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Finančno poročilo društva za mladinski razvoj Idrija 2020 v letu 2020
Društva Idrija 2020 je v letu 2020 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 ima zaposlene tri osebe in nima osnovnih sredstev. Zaloge vodi po metodi FIFO.
V letu 2020 je imelo društvo Idrija 2020 skupno prihodkov za 78.367,72 € od tega iz naslova
pridobitne dejavnosti za 16.102,93 € iz naslova nepridobitne dejavnosti pa za 62.264,49 €. Skupni
odhodki znašajo 91.534,29 €. Iz naslova pridobitne dejavnosti za 23.083,02 € iz naslova nepridobitne
pa 68.451,27 €.
Skupni presežek odhodkov nad prihodki znaša 13.166,57 €.
Presežek odhodkov nad prihodki pridobitnega dela znaša 6.980,09 €. Izvzeli smo davčno nepriznane
stroške v višini 573,34 €. Presežek pridobitnih odhodkov tako znaša 6.406,75 € in bo pokrit z presežki
prihodkov v prihodnjih letih.
Društvo ima na dan 31.12.2020 za 780 € terjatev do kupcev. Stanje na TRR znaša 44.708,16 €.
Društvo ima na dan 31.12.2020 obveznosti do dobaviteljev v višini 228,11 € in obveznosti za plače v
višini 3.584,45€. Stanje zalog znaša 789,50 €.
Društvo ima oblikovane dolgoročne pasivne časovne razmejitve iz naslova prejetih sredstev iz
domačih in mednarodnih razpisov v višini 91.662,95 €. Sredstva se bodo glede na porabo postopno
prenašala v prihodke v naslednjih dveh letih.
Društveni sklad znaša 32.580,58 € in predstavlja tekoči presežek odhodkov nad prihodki in pretekli
presežki prihodkov na odhodki.
Sredstva, s katerimi razpolaga društvo, bodo porabljena v skladu s temeljnim aktom društva in ne
bodo razdeljena med člane.
Poročila so bila sprejeta na rednem letnem zboru članov dne 29.3.2020.

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
2020 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 2020 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 Ljubljana 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 PČR – glede na stroške se postopno prenašajo v prihodke.

Vsebinsko poročilo o delovanju društva Idrija 2020 v letu 2020
Leto predstavlja pomembno prelomno leto za družbo, saj smo izvajali več aktivnosti in
projektov, ki so bili zastavljeni v preteklosti z namenom profesionalizacije dela. Ključni
projekti so bili:

1. Povezovanje = Trajnost
Uspešna prijava na razpis Ministrstva za javno upravo za profesionalizacijo NVO je Društvu
Idrija 2020, Mladinskemu centru Idrija in Zvezi prijateljev mladine Idrija omogočila zaposlitev
po ene osebe za poln delovni čas za leti 2020 in 2021, kar je močno okrepilo področje
nevladnega sektorja na Idrijskem. Na široko zasnovan projekt smo vezali mnogo aktivnosti, v
letu 2020 pa je vse organizacije gotovo najbolj povezala priprava nove Strategije za mlade
Občine Idrija. Skupaj smo pripravili vprašalnik o stanju na področju mladih v občini, na
katerega se je odzvalo več kot 500 anketirancev, od tega več kot 200 mladih, izvedli 3
srečanja z mladimi z idrijskega podeželja ter opravili 15 evalvacij različnih društev,
organizacij in institucij, ki na tak ali drugačen način v svoje dejavnosti vključujejo mlade. S
tem smo dobili odličen pregled nad stanjem med mladimi, ki je bil v veliko pomoč pri
pripravi nove Strategije za mlade Občine Idrija.

2. Peta številka revije TBI
Posebej smo veseli, da nam je bila z uspešno prijavo na razpis Ministrstva za javno upravo
po nekaj letih premora omogočena priprava nove, pete številke revije TBI (To bo Idrija), v
kateri na kakovosten in vizualno privlačen način svoj prostor najdejo navdihujoče zgodbe,
pobude in kritične analize stanja v lokalnem okolju. V peti številki predstavljamo vizijo
razvoja mladinskega objekta na Ulici IX. korpusa 17, manifest za oblikovanje festivala
industrijske kulture v Idrije, fotografsko reportažo o idrijskih rudarskih hišah ter članka o
Prazniku idrijskih žlikrofov in projektu E-kološko kolovratenje. In še mnogo drugih zanimivih
vsebin!

