
- Drugi prihodki
456,36
1.3.2.
Odhodki iz dejavnosti
- Stroški materiala
- Stroški storitev
- Stroški dela
- Odpisi vrednosti
- Drugi poslovni odhodki
- Finančni odhodki
- Drugi odhodki

25.660,62
533.873,38
274.558,70
8.049,98
544,87
163,09
0

1.3.3.
Presežek prihodkov nad odhodki – davčni obračun
V davčnem obračunu je znesek prihodkov pridobitne dejavnosti 38.428,57 EUR (na podlagi
Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti se za davčne namene med
pridobitne prihodke štejejo vsi prihodki razen namenskih javnih sredstev donacij, članarin) in
znesek davčno priznanih odhodkov: 37.938,94 EUR, tako znaša po izračunu delež pridobitne
dejavnosti 4,50 %.
Društvo ločeno vodi prihodke za pridobitno in nepridobitno dejavnost, stroške deli po ključu-deležu
prihodkov.
Društvo nima finančnih naložb in terjatve, za katere se utemeljeno domneva, da ne bodo poravnane
oziroma ne bodo poravnane v celoti.
Normativnih sprememb v okolju društva v letu 2019 ni bilo.
Popisovanje oziroma usklajevanje knjigovodskega stanja z dejanskim je bilo izvršeno s popisi terjatev
in obveznosti, denarnih sredstev ter osnovnih sredstev na dan 31.12.2019.

_____________________________________________
ODGOVORNA OSEBA
ZA PRIPRAVO RAČUNOVODSKEGA POROČILA:
RE-ING d.o.o. KOPER
Direktor
Nadja Hrvatin
Certificirani računovodja specialist
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Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2020 - 31.12.2020

Osnovni podatki
Vrsta:

Društvo

Matična številka

1170163000

Davčna številka

30298938

Ime poslovnega subjekta

DRUŠTVO - ASSOCIAZIONE PINA

Sedež (ulica, hišna številka in kraj)

Gortanov trg 15, Koper, 6000 Koper - Capodistria

Izračunana zavezanost k reviziji

0 - Ne

Status društva

1 - Društvo

Računovodimo

SRS - Slovenski računovodski standardi (2016)

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance

Nadja Hrvatin

Telefonska številka za komunikacijo v zvezi s
predložitvijo bilance

05 6113011

Elektronski naslov kontaktne osebe

re-ing@siol.net

Elektronski naslov uporabnika portala

re-ing@siol.net

Vodja poslovnega subjekta

Vid Tratnik

Kraj

Koper

Obdobje poročanja
od

1.1.2020

do

31.12.2020

Pripravljeno: 24.03.2021 10:48

Stran 1 od 8

Ime poslovnega subjekta:
DRUŠTVO - ASSOCIAZIONE PINA

Matična številka:
1170163000

Sedež poslovnega subjekta:
Gortanov trg 15, Koper, 6000 Koper - Capodistria

Davčna številka:
30298938

Podatki iz bilance stanja
na dan 31.12.2020
v EUR s centi
Konto

Postavka

1

2

Oznaka
za
AOP
3

Znesek

Tekočega leta

Prejšnjega leta

4

5

00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,
08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 30, 31, 32, 60, 61,
63, 65, 66, 67

SREDSTVA

001

562.404,84

287.537,31

00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, del
07, del 08, del 13

A. DOLGOROČNA SREDSTVA

002

95.119,12

37.978,17

del 00, del 08, del 13

I. Neopredmetena sredstva in
dolgoročne aktivne časovne razmejitve

003

1.606,24

2.052,68

del 00, del 08, del 13

1. Neopredmetena sredstva

004

1.423,97

1.975,07

2. Dolgoročne aktivne časovne
razmejitve

009

182,27

77,61

II. Opredmetena osnovna sredstva

010

88.312,88

35.725,49

III. Naložbene nepremičnine

018

0,00

0,00

IV. Dolgoročne finančne naložbe

019

5.200,00

200,00

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen
posojil

020

5.200,00

200,00

del 07

2. Dolgoročna posojila

024

0,00

0,00

del 08

V. Dolgoročne poslovne terjatve

027

0,00

0,00

del 07, del 08, 10, 11, 12, del
13, 14, 15, 16, 17, 18, 30, 31,
32, 60, 61, 63, 65, 66, 67

B. KRATKOROČNA SREDSTVA

032

360.547,49

172.496,42

I. Sredstva (skupine za odtujitev) za
prodajo

033

0,00

0,00

II. Zaloge

034

0,00

0,00

III. Kratkoročne finančne naložbe

040

0,00

0,00

1. Kratkoročne finančne naložbe, razen
posojil

041

0,00

0,00

2. Kratkoročna posojila

045

0,00

0,00

IV. Kratkoročne poslovne terjatve

048

79.173,28

80.280,97

V. Denarna sredstva

052

281.374,21

92.215,45

C. KRATKOROČNE AKTIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVE

053

106.738,23

77.062,72

Zunajbilančna sredstva

054

0,00

0,00

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

055

562.404,84

287.537,31

A. SKLAD

056

98.408,91

6.794,17

I. Društveni sklad

056a

98.408,91

6.794,17

94

II. Revalorizacijske rezerve

067

0,00

0,00

95

III. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja
po pošteni vrednosti

301

0,00

0,00

del 00
del 00, 02, 03, 04, 05, del 08,
del 13
01
06, del 07
06

67
del 13, 30, 31, 32, 60, 61, 63,
65, 66
del 07, 17, 18
17
del 07, 18
del 08, 12, del 13, 14, 15, 16
10, 11
19
del 99
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97,
98
90, 92, 93, 94, 95
90, 92, 93
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Podatki iz bilance stanja
na dan 31.12.2020
v EUR s centi
Konto

Postavka

Oznaka
za
AOP

Znesek

Tekočega leta
96

Prejšnjega leta

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

072

42.504,16

9.127,10

del 96

1. Rezervacije

073

0,00

0,00

del 96

2. Dolgoročne pasivne časovne
razmejitve

074

42.504,16

9.127,10

del 97, del 98

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

075

0,00

0,00

del 97

I. Dolgoročne finančne obveznosti

076

0,00

0,00

del 98

II. Dolgoročne poslovne obveznosti

080

0,00

0,00

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
del 97, del 98

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

085

332.722,31

149.482,00

I. Obveznosti, vključene v skupine za
odtujitev

086

0,00

0,00

27, del 97

II. Kratkoročne finančne obveznosti

087

26.000,00

35.000,00

22, 23, 24, 25, 26, 28, del 98

III. Kratkoročne poslovne obveznosti

091

306.722,31

114.482,00

D. KRATKOROČNE PASIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVE

095

88.769,46

122.134,04

Zunajbilančne obveznosti

096

0,00

0,00

21

29
del 99

Kraj in datum oddaje

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Zastopnik društva

Koper

Nadja Hrvatin

Vid Tratnik

Obrazec je predpisala Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za
revizijo.
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Ime poslovnega subjekta:
DRUŠTVO - ASSOCIAZIONE PINA

Matična številka:
1170163000

Sedež poslovnega subjekta:
Gortanov trg 15, Koper, 6000 Koper - Capodistria

Davčna številka:
30298938

Podatki iz izkaza poslovnega izida
v obdobju 01.01.2020 - 31.12.2020
v EUR s centi
Konto

