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Društvo Lojtra, društvo za osebni in poklicni razvoj mladih 

 

Imena članov upravljanja v letu 2021: 

Aljaž Zupan 

Tina Trdin 

Maja Višnikar 

Jure Urekar 

Andreja Šmrgut Okrajšek 

Nadzornica: Polona Piltaver 

Razmerje med najvišjo in najnižjo plačo v organizaciji:  

Na društvu sta v letu 2020 in 2021 zaposleni dve osebi.  Plača zaposlenega znaša  940,58€ bruto in se 

uskladi z vsakim dvigom minimalne plače. Plača drugega zaposlenega znaša 1600 eur bruto. 

 

V nadaljevanju: 

- Predstavitev glavnih dejavnosti in doseženih rezultatov 

- Letna vsebinska in finančna poročila 

 

Glavne dejavnost in predstavitev doseženih rezultatov društva Lojtra: 

Društvo Lojtra, društvo za osebni in poklicni razvoj mladih deluje na dveh področjih, ki pa se pogosto 

prepletata: trajnostni razvoj in mladinsko delo.  

Ti temi sta v središču različnih dejavnosti, ki se izvajajo lokalno in mednarodno. Na področju dela z 

mladimi je naš glavni namen podpirati in spdobujati mlade, da postanejo aktivni člani lastnih lokalnih 

skupnosti, da prepoznajo in aktivno nagovarjajo svoje potrebe in interese ter v polnosti prevzemajo 

odgovornost za svoje lastno delovanje. 

Na področju trajnostnega razvoja je naš glavni namen soustvarjanje skupnosti, ki živi bolj v sožitju z 

naravo in se zaveda njenih omejitev. Poleg tega želimo razširiti potencial naravnega okolja pri 

podpiranju učnih procesov mladih in starejših. 

 

Nabor aktivnosti/programov in dosežkov: 

-         Redno delo z OŠ Gradec, vsako leto peljemo 15 učencev na brezplačno tedensko bivanje v drugo 

državo. Projekt podpirajo evropska sredstva. 

O programu tudi v publikaciji Zgodbe o Uspehu 2.del, Mladinski sektor v šolah, ki jo je izdal Urad RS za 

mladino: https://www.mlad.si/e-katalogi/Zgodbe_o_uspehu_II/36/ . 

https://www.mlad.si/e-katalogi/Zgodbe_o_uspehu_II/36/


 

www.drustvolojtra.si 

Ter v publikaciji v kompendiju kvalitetnih praks s področja globalnega učenja, ki jo bo v letu 2021 izdal 

GENE – mreža za globalno učenje, ki združuje predstavnike evropskih ministrstev. 

-          Lansko leto (2020) smo s partnerji Klub litijskih in šmarskih študentov ter Zavod Knof odprli 

skupnostne prostore v centru Litije, v Koblerjevi hiši (Knof je na isti lokaciji odprl tudi second hand 

trgovino). Naš cilj je trajnostni razvoj skupnosti prek programov, aktivnosti, dogodkov, ki jih 

organiziramo. 

-          V času COVID-19 pandemije smo veliko programov zelo uspešno prenesli na splet, in našo dobro 

prakso predstavljali tudi na nacionalnem dogodku Mladigitalni preskok na svet (str.18.)  ter v 

mednarodni reviji UNESCO APCEIU. 

-          Za našo metodologijo izobraževanja na ulici smo v letu 2019 dobili tudi svetovno UNESCO APCEIU 

priznanje. 

-          Velik del našega fokusa so izobraževanja v naravi, preko programa našega skupnostnega vrta, ki 

ga obdelujemo s prostovoljci in trenutno preko projekta Nazaj k naravi, ki ga sofinancira LAS, razvijamo 

programe in prostore izobraževanja v naravi. 

-          Smo trenutno ena od samo treh akreditiranih organizacij na področju mladinskega dela v novem 

Erasmus+ 2021-2027 programu. 

-  Skupaj z Razvojnim centrom Srce Slovenije smo facilitirali proces priprave Odloka za mladino, ki bo 

podlaga pripravi Strategije za mlade v občini. 