3. Comm.On Heritage
S partnerji iz Španije, Italije, Malte in Grčije pripravljamo vodnik, kjer bomo predstavili, kako
lahko prav vsak oživi dediščino in tako pomaga pri krepitvi lokalne skupnosti! V zadnjih
mesecih smo sodelovali na treningih, kjer smo spoznavali, kako delujejo skupnostne zadruge
v Italiji, iskali nove poslovne priložnosti na področju kulturne dediščine in spoznali, kakšni so
izzivi na področju dostopnosti kulturne dediščine za osebe z ovirami.

4. Under the Loupe: Rural youth Work!
Občina Idrija se podobno kot druga podeželska območja v Sloveniji in svetu sooča z upadom
prebivalstva. Ravno ta izziv pa naslavlja nova brošura Korak naprej za podeželsko mladino,
kjer predstavljamo strategije in usmeritve mladinskega dela na podeželju, možnosti
financiranja in kar nekaj dobrih praks s področja podeželskega mladinskega dela. Veseli nas,
da je to ena prvih brošur, ki predstavlja mladinsko delo v državah nekdanje Jugoslavije, saj
se osredotoča na področje Slovenije, Srbije in Hrvaške.

5. Idrijska rudarska hiša – šola trajnostnega stavbarstva
Ob finančni podpori Ministrstva za okolje in prostor smo v sklopu projekta »Idrijska rudarska
hiša – šola trajnostnega stavbarstva« za dijake 2. letnika Gimnazije Jurija Vege Idrija
pripravili poseben naravoslovno-kulturni dan, namenjen spoznavanju dragocenosti idrijske
stanovanjske dediščine. Z dogodkom smo želeli pokazati, da je lahko tradicionalna
stanovanjska arhitektura v Idriji dragocen vir znanja na različnih področjih. K sodelovanju
smo povabili strokovnjake z različnih področji, ki so dijake na delavnicah seznanili z
raznolikimi znanji, segajočimi od sociologije in zgodovine, do arhitekture, fotografije,
geografije, matematike in uporabe apna. Za zapisovanje ugotovitev smo posebej za to
priložnost oblikovali beležko, izdali pa bomo tudi koledar, ki ga bodo krasile fotografije s
fotografske delavnice in ugotovitve z ostalih delavnic.

6. Projekt REACH
Sklenili smo dogovor o sodelovanju z mednarodno mrežo partnerjev projekta REACH,
katerega namen je spodbujanje in promocija inovativnih pristopov za ohranjanje kulturne
dediščine. Posebno pozornost je pri mednarodnih partnerjih vzbudil tridnevni HeritageHack,
ki so ga izpostavili tudi mednarodnem portalu Digital Meets Culture. Ponosni smo, da lahko
pri izmenjevanju izkušenj in širjenju zavedanja o pomenu ohranjanja kulturne dediščine
sodelujemo z organizacijami, kot so univerza v britanskem Coventryju in španski Granadi ter
z univerzo Eötvös Loránd iz Madžarske in Karlovo univerzo iz Češke, Fundacijo Preußischer
Kulturbesitz, s podjetjem Promoter iz Pise in Ministrstvom za gospodarski razvoj Republike
Italije.

7. Prenove idrijskih rudarskih hiš II (PIRH-II)
V letu 2020 smo ob finančni podpori Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
(EKSRP) izvajali projekt Prenove idrijskih rudarskih hiš II (PIRH-II), v okviru katerega smo se
bolj podrobno posvetili stanovanjski dediščini našega mesta. S projektnimi partnerji ABC
Merkur, KD ProstoRož, Mladinski center Idrija in Mestni muzej Idrija smo izvajali

arhitekturna in marketinška svetovanja lastnikom idrijskih rudarskih hiš, izdelali dva idejna
načrta prenove za rudarski hiši Menard in Giser, vzpostavili pisateljsko rezidenco v Rudarski
hiši na Bazoviški 4, izdali publikacijo o rudarskih blokih v Rudarski ulici, izdelali krovno stran
o idrijskih rudarskih hišah ter oblikovali in pilotno izvajali nove turistične in andragoškopedagoške programe. Z operacijo smo želeli pokazati, da je najboljše ohranjanje dediščine
življenje z njo ter obenem poudariti pomen revitalizacije stavbne dediščine kot primer dobre
prakse za v trajnostni razvoj usmerjeno mesto.

