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Finančno poročilo društva  2020 v letu 2018 

Društva Idrija 2020  je v letu 2018 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 2018 je imelo  pridobitno dejavnost v smeri promocije in prodaje 

idrijske čipke.  Društvo je v letu 2018 prejelo nagrado …. 

 

Odhodke društva smo v letu 2018 izračunali glede na procent pridobitnih prihodkov. Za leto 2018 

znaša procent  0,99/99,01 %  glede na pridobitne prihodke. V letu 2018 je imelo društvo Idrija 2020  

skupno prihodkov za 58.580,05 € od tega iz naslova pridobitne dejavnosti za 580,05 € iz naslova 

nepridobitne dejavnosti  pa za 58.000,00 €. Skupni odhodki znašajo 7.874,50 €. Iz naslova pridobitne 

dejavnosti za 77,97 € iz naslova nepridobitne pa 7.796,53 €. 

Skupni presežek prihodkov nad odhodki znaša 50.705,55 €.   

Presežek prihodkov nad odhodki pridobitnega dela znaša 502,08 €. Izvzeli smo 50% stroškov 

reprezentance in 2,28 € nepriznanih odhodkov in pokrivali presežek prihodkov s preteklo izgubo za 

78,45 €. Osnova za obdavčitev znaša 425,90 €, davek DDPO pa 80,92€.   

V letu 2018 ni bilo vplačilo akontacij davka.  Za leto 2019 pa so po obračunu trimesečne akontacije v 

višini 20,23 €. 

Društvo ima na dan 31.12.2018 za 30,40 € terjatev do kupcev. Stanje na TRR znaša 53.655,01 €, AČR 

pa 40,47 €.  

Društvo ima na dan 31.12.2018 nima obveznosti do dobaviteljev v višini 1.082,10,€, ter obveznost za 

DDPO 80,92€. Društvo ima tudi kratkoročno obveznost do fizičnih oseb v višini 2.433,65 €. Stanje 

zalog znaša 856,97 € €. Društveni sklad znaša  50.986,18 € in predstavlja tekoči presežek prihodkov in 

pretekli presežki tako prihodkov na odhodki kot odhodkov nad prihodki. 

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

delovalo, ter izvedlo zastavljene projekte. 

 

 

Zapisal Tomaž Markič 
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LETNO POROČILO ZA LETO 2018 

V letu 2018 je Društvo za mladinski razvoj Idrija 2020 nadaljevalo s projekti iz leta 2016: 

1. The Idria Lace 

Društvo je nadaljevalo z odprodajo zalog, ki so bile v letu 2015, 2016 in 2017 razvite v povezovalnem 
projektu mladih oblikovalk in klekljaric ter skupnim razvojem in prodajo izdelkov. Projekt je zaključen, 
postopno se odprodajajo le zaloge. 

2. Prenova idrijskih rudarskih hiš 

V januarju 2018 smo skupaj z društvom Prostorož iz Ljubljane na razpis Ekosklada oddali prijavo za 
projekt PIRH – Trajnostna prenova spomeniško zaščitenih hiš, ki smo ga dobili odobrenega, v skupni 
vrednosti 56.926,00 EUR. Na društvo Idrija 2020 je odpadlo cca četrtina dela in stroškov. 

Projekt je naslovil problem opuščanja prenove stanovanjske stavbne dediščine, ki ima številne 
negativne okoljske in prostorske posledice za slovenske občine, na primeru idrijske rudarske hiše. 
Idrijska rudarska hiša je vrsta arhitekturne gradnje, ki je značilna za Idrijo. Največ tovrstnih hiš je bilo 
zgrajenih v “stoletju rudarske hiše” med leti 1776 do 1876. Prav rudarska hiša je tista, ki je oblikovala 
prepoznavno podobo in dala identiteto mestu Idrija. 

V letu 2018 sta bili v okviru projekta  v Idriji popisani 102 rudarski hiši. Zaradi številnih predelav jih je 
samo 18 ohranilo več kot pet tipičnih značilnosti. Le 8 hiš z več kot pet značilnostmi je še vedno 
naseljenih. Kar polovica od 102 hiš je danes praznih. V času, ko v Idriji in okolici izrazito primanjkuje 
stanovanj, smo ocenili, da bi obnova in naselitev pozitivno vplivala tako na oživitev mestnega središča 
kot tudi na krepitev identitete in arhitekturno-urbanistične podobe mesta, vpisanega na UNESCO 
seznam. Namen projekta je bil torej spodbuditi prenovo in oživitev spomeniško zaščitenih 
stanovanjskih objektov kot priložnosti za trajnostni razvoj naselij. Obnova je bila zasnovana z mislijo 
na uporabo in vgradnjo naravnih materialov, vključevanje znanja lokalnih mojstrov in spoštovanje 
vseh značilnosti stavbne dediščine. Zato je projektno skupino sestavljal bogat nabor strokovnjakov s 
področjem prenove stavb (konzervatorji, arhitekti, izvajalci) in prostorskih odločevalcev, predvsem na 
lokalni ravni. Prisotni so bili tudi strokovnjaki s področja gradbene fizike, učinkovite rabe energije, 
pametnih instalacij, zaščite pred hrupom in požarne varnosti.  