Postavka

1
del 76

2

Oznaka
za
AOP
3

Znesek

Tekočega leta

Prejšnjega leta

4

5

A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE

110

49.983,00

38.354,10

60, del 61, 63

B. POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

121

0,00

0,00

60, del 61, 63

C. ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

122

0,00

0,00

79

Č. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI
IN LASTNE STORITVE

123

0,00

0,00

del 76

D. SUBVENCIJE, DOTACIJE,
REGRESI, KOMPENZACIJE IN DRUGI
PRIHODKI, KI SO POVEZANI S
POSLOVNIMI UČINKI

124

945.323,64

814.911,88

del 76

E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI

125

0,00

0,00

60, 61, 63, 76, 79

F. KOSMATI DONOS OD
POSLOVANJA

126

995.306,64

853.265,98

40, 41, 43, 44, 47, 48, del 70,
72

G. POSLOVNI ODHODKI

127

904.020,52

842.687,55

I. Stroški blaga, materiala in storitev

128

512.703,30

559.534,00

1. Nabavna vrednost prodanega blaga in
materiala

129

0,00

0,00

40

2. Stroški porabljenega materiala

130

30.206,69

25.660,62

41

3. Stroški storitev

134

482.496,61

533.873,38

47

II. Stroški dela

139

373.737,20

274.558,70

del 47

1. Stroški plač

140

275.952,20

209.978,29

del 47

2. Stroški pokojninskih zavarovanj

141

20.113,36

15.346,32

del 47

3. Stroški drugih socialnih zavarovanj

142

24.407,23

18.583,12

del 47

4. Drugi stroški dela

143

53.264,41

30.650,97

43, 72

III. Odpisi vrednosti

144

17.141,66

8.049,98

1. Amortizacija

145

16.174,15

7.486,84

del 72

2. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri
neopredmetenih sredstvih in
opredmetenih osnovnih sredstvih

146

0,00

520,54

del 72

3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri
obratnih sredstvih

147

967,51

42,60

44, 48

IV. Drugi poslovni odhodki

148

438,36

544,87

60, 61, 63, 76, 79, 40, 41, 43,
44, 47, 48, del 70, 72

H. PRESEŽEK POSLOVNIH
PRIHODKOV

151

91.286,12

10.578,43

60, 61, 63, 76, 79, 40, 41, 43,
44, 47, 48, del 70, 72

I. PRESEŽEK POSLOVNIH
ODHODKOV

152

0,00

0,00

40, 41, del 70
del 70

43

J. FINANČNI PRIHODKI

153

256,43

5,95

del 77

77

I. Finančni prihodki iz deležev

155

0,00

0,00

del 77

II. Finančni prihodki iz danih posojil

160

248,25

0,00
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Podatki iz izkaza poslovnega izida
v obdobju 01.01.2020 - 31.12.2020
v EUR s centi
Konto

Postavka

Oznaka
za
AOP

Znesek

del 77

III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev

163

8,18

5,95

K. FINANČNI ODHODKI

166

799,52

163,09

del 74

I. Finančni odhodki iz oslabitve in
odpisov finančnih naložb

168

0,00

0,00

del 74

II. Finančni odhodki iz finančnih
obveznosti

169

702,84

160,13

del 74

III. Finančni odhodki iz poslovnih
obveznosti

174

96,68

2,96

78

L. DRUGI PRIHODKI

178

1.418,34

456,36

75

M. DRUGI ODHODKI

181

217,00

0,00

80

N. PRESEŽEK PRIHODKOV

182

91.944,37

10.877,65

80

O. PRESEŽEK ODHODKOV

183

0,00

0,00

del 81

P. DAVEK OD DOHODKOV

184

329,63

29,80

del 81

R. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV
OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

186

91.614,74

10.847,85

89

S. ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV
OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

187

0,00

0,00

del 80

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

187a

0,00

0,00

*POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH
NA PODLAGI DELOVNIH UR V
OBRAČUNSKEM OBDOBJU (na dve
decimalki)

188

12,33

12,00

ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA

189

12

12

Tekočega leta
74

Prejšnjega leta

Opomba:
* Izračun podatka na AOP 188: Število delovnih ur v koledarskem (obračunskem) letu, za katere so zaposleni dobili plačo in nadomestilo
plače / (deljeno) s številom možnih delovnih ur za koledarsko (obračunsko) leto. (glej Vsebinska pogosta vprašanja)
vprašanja)..

Kraj in datum oddaje

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Zastopnik društva

Koper

Nadja Hrvatin

Vid Tratnik

Obrazec je predpisala Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za
revizijo.
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Ime poslovnega subjekta:
DRUŠTVO - ASSOCIAZIONE PINA

Matična številka:
1170163000

Sedež poslovnega subjekta:
Gortanov trg 15, Koper, 6000 Koper - Capodistria

Davčna številka:
30298938

Dodatni podatki k izkazu poslovnega izida
v obdobju 01.01.2020 - 31.12.2020
v EUR s centi
Konto

Postavka

Oznaka
za
AOP

Znesek

SKUPAJ

1

2

76

3

OD TEGA: iz opravljanja
pridobitne dejavnosti

Tekočega leta

Prejšnjega
leta

Tekočega leta

Prejšnjega
leta

4

5

6 (del 4)

7 (del 5)

1. Prihodki od dejavnosti

400

995.306,64

853.265,98

49.983,00

38.354,10

del 76

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

401

0,00

0,00

0,00

0,00

del 76

b) dotacije iz proračunskih in drugih
javnih sredstev

402

604.567,86

597.508,06

0,00

0,00

del 76

c) dotacije iz drugih fundacij,
skladov in ustanov

403

340.755,78

217.403,82

0,00

0,00

del 76

č) donacije drugih pravnih in fizičnih
oseb

404

0,00

0,00

0,00

0,00

del 76

d) prispevki uporabnikov posebnih
socialnih programov

405

0,00

0,00

0,00

0,00

del 76

e) članarine in prispevki članov

406

0,00

0,00

0,00

0,00

del 76

f) prihodki od prodaje proizvodov in
storitev

407

49.983,00

38.354,10

49.983,00

38.354,10

del 76

g) prihodki od prodaje trgovskega
blaga in materiala

408

0,00

0,00

0,00

0,00

del 76

h) ostali prihodki od dejavnosti

409

0,00

0,00

0,00

0,00

del 48

2. Dotacije drugim društvom in
drugim pravnim osebam

410

0,00

0,00

0,00

0,00

Kraj in datum oddaje

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Zastopnik društva

Koper

Nadja Hrvatin

Vid Tratnik

Obrazec je predpisala Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za
revizijo.
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IZJAVA

Kot društvo, nezavezano k reviziji letnega poročila, izjavljamo, da so podatki iz bilance stanja in
izkaza poslovnega izida na poenotenih obrazcih, predloženi za državno statistiko, namenjeni tudi
javni objavi.
S predložitvijo teh podatkov, pojasnil k izkazom in poslovnega poročila je izpolnjena naša
obveznost predlaganja letnih poročil po prvem odstavku 29. člena Zakona o društvih (ZDru-1).
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POJASNILA K IZKAZOM IN POSLOVNO POROČILO
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KULTURNO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO PINA
Gortanov trg 15, 6000 Koper
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LETNO POROČILO sestavlja:

POSLOVNO POROČILO
RAČUNOVODSKO POROČILO
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I.