Več informacij: www.drustvolojtra.si , https://www.facebook.com/lojtradrustvo  

 

Letna vsebinska in finančna poročila: 

http://www.movit.si/fileadmin/movit/1MVA/Digitalno_mladinsko_delo/Mladigitalni_preskok_na_splet_-_NFL.pdf?fbclid=IwAR3VEpK5VBwhIQ7y8QysMR88a43y8gMBUJJqbhxGbC_AdeFQ7Ej-uc6V4NQ
https://www.facebook.com/lojtradrustvo/posts/3893491747393482
https://www.facebook.com/lojtradrustvo/posts/3893491747393482
http://www.unescoapceiu.org/post/3477
http://www.unescoapceiu.org/post/3477
https://www.drustvolojtra.si/projekti/nazaj-k-naravi/
http://www.drustvolojtra.si/
https://www.facebook.com/lojtradrustvo
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1. SPLOŠNI DEL 

Društvo Lojtra, društvo za osebni in poklicni razvoj mladih je v letu 2019 obeležilo šesto 
obletnico delovanja. Delo Društva in njegovih organov je javno. Javnost Društvo zagotavlja z 
rednim obveščanjem in objavljanjem poročil o svojem delovanju. Obveščanje in objavljanje 
poročil poteka preko druženja na rednih sestankih, ki so odprti javnosti. Nadalje obveščanje 
članov in zainteresirane javnosti poteka preko e-mail pošte in FB strani društva (ter FB strani 
projekta #LIST). Poleg tega je društvo v letu 2017 vzpostavilo delovanje dveh spletnih strani, 
ki sta še vedno delujoči. Prva je namenjena samemu društvu, nahaja se na naslovu: 
https://www.drustvolojtra.si/. Druga spletna stran je namenjena potrebam promocije projekta 
GEAgora- www.geagora.eu. 

Namen društva je prostovoljno združevanje fizičnih oseb z namenom zagotavljanja osebnega 
in poklicnega razvoja mladih. Društvo deluje po načelih mladinske organizacije in po načelih 
organizacije za mlade. Cilj delovanja društva je z organizacijo množice najrazličnejših 
aktivnosti, katerih skupni imenovalci so projektno delo, neformalno učenje, izkustveno učenje, 
timsko delo in družbena korist, omogočiti mladim prostor za načrtovanje, izvajanje in 
vrednotenje aktivnosti usmerjenih v iskanje in razvoj lastnih potencialov. 

Društvo je v šestem letu svojega delovanja sodelovalo pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju 
več manjših projektov v lokalnem okolju. Največja projekta društva v letu 2019 sta bila 
GEAgora, projekt strateškega partnerstva v okviru programa Erasmus+, ki se je sicer zaključil 
že 30.1.2019 in partnerstvo v projektu #LIST, v okviru katerega smo z novembrom 2019 v 
društvu za polni delovni čas zaposlili prvo osebo. Prav tako smo v letu 2019 nadaljevali s 
sodelovanjem v vlogi partnerja (oz. pošiljajoče organizacije) v mednarodnih aktivnostih, kar je 
posledica predhodnega mednarodnega udejstvovanja članov.  

V letu 2019 je društvo v skladu z načrti sprejetimi na zboru članov dne 15.3.2019 vodil upravni 
odbor v sestavi: Aljaž Zupan (predsednik), Tina Trdin (podpredsednik), Alen Kraševec (član), 
Anamarija Kamin (članica), Maja Drobne (članica), Jure Urekar (član), Polona Piltaver 
(članica).  Član UO Alen Kraševec je 10.4.2019 odstopil z mesta člana UO. To je storil  iz 
osebnih razlogov.  

Društvo upravljata dva organa. Najpomembnejši je Zbor članov, ki voli člane upravnega 
odbora, sprejema načrte in poročila, določa vizijo in poslanstvo društva.  
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Upravni odbor je organ, ki opravlja organizacijska, strokovna, tehnična in administrativna dela 
ter vodi društvo med dvema zasedanjema Zbora članov po programu in sklepih, sprejetih na 
Zboru članov. Za svoje delo je odgovoren Zboru članov.  
 
Društvo ima tudi nadzornika, ki opravlja nadzor poslovanja društva.  
 
 

2. POSEBNI DEL 
 
V letu 2019 je društvo izvedlo naslednje programske aktivnosti namenjene krepitvi kompetenc 
svojih članov in drugih deležnikov: 
 

DATUM PROJEKT ŠTEVILO VKLJUČENIH 
1.1. -  

31.12.2019 
Mladi projektni managerji. Redna 
tedenska srečanja na OŠ Gradec in Klubu 
litijskih in šmarskih študentov. Celo leto 
razen med majem in avgustom. 

