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POSLOVNO POROČILO 

Predstavitev poročevalca 

 

Osebna izkaznica 

Naziv: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije; medn. naziv: DOPPS – BirdLife Slovenia 
Sedež: Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana 
Matična številka: 5215412 
Davčna številka: 68956029 
Zakoniti zastopnik: Rudolf Tekavčič, predsednik društva 
Osnovna dejavnost po SKD: 94.999 – dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij; ostale 
dejavnosti skladno s Statutom društva. 

Opis društva 

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) je neprofitna nevladna naravovarstvena 
organizacija, ki je bila ustanovljena leta 1979. Deluje na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni 
ravni (www.ptice.si). Naše osnovno poslanstvo je delovanje za varstvo ptic in njihovih življenjskih okolij. 
S tem prispevamo k ohranjanju narave in dobrobiti celotne družbe. Društvo združuje 1108 članov. V 
pisarni društva je bilo 31.12.2021 zaposlenih 29 sodelavcev različnih znanj in profilov, pomoč pri 
raziskavah in monitoringih pa nam nudi več kot 400 aktivnih prostovoljcev po vseh Sloveniji. DOPPS je 
polnopravni partner svetovne zveze za varstvo ptic BirdLife International (www.birdlife.org). Zakoniti 
zastopnik društva je predsednik Rudolf Tekavčič. 

Z odločbo Ministrstva RS za okolje in prostor št. 215-61/2019/8 z dne 4.7.2019 DOPPS deluje v javnem 
interesu na področju ohranjanja narave in varstva okolja. Z odločbo Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport št. 0140-65/2019/7 z dne 13.6.2019 smo pridobili status društva, ki deluje v javnem 
interesu na področju raziskovalne dejavnosti. 

DOPPS je ustanovljen v skladu z Zakonom o društvih. Najvišji organ društva je zbor članov ali skupščina. 
Temeljni organi društva so v skladu s statutom predsednik, podpredsednik, upravni odbor in nadzorni 
odbor. Znotraj društva deluje pisarna društva, ki je profesionalni delovni organ društva. Pisarno vodi 
direktor. Za namene uresničevanja osnovnega poslanstva in regionalnega delovanja znotraj društva 
delujejo podružnice društva in regionalne sekcije.  
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Poslovanje in uresničevanje ciljev v letu 2021 

Poslovanje Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) se je leta 2021 odvijalo na 
vseh petih organizacijsko vsebinskih sklopih dejavnosti društva, kot so določeni v statutu DOPPS in 
aktih, ki urejajo notranjo organizacijo pisarne DOPPS: (1) splošna društvena dejavnost, (2) 
naravovarstvena dejavnost, (3) znanstveno-raziskovalna dejavnost, (4) izdajateljska dejavnost in 
založništvo, (5) izobraževalna dejavnost. Kot dopolnilno dejavnost za doseganje ciljev osnovne 
dejavnosti je pisarna društva opravljala tudi pridobitno dejavnost v skladu s 5. členom statuta DOPPS 
in prilogo 1. 

Operativne cilje delovanja DOPPS za leto 2021 je predstavil direktor skupaj s predlogom proračuna za 
leto 2021 na seji Upravnega odbora (UO) društva 24.6.2021 in UO je sprejel proračun na tej seji s 
sklepom št. 08/2021. Finančni načrt za leto 2021 je sprejela tudi skupščina DOPPS dne 16.10.2021. 
Poročilo o poslovanju in uresničevanju proračuna v letu 2020 je bilo predstavljeno UO na seji 24.6.2021 
in na skupščini 16.10.2021. DOPPS je oktobra 2019 sklenil pogodbo za revidiranje računovodskih 
izkazov DOPPS za poslovna leta 2019-2021 s podjetjem Plus revizija d.o.o. Revizija za leto 2021 bo 
opravljena maja 2022. Poročilo revizije bo skupaj z realizacijo proračuna predstavljeno Upravnemu in 
Nadzornemu odboru DOPPS. Letno poročilo o delu DOPPS za leto 2021 bo sprejeto na skupščini članov, 
ki bo predvidoma jeseni 2022. 

V okviru vodenja društva je bilo leta 2021 opravljenih 7 sej Upravnega odbora (5 rednih sej 18.3., 27.5., 
24.6., 16.9., 18.11. in 2 korespondenčni seji 8.6. in 7.12.), ena korespondenčna seja Nadzornega odbora 
(4.-11.10.2021) in letni zbor članov 16.10.2021 na Igu. 

(1) Naravovarstvena in znanstveno raziskovalna dejavnost 

Naravovarstvena in znanstveno raziskovalna dejavnost sta neločljivo povezani, zato ju obravnavamo 
skupaj. Ta sklop zajema področja strokovnega in znanstvenega dela, izvajanja monitoringov in 
obvladovanje ornitoloških podatkov in varstva ptic z različnimi intervencijami in upravljanjem naravnih 
rezervatov. Vsebine vključujejo strokovno in znanstveno delo, ornitološke in ekološke raziskave ter 
študije - od terenskega dela, analize podatkov do publiciranja poročil, člankov in drugih del – kot tudi 
neposredno naravovarstveno delo. Aktivnosti izvajamo večinoma v okviru projektov, naročil 
(monitoringi, študije) ter lastne raziskovalne in naravovarstvene dejavnosti. Naloge koordinirajo 
zaposleni v pisarni DOPPS, pri izvedbi je vključeno večje število prostovoljcev. 

V letu 2021 smo izvajali na DOPPS-u 26 projektov sofinanciranih z različnih finančnih mehanizmov. 

Začeli smo z izvajanjem največjega posameznega projekta DOPPS doslej. Projekt »Conservation of 
priority grassland habitats in Slovenia through the establishment of seed bank and in situ restoration« 
oz. LIFE for Seeds (LIFE20 NAT/SI/000253), ki ga vodi DOPPS v skupni vrednosti 5.351.723 EUR. 
Evropska unija sofinancira projekt 75 %. Partnerji v projektu so Kmetijski inštitut Slovenije, Javni zavod 
Krajinski park Goričko, Javni zavod Triglavski narodni park in Notranjski park. Projekt se bo odvijal med 
1.9.2021 in 31.12.2026. Glavni cilji projekta so: vzpostavitev semenske banke za HT 3180*, 6210* in 
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6230*, obnova travišč, priprava ukrepov za SN SKP po 2027, spletni portal HNV travnikov, 
izobraževanje in osveščanje, diseminacija rezultatov in prenos znanja. 

Od ostalih projektov izpostavljamo kohezijski projekt Gorička krajina, ki smo ga leta 2021 zaključili. V 
gnezditveni sezoni 2021 smo spremljali hribske škrjance v času gnezditve. Obiskali smo 70 lokacij. 
Beležili smo prehranjevališča in pevska mesta, našli pa smo tudi devet gnezd. Na podlagi rezultatov 
smo populacijo za leto 2021 ocenili na 70 parov. Na območjih s hribskimi škrjanci in na območju brez 
njih na zahodnem delu Goričkega smo popisali življenjski prostor vrste, in sicer v skupno 300 kvadratih 
(150 »polnih« + 150 »praznih« kvadratov). Površina posameznega kvadrata je znašala 2,25 ha (150 x 
150 m), kar je po tuji literaturi običajna velikost domačega okoliša vrste v času gnezditve. Rezultati tega 
popisa so nam omogočili analizo rabe habitata. 

Ornitološka podatkovna baza DOPPS je najobsežnejša zbirka podatkov o prostoživečih pticah v Sloveniji 
in eden ključnih temeljev našega raziskovalnega in strokovnega dela. V letu 2021 smo veliko kapacitet 
namenili njenemu razvoju, predvsem na področju razvoja uporabniških aplikacij za vnos in 
pregledovanje podatkov. Razvili smo mobilno aplikacijo e-Ptice, ki omogoča vnos podatkov 
neposredno na terenu, tik na tem, da preideta v roke uporabnikom, pa sta tudi spletna portala »Ptice 
Notranjskega parka« in »Varuhi velike uharice«. 