POSLOVNO POROČILO

1. SPLOŠNI DEL
PREDSTAVITEV DRUŠTVA
PINA – Kulturno izobraževalno društvo, ustanovljeno leta 1998, je nevladna organizacija, ki povezuje
posameznike, civilno-družbene organizacije, strokovne in politične strukture preko izobraževalnih aktivnosti in
aktivnosti osveščanja. PINA je vključena v mrežo Europe Direct točk in Eurodesk mrežo regionalnih partnerjev,
mrežo regijskih stičišč nevladnih organizacij Obalno-kraške regije in deluje v javnem interesu na področju
mladine. Svoje poslanstvo društvo več kot 10 let zasleduje s koordinacijo mednarodnih projektov (Interreg,
Erasmus+, Evropa za državljane, Evropski socialni sklad, Norveški finančni mehanizem), široko zastavljenim
tematskim okvirjem dejavnosti (usposabljanje in zaposlovanje mladih, družbene inovacije, odgovorno
podjetništvo, akcijsko načrtovanje, mobilnost in evropsko povezovanje) in strokovnim kadrom, ki obsega 14
stalno zaposlenih in več kot 40 zunanjih sodelavcev.

KRATEK OPIS RAZVOJA DRUŠTVA
PiNA je bila ustanovljena leta 1998 na pobudo Zavoda za odprto družbo. Poslanstvo, ki so ga ustanovni člani
takrat zapisali v statut društva, zajema skrb za množičnost in popularizacijo kulturne, izobraževalne, okoljske,
raziskovalne in računalniške dejavnosti; spodbujanje vrednot in razvijanje vrlin, ki bogatijo osebnost;
spodbujanje družbeno odgovornih praks na področju okolja in trajnostnega vedenja. Razumevanje poslanstva in
njegovo uresničevanje se skozi leta delovanja organsko prilagaja zaznanim izzivom okolja in aktualnih
družbenim tematikam.
V prvem obdobju delovanja so bile dejavnosti naravnane predvsem v zagotavljanje dostopa do interneta kot
enega izmed predpogojev za razvoj odprte družbe. Leta 1998 je PiNA odprla prvo spletno kavarno v Sloveniji. V
letu 2004 je njeno dejavnost preselila v nov prostor na Kidričevi 43, znan kot eKavarna. Vanjo je bil umeščen
tudi prireditveni prostor, v katerem od takrat redno potekajo dogodki. Prostor je postal referenčna točka za
področje kulturnih dejavnosti v mestu; ljudje, ki so se srečevali v kavarni, so začeli oblikovati različne projekte,
PiNA pa je postala platforma, s katero lahko posamezniki in organizacije izpeljejo svoje projekte.
V tem obdobju je PiNA delovala po konceptu odprte hiše, pri katerem organizacija predstavlja samo okvir in
podporo za dejavnosti, ki jih predlagajo in izvajajo uporabniki. Hkrati je PiNA skupaj s Kiblo iz Maribora in
Ljudmilo iz Ljubljane tvorila osnovo za to, kar je danes poznano kot mreža multimedijskih centrov Slovenije.
Pridobila je status mladinskega centra in s tem povezano redno izvajanje dejavnosti na področju mladine. Leta
2008 je PiNA doživela temeljito prenovo. Potrebe v družbi so se spreminjale, in medtem ko so bili na področju
razvoja informacijske družbe narejeni veliki koraki, so se pojavljale potrebe na drugih področjih. Delovanje
PiNE in sektorja NVO nasploh se je začelo dojemati kot katalizator družbenega napredka. PiNA je v tem
obdobju začela razvijati lastno multimedijsko produkcijo in izvajati mednarodne projekte.
Danes je PiNA profesionalna nevladna organizacija, bazirana v Kopru in vpletena v lokalno, regijsko,
nacionalno, transnacionalno delovanje na področju dobrega upravljanja, sodobne edukacije in evropskega
povezovanja.

1.2. VODSTVO DRUŠTVA
Predsednik: Vid Tratnik
Upravni odbor društva:
Vid Tratnik, predsednik
Borut Jerman, podpredsednik
Kaja Cunk, članica Upravnega odbora
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Mitja Klodič, član Upravnega odbora
Urška Vezovnik, članica Upravnega odbora
Nadzorni in disciplinski odbor:
Mirna Buić
Urška Vezovnik
Maja Švara

2. POSEBNI DEL
Kratko poročilo delovanja za leto 2019
Pina je v letu 2019 delovala kot regijsko stičišče Obalno-kraške regije - Iskra, in informacijska točka Europe
Direct. Zaključila je štiri večje projekte. AgriGo4Cities, financiran s strani programa Interreg Podonavje, se je
posvečal participativnemu mestnemu in predmestnemu kmetijstvu in vrtičkarstvu kot učinkoviti metodi za
izboljšanje javnih institucionalnih zmogljivosti. Creative Climate Leadership, financiran s strani programa
Ustvarjalna Evropa, je razvil nov izobraževalni program za raziskovanje kulturne razsežnosti podnebnih
sprememb ter vplivno, ustvarjalno in trajnostno ukrepanje. Podporno okolje za socialno podjetništvo in
turizem za ženske v BiH, financirano s strani Ministrstva RS za zunanje zadeve, je reševal problem ekonomske
neenakosti žensk prek podpiranja socialnega podjetništva v kulturnem turizmu v Srednjobosanskem kantonu. In
Središče za medkulturni dialog Koper, financiran s strani Ministrstva RS za notranje zadeve, ki je v Kopru
gradil spodbudno okolja za vključevanje migrantov, tujcev – prosilcev za mednarodno zaščito, oseb, ki so to že
pridobile, in državljanov tretjih držav v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje, in osveščal lokalno
prebivalstvo o vključevanju kot dvosmernem procesu.
V letu 2019 je PiNA nadaljevala z izvajanjem projektov Social Innovators, YOU4EU, Prostor javnosti in
Sončna stran prostovoljstva. Poleg tega je za druge naročnike izvajala usposabljanja (ZRC SAZU),
participativne procese (MOK) in srečanja (Gozdarski inštitut Slovenije). Občini Piran in drugim obalnim
občinam pa se je pridružila pri oblikovanju programa kandidature za Evropsko prestolnico kulture. Skupaj z
Delavskim domom Trbovlje in MMC KIBLA je uspešno kandidirala na razpisu Ministrstva za kulturo in v letu
2019 pričela izvajati projekt Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture (RUK), ki povezuje umetnost
z znanstvenimi vedami in tehnologijo. Skupaj z IPoP, Zavod PIP, IŠSP – Inštitut za študije stanovanj in prostora
in Avanta Largo, Zavod za družbeno komuniciranje je PiNA uspešno kandidirala tudi na javnem razpisu
Ministrstva za javno upravo za razvoj in profesionalizacijo NVO in prostovoljstva. V projektnem konzorciju
Stanovanja za vse se z oporo na strokovno in raziskovalno aktivnost zavzemamo za dostojna in dostopna
stanovanja za vse. S povezovanjem različnih deležnikov in širšo podporo javnega mnenja želimo spodbuditi
sistematično ureditev stanovanjskega področja, uvedbo participativnih praks načrtovanja in implementacije
inovativnih ter trajnostnih rešitev.