19 

14.1.2019-
13.5.2019 

Izkusi Erasmus+. Mednarodna mladinska 
izmenjava 

15 Slovenskih in 15 
romunskih udeležencev 

1.9. – 
31.12.2019 

Izkusi Eramsus+ 2. Priprave na 
mednarodno mladinsko izmenjavo. 

18 slovenskih in 18 
romunskih udeležencev. 

1.5.2019 – 
29.2.2020 

Migracije kot realnost prihodnosti. 
Vzpostavljanje dialoga z migranti in 
ustvarjanje okolja za njihovo integracijo v 
družbo. 

Cca 100 

1.2.2019-
31.12.2019 

#SkrbZa. Organizacija 2 vikendov v naravi 
(detox in obujanje živosti s Sanjo Lončar, 
Marjeto Novak...) in več kot 20 delovnih 
akcij na skupnostni njivi. Na dan reke Save 
skupaj s partnerji (Knjižnica Litija, Mestni 
muzej Litija, Litijski likovni atelje, Mestna 
skupnost Litija, Balkan River defence, Divja 
Sava za vedno in Kulturni center Litija)  
organizacija ulične akcije za spodbujanje 
razmišljanja o reki Savi, predstavitev stališč 
in pogovor o hidroelektrarnah na reki Savi, 
fotografska razstava: Mostovi čez Savo v 
litijski občini, spremljanje štarta spusta 
plovil po Savi, kino projekcija 

Cca 200 
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dokumentarnega filma The Undamaged,… 
Priprava vsebinskih prispevkov,… 

1.2.2017 – 
31.1.2019 

GEAgora. Projekt povezovanja in izvajanja 
globalnega učenja in neformalnega 
izobraževanja na ulici.  

Cca 500 

9.5. in 
11.5.2019 

Mestni skupnosti vrt in urbani sprehod. 
Zasaditev mestnega skupnostnega vrta in 
izobraževalni sprehod po mestu. 

45 

30.11.2019 Siddharta. Podpora lokalni skupini mladih 
pri izvedbi koncerta Siddharte. 

1500 obiskovalcev. 

1.11.2019 – 
1.11.2021 

#LIST. Projekt vzpostavitve litijskega 
inkubatorja za skupnsot in trajnost, vključno 
z odprtjem trgovine z rabljeno robo. 

Cca 20 

26-27.10.2019 Redni letni delovni vikend Društva Lojtra 8 
15.6.2019 Predstavitev društva na Festivalu 

skupnosti 
150 

1.-2.6.2019 Vikend za mentorje  15 
 
Posebni dosežki društva v 2019: 
 

- Vključitev v program NVO s potencialom,  ZLHT - Regionalnega centra NVO. 
Vzpostavitev inkubatorja za aktivno državljanstvo: http://www.consulta.si/novice/3101 

- APCEIU (Asia-Pacific Centre of Education for International Understanding), 
ustanovljen s sporazumom med UNESCOm in Vlado Republike Koreje je naš projekt 
Globalno učenje Agora proglasil za eno od petih najboljših praks s področja 
EIU/GCED (Education for International Understanding/Global citizenship Education) 
v letu 2019. Projekt smo septembra 2019 predstavljali v Seulu: 
http://www.unescoapceiu.org/board/bbs/board.php?bo_table=m34&wr_id=64&fbclid
=IwAR0ExFSdMXkBw2m7h4nrEhK5RwcWKVdEJ3mmiBnF_n6X07CYJ7Het9dY0
r8 

- Nominacija projekta Do it yourself: facilitate learning experiences za nagrado 
Ključ do učenja, ki ga podeljuje Zavod MOVIT, nacionalna agencija za upravljanje 
s programoma Erasmus+ in ESC v Sloveniji 

- Projekt Migracije kot realnost prihodnosti se predstavi kot dobra praksa na okrogli 
mizi Mladinsko delo z begunci in migranti v programih Erasmus+: Mladi v akciji 
in Evropska solidarnostna enota in metode dela: http://www.movit.si/erasmus-
mladi-v-akciji/novice/detajl/clanek/mladinsko-delo-z-begunci-in-migranti-v-
programih-erasmus-mladi-v-akciji-in-evropska-solidarnostna/ 
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- Na povabilo predstavništva Evropske komisije se predstavljamo ob dnevu Evrope na 
Kongresnem Trgu: https://ec.europa.eu/slovenia/events/europe-day_sl 

 
Poleg izvedenih dogodkov, so redno potekali sestanki društva, in neformalne razprave z 
različnimi deležniki mladinskega dela v lokalnem okolju s ciljem nadgrajevanja podpornega 
okolja za osebni in poklicni razvoj mladih. Nadalje smo na različne razpise prijavili vrsto 
projektov in za nekatere že dobili financiranje. Ti projekti bodo zagotavljali naslavljanje 
poslanstva društva tudi v letu 2020. Prav tako smo nadaljevali s pošiljanjem članov na različne 
izobraževalne aktivnosti v tujino. 
 