Skupaj smo za naročnike izvedli 8 večjih študij in monitoringov. Izpostavljamo monitoring ptic na 
območjih Natura 2000. Na območju celotne Slovenije smo spremljali 17 vrst, med njimi prvič tudi 
poljskega škrjanca. Zanj smo štetje opravili na Ljubljanskem barju, kjer je vrsta v zadnjih 30 letih 
doživela več kot 90 % upad. Koscev smo na osmih območjih našteli najmanj doslej, le 189. Dalje smo v 
letu 2021 popisali ptice kmetijske krajine na 123 transektih. Popis je potekal od leta 2008 že štirinajstič. 
Na treh transektih smo popis izvedli prvič (dva na Dolenjskem in en v Beli Krajini). Skupno je sodelovalo 
42 popisovalcev, članov DOPPS. Trend ptic kmetijske krajine v obdobju 2008-2021 je še vedno zmeren 
upad (za 20,7 ± 2,4 %), vendar se je od leta 2014 stabiliziral. 

Od lastnih izvedenih raziskav izpostavljamo dve. (1) Januarsko štetje vodnih ptic (IWC), ki je bilo pred 
natanko četrt stoletja zastavljeno kot celosten, koordiniran in standardiziran popis vodnih ptic, ki 
pokriva vse večje reke, Obalo in večino pomembnejših stoječih vodnih teles v Sloveniji. Leta 2021 je 
276 popisovalcev pregledalo 1487 km popisnih odsekov na rekah in obalnem morju ter 236 drugih 
lokalitet (189 stoječih in 47 tekočih voda). Z 48.223 preštetimi osebki, pripadajočih 63 vrstam, je bilo 
skupno število vodnih ptic manjše od povprečnega, medtem ko je bilo število zabeleženih vrst tretjič 
zapored nadpovprečno. (2) V letu 2021 smo z GPS sledilnimi napravami (logerji) opremili osem velikih 
skovikov na Goričkem, od tega pet samic in tri samce. S tem so se pridružili 13 osebkom, ki smo jih v 
projektu Gorička krajina opremili v letih 2018 in 2020. Skoviki so logerje v obliki nahrbtnikov nosili 7-
10 dni. Ob koncu gnezditvene sezone smo znotraj njihovih domačih okolišev, zarisanih na podlagi 
telemetrijskih podatkov, popisali tudi habitat. Naš namen je bil ugotoviti, katere površine uporabljajo 
za prehranjevanje in ali so med njimi tudi tiste v upravljanju Javnega zavoda Krajinski park Goričko (JZ 
KPG). 
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Naravni rezervati 

V Naravnem rezervatu Iški Morost (NRIM) smo leta 2021 nadaljevali naravovarstveno upravljanje s 
travišči na podlagi dolgoletnih izkušenj, prav tako pa nadaljevali testiranje ukrepov za odpravljanje 
zlate rozge. Izvedli smo kartirne popise ptic in v skladu s kmetijsko-okoljskimi ukrepi izvajali košnjo 
vlažnih travnikov in spravilo sena. Opravili smo nujna vzdrževalna dela na učni poti. Večino aktivnosti 
v NRIM smo izvedli v okviru kohezijskega projekta »Poljuba«, ki ga vodi KPLB. 

Delo v Naravnem rezervatu Ormoške lagune (NROL) je potekalo po Načrtu delovanja in urejanja NROL 
za obdobje 2019-2024. Med najpomembnejša redna opravila spadata usmerjena paša vodnih bivolov 
in vzdrževanje želenih gladin. Kot pomembna pridobitev iz lanskega leta so se izkazali brezžični potopni 
merilniki, saj omogočajo stalen daljinski nadzor nad gladinami in posledično naš hiter odziv. Tako smo 
lahko kljub deževni pomladi v vseh štirih bazenih z gnezditvenimi otočki, trstišči in rogozovji uspešno 
vzdrževali stabilne vodne površine. Slednje je v povezavi z nadaljnjim razvojem obsežnih sestojev trstišč 
(8 ha) omogočilo gnezdenje varstveno pomembnih vrst kot so čapljica (7 parov), mokož (6 parov), rakar 
(29 parov), srpična trstnica (8 parov) in trstni cvrčalec (6 parov). Prvič po dveh letih nam je z 
opazovanjem samice z mladiči uspelo potrditi gnezdenje kostanjevke. V bazenu 5 smo zaradi velikega 
pomena za gnezdilke trajno izvzeli iz paše približno 1 ha šašja, na celotnem preostalem delu (5 ha) pa 
pašnim živalim omogočili prost dostop vse leto, s čemer se je občutno povečala površina skromno 
poraslih blatnih in plitvo poplavljenih površin. Ukrep je pozitivno vplival zlasti na nekatere selitvene 
vrste, ki so se jeseni tukaj dlje časa pojavljale v večjem številu, npr. kreheljc (do 320 os.) in priba (do 
110 os.). Na območju bazenov, vključno s travišči in robnimi predeli gozdov, je leta 2021 skupaj gnezdilo 
46 vrst ptic, rezervat pa je obiskalo 65 vrst vodnih ptic. Zadnja dva meseca leta 2021 so zaznamovala 
obsežna zemeljska dela v okviru izvedbe ukrepov ohranjanja biotske raznovrstnosti za obvladovanje 
podnebnih sprememb, s katerimi smo med drugim povečali skupno površino mokrišča na območju 
rezervata ter z delno odstranitvijo nasipa med bazenoma 3 in 4 oblikovali enotno območje odprte vode 
s trstišči na 14 ha. Pričakujemo tudi, da smo z deli pridobili gnezdišča za nekatere ciljne vrste ptic, ki 
tukaj v zadnjem času niso gnezdile. Jeseni smo v okviru projekta VIVEK zasadili 400 m mejice, 
namenjene predvsem pticam, opraševalcem in drugim manjšim živalim. Zabeležili smo preko tisoč 
vodenih obiskovalcev, še vsaj enkrat toliko pa jih je rezervat obiskalo individualno. Poleg obiskovalcev 
iz Slovenije so si rezervat ogledali številni turisti iz drugih držav, k čemur je pripomoglo izboljšanje 
stanja epidemije koronavirusa. Spomladi smo organizirali dan odprtih vrat, ki so se ga udeležili številni 
obiskovalci iz bližje in daljne okolice, na njem pa se predstavili tudi lokalni pridelovalci. 

V Naravnem rezervatu Škocjanski zatok (NRŠZ) je izvajanje varstvenih ciljev rezervata v letu 2021 
potekalo v skladu s sprejetimi programi dela ter Načrtom upravljanja 2015-2024, izvajanje razvojnih 
ciljev, to je delo z obiskovalci in vzgojno-izobraževalne aktivnosti, pa je bilo zaradi COVID-19 še vedno 
okrnjeno. V okviru projekta IMPRECO smo pred njegovim zaključkom v februarju 2021 v neposredni 
bližini centra za obiskovalce postavili hotel za žuželke, okolico zasadili z večjim številom medonosnih 
rastlin z namenom izboljšanja pogojev za opraševalce ter postavili interpretativno tablo z njihovim 
opisom. Zaključek projekta je bil obeležen s podpisom listine za vključitev v mednarodno mrežo 
zavarovanih območij za ekosistemske storitve – PARES (Protected AReas for Ecosystems Services). 
Mreža združuje 6 partnerjev; poleg DOPPS še Občino Staranzano in Deželno Agencijo Veneto 
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Agricoltura iz Italije, Regijo Kreta iz Grčije; Nacionalni razvojni sklad iz Albanije ter dalmatinsko 
Regionalno agencijo »Morje in kras« iz Hrvaške. Nadaljevali smo z izvedbo aktivnosti v okviru Sklada za 
podnebne spremembe ter konec leta uspešno zaključili nadvišanje nasipa vzdolž desnega brega Are z 
vtiskanjem zagatnic, kar predstavlja zadnjo fazo ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti 
sladkovodnega dela rezervata. V letu 2021 smo v Škocjanskem zatoku zabeležili opazovanje dveh novih 
vrst in sicer svetega ibisa Threskiornis aethiopicus in vrsto pribe Vanellus cinereus. 