Ključni cilji projekta so bili: 1) izdelava konkretnega izvedbenega načrta trajnostne prenove idrijske 
rudarske hiše, ki bo služil kot pilotni primer trajnostne prenove v slovenskem kontekstu; 2) vodenje 
procesa prenove z interdisciplinarno delovno skupino strokovnjakov, ki so vključeni že od samega 
začetka projekta; 3) ozaveščanje o pomenu trajnostne prenove stanovanjske stavbne dediščine med 
odločevalci in lastniki nepremičnin. Za pilotni primer je bila izbrana hiša Trnovec v Grapi, na stiku 



ulice Vinka Mohoriča in Mrakove ulice. Hiša, vpisana v register kulturne dediščine, že dvajset let 
sameva in je bila od nedavnega v lasti občine. Je v zelo slabem stanju, vendar ne brezizhodnem. 
Načrti za prenove hiše Trnovec predvidevajo njeno preobrazbo v dvostanovanjsko stavbo. 
Predvidena je ohranitev zunanje podobe tako rekoč v prvotni podobi ter popolnoma nova zasnova 
notranjosti. Rezultat projekta je tako izvedbeni načrt trajnostne prenove idrijske rudarske hiše, z 
vsemi načrti in elaborati, popisom del in oceno investicije, vzpostavljena delovna skupina za prenovo, 
poročilo o stanju stanovanjske dediščine na nacionalnem in lokalnem nivoju, brošura s smernicami za 
trajnostno prenovo in bazo podatkov o materialih in izvajalcih, zaključna razstava zasnovane prenove 
in okrogla miza, ki je bila namenjena predstavitvi projekta in vprašanjem o vseh aspektih prenove. 

 

3. HeritageLab  

 

V aprilu 2018 smo se odzvali na poziv Evropske komisije in sodelovali v EU Social Innovation 

Competition na temo »ReThink:Local« z idejo »HeritageLab«, ki sistematizira naše dosedanje delo z 

jasnim ciljem usmerjenega razvoja novih produktov in storitev na temelju dediščine.  

Sprva smo bili izbrani med 30 polfinalistov, kar nam je omogočilo mentorsko podporo (Boštjan 

Jerman) ter udeležbo na akademiji v Cluj-Napoci (Matevž Straus, Žan Menart). Do konca meseca 

avgusta smo pripravili detajlni razvojni načrt z vsemi prilogami, pismi podpore, finančnim načrtom … 

in bili septembra izbrani med 10 finalistov, kar nam je omogočilo udeležbo na Funders Fair v Bruslju 

ter razglasitev rezultatov. Projekt HeritageLab je bil eden izmed zmagovalcev in prejel 50.000 EUR 

nagrade. 

Z namenom prezentacije projekta smo se udeležili konference Social Innovation Community v Sevilli  

(Drejc Kokošar) ter bili omenjeni v številnih člankih:  

- https://www.delo.si/lokalno/primorska-in-notranjska/in-50-000-bruseljskih-evrov-gre-v-

idrijo-111043.html 

- https://www.primorske.si/primorska/goriska/mladi-idrijcani-z-zmagovito-idejo-heritage-lab-

do 

- https://www.mlad.si/blog/projekt-

heritagelab/?fbclid=IwAR2zztnhi3O_EnMhFU_i5TmMEPZ2ksyELyoU3QENQVO_kNreLy66Mfq

H-Vk 

- https://mladipodjetnik.si/novice-in-dogodki/novice/slovenskemu-projektu-heritagelab-

prestizna-evropska-nagrada 

Po zaslugi zmage je bil Matevž Straus izbran za Osebnost Primorske meseca novembra. 

 

4. Razno 

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

Praznik idrijskih žlikrofov, Coworking Idrija, Startap! Idrija … 
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PRILOGA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM  

 

Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu s SRS 33/2016, po Zakonu o društvih ZDRu-1, 

zakonu o davčnem postopku ZDavP-2, Zakonu o dohodnini ZDoh-2, ZDDPO-2, pravilniku o 

opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti . Računovodske ocene in usmeritve se v letu 

2018 niso spremenile in so vodene po  SRS 33/2016 

 

 

METODE VREDNOTENJA  

 

1.1 Neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva  
Društvo nima osnovnih sredstev 

 

1.2 Zaloge  
Društvo ima zaloge trgovskega blaga - spominki 

 

1.3 Kratkoročne terjatve iz poslovanja  

 

Kratkoročne terjatve iz poslovanja so terjatve z rokom zapadlosti do enega leta. Za terjatve, za 

katere obstaja domneva, da ne bodo poravnane v dogovorjenem roku, se oblikujejo popravki 

vrednosti. Za neizterljive terjatve se izvrši odpis.  V letu 2018 ni bilo oblikovanih popravkov 

terjatev ali odpisa, saj so vse terjatve z rokom zapadlosti do enega leta. Društvo nima terjatev do 

tujine. 

 

1.4 Denarna sredstva  

 

Denarna sredstva se vodijo na TRR, ki je odprt pri  Delavski hranilnici Vipava d.d.. Stanje je bilo 

ob koncu leta popisano, knjigovodska stanja se ujemajo bančnimi izpiski.  

 

1.5 Kapital  

 

Kapital – društveni sklad sestavljajo: preneseni presežki prihodkov iz prejšnjih let, preneseni 

presežki odhodkov nad prihodki prejšnjih let in presežek prihodkov  tekočega leta.  

 

1.6 Obveznosti  

 

Kratkoročne poslovne obveznosti se nanašajo na obveznosti iz poslovanja, ki zapadejo prej kot v 

enem letu. Dolgoročnih obveznosti društvo nima. Društvo ima obveznosti do članov iz naslova 

materialnih povračil plačila računov z gotovino 

Društvo nima obveznosti do tujine..  

 

1.7 aktivne in  pasivne časovne razmejitve 

 

Društvo ima oblikovane AČR – stroški zapadejo v letu 2019 
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