Poleg opisanih aktivnosti namenjenih članom društva smo izvedli tudi nekaj aktivnosti za 
zunanje naročnike. Ta del je potekal skladno z zakonskimi določili o opravljanju pridobitne 
dejavnosti v društvu. 
 
Leto 2019 ocenjujemo kot uspešno! 
 

3. ZAKLJUČNI DEL 
 
To poročilo bo sprejel Zbor članov Društva Lojtra, ki bo potekal v aprilu 2020 na naslovu 
Valvazorjev trg 15, 1270 Litija. 
 
 

 Finančno poročilo 2019   

   
I. Izkaz poslovnega izida  
Prihodki     

76000 Prihodki od prodaje storitev na domačem trgu         1.808,50      

76002 Prihodki od prodaje storitev na domačem trgu -izv.delavnic      12.216,00      

7682 Dotacija Zavoda Movit      45.493,00      

7685 Dotacija ZKMŠ            420,00      

7687 Prihodki od izvedenih delavnic, projektov             825,00      

7690 Prevrednotevalni poslovno prihodki - odpis obveznosti            100,00      

7770 Obresti TR                 0,14      

         60.862,64      

      

      

Odhodki     

40 STROŠKI MATERIALA         3.628,70      

4074 Stroški materiala za delavnice/projekte         1.675,55      
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4075 Drugi stroški materiala - hrana, pijača         1.953,15      

41 STROŠKI STORITEV      40.599,33      

4100 Stroški storitev      10.328,00      

4110 Stroški prevoznih storitev         2.618,71      

4112 Stroški poštnih storitev              22,95      

4132 Stroški najemnin - vozila              65,00      

4133 Stroški najemnin - ostalo         1.396,41      

4151 Stroški bančnih storitev            156,63      

4160 Stroški osebnih storitev      14.869,31      

4162 Stroški licenčnih programov            117,66      

4163 Računovodske storitve            990,64      

4171 Stroški reklame            475,80      

4183 Povračila stroškov članom društva-kilometrina         2.728,35      

4190 Stroški drugih storitev         5.749,47      

4192 Stroški gostinskih storitev            780,40      

4194 Stroški hotelskih storitev,nočitve            300,00      

43 AMORTIZACIJA            647,82      

4320 Amortizacija opreme            647,82      

47 STROŠKI DELA         4.152,67      

4700 Stroški plač         3.232,00      

4730 Regres za LD            147,77      

4731 Stroški prehrane med delom            244,80      

474 Delodajalčevi prispevki od plač            528,10      

  DRUGI STROŠKI IN  ODHODKI      15.255,62      

4880 Dotacije drugim društvom in pravnim osebam      15.233,00      

7460 Drugi odhodki              22,60      

7462 Zamudne obresti FURS                 0,02      

         64.284,14      

      

      

Izguba    -      3.421,50      

      

      

II. Bilanca stanja   

Aktiva :        53.243,45      

0 Sedanja vrednost OS         2.237,42      

1000 Denarna sredstva v blagajni            163,43      

1100 Denarna sredstva na poslovnem računu      21.745,40      

1640 Kratk.terjatve - Zavod Movit - MPM         1.254,80      

1640 Kratk.terjatve - Zavod Movit - Skrb za okolje         1.401,40      

1640 Kratk.terjatve - Zavod Movit - Migracije         1.274,00      

1642 Kratk.terjatve - ZKMŠ              84,00      

1646 Kratk.terjatve - KNOF SO.P      25.000,00      
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1650 Ostale kratk.terjatve - predplačniška kartica              83,00      

      

Pasiva:        53.243,45      

2200 Kratk.obv. do dobaviteljev - domači trg         1.978,27      

25 Kratk.obv. za plač 12/2019         2.002,45      

2850 Kratk.obv. - Založeni materialni stroški            530,15      

2851 Kratk.obv. - Potni stroški            470,00      

2852 
Kratk.obv. - zahtevek projekta GeAgora-Associazione Officine 
C            200,00      

2910 Kratk.odloženi prihodki - MRP         1.526,15      

2910 Kratk.odloženi prihodki - KNOF      45.777,07      

92 Društveni sklad OS         1.939,80      

92 Društveni sklad presežkov odhodkov nad prihodki -      1.180,44      

 
 
 

Društvo vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva v skladu s SRS 33. 