Glavne aktivnosti v letu 2019
ISKRA – STIČIŠČE NVO ISTRE IN KRASA
TRAJANJE PROJEKTA: 1. 1. 2016 – 30. 9. 2019
NOSILEC PROJEKTA: Kulturno izobraževalno društvo PiNA
PROJEKT PODPRLO: Ministrstvo za javno upravo in Evropski socialni sklad
Na Javnem razpisu za krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev 2015–2019 je
bilo za regionalno stičišče nevladnih organizacij obalno-kraške regije izbrano Kulturno izobraževalno društvo
PiNA. Program stičišča NVO Istre in Krasa naslavlja identificiran družbeni potencial za NVO in ga poskuša
doseči preko reševanja ovir, s katerimi se nevladni sektor v regiji sooča. Začrtane aktivnosti se osredotočajo na
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krepitev profesionalnega in trajnostnega NVO sektorja v regiji, povečanje njegove vloge kot partnerja pri
oblikovanju javnih politik, povečano umeščenost v mednarodno okolje ter okrepljeno in trajnostno stičišče
nevladnih organizacij. Razvoj in krepitev nevladnih organizacij in NVO sektorja nasploh potekata preko
strokovnega usposabljanja, zagovorništva, informiranja, mreženja, temelječega na poglobljenem poznavanju
okolja in njegovih potreb s pomočjo izvedenih analiz.
SOCIAL INNOVATORS
TRAJANJE PROJEKTA: 3. 9. 2018 – 2. 7. 2022
NOSILEC PROJEKTA: Kulturno izobraževalno društvo PiNA
PROJEKT PODPRLO: Norveški finančni mehanizem
Projekt predstavlja inovativen model, ki po eni strani naslavlja izziv visoke stopnje brezposelnosti med mladimi,
obenem pa tudi izziv nizke stopnje zaposlenosti v nevladnem sektorju. V okviru projekta bodo razvita in
izvedena izobraževanja za mlade, razvite in izvedene študijske prakse za mlade in vzpostavljeni trije SI HUB
centri družbenega inoviranja v Kopru, Zagrebu in Sofiji. V letu 2019 je bil v okviru projekta izveden otvoritveni
dogodek v ljubljanskem Edvardu, odprt center SI HUB in razvitih pet temeljnih gradiv, med katere sodi
nadnacionalna raziskava o vrzelih na področju usposobljenosti, priročnik za 150-urni izobraževalni program,
model pripravništva z naborom orodij za mentorje in model IDEAHUB.
AGRIGO4CITIES
TRAJANJE PROJEKTA: 1. 1. 2017–30. 6. 2019
NOSILEC PROJEKTA: ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika
PROJEKT PODPRL: Interreg Danube, Evropski sklad za regionalni razvoj, Instrument za predpristopno
pomoč II
Projekt, se posveča participativnemu mestnemu in predmetnemu vrtičkarstvu kot učinkoviti metodi za
izboljšanje javnih institucionalnih zmogljivosti, predvsem pri odpravljanju družbeno-ekonomske izključenosti
ranljivih skupin in pri spodbujanju trajnostnega urbanega razvoja v Podonavju. Z uporabo mednarodnega
pristopa na različnih prostorskih ravneh želi projekt AgriGo4Cities postati vzorčni model dobro upravljanje
Podonavja.
V letu 2019 je v okviru projekta bila izvedena mednarodna zaključna konferenca v Budimpešti, ki je združevala
znanstvenike, strokovnjake, nevladne organizacije, aktiviste, predstavnike javnih institucij in mnoge druge.
Poleg konference je bil, v ljubljanskem Atriju ZRC Sazu, organiziran multiakcijski dogodek na temo Urbanega
vrtičkarstva, kot primera vključevanja javnosti v Sloveniji.
INFORMACIJSKA TOČKA EUROPE DIRECT KOPER-CAPODISTRIA
TRAJANJE PROJEKTA: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
NOSILEC PROJEKTA: Kulturno izobraževalno društvo PiNA
PROJEKT PODPRLI: Evropska komisija, Ministrstvo za javno upravo
Skoraj petsto informacijskih centrov Europe Direct, po vsej Evropski uniji (EU), predstavlja lokalno povezavo
med EU in njenimi državljani. V različnih krajih po Sloveniji deluje sedem Europe Direct točk, ena izmed njih je
tudi informacijska točka Europe Direct Koper - Capodistria, ki je januarja 2019 v Kopru otvorila stalno
informacijsko središče na Gortanovem trgu 15. Informacijske točke so za državljane vstopna točka v Evropsko
unijo. Odgovarjajo na vprašanja o EU in nudijo informacije o njenih institucijah ter politikah, vključno z
možnostmi financiranja. Vsako leto so pripravljeni številni in raznovrstni dogodki, na kateri odpirajo zanimive
evropske teme in prisluhnejo mnenju državljanov, pohvalam ter predlogom izboljšav glede EU. Tako je
organiziranih veliko razprav, konferenc in okroglih miz na razne aktualne EU tematike; predavanj in
interaktivnih delavnic na šolah, razstav, natečajev in še mnogo več.
SREDIŠČE ZA MEDKULTURNI DIALOG KOPER
TRAJANJE PROJEKTA: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2019
NOSILEC PROJEKTA: Kulturno izobraževalno društvo PiNA
PROJEKT PODPRL: projekt sofinancira Evropska unija iz sredstev Sklada za azil, migracije in vključevanje
(75 %) in Republika Slovenija (25 %); naročnik je Ministrstvo za notranje zadeve
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PiNA v okviru Središča za medkulturni dialog v Kopru informira tujce o ključnih področjih za njihovo
vključitev v lokalno okolje, vzpostavlja partnerstva in povezuje ključne akterje, usposablja posameznike in
posameznice za prostovoljno delo s tujci, krepi podporno okolje za vključevanje tujcev v lokalno okolje,
spodbuja proaktivno sodelovanje ciljnih skupin z lokalnim prebivalstvom ter ustvarja pozitivno podobo tujcev v
javnosti.
V letu 2019 je bilo v okviru projekta izvedenih več aktivnosti, med drugim: pravne ure za tujce, vodeni ogledi
mesta z okolico, čezsektorska mreža za vključevanje tujcev v družbo, večeri migrantskega filma, kolonija
multimedije za družbene spremembe za dijake, ustvarjalni in kuharski krožki ter medijska kampanja Podam ti
roko.
ENERGYCARE - Pešbus
TRAJANJE PROJEKTA: okt. 2017 – mar. 2020
PROJEKT PODPRT S STRANI/PROGRAMA: v okviru programa Aktivno v šolo, sofinancira Ministrstvo za
zdravje RS
V sklopu čezmejnega projekta Interreg Italija-Slovenija z naslovom ENERGYCARE, je PiNA v sodelovanju s
partnerji projekta, v letu 2018 koordinirala vzpostavitev spremljanja otrok po poti v šolo na način pešbusa v OŠ
Oskarja Kovačiča Škofije. Prva linija pešbus-a je bila v OŠ Škofije vzpostavljena na participativen način, skupaj
s starši, osnovno šolo in otroki. Izvedena je bila informativna delavnica, skupinski ogled poti in določitev postaj.
Aktivnosti projekta so se nato nadaljevale v letu 2019, ko je PiNA koordinirala proces vzpostavitve 2. linije
pešbusa v OŠ Škofije, nato pa zaključila s predstavitvijo rezultatov projekta, delavnico o Lokacijskem akcijskem
načrtu in predajo koordinacije Pešbusa Osnovni šoli Škofije.
PROSTOR JAVNOSTI – PARTNERSKO UREJANJE JAVNEGA PROSTORA
TRAJANJE PROJEKTA: 1. 7. 2018 – 15. 10. 2019
NOSILEC PROJEKTA: IPoP – Inštitut za politike prostora
PROJEKT PODPRT S STRANI/PROGRAMA: Ministrstvo za okolje in prostor
Sedaj že zaključen projekt je skozi vključevanje javnosti v postopke urejanje javnega prostora že v fazah razvoja
in načrtovanja na dveh konkretnih primerih krepil in širil zavest o partnerskem urejanju prostora v lokalni upravi
in širši javnosti ter s tem pozitivno prispeval h kakovosti vključevanja javnosti v urejanje javnega prostora. Tako
je PiNA v septembru 2018 organizirala prvo akcijo množičnega skupnostnega načrtovanja prostora v regiji
imenovano Narišimo Obalo. Dogodka na območju nekdanje obalne ceste med Koprom in Izolo, se je udeležilo
več kot 1000 ljudi iz celotne Slovenije, sosednje Italije in različnih evropskih držav ter z idejami zapolnilo kar
750 m role papirja ter 75 pisnih predlogov. Vse predloge in ideje so bile v letu 2019 analizirane in strnjene v
analizo Participativno prostorsko načrtovanje: osmišljanje prihodnosti obalne ceste ter nato predstavljene
javnosti. Aktivnosti so bile zaključene z izvedbo treh delavnic za občinske uradnike, kjer so se partnerji v
manjših skupinah sestali z različnimi lokalnimi deležniki občin Koper, Izola, Piran in Ankaran ter jim z uporabo
različnih metod (predvsem metode »Learning by doing«) približevali oz. jih izobraževali o partnerskem urejanju
prostora.
INFORMACIJSKA TOČKA EURODESK
TRAJANJE PROJEKTA: od 2. 7. 2015
NOSILEC PROJEKTA: Kulturno izobraževalno društvo PiNA
PROJEKT PODPRT S STRANI/PROGRAMA: Evropska Komisija
Predstavlja vstopno točko, na kateri lahko mladi s pomočjo svetovalke pridobijo informacije o možnostih in
priložnostih, predvsem s področja mednarodnih mobilnosti za mlade (učne mobilnosti, mednarodne izmenjave,
prostovoljna služba, mednarodni poletni kampi, študentsko delo v tujini, priložnostno delo v tujini).
STANOVANJA ZA VSE
TRAJANJE PROJEKTA: 1. 11. 2019 - 31. 10. 2021
NOSILEC PROJEKTA: Kulturno izobraževalno društvo PiNA
PROJEKT PODPRT S STRANI/PROGRAMA: Ministrstvo za javno upravo
V projektnem konzorciju Stanovanja za vse se z oporo na strokovno in raziskovalno aktivnost PiNA, skupaj s
partnerji, zavzema za dostojna in dostopna stanovanja za vse. S povezovanjem različnih deležnikov in širšo
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podporo javnega mnenja želi spodbuditi sistematično ureditev stanovanjskega področja, uvedbo participativnih
praks načrtovanja in implementacije inovativnih ter trajnostnih rešitev. Aktivnosti znotraj konzorcija so se začele
z javno razpravo o spremembi novega stanovanjskega zakona (SZ-2) v ljubljanskem Edvardu. Na podlagi
predlogov je bil oblikovan javni odziv s pozivom na sestanek z državnim sekretarjem g. Prijonom. Poleg tega je
v letu 2019 potekala komunikacijska akcija preko novoletnih voščilnic, ki je diskretno poudarila pomen
stanovanjske preskrbe.