(2) Izdajateljska dejavnost in založništvo 

DOPPS je izdajatelj strokovno-znanstvene revije Acrocephalus in poljudne Svet ptic. V letu 2021 so izšle 
4 številke Sveta ptic, letnika 27 in ena dvojna številka Acrocephalusa letnika 41 (184/185). Delovanje 
revije Svet ptic je bilo urejeno s sprejemom Pravilnika o izdajanju društvene revije svet ptic in 
programske zasnove revije. Poleg teh dokumentov je Upravni odbor DOPPS imenoval novega urednika 
revije in nov uredniški odbor. 

(3) Izobraževalna & splošna društvena dejavnost 

V letu 2021 smo izvedli že 32. Mladinski ornitološki raziskovalni tabor, ki smo ga poimenovali 
“Bobnarica”. Izvedli smo ga na Cerkniškem jezeru za 24 mladih, ki so delali pod mentorstvom v šestih 
skupinah. 

Povezovanje s sorodnimi nevladnimi organizacijami je eden od temeljev za naše uspešno delovanje. 
Znano je, da je DOPPS slovenski partner mednarodne zveze za varstvo ptic in narave BirdLife 
International, morda nekoliko manj pa, da se formalno povezujemo tudi s sorodnimi organizacijami na 
nacionalni ravni. DOPPS je namreč polnopravna članica mreže nevladnih organizacij za trajnostni razvoj 
»Plan B za Slovenijo«, kjer se udejstvujemo v okviru delovne skupine za varstvo narave, ki jo tudi 
koordiniramo. V delovno skupino je vključenih 17 članic mreže, predvsem bioloških društev in drugih 
nevladnih organizacij, ki si prizadevajo za ohranjanje narave v Sloveniji. Delovna skupina je v letu 2021 
aktivno prispevala k zagovorništvu ohranjanja narave. Tako smo sodelovali pri pripravi pripomb na 
javno razgrnjene predloge predpisov, kot sta Zakon o Urejanju prostora in Zakon o varstvu okolja, zlasti 
pa smo se angažirali pri izpodbijanju spornega predloga sprememb Uredbe o varovalnih gozdovih in 
gozdovih s posebnim namenom in bili skupaj z ostalo strokovno javnostjo pri tem tudi uspešni, saj je 
MKGP predlog uredbe po široki strokovni razpravi umaknilo. 

Leto 2021 so zaznamovala spletna predavanja, referendum za pitno vodo in delovne akcije. Štajerska 
sekcija DOPPS je spomladi na Dravskem polju namestila prve gnezdilnice za pegasto sovo, pripravila 
gnezdilne stene za breguljko in vodomca in sodelovala pri popisu pribe. Na gnezditvenih otokih na 
Ptujskem jezeru, ki jih je očistila in pripravila za gnezdenje, je v letu 2021 gnezdilo 170 parov navadne 
čigre, 815 parov rečnih galebov in 41 gnezd črnoglavih galebov. V maju so organizirali dva dogodka v 
živo in sicer dan odprtih vrat kolonije čiger in dan odprtih vrat Naravnega rezervata Ormoške lagune. 

V pisarni smo veliko energije vložili v prilagoditev delovnih procesov in organizacijo poslovanja v 
pogojih epidemije covid-19. Pripravljali smo nove projektne ideje in jih prijavili na razpoložljive razpise. 
Skrbeli smo za učinkovito finančno poslovanje društva in v zvezi s tem pripravili letno poročilo in 
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realizacijo proračuna 2020, pripravili proračun 2021 in zagotavljali optimalno poslovanje, skrbeli za 
obvladovanje denarnega toka in stroškov, zagotavljali pravočasne prilive in izplačilo terjatev, iskali 
načine financiranja dejavnosti društva (delo s potencialnimi naročniki, pogajanja, priprava ponudb, 
sledenje razpisom), poročali pristojnim državnim ustanovam o finančnem rezultatu za 2020, redno 
sodelovali z računovodskim servisom in izvajali nadzor nad delovanjem. 

Ločen prikaz odhodkov in prihodkov iz opravljanja javne 
službe upravljanja Naravnega rezervata Škocjanski zatok na 
podlagi ZPFOLERD-1 

Del svoje osnovne dejavnosti je DOPPS v letu 2021 opravil kot dejavnost s pooblastilom v okviru 
opravljanja javne službe upravljanja Naravnega rezervata Škocjanski zatok na podlagi določil Uredbe o 
Naravnem rezervatu Škocjanski zatok (Ur.l.RS, št. 75/13), Uredbe o koncesiji za upravljanje naravnega 
rezervata Škocjanski zatok (Ur.l.RS, št.31/99), Odločbe o izbiri koncesionarja št. 636-06/99-4 za 
Škocjanski zatok ter koncesijske pogodbe podpisane med Vlado RS in DOPPS št. 252100-50-85/00, 
Uredbe o Načrtu upravljanja Naravnega rezervata Škocjanski zatok za obdobje 2015–2024 (Ur.l.RS, št. 
102/15) ter Zakona o ohranjanju narave (Ur.l.RS, št. 96/04). 

Na podlagi Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti 
(ZPFOLERD-1, Ur.l. RS, št. 33/11) smo pripravili ločen prikaz odhodkov in prihodkov iz opravljanja 
dejavnosti javne službe upravljanja Naravnega rezervata Škocjanski zatok.  

Preglednica 1: Ločen prikaz odhodkov in prihodkov iz opravljanja dejavnosti javne službe upravljanja Naravnega 
rezervata Škocjanski zatok v letu 2021 

Vrste odhodkov Odhodki v eurih 
Materialni stroški 440.384,34 
Stroški inv. vzdrževanja in opreme 7.395,21 
Stroški dela 191.923,32 
ODHODKI SKUPAJ 639.702,87 
  
Viri prihodkov Prihodki v evrih 

PP 153238 257.863,39 
PP 559 Sklad za podnebne spremembe 350.351,34  
Lastni prihodki upravljavca 30.355,62 
Sredstva občinskega proračuna MO Koper 910,00 
Projekt ADRION IMPRECO 222,52 
PRIHODKI SKUPAJ 639.702,87 
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RAČUNOVODSKO POROČILO 

Bilanca stanja 

 

Preglednica 3: Bilanca stanja na dan 31. 12. 2021 v evrih 

 Tekoče leto Preteklo leto 

  
 SREDSTVA 2.385.403 2.107.214 

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 1.250.839 1.271.027 
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR 12.160 6.748 

1. Neopredmetena sredstva 5.800 28 
2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 6.360 6.720 

II. Opredmetena osnovna sredstva 1.238.679 1.264.279 
IV. Dolgoročne finančne naložbe 0 0 

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 0 0 
B. KRATKOROČNA SREDSTVA 822.037 522.255 

II. Zaloge 6.884 9.528 
III. Kratkoročne finančne naložbe 0 0 

1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 0 0 
IV. Kratkoročne poslovne terjatve 59.742 41.042 
V. Denarna sredstva 755.411 471.685 

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 312.527 313.932 

  
 

 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 2.385.403 2.107.214 

A. SKLAD 189.161 75.471 
I. Društven sklad 189.161 75.471 

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PČR 1.173.156 1.183.859 
       II. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 1.173.156 1.183.859 

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 84.050 106.075 
  I. Dolgoročne finančne obveznosti 84.050 106.075 
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 167.304 662.765 

II. Kratkoročne finančne obveznosti 0 240.000 
III. Kratkoročne poslovne obveznosti 167.304 422.765 

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 771.732 79.044 
 

Bilanca stanja se zaradi lažjega razumevanja bere skupaj s pojasnili.  
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Izkaz poslovnega izida 

 

Preglednica 4: Izkaz poslovnega izida v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2021 v evrih 

 Tekoče leto Preteklo leto 

   
1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 366.984 424.769 

4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (s prevrednotovalnimi prihodki) 1.402.907 1.329.839 
KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA 1.769.891 1.754.608 

POSLOVNI ODHODKI 1.650.951 1.670.243 
5. Stroški blaga, materiala in storitev 816.482 809.389 

a. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 6.015 4.321 
b. Stroški porabljenega materiala 107.946 77.583 
c. Stroški storitev 702.521 727.485 