Temeljni poslovni knjigi sta glavna knjiga in register OS. 

Amortizacija je bila obračunana po predpisani stopnji. 

Sedanja vrednost osnovnih sredstev znaša 2.237,42€ . 

Za razmejevanje odhodkov na pridobitno in nepridobitno dejavnost je uporabljeno sodilo razmerja med 

pridobitnimi in nepridobitnimi prihodki. 

Presežek odhodkov nad  prihodki tekočega leta je znašal  3.421,50 €, in se je delno pokril iz presežka prihodkov 

nad odhodki iz preteklih let v višini 2.241,06€. Znesek 1.180,44€ ostane nepokrit 

 

 
Za pripravo tega poročila je odgovoren predsednik Društva Aljaž Zupan 
 
Litija, 13.3.2020 Predsednik Društva Lojtra, društva 

za osebni in poklicni razvoj mladih 
      

 Aljaž Zupan 
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1. SPLOŠNI DEL 

Društvo Lojtra, društvo za osebni in poklicni razvoj mladih je v letu 2020 obeležilo sedmo 

obletnico delovanja. Delo Društva in njegovih organov je javno. Javnost Društvo zagotavlja z 

rednim obveščanjem in objavljanjem poročil o svojem delovanju. Obveščanje in objavljanje 

poročil poteka preko druženja na rednih sestankih, ki so odprti javnosti. Nadalje obveščanje 

članov in zainteresirane javnosti poteka preko e-mail pošte in FB strani društva (ter FB strani 

projekta #LIST). Poleg tega je društvo v letu 2017 vzpostavilo delovanje dveh spletnih strani, 

ki sta še vedno delujoči. Prva je namenjena samemu društvu, nahaja se na naslovu: 

https://www.drustvolojtra.si/. Druga spletna stran je namenjena potrebam promocije projekta 

GEAgora- www.geagora.eu. Nenazadnje občasno o svojem delovanju poročamo tudi v 

lokalnem časopisu.  

Namen društva je prostovoljno združevanje fizičnih oseb z namenom zagotavljanja osebnega 

in poklicnega razvoja mladih in spodbujanja sonaravnega načina življenja. Cilj delovanja 

društva je z organizacijo množice najrazličnejših aktivnosti, katerih skupni imenovalci so 

projektno delo, neformalno učenje, izkustveno učenje, timsko delo in družbena korist, 

omogočiti mladim prostor za načrtovanje, izvajanje in vrednotenje aktivnosti usmerjenih v 

iskanje in razvoj lastnih potencialov. Nadalje je cilj društva promovirati in raziskovati 

sonaraven  življenjski slog. 

Društvo je v sedmem letu svojega delovanja sodelovalo pri načrtovanju, izvajanju in 

vrednotenju več projektov v lokalnem okolju, državnem in mednarodnem okolju. Največja 

projekta društva v letu 2020 sta bila: 

- nadaljevanje partnerstva v projektu #LIST, v okviru katerega smo z novembrom 2019 

v društvu za polni delovni čas zaposlili prvo osebo. Projekt še vedno uspešno poteka. 

- Skupnosti, ki podpirajo mlade, projekt strateškega partnerstva v okviru programa 

Erasmus+, ki se je pičel 1.9.2020 in v okviru katerega smo na društvu za polni delovni 

čas zaposlili drugo osebo. 

Poseben dosežek v letu 2020 je bil najem prostorov na naslovu Valvazorjev trg 15, 1270 Litija. 

Prvič v zgodovini Društva razpolagamo z lastnimi prostori namenjenimi dejavnosti društva. 

V letu 2020 je društvo v skladu z načrti sprejetimi na zboru članov dne 27.4.2020 vodil upravni 

odbor v sestavi: Aljaž Zupan (predsednik), Tina Trdin (podpredsednik), Jure Urekar (član), 

Maja Višnikar (članica), Andreja Šmrgut (članica). 