Mreža centrov raziskovalne umetnosti in kulture (MCRUK)
TRAJANJE PROJEKTA: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022
NOSILEC PROJEKTA: Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje
PROJEKT PODPRT S STRANI/PROGRAMA: Evropski sklad za regionalni razvoj in Ministrstvo za kulturo
Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture (RUK) je mreža ustvarjalcev in organizacij, ki povezuje
umetnost z znanstvenimi vedami in tehnologijo. Razvija ideje za počlovečenje tehnologije in krepi tehnologijo
za človeka kot soustvarjalca v umetnosti, kulturi, naravi, arhitekturi in urbanizmu. Inovativni produkti in storitve
mreže razbijajo enodimenzionalne cilje tržne rasti s poudarkom na umetnosti in izobraževanju. V letu 2019 so se
oblikovale interne delovne ekipe za različne segmente projekta, določena je bila časovnica, znotraj pilotnih
projektov pa delovne ekipe in njihov načrt. V poletnih mesecih je bil organiziran avdiovizualni / intermedijski
dogodek IZIS #8, decembra istega leta pa njegova manjša različica IZICA. Tekom celotnega projekta poteka
konstantno mreženje ter analiza potencialov za sodelovanje z deležniki. Aktivnosti mreženja potekajo v okviru
različnih internih in zunanjih dogodkov ter predstavitev sodelavcev PiNE ciljnim skupinam potencialnih
deležnikov.

LABELSCAPE
TRAJANJE PROJEKTA: 1. 11. 2019 - 30. 6. 2022
NOSILEC PROJEKTA: ZRC SAZU - Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in
umetnosti
PROJEKT PODPRT S STRANI/PROGRAMA: Interreg Mediteran
Splošni cilj projekta LABELSCAPE je razviti mehanizme za vključevanje oznak trajnosti v širše turistične
politike in zagotoviti podporo pobudam, ki temeljijo na destinacijah, v postopku certificiranja. Projekt izkorišča
obstoječe pobude za certificiranje. Obravnava tudi najnovejše izzive certificiranih destinacij in podjetij:
prepoznavnost, dopolnjevanje z uporabniško ustvarjenimi vsebinami in digitalna transformacija.
V letu 2019 so potekale začetne pripravljalne aktivnosti. PiNA je decembra sodelovala na začetnem Kick-off
sestanku v Ljubljani, kjer so se zbrali in predstavili vsi partnerji projekta ter podrobno pregledali časovnico in
predvidene aktivnosti projekta.
ARTEM
TRAJANJE PROJEKTA: 1. 10. 2018 - 30. 9. 2020
NOSILEC PROJEKTA: Pistes - Solidaires
PROJEKT PODPRT S STRANI/PROGRAMA: Erasmus+, KU2 Strateško partnerstvo na področju mladine,
EACEA
Od leta 2004 je Svet Evropske unije postavil skupna načela za vključevanje priseljencev. Cilj projekta ARTEM
je razvoj interakcij med priseljenci in evropskimi državljani z ustvarjanjem delovnih mest, ki temelji na
medsebojnem dinamičnem procesu. Ta izziv se bo naslavljal preko inovativnega procesa usposabljanja in orodij
med migranti in lokalnimi strokovnjaki in prostovoljci. Interakcije bodo temeljile na sistemu izmenjav netržnih
uslug, ki bodo dostopne na spletni platformi “ARTEM ACCESS.”
V letu 2019 je bila v okviru projekta opravljena analiza potreb po usposabljanju ljudi, ki delajo z migranti, zlasti
v povezavi z medkulturnostjo. Poleg tega je bil za namen boljše socialne integracije razvit program
usposabljanja lokalnih skupnosti in migrantov ter izveden testni trening v Franciji. V letu 2019 je bilo prav tako
pripravljeno orodje Cov'On, namenjeno usposabljanju migrantov preko zgodb ter z uporabo digitalne
kartografije, z namenom izboljšanja prepoznavnosti njihovih spretnosti, znanja, izkušenj in kompetenc.
Pripravljena je bila tudi testna platforma za izmenjavo stikov med lokalno skupnostjo in priseljenci, ki bo
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omogočila izmenjavo uslug na prostovoljni osnovi, prispevala h krepitvi znanj in veščin priseljencev ter
vključevanju v lokalno skupnost.
PODPORNO OKOLJE ZA SOCIALNO PODJETNIŠTVO IN TURIZEM ZA ŽENSKE V BIH
TRAJANJE PROJEKTA: 1. 1. 2017 – 15. 10. 2019
NOSILEC PROJEKTA: Kulturno izobraževalno društvo PiNA
PROJEKT PODPRT S STRANI/PROGRAMA: Ministrstvo RS za zunanje zadeve, program Mednarodnega
razvojnega sodelovanja
Preko podpiranja socialnega podjetništva v kulturnem turizmu v Srednjebosanskem kantonu, ki razume
vključevanje žensk in razvoj kulturnega turizma kot razvojni potencial, projekt pripomore k reševanju problema
ekonomske neenakosti žensk.
Skozi celoten projekt je PiNA skupaj s partnerji, ki pokrivajo področja pravic žensk, razvoja turizma in
podjetništva, izvajala praktična usposabljanja za krepitev menedžerskih in osebnostnih kompetenc za ženske ter
nadgradila podjetniški inkubator CEM Travnik s programom Ženski inkubator socialnega podjetništva in
turizma za ženske. Vključene ženske so razvile ter uvedle produkte in storitve z družbenim učinkom na trg,
natančneje 14 start-upov in produktov. Za trajno podporo podjetnicam je bilo izvedeno usposabljanje za ženske
ter razvit priročnik za socialno podjetništvo za ženske. Razvit je bil tudi izobraževalni mentorski program za
NVO za krepitev podpornega okolja za socialno podjetništvo za ženske na področju kulturne dediščine in
turizma. V letu 2019 je bila izvedena medijska ozaveščevalna kampanja o pomenu enakosti spolov in
vključenosti žensk v socialno podjetništvo na področju kulturne dediščine in turizma ter nacionalna konferenca o
trajnostnem turizmu kot razvojnem potencialu BiH.
YOU4EU – SODELOVANJE DRŽAVLJANOV 2.0
TRAJANJE PROJEKTA: 1. 9. 2018 – 29. 2. 2020
NOSILEC PROJEKTA: Beograjska otvorena škola
PROJEKT PODPRT S STRANI/PROGRAMA: Evropa za državljane
You4EU spodbuja in podpira sodelovanje evropskih državljanov v procesih odločanja in oblikovanja politik na
ravni EU. Projektne dejavnosti omogočajo neposredne stike med državljani in nosilci odločanja, raziskovanje
mnenj evropskih državljanov o prihodnosti EU, čezmejno sodelovanje ključnih akterjev in razvoj inovativnih
instrumentov, katerih cilj je spodbujanje neposrednega sodelovanja državljanov v procesu odločanja. Tako je
bila v letu 2019 organizirana spletna kampanja pridobivanja vprašanj državljanov o EU. Pridobljeni odgovori s
strani evropskih funkcionarjev in institucij so bili združeni v Analizo vprašanj in odgovorov s priporočili
državljanov Evropski uniji, njenim institucijam in državam članicam. Nadalje je v sklopu projekta bil
organiziran spletni natečaj za idejo o inovativnem digitalnem orodju za sodelovanje državljanov pri odločanju,
nato pa zaključek z organizacijo štirih debat v štirih državah na tematike, ki so jih izpostavili državljani, in kot
plod teh debat pripravili politična priporočila. V Sloveniji je bila organizirana mednarodno konferenca (debata)
na temo vključevanja državljanov v okoljske izzive.