8. Kulturna dediščina kot poslovna priložnost
Operacija, razvita v okviru tekmovanja Evropske komisije “EU Social Innovation
Competition”, je v letu 2020 skozi številne aktivnosti informirala in izobraževala o novih
načinih zaposlovanja mladih skozi kombiniranje kulturne dediščine in podjetništva. Ob
finančni podpori Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) smo v
sodelovanju s partnerji Kooperativa Drowa z.o.o. in Zavod za turizem Idrija ustvarili
koordinirano podporno okolje za podjetja na področju dediščine, popisali poslovne
priložnosti v občinah Idrija in Cerkno, pripravili ustrezna gradiva za tovrstno podjetništvo,
izvajali javne dogodke z namenom izobraževanja o načinih trženja produktov in storitev
kulturne dediščine, izvedli praktično delavnico razvoja novih trajnostnih produktov na
temelju dediščine ter raziskali javno mnenje o kombiniranju dediščine in podjetništva.
Namen operacije ni bil zgolj v prepoznavanju novih poslovnih priložnostih s področja
dediščine in informiranju ter izobraževanju mladih o lokalnih zaposlitvenih potencialih,
temveč tudi v ozaveščanju o pomenu socialnega podjetništva v sferi dediščine. Ta lahko
ponudi številne inovativne in trajnostne rešitve na probleme lokalnega okolja, brez da bi pri
tem dediščino ogrozilo ali poškodovalo.

9. Oživljanje prostorov jaška Inzaghi
V strojnico smo se vselili konec leta 2019, Občina pa program podpira z omogočanjem
brezplačne najemnine. Ob vselitvi in opremljanju prostora se je zasledovala vizija, da Inzaghi
postane prostor, kjer se preteklost sreča s prihodnostjo. Prostor, kjer kulturna dediščina
dobi nov pomen in zaživi kot prostor inspiracije, sodela, socialnih inovacij in novih zgodb.
Inzaghi tako predstavlja enega najbolj nenavadnih pisarniških prostorov v regiji, je idealen za
najrazličnejše javne dogodke, predavanja in delavnice ter je stičišče ljubiteljev kulturne
dediščine. Svetovna dediščina je tako tudi ponovno na ogled – skozi vodene oglede in
predstavitve naključnim obiskovalcem.

Delo društva v številkah:
DOGODKI:
•
•
•
•

15+ izvedenih dogodkov
180+ udeležencev dogodkov
5+ izvedenih online dogodkov
150+ udeležencev online dogodkov

RAZPISI:
•

24 prijav na razpise

MEDIJSKA POJAVNOST:
•
•
•
•
•

DRUŽBENA OMREŽJA:

AKTIVNOSTI:
•
•

•
•
•
•
•

4 arhitekturna svetovanja v
sodelovanju s KD ProstoRož
2 Idejna načrta prenove idrijske
rudarske hiše v sodelovanju s KD
ProstoRož
2 delavnici marketinga
nepremičnin
4 individualna marketinška
svetovanja
4 izdani priročniki
4 turistični programi
1 TBI

INZAGHI:
•

70+ obiskovalcev Inzaghija

POVEZOVANJE:
•

10 sklenjenih partnerskih
sporazumov

JAVNO MNENJE:
•
•

4 ankete
750+ anketirancev

10+ radijskih prispevkov
30+ prispevkov v tiskanih medijih
20+ izdanih novičnikov / 150+
naročnikov
3 podcasti
3 prezentacije dela tuji javnosti

•
•
•

120+ FB objav
250+ novih FB všečkov
1K+ povprečni doseg na objavo

KADER:
•
•

3 zaposleni
100+ dni dela od doma