6. Stroški dela 719.588 753.177 
a. Stroški plač 525.914 530.173 
b. Stroški pokojninskih zavarovanj 60.764 61.225 
c. Stroški drugih socialnih zavarovanj 38.245 38.597 
d. Drugi stroški dela 94.665 123.182 

7. Odpisi vrednosti  104.722 97.877 
a. Amortizacija 104.150 97.871 
c. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 572 6 

8. Drugi poslovni odhodki 10.159 9.800 
PRESEŽEK POSLOVNIH PRIHODKOV 118.940 84.365 

FINANČNI PRIHODKI 4.830 14 
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 4.830 14 

                 b) Finančni prih. iz terjatev, danih drugim 4.830 14 
FINANČNI ODHODKI 9.365 14.756 

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 3.259 14.429 
        b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 3.259 14.429 
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 6.106 327 

  b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in 
meničnih obveznosti 6.106 

327 

15. DRUGI PRIHODKI 1.029 1.248 
PRESEŽEK POSLOVNIH PRIHODKOV 115.434 70.871 
17. Davek iz dobička 1.743 0 
19. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 113.691 70.871 

 

Izkaz poslovnega izida se zaradi lažjega razumevanja bere skupaj s pojasnili. 
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Podlaga za sestavitev računovodskih izkazov 

Predpostavka delujočega podjetja 

Računovodski izkazi so pripravljeni na podlagi predpostavke o delujočem podjetju, kar pomeni, da se 
sredstva pridobivajo in prodajajo in da se obveznosti poravnavajo v razmerah normalnega delovanja. 
Računovodski izkazi ne vsebujejo prilagoditev, ki bi bile potrebne, če predpostavka delujočega podjetja 
ne bi bila izpolnjena. 

Izjava o skladnosti 

Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu s SRS 33 – Računovodske rešitve v društvih in invalidskih 
organizacijah. Uporabljene so poročevalske zahteve splošnih SRS in Zakona o društvih ter iste 
računovodske usmeritve kot v preteklem letu.  

Povzetek pomembnih računovodskih usmeritev 

Podlaga za pripravo računovodskih izkazov 

Računovodske izkaze je DOPPS pripravil ob upoštevanju nabavne vrednosti. DOPPS sredstev ne 
vrednoti po pošteni vrednosti. 

Funkcijska in predstavitvena valuta 

Računovodski izkazi so sestavljeni v evrih in prikazani brez centov. 

Prevedba tujih valut 

Postavke v računovodskih izkazih, ki so navedene v tujih valutah, so v bilanci stanja in izkazu poslovnega 
izida preračunane v evre po srednjem tečaju ECB. Pozitivne ali negativne tečajne razlike, ki izhajajo iz 
preračuna, je DOPPS pripoznal v izkazu poslovnega izida med prihodki oziroma odhodki od financiranja. 

Neopredmetena sredstva 

Neopredmeteno sredstvo se ob začetnem pripoznanju izmeri po nabavni vrednosti. 

Po začetnem pripoznanju DOPPS neopredmetena sredstva meri po modelu nabavne vrednosti, ki je 
zmanjšana za amortizacijski popravek vrednosti in nabrano izgubo zaradi oslabitve. 

DOPPS razpolaga z neopredmetenimi sredstvi s končno dobo koristnosti. Prvotno pripoznano nabavno 
vrednost zmanjšuje z amortiziranjem prek popravka vrednosti, doba koristnosti je od 2 do 5 let. 

Amortizacijo sredstev začne obračunavati prvega dne naslednjega meseca, ko je sredstvo usposobljeno 
za uporabo. Uporablja metodo linearnega amortiziranja. 
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Ko DOPPS ne obvladuje tveganj in koristi iz naslova neopredmetenega sredstva, odpravi pripoznanje 
prek poslovnega izida za razliko med doseženo prodajno in knjigovodsko vrednostjo. 

Opredmetena osnovna sredstva 

Opredmeteno osnovno sredstvo DOPPS ob začetnem pripoznanju pripozna po nabavni vrednosti. 
Nabavno vrednost povečujejo odvisni stroški nabave. 

Za merjenje po začetnem pripoznanju DOPPS uporablja model nabavne vrednosti, zmanjšane za 
popravek vrednosti in nabrano izgubo zaradi oslabitve. 

Opredmetena osnovna sredstva se začnejo amortizirati prvi dan naslednjega meseca po tem, ko so 
razpoložljiva za uporabo. Amortizacija se obračunava po metodi linearnega amortiziranja ob 
upoštevanju dobe koristnosti osnovnega sredstva. Dobe koristnosti DOPPS preverja ob zaključku 
poslovnega leta. Za poslovno leto, ki se je končalo na dan 31. 12. 2021, so bile take: 

Preglednica 5: Dobe koristnosti opredmetenih osnovnih sredstev 

Skupina opredmetenih osnovnih sredstev Dobe koristnosti 

Zgradbe 20–33 let 
Tehnološka in delovna oprema 2–8 let 
Pisarniška oprema 2–5 let 
Biološka sredstva 2–5 let 

 

Kadar DOPPS ne obvladuje tveganj in koristi iz naslova opredmetenega osnovnega sredstva, odpravi 
pripoznanje prek poslovnega izida za razliko med doseženo prodajno in knjigovodsko vrednostjo. 

Opredmetena osnovna sredstva slabi tako, kot je zapisano v računovodski usmeritvi v razdelku 
Oslabitev sredstev. 

Dolgoročne finančne naložbe 

Ob začetnem pripoznanju DOPPS pripozna finančna sredstva po pošteni vrednosti. Transakcijski 
stroški, ki so neposredno vezani na pridobitev finančnega sredstva, povečujejo nabavno vrednost. 

DOPPS v bilanci stanja izkazuje dolgoročne finančne naložbe iz danih posojil, naložb v deleže in 
depozite pri bankah. Finančna sredstva so pripoznana na datum trgovanja. Finančne naložbe DOPPS 
meri po odplačni vrednosti, zmanjšani za slabitve. 

Pripoznanje za finančno sredstvo DOPPS odpravi v trenutku, ko DOPPS nima več pogodbenih 
obveznosti iz naslova denarnih tokov ali ko vsa tveganja in koristi v povezavi z lastništvom finančnega 
tveganja prenese na tretjo osebo.  
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Zaloge  

Količinska enota zaloge materiala in trgovskega blaga je ob začetnem pripoznanju ovrednotena po 
izvirni ceni, ki jo sestavljajo nakupna cena, uvozne in druge nevračljive nakupne dajatve ter neposredni 
stroški.  

Če se cene v obračunskem obdobju na novo nabavljenih količinskih enot ali razlikujejo od cen oziroma 
stroškov količinskih enot iste vrste v zalogi, se med letom za zmanjševanje teh količin uporablja metoda 
drsečih povprečnih cen. 

Zaloge se zaradi oslabitve prevrednotujejo, če knjigovodska vrednost, vključno s tisto po zadnjih 
dejanskih izvirnih cenah, presega njihovo tržno vrednost. 

Oslabitev sredstev  

Oslabitev nefinančnih sredstev 

Sredstvo je oslabljeno, če njegova knjigovodska vrednost presega nadomestljivo. DOPPS na datum 
vsakega poročanja presodi, ali obstaja znamenje, da utegne biti sredstvo oslabljeno. Če obstaja, oceni 
nadomestljivo vrednost sredstva. Pri presojanju znamenj slabitve upošteva zunanje in notranje 
dejavnike. 

Oslabitev finančnih sredstev 

Finančno sredstvo je oslabljeno, če obstajajo nepristranski dokazi, da so se zaradi enega ali več 
dogodkov zmanjšali pričakovani bodoči denarni tokovi iz naslova tega sredstva, ki jih je mogoče 
zanesljivo izmeriti.  

DOPPS meni, da na morebitno oslabitev finančnega sredstva nakazujejo tile dejavniki: finančne težave 
dolžnika, neizpolnitev pogodbenih določb, dolžnikova kršitev poplačila (zamude pri plačilu), 
reprogram, znaki, da bo šel dolžnik v prisilno poravnavo ali stečaj ali drugo obliko prostovoljne finančne 
reorganizacije, izginotje delujočega trga za vrednostni papir (kot posledica finančnih težav dolžnika) in 
podobno.  