EVROPSKA SOLIDARNOSTNA ENOTA in ostali prostovoljski projekti
PROJEKT PODPRT S STRANI/PROGRAMA: Erasmus+, KU1
Cilj programa Evropska solidarnostna enota (ESE) je dopolniti prizadevanja držav članic za podporo mladim in
olajšati njihov prehod iz sistema izobraževanja na trg dela, ki so na voljo v okviru Jamstva za mlade, tako da jim
zagotovijo dodatne priložnosti za vstop na trg dela v obliki pripravništev ali delovnih mest na področjih
povezanih s solidarnostjo. Z izvajanjem projektov prostovoljstva ESE si PiNA prizadeva za krepitev
kakovostnega razvoja prostovoljnega dela v okviru lokalnih mladinskih organizacij in njihove prepoznavnosti v
Obalno-kraški regiji ter krepitev zmogljivosti gostiteljskih organizacij pod okriljem izkušene koordinacijske
organizacije.
V letu 2019 je PiNA v okviru ESE projektov; Sunny Volunteers, Aktiviraj (v)se, Boostino, I CAN (portugalski
projekt) in SMILE & GO (italijanski projekt), gostila 15 prostovoljcev, izdala 9 Youthpass certifikatov ter v
projekte vključila 6 mladih z manj priložnostmi. Trem organizacijam je pomagala do akreditacije: Mladinski EPI
Center Piran, Center Mladih Koper in Središče Rotunda. Poleg tega je ponovno k sodelovanju v program
angažirala društvo ŠENT.
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V okviru izvajanja projektov prostovoljstva je bil dosežen zadani dolgoročni cilj, saj se je okrepil kakovostni
razvoj prostovoljnega dela in njegova prepoznavnost v Obalno-kraški regiji. V okviru kratkoročnih ciljev pa je
bilo v času trajanja aktivnosti gostovanja prostovoljcev, v sodelovanju s prostovoljci in partnerskimi
organizacijami, pripravljeno orodje (vprašalnik in smernice) za boljšo in lažjo izbiro prostovoljcev. Izvedene so
bile promocijske predstavitve programov mobilnosti za mlade na šolah, fakultetah ali drugih izobraževalnih
institucijah, izdelana instagram kampanja (6 boomerang promocijskih videov) in 1 skupna akcija z družbenim
učinkom - Očistimo obalo.

3. ZAKLJUČNI DEL
Notranji finančni nadzor nad poslovanjem društva je bil opravljen s strani naslednjih članov društva:
Predsednik: Urška Vezovnik
Član: Maja Švara
Član: Mirna Buić

Člani nadzornega sveta niso direktno vezani na računovodsko in finančno poslovanje društva. Člani
so pregledali vso materialno in finančno dokumentacijo in pri poslovanju niso ugotovili nepravilnosti.

Poslovno poročilo skupaj z računovodskim poročilom je bilo sprejeto dne 30. marca 2020 na 10.
korespondenčni seji upravnega odbora.

I. POJASNILA K IZKAZOM
1.1. Pojasnila na podlagi 26. Člena Zakona o društvih
- Društvo zagotavlja podatke o svojem finančnem in materialmen poslovanju skladno z
Zakonom o društvih, SRS 33 in z akti društva;
- Društvo uporablja pri vrednotenju računovodskih postavk SRS 33 po potrebi pa tudi splošne
standard;
- Društvo za vodenje poslovnih knjig uporablja dvostavno knjigovodstvo. Sprememb
posameznih računovodskih kategorij ni bilo;
- Društvo ni zavezanec za revidiranje računovodskih izkazov;
- Notranji finančni nadzor društva izvaja nadzorni odbor.

Vsi zneski v pojasnilu k računovodskim izkazom so v EUR.
1.2. Pojasnila k bilanci stanja
- Čisti presežek prihodkov nad odhodki v tekočem letu znaša 10.847,85 EUR
-

Društvo ne izkazuje zunajbilančne evidence
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1.3. Pojasnila k izkazu poslovnega izida
1.3.1
Prihodki od dejavnosti
V tekočem letu so bili realizirani prihodki v višini 853.728,29 EUR. Društvo na podlagi prihodkov,
ki se nanašajo na pridobitno dejavnost, ugotovi stroške za pridobitno dejavnost, ter na podlagi
tega razmejuje stroške med pridobitno in nepridobitno dejavnostjo.
- Dotacije iz proračunskih in drugih javnih virov
597.508,06
- Dotacije iz drugih fundacij, skladov in ustanov
217.403,82
- Prihodki od prodaje proizvodov in storitev
38.354,10
- Finančni prihodki
5,95
- Drugi prihodki
456,36
1.3.2.
Odhodki iz dejavnosti
- Stroški materiala
- Stroški storitev
- Stroški dela
- Odpisi vrednosti
- Drugi poslovni odhodki
- Finančni odhodki
- Drugi odhodki

25.660,62
533.873,38
274.558,70
8.049,98
544,87
163,09
0

1.3.3.
Presežek prihodkov nad odhodki – davčni obračun
V davčnem obračunu je znesek prihodkov pridobitne dejavnosti 38.428,57 EUR (na podlagi
Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti se za davčne namene med
pridobitne prihodke štejejo vsi prihodki razen namenskih javnih sredstev donacij, članarin) in
znesek davčno priznanih odhodkov: 37.938,94 EUR, tako znaša po izračunu delež pridobitne
dejavnosti 4,50 %.

