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Finančno poročilo društva  2020 v letu 2017 

Društva Idrija 2020  je v letu 2017 vodilo poslovne knjige po SRS 33 in splošnih SRS ter po predpisih, ki 

jih zahteva ostala zakonodaja. Društva  Idrija 2020  je vodilo ločene evidence iz naslova pridobitne in 

nepridobitne dejavnosti za potrebe FURSA in AJPESA.  

 

Društvo nima zaposlenih oseb in nima osnovnih sredstev. Zaloge vodi po metodi FIFO. Delo v društvu 

temelji na prostovoljstvu, v letu 2017 je imelo  pridobitno dejavnost v smeri promocije in prodaje 

idrijske čipke.  

 

Odhodke društva smo v letu 2017 izračunali glede na procent pridobitnih prihodkov. Za leto 2017 

znaša procent  50,86/49,14  glede na pridobitne prihodke. V letu 2017 je imelo društvo Idrija 2020  

skupno prihodkov za 8.674,55 € od tega iz naslova pridobitne dejavnosti za 4.262,62 € iz naslova 

nepridobitne dejavnosti  pa za 4411,93 €. Skupni odhodki znašajo 9.178,63 €. Iz naslova pridobitne 

dejavnosti za 4.510,32 € iz naslova nepridobitne pa 4668,31 €. 

Skupni presežek odhodkov nad prihodki znaša 504,08 €.   

Prihodki in odhodki so razdeljeni na: 

Prihodki                                                                           Odhodki      

Prodaja storitev,mat.           4.262,57 €                                 Materialni stroški        1.751,70 € 

Prevredn. posl. prih.            4.411,93 €                                Storitve               7.151,08 €  

Obresti                                     0,04 €                                Ostali odhodki                275,85 € 

Pozitivne evrske izravn.             0,01 € 

------------------------------------------------                         ---------------------------------------------- 

Skupaj                             8.674,55 €                                      Skupaj               9.178,63 € 

               

  

Presežek odhodkov nad prihodki pridobitnega dela znaša 247,70 €. Izvzeli smo 50% stroškov 

reprezentance in 275,84 € nepriznanih odhodkov. Osnova za obdavčitev znaša 0,00 €.   

V letu 2017 je bilo vplačanih za 110,80 akontacije davka od dohodka. 

Društvo ima na dan 31.12.2017 za 44,89 € terjatev do kupcev. Stanje na TRR znaša 4.817,97 €, AČR 

pa 12,15 €.  

Društvo ima na dan 31.12.2017 nima obveznosti do dobaviteljev, ostalih obveznosti  do članov v 

višini 2.527,19€, ter obveznost za DDPO 25,21€. Društvo ima tudi kratkoročno obveznost do fizičnih 

oseb v višini 3.500,00 €. Stanje zalog znaša 1.437,14€ €. Ustanovna vloga društva znaša 361,55 € 



Člani so s svojim vložkom omogočili, da je društvo pokrilo tekoče obveznosti in je nemoteno 

delovalo, ter izvedlo zastavljene projekte. 

 

 

Zapisala; Danica Markič 
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V letu 2017 je Društvo za mladinski razvoj Idrija 2020 nadaljevalo s projekti iz leta 2016: 

1. Povezovanje mladih oblikovalk in klekljaric v The Idria Lace 

V začetku leta 2017 smo nadaljevali s povezovanjem mladih oblikovalk in klekljaric ter skupnim 
razvojem in prodajo izdelkov. V februarju 2017 smo s projektom zaključili. 

2. Bela golobica v Idriji 

V juniju 2017 smo ob podpori Občine Idrija organizirali gostovanje čipkaste inštalacije Bela golobica - 
- na valovih alfa v Idriji, in sicer v cerkvi sv. Trojice. Inštalacija je bila razstavljena v času Festivala 
idrijske čipke in v tednu po festivalu. 

3. Pr' Golitu 

V marcu 2017 smo na pobudo Občine Idrija in projekta URBACT City Center Doctor dlje časa prazen 

prostor nekdanje NLB banke na Mestnem trgu spremenili za 3 dni v začasno mestno dnevno sobo in 

pokazali, kako je mogoče z minimalnimi posegi prazen prostor oživiti. Izredno dobri odzivi so 

spodbudili razpravo o smiselnosti skupnostnega prostora v prav tem prostoru, za kar se že iščejo 

možnosti sofinanciranje iz evropskih razpisov.  

4. TBI: inkubator idej 

V oktobru 2017 smo ob podpori Ministrstva za okolje in prostor nadaljevali s projektom TBI in v letu 

2016 podane predloge za razvoj Idrije predstavili v samostojni publikaciji ter na portalu www.tbi.si . 

Portal omogoča pregledovanje, glasovanje in komentiranje obstoječih predlogov ter dodajanje 

lastnih predlogov in 'posvajanje' idej.  

V oktobru smo na ulicah Idrije postavili tudi začasno razstavo s predstavljenimi analizami in predlogi 

za razvoj Idrije.  

 



5. Razno 

Naši člani so aktivno sodelovali in prispevali tudi k nekaterim projektom drugih iniciativ in društev: 

Trajnostna urbana regeneracija – Brusovše, Praznik idrijskih žlikrofov, Coworking Idrija, Startap! Idrija 

… 

Poročilo pripravil:  

Matevž Straus, predsednik društva 
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