Za nekatere skupine finančnih sredstev, denimo za terjatve iz poslovanja, oslabitev finančnega sredstva 
presoja posebej za posamezno finančno sredstvo in skupino sredstev. Za vsako pomembno terjatev 
posebej presodi, ali obstajajo znamenja slabitve. Če ne obstajajo, terjatev razvrsti v skupino in oslabi z 
odstotkom skupine, ki odraža pretekle izgube v skupini s podobnim kreditnim tveganjem. Odstotek 
skupinskih slabitev poleg preteklih izgub odraža tudi spremembe makroekonomskih razmer in drugih 
dejavnikov. 

Terjatve manjših vrednosti DOPPS oceni skupno, in sicer tako, da terjatve vključi v skupino s podobnimi 
značilnostmi kreditnega tveganja. Skupine oblikuje na podlagi podobnega kreditnega tveganja in na 
podlagi zapadlosti terjatev. Pri oceni skupne oslabitve upošteva pretekli razvoj verjetnosti neizpolnitve 
(neplačila), čas povrnitve in znesek nastale izgube, ki je popravljen za oceno poslovodstva o tem, ali so 
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dejanske izgube zaradi tekočih gospodarskih in kreditnih pogojev lahko večje ali manjše od izgub, ki so 
dejansko nastale v preteklosti.  

Oslabitev vseh finančnih sredstev DOPPS evidentira prek popravka vrednosti. Ko sklene, da je terjatev 
ali posojilo neizterljivo (običajno, ko je zaključen stečajni ali likvidacijski postopek ali ko poteče 
zastaralni rok), ga izknjiži iz računovodskih evidenc.  

Naknadna plačila terjatev in posojil, za katere je bil predhodno oblikovan popravek, DOPPS pripozna v 
izkazu poslovnega izida med drugimi prihodki iz poslovanja. 

Posojila in terjatve 

Posojila in terjatve so neizvedena finančna sredstva s fiksnimi ali določljivimi plačili, s katerimi se ne 
trguje na aktivnem trgu.  

Ob začetnem pripoznanju jih DOPPS izkaže po pošteni vrednosti, običajno je v to zneskih, ki izhajajo iz 
listin, ob predpostavki, da bodo poplačane. Kasneje jih meri po metodi odplačne vrednosti, zmanjšane 
za oslabitve. 

Denar in denarni ustrezniki 

Denar in denarni ustrezniki obsegajo denar v blagajnah in na transakcijskih računih ter depozite na 
odpoklic.  

Društveni sklad 

Društveni sklad je lastni vir financiranja. Sestavljen je iz združenih sredstev članov. Presežek odhodkov 
zmanjšuje društveni sklad. 

Obveznosti 

DOPPS izkazuje poslovne in finančne obveznosti. Kot dolgoročno finančno obveznost izkazuje 
obveznost iz finančnega najema.  

Obveznosti DOPPS ob začetnem pripoznanju ovrednoti iz ustreznih listin o njihovem nastanku, kasneje 
so merjene po odplačni vrednosti. Kratkoročne obveznosti se ne diskontirajo. 

DOPPS odpravi pripoznanje obveznosti samo takrat, ko so obveznosti poravnane, preklicane ali se 
iztečejo.  

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve predstavljajo znesek neodpisane vrednosti z dotacijami 
financiranih osnovnih sredstev. 
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Davek od dohodka  

Odmerjeni davek je davek, ki ga DOPPS plača od obdavčljivega dobička za poslovno leto ob uporabi 
davčnih stopenj, uveljavljenih na datum izkaza finančnega položaja, upoštevajoč morebitne 
prilagoditve davčnih obveznosti v povezavi s preteklimi poslovnimi leti. 

Prihodki od prodaje blaga in storitev 

Prihodke od prodaje blaga in storitev DOPPS pripozna po pošteni vrednosti prejetega poplačila ali 
terjatev iz tega naslova, zmanjšani za vračila, prejete rabate in količinske popuste. Prihodke od prodaje 
blage izkaže, ko kupec prevzame vse pomembne oblike tveganja in koristi, povezanih z lastništvom 
sredstva, in ko obstaja gotovost glede prihodnjih denarnih tokov v zvezi s prodajo, prihodke od 
prodanih storitev pa pripozna glede na stopnjo dokončanosti. Prihodke od najemnin pripozna 
enakomerno med dobo trajanja najema. 

Državne podpore so zneski, ki jih dobi DOPPS od države ali lokalne  skupnosti neposredno iz proračuna, 
prek organov države ali lokalne  skupnosti oziroma prek drugih uporabnikov proračunskih sredstev za  
določene namene. Državne podpore se včasih imenujejo tudi dotacije  oziroma subvencije.  Državne in 
druge subvencije, prejete za kritje stroškov, so pripoznane dosledno kot prihodki v obdobjih, v katerih 
nastajajo zadevni stroški, ki naj bi jih subvencije nadomestile. 

Državna podpora se ne pripozna, dokler ni sprejemljivega zagotovila, da  bo DOPPS izpolnil pogoje 
zanjo in da bo državna podpora tudi  prejeta. Pogojne državne podpore se pripoznajo med poslovnimi 
prihodki samo, kadar so izpolnjeni pogoji v zvezi z njimi. 

Poslovni odhodki 

Amortizacijo DOPPS obračunava posamično po stopnjah, ki upoštevajo dobo koristnosti posameznega 
opredmetenega osnovnega sredstva in neopredmetenega sredstva. 

Stroški dela predstavljajo bruto znesek plač, obračunanih v skladu s kolektivno pogodbo in 
individualnimi pogodbami o zaposlitvi, prispevke in davke, ki neposredno bremenijo delodajalca, 
prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje in druge stroške dela (regres, prevoz na delo, 
prehrano med delom in podobno). 

Drugi stroški predstavljajo stroške materiala in storitev. 

Finančni prihodki 

Finančni prihodki obsegajo prihodke iz obresti od naložb, zamudnih obresti in drugo. Pripoznajo se po 
metodi odplačne vrednosti za prihodke od obresti. 

Finančni odhodki 

Finančni odhodki obsegajo stroške izposojanja, izgube zaradi oslabitve vrednosti in odpisov finančnih 
naložb in drugo. Finančne odhodke pripozna v izkazu poslovnega izida ne glede na plačila, ki so 
povezana z njimi. Odhodke pripozna po odplačni vrednosti. 
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Pojasnila k bilanci stanja 

Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva 

Neopredmetena sredstva 
Preglednica 6: Gibanje vrednosti neopredmetenih sredstev (v evrih) 

 
Neopredmetena 

sredstva 
Dolgoročne 

AČR Skupaj 

Nabavna vrednost 01.01.2021  20.782   6.720    27.502   
Povečanje 6.000    -    6.000   
Zmanjšanje  -    360    360   
Nabavna vrednost 31.12.2021  26.782    6.360    33.142   
    
Popravek vrednost 01.01.2021  20.755    -    20.755   
Amortizacija  228    -    228  
Zmanjšanje  -    -    -   
Popravek vrednost 31.12.2021  20.983    -    20.983   
    
Neodpisana vrednost 01.01.2021  28     6.720    6.748   
Neodpisana vrednost 31.12.2021  5.800    6.360    12.160   

 

DOPPS v tej postavki izkazuje za 6.360 EUR dolgoročno razmejenih stroškov najema. 

Opredmetena osnovna sredstva 
Preglednica 7: Gibanje vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev (v evrih) 
 

 
DOPPS del dejavnosti opravlja v lastnih prostorih in z lastno opremo, del dejavnosti pa opravlja z 
opremo v tuji lasti, ki jo ima v upravljanju. Bilančno izkazuje za 442.252 EUR zemljišč, za 518.858 EUR 
zgradb in za 189.543 EUR drugih opredmetenih osnovnih sredstev.   