Društvo ločeno vodi prihodke za pridobitno in nepridobitno dejavnost, stroške deli po ključudeležu prihodkov.
Društvo nima finančnih naložb in terjatve, za katere se utemeljeno domneva, da ne bodo
poravnane oziroma ne bodo poravnane v celoti.
Normativnih sprememb v okolju društva v letu 2019 ni bilo.
Popisovanje oziroma usklajevanje knjigovodskega stanja z dejanskim je bilo izvršeno s popisi
terjatev in obveznosti, denarnih sredstev ter osnovnih sredstev na dan 31.12.2019.

_____________________________________________
ODGOVORNA OSEBA
ZA PRIPRAVO RAČUNOVODSKEGA POROČILA:
RE-ING d.o.o. KOPER
Direktor
Nadja Hrvatin
Certificirani računovodja specialist
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Agencija Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve

Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2019 - 31.12.2019

Osnovni podatki
Vrsta:

Društvo

Matična številka

1170163000

Davčna številka

30298938

Ime poslovnega subjekta

DRUŠTVO - ASSOCIAZIONE PINA

Sedež (ulica, hišna številka in kraj)

Gortanov trg 15, Koper, 6000 Koper - Capodistria

Izračunana zavezanost k reviziji

0 - Ne

Status društva

1 - Društvo

Računovodimo

SRS - Slovenski računovodski standardi (2016)

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance

Nadja Hrvatin

Telefonska številka za komunikacijo v zvezi s
predložitvijo bilance

05 6113011

Elektronski naslov kontaktne osebe

re-ing@siol.net

Elektronski naslov uporabnika portala

re-ing@siol.net

Vodja poslovnega subjekta

Vid Tratnik

Kraj

Koper

Obdobje poročanja
od

1.1.2019

do

31.12.2019
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Ime poslovnega subjekta:
DRUŠTVO - ASSOCIAZIONE PINA

Matična številka:
1170163000

Sedež poslovnega subjekta:
Gortanov trg 15, Koper, 6000 Koper - Capodistria

Davčna številka:
30298938

Podatki iz bilance stanja
na dan 31.12.2019
v EUR s centi
Konto

Postavka

1

2

Oznaka
za
AOP
3

Znesek

Tekočega leta

Prejšnjega leta

4

5

00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,
08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 30, 31, 32, 60, 61,
63, 65, 66, 67

SREDSTVA

001

287.537,31

286.154,16

00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, del
07, del 08, del 13

A. DOLGOROČNA SREDSTVA

002

37.978,17

37.262,36

del 00, del 08, del 13

I. Neopredmetena sredstva in
dolgoročne aktivne časovne razmejitve

003

2.052,68

2.526,17

del 00, del 08, del 13

1. Neopredmetena sredstva

004

1.975,07

2.526,17

2. Dolgoročne aktivne časovne
razmejitve

009

77,61

0,00

II. Opredmetena osnovna sredstva

010

35.725,49

34.536,19

III. Naložbene nepremičnine

018

0,00

0,00

IV. Dolgoročne finančne naložbe

019

200,00

200,00

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen
posojil

020

200,00

200,00

del 07

2. Dolgoročna posojila

024

0,00

0,00

del 08

V. Dolgoročne poslovne terjatve

027

0,00

0,00

del 07, del 08, 10, 11, 12, del
13, 14, 15, 16, 17, 18, 30, 31,
32, 60, 61, 63, 65, 66, 67

B. KRATKOROČNA SREDSTVA

032

172.496,42

240.165,20

I. Sredstva (skupine za odtujitev) za
prodajo

033

0,00

0,00

II. Zaloge

034

0,00

0,00

III. Kratkoročne finančne naložbe

040

0,00

0,00

1. Kratkoročne finančne naložbe, razen
posojil

041

0,00

0,00

2. Kratkoročna posojila

045

0,00

0,00

IV. Kratkoročne poslovne terjatve

048

80.280,97

36.576,95

V. Denarna sredstva

052

92.215,45

203.588,25

C. KRATKOROČNE AKTIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVE

053

77.062,72

8.726,60

Zunajbilančna sredstva

054

0,00

0,00

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

055

287.537,31

286.154,16

A. SKLAD

056

6.794,17

-4.053,68

I. Društveni sklad

056a

6.794,17

-4.053,68

94

II. Revalorizacijske rezerve

067

0,00

0,00

95

III. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja
po pošteni vrednosti

301

0,00

0,00

del 00
del 00, 02, 03, 04, 05, del 08,
del 13
01
06, del 07
06

67
del 13, 30, 31, 32, 60, 61, 63,
65, 66
del 07, 17, 18
17
del 07, 18
del 08, 12, del 13, 14, 15, 16
10, 11
19
del 99
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97,
98
90, 92, 93, 94, 95
90, 92, 93
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Podatki iz bilance stanja
na dan 31.12.2019
v EUR s centi
Konto

Postavka

Oznaka
za
AOP

Znesek

Tekočega leta
96

Prejšnjega leta

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

072

9.127,10

8.389,21

del 96

1. Rezervacije

073

0,00

0,00

del 96

2. Dolgoročne pasivne časovne
razmejitve

074

9.127,10

8.389,21

del 97, del 98

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

075

0,00

0,00

del 97

I. Dolgoročne finančne obveznosti

076

0,00

0,00

del 98

II. Dolgoročne poslovne obveznosti

080

0,00

0,00

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
del 97, del 98

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

085

149.482,00

255.622,85

I. Obveznosti, vključene v skupine za
odtujitev

086

0,00

0,00

27, del 97

II. Kratkoročne finančne obveznosti

087

35.000,00

0,00

22, 23, 24, 25, 26, 28, del 98

III. Kratkoročne poslovne obveznosti

091

114.482,00

255.622,85

D. KRATKOROČNE PASIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVE

095

122.134,04

26.195,78

Zunajbilančne obveznosti

096

0,00

0,00

21

29
del 99

Kraj in datum oddaje

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Zastopnik društva

Koper, 22.04.2020

Nadja Hrvatin

Vid Tratnik

Obrazec je predpisala Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za
revizijo.
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Ime poslovnega subjekta:
DRUŠTVO - ASSOCIAZIONE PINA

Matična številka:
1170163000

Sedež poslovnega subjekta:
Gortanov trg 15, Koper, 6000 Koper - Capodistria

Davčna številka:
30298938

Podatki iz izkaza poslovnega izida
v obdobju 01.01.2019 - 31.12.2019
v EUR s centi
Konto