 
 

OOS v 
pridobivanju 

Zemljišča Zgradbe 
Oprema 

in DI 
Biološka 
sredstva 

Skupaj 

Nabavna vrednost 1.1.2021 101.044 405.736 878.614 685.574 25.706 2.096.673 
Povečanje  -    36.516    -    32.897    6.450    75.863   
Zmanjšanje  -    -    -    14.948    -    14.948   
Prenosi       
Nabavna vrednost 31.12.2021  101.044    442.252    878.614    703.523    32.156    2.157.589   
       
Popravek vrednost 1.1.2021  -    -    316.660    496.031    19.704    832.395   
Amortizacija  -    -    43.288    58.723    1.952    103.964   
Zmanjšanje  -    -    -    14.948    -    14.948   
Uskladitve evidenc  -    -193   -2.307     
Popravek vrednost 31.12.2021  -    -    359.755    537.499    21.657    918.912   
       
Neodpisana vrednost 1.1.2021  101.044    405.736    561.954    189.543    6.002    1.264.279   
Neodpisana vrednost 
31.12.2021 

 101.044    442.252    518.858    166.024    10.499    1.238.677   
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Kratkoročne finančne naložbe 

DOPPS v tej postavki izkazuje vrednost 0 EUR, kratkoročnih finančnih naložb v letu 2021 društvo ni 
imelo. 

Zaloge 

Društvo je imelo na bilančni dan za 6.884 EUR zalog trgovskega blaga. Pri popisu zalog niso bili 
ugotovljeni presežki oziroma primanjkljaji. Pri zalogah ni prišlo do odpisa vrednosti zaradi spremembe 
kakovosti. Čista iztržljiva vrednost zaloge je enaka izkazani vrednosti v bilanci stanja. 

Kratkoročne poslovne terjatve 

Na dan 31. decembra 2021 izkazuje DOPPS za 59.742 EUR poslovnih terjatev. Od tega izkazuje za 
31.867 EUR terjatev do kupcev in za 9.202 EUR kratkoročnih danih predujmov. Popravki vrednosti 
terjatev niso oblikovani. V tej postavki izkazuje tudi za 2.502 EUR terjatev za DDV, za 3.417 EUR terjatev 
za boleznine in za 12.755 EUR drugih kratkoročnih terjatev. Glavnina terjatev je bila nezapadla, z izjemo 
terjatev do podjetja Icar v skupnem znesku 320 EUR. Nobena od terjatev ni izpostavljena tveganjem, 
večina je odprtih s stalnimi strankami (pretežno javni zavodi, šole ipd.).  

Preglednica 8: Kratkoročne poslovne terjatve v evrih na dan 31.12.2021 in primerljivi podatki na dan 31.12.2020 

    31. 12. 2021 31. 12. 2020 

Terjatve do kupcev 31.867 35.583 
Terjatve za DDV 2.502 - 
Terjatve za predplačila 9.202 2.004 
Terjatve za boleznino 3.417 91 
Druge kratkoročne terjatve 12.755 3.364 

Kratkoročne poslovne terjatve 59.742 41.042 
 

Terjatve niso zavarovane. Društvo nima terjatev do poslovodstva in organov društva. 

Denarna sredstva 

DOPPS izkazuje na dan 31. decembra 2021 stanje na transakcijskem računu v vrednosti 754.073,12 
EUR. Poleg tega je bilo v blagajnah za 1.324 EUR denarnih sredstev, v ročni blagajni na sedežu (1.124 
EUR) in v davčni blagajni v NRŠZ (200 EUR). Vrednost denarja na poti je znašala 13,62 EUR. 

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 

DOPPS v tej postavki izkazuje za 312.527 kratkoročno nezaračunanih prihodkov. Gre za prihodke, 
povezane z že nastalimi stroški v letu 2021, večinoma v okviru projektov, ki se financirajo iz namenskih 
javnih sredstev, in katerih poročila za leto 2021 še niso bila delno ali v celoti pregledana in stroški 
potrjeni in izplačani. Na tej postavki DOPPS izkazuje še za 85% vrednosti monitoringa splošno 
razširjenih vrst ptic v letu 2021 za določitev vrednosti slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine, ki je 
sorazmeren z opravljenim delom po pogodbi v letu 2021. 
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Preglednica 9: Stanje kratkoročno nezaračunanih prihodkov v letu 2021 po posameznih projektih (v evrih) 

PROJEKT SM konto 191000 
INTERREG ADRION, IMPRECO 94054 15.979  
LIFE STRŽEN 958 9.266  
Za Kras  9501 50.827  
VIPava  9503 5.672  
Gorička krajina  9506 36.226  
PoLjuba  9504 49.531  
VrH julijcev 9505 46.881  
EIP SOOS 9515 1.038  
LAS Naša Drava 9523 22.150  
MKGP-Monitoring SIPPK 9720 56.933  
CEPF II – Implementing Partner for the Balkans sub-region 990204 3.422  
EIP VIVEK 9518 14.601  
Stanje 31.12.2021   312.527 

Društveni sklad  

DOPPS v tej postavki izkazuje za 4.037 EUR združenih sredstev članov in za 185.125 EUR 
nerazporejenega presežka prihodkov nad odhodki preteklih obdobij in leta 2021, skupaj 189.161 EUR. 
V letu 2021 so prihodki DOPPS presegli odhodke za 113.691 EUR, ki jih je DOPPS v celoti namenil 
povečanju društvenega sklada. 

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 

DOPPS v tej postavki izkazuje 1.173.156 EUR dolgoročno odloženih prihodkov. Tako so izkazane 
namenske dotacije za nakup opredmetenih osnovnih sredstev v znesku, za katerega še ni bil oblikovan 
popravek vrednosti. Dolgoročno odloženi prihodki se prenašajo v poslovni izid sorazmerno s prenosom 
amortizacije z dotacijami financiranih osnovnih sredstev. 

Preglednica 10: Dolgoročne PČR v evrih na dan 1.1.2021 in 31.12.2021 

 1. 1. 2021 Preneseno v 
prihodke 

Oblikovano 31. 12. 2021 

Livedrava zemljišče Torič  6.485 347 - 6.137 
Livedrava, neaktivirano  84.201 - - 84.201 
Livedrava, aktivirano 751.093 38.292 - 712.801 
Druga namensko fin. OS, 
neaktivirano 

13.789 - - 13.789 

Druga namensko fin. OS 238.270 47.657 35.741 226.355 
Lastna sredstva pred 2007  29.072 7.929 - 21.144 
LIFE for Seeds 0 530 48.310 47.780 
Podarjena zemljišča  60.948 - - 60.948 

Skupaj 1.183.859 94.755 84.051 1.173.156 
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Dolgoročne obveznosti 

DOPPS v tej postavki izkazuje stanje 84.050 EUR po posojilni pogodbi št. 3023-404/2020-13960 s 
Slovenskim regionalnim razvojnim skladom z dne 23.11.2020 za projekt Izboljšanje stanja vrst in 
habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku – VrH Julijcev, ki zapade 31.7.2023. Od celotnega 
zneska posojila 110.000 EUR je DOPPS Skladu v letu 2020 vrnil 3.925€, v letu 2021 pa 22.025 € glavnice, 
skupno 25.950 €.  

Kratkoročne finančne obveznosti 

DOPPS na dan 31.12.2021 ni beležil kratkoročnih finančnih obveznosti.  

Kratkoročne poslovne obveznosti 

Kratkoročne poslovne obveznosti znašajo 167.304 EUR. Največji je dolg do dobaviteljev, sledijo 
obveznosti do zaposlenih in do državnih institucij. V okviru drugih kratkoročnih obveznosti je vključena 
tudi obveznost za plačilo davka od dobička pravnih oseb.  

Preglednica 11: Kratkoročne poslovne obveznosti v evrih na dan 31.12.2021 in primerljivi podatki na dan 31.12.2020 

 KRATKOROČNE POSL.OBVEZNOSTI 31 12. 2021 31 12. 2020 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 100.102 362.046 
Kratkoročne obveznosti iz predplačil 12 650 
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 63.409 56.374 
Obveznosti do državnih institucij 2.038 3.492 
Ostale kratkoročne obveznosti (DDPO) 1.743 203 

Kratkoročne poslovne obveznosti 167.304 422.765 

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 

DOPPS v tej postavki, ki skupaj znaša 771.732 EUR, izkazuje razmejene prihodke dotacij, prejetih v 
2021, ki se nanašajo na financiranje stroškov projektov v prihodnje in se razmejujejo skladno s tem.  

Preglednica 12: Stanje kratkoročno odloženih prihodkov v letu 2021 po posameznih projektih (v evrih) 

PROJEKT SM konto 296000 
LIFE FOR SEEDS 955 687.298 
LIFE Narcis 9590 30.140  
Adriatic Flyway 4 – Illegal Killing of Birds  9513 8.759  
AF4 ENERGY 9514 7.390  
ACF - Varuhi naravnih gozdov 9517 22.427  
NRŠZ-lastna sredstva 94049 15.701  
Vnaprej plačana članarina za 2022 – N. Makuc 811 17 

Stanje 31.12.2021   771.732 
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Izven bilančna evidenca 

V izven bilančni evidenci vodimo sredstva v upravljanju, in sicer: 
- nabavna vrednost 251.115,63 EUR 
- popravek vrednosti 104.020,45 EUR in 
- preostala vrednost 147.095,18 EUR. 

 
Izven bilančno vodimo tudi zaloge izdelkov v komisijski prodaji v vrednosti  3.742,81 EUR. 
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Pojasnila k izkazu poslovnega izida 

Prihodki 

Prihodki DOPPS so se v letu 2021 v primerjavi s prihodki v letu 2020 povečali za 1,1 %. V primerjavi z 
letom 2020 so se povečali prihodki iz naslova javnih sredstev (dotacij), donacij in članarin, medtem ko 
so se prihodki od prodaje blaga in storitev ter prihodki iz naslova donacij v primerjavi s preteklim letom 
znižali. Povečanje prihodkov iz naslova javnih sredstev je predvsem na račun izvedbe podnebnih 
ukrepov za biodiverziteto v Naravnem rezervatih Škocjanski zatok ter pričetka izvajanja novih EU in 
mednarodno sofinanciranih projektov, poleg tega pa so med prihodke vključene tudi subvencionirane 
bolniške odsotnosti delavcev, ki so v letu 2021 znašale kar 31.980 EUR. Projektni prihodki iz naslova 
proračuna EU (skupaj s prenosom kratkoročnih PČR v prihodke za pokrivanje amortizacije OS, ki se 
financirajo iz namenskih EU sredstev) so znašali 368.367 EUR, iz proračuna RS in lokalnih skupnosti 
770.551 EUR, s strani ostalih neproračunskih sofinancerjev pa 167.494 EUR. Povečanje članarin je 
skladno z rastjo članstva. 

Prihodki od prodaje blaga in storitev so nižji od prihodkov v letu 2020 predvsem zaradi nekoliko 
manjšega obsega pogodbenih poslov (upad za skoraj 40.000 EUR) in ostalih storitev društva. Situacija 
v naravnih rezervatih se je izboljšala, predvsem v NR Škocjanski zatok smo realizirali višje prihodke iz 
lastne dejavnosti kot leto poprej.  

Preglednica 13: Prihodki v evrih v letu 2021 in primerljivi podatki v letu 2020 

  2021 2020 

Dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev 1.361.544 1.293.237 

Donacije drugih pravnih in fizičnih oseb 19.957 12.672 

Članarine in prispevki članov  20.657 18.680 

Prihodki od prodaje trgovskega blaga, storitev in proizvodov 366.984 424.769 

Ostali prihodki iz dejavnosti 749 5.250 
Finančni prihodki 4.830 14 
Drugi prihodki 1.029 1.248 

Skupaj 1.775.750 1.755.870 

Preglednica 14: Prihodki iz opravljanja pridobitne dejavnosti v evrih v letu 2021 in primerljivi podatki v letu 2020 

  2021 2020 

Prihodki od prodaje trgovskega blaga, storitev in proizvodov 366.984 424.769 

Ostali prihodki iz dejavnosti 445 11.325 
Skupaj 367.429 436.094 

 

Odhodki 

Odhodki DOPPS so se v letu 2021 v primerjavi z odhodki v letu 2020 znižali za 1,5 %. Znižanje delno 
sledi znižanju prihodkov pri pogodbenih poslih, kjer so se skladno s tem znižali tudi stroški izvedbe le-
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teh. Najbolj so se znižali stroški dela, in sicer na račun nižjega povprečnega števila zaposlenih tekom 
leta 2021, ki je tako posledica manjšega obsega letnih opravljenih delovnih ur na delovnih mestih, kjer 
je prišlo do zamenjave kadrov. Amortizacija je nekoliko višja zaradi intenzivnejše nabave opreme v letih 
2019-2021 iz naslova projektov. Prevrednotovalni poslovni odhodki so posledica odpisa terjatev. 

Preglednica 15: Odhodki v evrih v letu 2021 in primerljivi podatki v letu 2020 

  2021 2020 

Stroški blaga in materiala  113.961 81.904 
Stroški storitev  702.521 727.485 
Stroški dela 719.588 753.177 
Drugi odhodki iz dejavnosti 10.159 9.800 
Amortizacija 104.150 97.871 
Prevrednotovalni poslovni odhodki  572 6 
Finančni odhodki 9.365 14.756 

Skupaj 1.660.316 1.684.999 
 

Preglednica 16: Odhodki iz opravljanja pridobitne dejavnosti v evrih v letu 2021 in primerljivi podatki v letu 2020 

  2021 2020 

Stroški materiala in energije 17.676 17.583 
Stroški storitev  144.994 137.730 
Stroški dela 151.273 256.081 
Drugi odhodki iz dejavnosti 8.756 8.071 
Amortizacija 19.363 17.817 
Prevrednotovalni poslovni odhodki  143 - 
Finančni odhodki 3.259 14.429 

Skupaj 345.464 451.711 
 

Kot sodilo za razvrščanje posrednih stroškov na tiste, ki se nanašajo na pridobitno dejavnosti in na tiste, 
ki se nanašajo na nepridobitno dejavnost, je društvo upoštevalo razmerje med pridobitnimi in 
nepridobitnimi prihodki. 

Davek od dohodkov 

V obračunu DDPO za leto 2021 ima DOPPS obveznost iz naslova davka od dohodkov pravnih oseb v 
višini 1.743 EUR. 

Presežek prihodkov 

Stroški in odhodki za leto 2021 so za 113.691 EUR nižji od prihodkov za leto 2021.  

Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2021 je bil prenesen v društveni sklad.  

Po datumu bilance stanja ni bilo nobenega dogodka, ki bi vplival na računovodske izkaze leta 2021. 
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POROEILO NEODVISNEGA REVTZORJA

Upravnemu odboru, nadzornemu odboru, predsedniku dru5tva
Dru5tvo za opazovanje in proudevanje ptic Slovenije
TrZa5ka cesta 2
1000 Ljubljana

Porodilo o reviziji ra6unovodskih izkazov

Mnenje

Revidirali smo radunovodske izkaze dru5tva Dru5tvo za opazovanje in prou6evanje ptic

Slovenije, TrZa5ka cesta 2, 1000 Ljubljana, ki vkljudujejo bilanco stanja na dan 31. decembra
2021 ter izkaz poslovnega izida za tedaj kon6ano leto ter povzetek bistvenih radunovodskih
usmeritev in druge pojasnjevalne informacije.
Po na5em mnenju priloZeni radunovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih po5teno
predstavljajo finandni poloZaj Dru5tva za opazovanje in proudevanje ptic Slovenije na dan 31.
decembra 2021 ter njegovo finan6no uspe5nost za tedaj kondano leto v skladu s Slovenskimi
ra6unovodskimi standardi.

Podlaga za mnenje

Revizijo smo opravili v skladu z Mednarodnimi standardi revidiranja (MSR). NaSe odgovornosti
na podlagi teh standardov so opisane v tem porodilu v odstavku Revizorjeva odgovornost za

revizijo radunovodskih izkazov. V skladu s Kodeksom etike za radunovodske strokovnjake, ki
ga je izdal Odbor za mednarodne standarde etike za radunovodske strokovnjake (Kodeks

IESBA) ter etidnimi zahtevami, ki se nana5ajo na revizijo radunovodskih izkazov v Sloveniji,
potrjujemo svojo neodvisnost od druZbe in, da smo izpolnili vse druge etidne zahteve v skladu
s temizahtevami in Kodeksom IESBA.
Verjamemo, da so pridobljeni revizijskidokazizadostna in ustrezna podlaga za na5e revizijsko
mnenje.