Postavka

1
del 76

2

Oznaka
za
AOP
3

Znesek

Tekočega leta

Prejšnjega leta

4

5

A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE

110

38.354,10

24.425,00

60, del 61, 63

B. POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

121

0,00

0,00

60, del 61, 63

C. ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

122

0,00

0,00

79

Č. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI
IN LASTNE STORITVE

123

0,00

0,00

del 76

D. SUBVENCIJE, DOTACIJE,
REGRESI, KOMPENZACIJE IN DRUGI
PRIHODKI, KI SO POVEZANI S
POSLOVNIMI UČINKI

124

814.911,88

433.923,53

del 76

E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI

125

0,00

4,23

60, 61, 63, 76, 79

F. KOSMATI DONOS OD
POSLOVANJA

126

853.265,98

458.352,76

40, 41, 43, 44, 47, 48, del 70,
72

G. POSLOVNI ODHODKI

127

842.687,55

454.916,77

I. Stroški blaga, materiala in storitev

128

559.534,00

225.893,72

1. Nabavna vrednost prodanega blaga in
materiala

129

0,00

0,00

40

2. Stroški porabljenega materiala

130

25.660,62

25.796,38

41

3. Stroški storitev

134

533.873,38

200.097,34

47

II. Stroški dela

139

274.558,70

222.028,47

del 47

1. Stroški plač

140

209.978,29

169.136,13

del 47

2. Stroški pokojninskih zavarovanj

141

15.346,32

12.342,52

del 47

3. Stroški drugih socialnih zavarovanj

142

18.583,12

14.967,34

del 47

4. Drugi stroški dela

143

30.650,97

25.582,48

43, 72

III. Odpisi vrednosti

144

8.049,98

6.741,95

1. Amortizacija

145

7.486,84

6.741,95

del 72

2. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri
neopredmetenih sredstvih in
opredmetenih osnovnih sredstvih

146

520,54

0,00

del 72

3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri
obratnih sredstvih

147

42,60

0,00

44, 48

IV. Drugi poslovni odhodki

148

544,87

252,63

60, 61, 63, 76, 79, 40, 41, 43,
44, 47, 48, del 70, 72

H. PRESEŽEK POSLOVNIH
PRIHODKOV

151

10.578,43

3.435,99

60, 61, 63, 76, 79, 40, 41, 43,
44, 47, 48, del 70, 72

I. PRESEŽEK POSLOVNIH
ODHODKOV

152

0,00

0,00

40, 41, del 70
del 70

43

J. FINANČNI PRIHODKI

153

5,95

2,71

del 77

77

I. Finančni prihodki iz deležev

155

0,00

0,00

del 77

II. Finančni prihodki iz danih posojil

160

0,00

2,04
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Podatki iz izkaza poslovnega izida
v obdobju 01.01.2019 - 31.12.2019
v EUR s centi
Konto

Postavka

Oznaka
za
AOP

Znesek

del 77

III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev

163

5,95

0,67

K. FINANČNI ODHODKI

166

163,09

606,12

del 74

I. Finančni odhodki iz oslabitve in
odpisov finančnih naložb

168

0,00

0,00

del 74

II. Finančni odhodki iz finančnih
obveznosti

169

160,13

599,32

del 74

III. Finančni odhodki iz poslovnih
obveznosti

174

2,96

6,80

78

L. DRUGI PRIHODKI

178

456,36

1.167,21

75

M. DRUGI ODHODKI

181

0,00

1,12

80

N. PRESEŽEK PRIHODKOV

182

10.877,65

3.998,67

80

O. PRESEŽEK ODHODKOV

183

0,00

0,00

del 81

P. DAVEK OD DOHODKOV

184

29,80

24,04

del 81

R. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV
OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

186

10.847,85

3.974,63

89

S. ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV
OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

187

0,00

0,00

del 80

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

187a

0,00

0,00

*POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH
NA PODLAGI DELOVNIH UR V
OBRAČUNSKEM OBDOBJU (na dve
decimalki)

188

12,00

8,90

ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA

189

12

12

Tekočega leta
74

Prejšnjega leta

Opomba:
* Izračun podatka na AOP 188: Število delovnih ur v koledarskem (obračunskem) letu, za katere so zaposleni dobili plačo in nadomestilo
plače v breme delodajalca / (deljeno) s številom možnih delovnih ur za koledarsko (obračunsko) leto.

Kraj in datum oddaje

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Zastopnik društva

Koper, 22.04.2020

Nadja Hrvatin

Vid Tratnik

Obrazec je predpisala Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za
revizijo.

Pripravljeno: 22.04.2020 12:03

MD5: 3882098453166F99E027C428840B7DA9
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Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Ime poslovnega subjekta:
DRUŠTVO - ASSOCIAZIONE PINA

Matična številka:
1170163000

Sedež poslovnega subjekta:
Gortanov trg 15, Koper, 6000 Koper - Capodistria

Davčna številka:
30298938

Dodatni podatki k izkazu poslovnega izida
v obdobju 01.01.2019 - 31.12.2019
v EUR s centi
Konto

Postavka

Oznaka
za
AOP

Znesek

SKUPAJ

1

2

76

3

OD TEGA: iz opravljanja
pridobitne dejavnosti

Tekočega leta

Prejšnjega
leta

Tekočega leta

Prejšnjega
leta

4

5

6 (del 4)

7 (del 5)

1. Prihodki od dejavnosti

400

853.265,98

458.352,76

38.354,10

24.429,23

del 76

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

401

0,00

0,00

0,00

0,00

del 76

b) dotacije iz proračunskih in drugih
javnih sredstev

402

597.508,06

280.657,98

0,00

0,00

del 76

c) dotacije iz drugih fundacij,
skladov in ustanov

403

217.403,82

153.265,55

0,00

0,00

del 76

č) donacije drugih pravnih in fizičnih
oseb

404

0,00

0,00

0,00

0,00

del 76

d) prispevki uporabnikov posebnih
socialnih programov

405

0,00

0,00

0,00

0,00

del 76

e) članarine in prispevki članov

406

0,00

0,00

0,00

0,00

del 76

f) prihodki od prodaje proizvodov in
storitev

407

38.354,10

24.429,23

38.354,10

24.429,23

del 76

g) prihodki od prodaje trgovskega
blaga in materiala

408

0,00

0,00

0,00

0,00

del 76

h) ostali prihodki od dejavnosti

409

0,00

0,00

0,00

0,00

del 48

2. Dotacije drugim društvom in
drugim pravnim osebam

410

0,00

0,00

0,00

0,00

Kraj in datum oddaje

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Zastopnik društva

Koper, 22.04.2020

Nadja Hrvatin

Vid Tratnik

Obrazec je predpisala Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za
revizijo.

Pripravljeno: 22.04.2020 12:03

MD5: 366CE7E8C5663BA647AF43B7D4DECDC4

Stran 6 od 8

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Matična številka:

1170163000

Davčna številka:

30298938

Ime poslovnega subjekta:

DRUŠTVO - ASSOCIAZIONE PINA

Sedež:

Gortanov trg 15, Koper, 6000 Koper - Capodistria

IZJAVA

Kot društvo, nezavezano k reviziji letnega poročila, izjavljamo, da so podatki iz bilance stanja in
izkaza poslovnega izida na poenotenih obrazcih, predloženi za državno statistiko, namenjeni tudi
javni objavi.
S predložitvijo teh podatkov, pojasnil k izkazom in poslovnega poročila je izpolnjena naša
obveznost predlaganja letnih poročil po prvem odstavku 29. člena Zakona o društvih (ZDru-1).

Z izjavo se strinjam:

DA

Kraj:

Zastopnik društva:

Koper

Vid Tratnik

Datum:

22.04.2020

Pripravljeno: 22.04.2020 12:03

Stran 7 od 8

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Matična številka:

1170163000

Davčna številka:

30298938

Ime poslovnega subjekta:

DRUŠTVO - ASSOCIAZIONE PINA

Sedež:

Gortanov trg 15, Koper, 6000 Koper - Capodistria

POJASNILA K IZKAZOM IN POSLOVNO POROČILO

Pojasnila ste oddali v PDF datoteki.

Kraj:

Zastopnik društva:

Koper

Vid Tratnik

Datum:

22.04.2020

Pripravljeno: 22.04.2020 12:03

Stran 8 od 8

Razmerje med najnižjo osnovno bruto plačo na PiNI in najvišjo osnovno bruto plačo je 1 : 1.97.