Druge informacije

Za druge informacije je odgovorno poslovodstvo. Druge informacije obsegajo porodilo o
poslovanju dru5tva, kije sestavni del letnega porodila Dru5tva za opazovanje in proudevanje
ptic Slovenije, vendar ne vkljudujejo ra6unovodskih izkazov in na5ega revizorjevega porodila
o njih.
Na5e mnenje o radunovodskih izkazih se ne nana5a na druge informacije in o njih neizralamo
nobene oblike zagotovila.
V povezavi z opravljeno revizijo radunovodskih izkazov je na5a odgovornost prebrati druge
informacije in pritem presoditialiso druge informacije pomembno neskladne z radunovodskimi
izkazi, zakonskimi zahtevami ali na5im poznavanjem, pridobljenim pri revidiranju ali se kako
drugade kaZejo kot pomembno napadne. ee na podlagi opravljenega dela zakljudimo, da
obstaja pomembna napadna navedba drugih informacij, moramo o takih okoli5dinah porodati.

Ulico lvono Robo 19, I000 l-iubliono
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Y zvezi s tem na podlagi opravljenih postopkov porodamo, da:

so druge informacije v vseh pomembnih pogledih usklajene z revidiranimi
ra du n ovod s kimi izkazi,
so druge informacije pripravljene v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi, ter
da na podlagi poznavanja in razumevanja dru5tva in njegovega okolja, ki smo ga
pridobil med revizijo,v zvezi z drugimi informacijami nismo ugotovil bistveno napadnih

navedb.

Odgovornost poslovodstva in pristojnih za upravljanje za ratunovodske izkaze

Poslovodstvo je odgovorno za pripravo in po5teno predstavitev teh radunovodskih izkazov v
skladu z Zakonom o dru5tvih in Slovenskimi radunovodskimi standardi in za tako notranje
kontroliranje, kot je v skladu z odloditvijo poslovodstva potrebno, da omogodi pripravo
radunovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembno napadne navedbe zaradi prevare ali
napake.
Poslovodstvo je pri pripravi radunovodskih izkazov dru5tva odgovorno za oceno njegove
sposobnosti, da nadaljuje kot delujode podjetje, razkritle zadev, povezanih z delujodim
podjetjem in uporabo predpostavke delujodega podjetja kot podlago za radunovodenje, tazen
de namerava poslovodstvo dru5tvo likvidirati ali zaustaviti poslovanje, ali de nima druge
moZnosti, kot da napravi eno ali drugo.
Nadzorni odbor je odgovoren za nadzor nad pripravo radunovodskih izkazov in za potrditev
revidiranega letnega porodila.

Revizo rjeva odgovo rn ost za revizijo rai u novodski h izkazov

NaSi cilji so pridobiti sprejemljivo zagotovilo o tem ali so radunovodski izkazi kot celota brez
pomembno napadne navedbe zaradi prevare ali napake, in izdati revizorjevo porodilo, ki
vkljuduje na5e mnenje. Sprejemljivo zagotovilo je visoka stopnja zagotovila, vendar nijamstvo,
da bo revizija, opravljena v skladu s pravili revidiranja, vedno odkrila pomembno napadno
navedbo, 6e ta obstaja. Napadne navedbe, lahko izhajajo iz prevare ali napake, ter se smatrajo
za pomembne, 6e je upravideno pridakovati, da posamid ali skupaj, vplivajo na gospodarske
odloditve uporabnikov, sprejete na podlagi teh radunovodskih izkazov.
Med izvajanjem revidiranja v skladu s pravili revidiranja uporabljamo strokovno presojo in
ohranjamo poklicno nezaupljivost. Prav tako:

- prepoznamo in ocenimo tveganja pomembno napadne navedbe v radunovodskih izkazih,
bodisi zaradi napake ali prevare, oblikujemo in izvajamo revizijske postopke kot odzive na
ocenjena tveganja ter pridobivamo zadostne in ustrezne revizijske dokaze, ki zagotavljajo
podlago za na5e mnenje. Tveganje, da ne bomo odkrili napadne navedbe, ki izvira iz
prevare, je vi5je od tistega, povezanega z napako, saj prevara lahko vklju6uje skrivne
dogovore, ponarejanje, namerno opustitev, napadno razlago ali izogibanje notranjih
kontrol,

- opravimo postopke preverjanja in razumevanje notranjih kontrol, pomembnih za revizijo z
namenom oblikovanja revizijskih postopkov, ki so okoli5dinam primerni, vendar ne z
namenom izraziti mnenja o udinkovitosti notranjih kontrol dru5tva,

- presodimo ustreznost uporabljenih radunovodskih usmeritev in sprejemljivost
radunovodskih ocen ter z njimi povezanih razkritij poslovodstva,
na podlagi pridobljenih revizijskih dokazov o obstoju pomembne negotovosti glede
dogodkov ali okoli5din, ki zbujajo dvom v sposobnost organizacije, da nadaljuje kot
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delujo6e podjetje, sprejmemo sklep o ustreznosti poslovodske uporabe predpostavke

delujodega podjetja, kot podlage radunovodenja. ee sprejmemo sklep o obstoju
pomembne negotovosti, smo dol2ni v revizorjevem porodilu opozoriti na ustrezna razkritja
v radunovodskih izkazih ali, 6e so taka razkritja neustrezna, prilagoditi mnenje. Revizorjevi
sklepitemeljijo na revizijskih dokazih pridobljenih do datuma izdaje revizorjevega poro6ila.

Vendar kasnej5i dogodki ali okoli5dine lahko povzro6ijo prenehanje organizacije kot
delujodega podjetja.

- ovrednotimo splo5no predstavitev, strukturo, vsebino radunovodskih izkazov vkljudno z
razkritji, in ali radunovodski izkazi predstavljajo zadevne posle in dogodke na na6in, da je

doseZena po5tena predstavitev.

Nadzorni odbor med drugim obve5damo o nadrtovanem obsegu in dasu revidiranja in
pomembnih revizijskih ugotovitvah vkljudno s pomanjkljivostmi notranjih kontrol, ki smo jih
zaznali med na5o revizijo.

Porodilo o drugih zakonskih in regulatornih zadevah

Na podlagi opravljen revizije radunovodskih izkazov moramo v skladu s Sestim odstavkom 26.
6lena Zakona o dru5tvih, Uradni list RS 64111 * uradno pre6i56eno besedilo, 21l18.ZNOrg
(ZDru-1) porodati tudi o tem, ali poslovne knjige in letno porodilo omogodajo presojo ali so
prese2ki prihodkov nad odhodki porabljeni za namene, dolodene v tretjem odstavku 24. tlena
ZDru-1.
Poslovodstvo dru5tva je odgovorno za tako vodenje poslovnih knjig in sestavo letnega
porodila, da omogodajo presojo ali so preseZki prihodkov nad odhodki porabljeni za zakonite
namene in za tako notranje kontroliranje, kot je potrebno v skladu z odloditvijo poslovodstva,
da omogodi vodenje poslovnih knjig in sestavo letnega porodila, ki ne vsebuje pomembno
napadne navedbe zaradi prevare ali napake.
NaSa odgovornost je na podlagi revizijskih postopkov zbrati zadostne in ustrezne revizijske
dokaze za pridobitev sprejemljivega zagotovila, na poslovne knjige in letno porodilo omogodajo
presojo, ali so preseZki prihodkov nad odhodki porabljeni za namene, dolodene v tretjem
odstavku 24.6lenaZDru-1. Verjamemo, da so pridobljeni revizijskidokazizadostna in ustrezna
podlaga za na5e mnenje.
Po na5em mnenju poslovne knjige in letno poro6ilo Dru5tva za opazovanje in proudevanje ptic
Slovenije, za poslovno leto, ki se je kondalo 31.12.2021 v vseh pomembnih pogledih
omogodajo presojo, ali so preseZki prihodkov nad odhodki porabljeni za namene, dolodene v
tretjem odstavku 24. 6lena ZDru-1.

Plus Revizija d.o.o.
Ulica lvana Roba 19
1000 Ljubljana

Datum: 24.6.2022
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