Društvo upravljata dva organa. Najpomembnejši je Zbor članov, ki voli člane upravnega 

odbora, sprejema načrte in poročila, določa vizijo in poslanstvo društva.  

https://www.drustvolojtra.si/
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Upravni odbor je organ, ki opravlja organizacijska, strokovna, tehnična in administrativna dela 

ter vodi društvo med dvema zasedanjema Zbora članov po programu in sklepih, sprejetih na 

Zboru članov. Za svoje delo je odgovoren Zboru članov.  

 

Društvo ima tudi nadzornika, ki opravlja nadzor poslovanja društva.  

 

 

2. POSEBNI DEL 

 

Leto 2020 je bilo zaradi pandemije Koronavirusa specifično. Izvedbo precej aktivnosti smo 

prestavili v leto 2021. Nekatere smo kljub vsemu izvedli, druga pa prestavili v spletno okolje.  

 

Povzetek aktivnosti in večjih dosežkov: 

 

- Zaposlitev nove osebe za polni delovni čas. V društvu sta tako zaposleni dve osebi za 

polni delovni čas. 

- Najem in ureditev prostorov za izvajanje lastne dejavnosti v okvirni izmeri 90 

kvadratnih metrov. V prostorih so na voljo računalnik, projektor, zvočniki, ročni 

nogomet, družabne igre. 

- Skupnosti, ki podpirajo mlade je dvoletni projekt strateškega partnerstva v okviru 

programa Erasmus+ mladi v akciji. Smo nosilci projekta. S projektom smo pričeli 

1.9.2021. Opravili smo raziskavo med mladimi med 13-18 letom. Raziskava se je 

izvajala v Sloveniji in Romuniji. V Litiji je bila to največja raziskava na področju 

mladih, ki je bila kadarkoli narejena. V prvem delu je sodelovalo 90 mladih, v drugem 

delu 42 in v tretjem 208. Na podlagi raziskave bodo v projektu potekale različne 

nadaljevalne aktivnosti v letih 2021 in 2022. 

- Kot partnerji smo pričeli sodelovati v strateškem partnerstvu za nagovarjanje učenja 

preko igranja domišljijskih vlog. 

- Nadaljujemo z izvajanjem projekta #LIST, ki je financiran s strani ministrstva za javno 

upravo in v okviru katerega je v Litiji nastala prva trgovina z rabljeno robo in ogromno 

delavnic za sonaraven način življenja.  

- Še naprej vzdržujemo skupnostni vrt in redno organiziramo delovno izobraževalne 

akcije. 

- Izvesti bi morali 5 mednarodnih izobraževalnih dogodkov, kjer bi sodelovalo 122 

mladih in mladinskih delavcev iz 10 držav EU. Zaradi nastale situacije smo izvedli zgolj 

1 dogodek (samo na nacionalni ravni), ostale pa prestavili v leto 2021. 

- Številni projekti, ki smo jih izvajali v zadnjih dveh letih, so bili prepoznani kot dobre 

prakse s strani nacionalnih in mednarodnih institucij.  

- Izvedba okoli 20 spletnih delavnic na različne teme. 
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Ocenjujemo, da je bilo izvedenih preko 50 aktivnosti. Zaradi občutno povečanega obsega dela 

smo ponovno zgradili tudi poslanstvo, vizijo in strateške cilje društva. Prav tako smo začrtali 

sisteme, ki bodo optimizirali poslovanje in omogočali spremljanje povečanega števila 

aktivnosti v prihodnje.  

 

Poleg opisanih aktivnosti namenjenih članom društva smo izvedli tudi nekaj aktivnosti za 

zunanje naročnike. Ta del je potekal skladno z zakonskimi določili o opravljanju pridobitne 

dejavnosti v društvu. 

 

Leto 2020 ocenjujemo kot zelo uspešno! 

 

3. FINANČNO POROČILO 

 

Društvo Lojtra   
CKS 5,1270 Litija   

 Finančno poročilo 2020   

    
I. Izkaz poslovnega izida   
Prihodki      
76000 Prihodki od prodaje stoitev na domačem trgu              318,00       
76002 Prihodki od prodaje storitev na domačem trgu -izv.delavnic           6.881,77       
7613 Prihodki od prodaje storitev na tujem trgu              184,12       
76801 Dotacija Bridge 47           6.650,00       
768003 Dotacija KUD Pina              158,40       
7682 Dotacija Zavoda Movit         81.526,65       
7684 Dotacija KNOF - projekt LIST         23.325,42       
7688 Oproščeni prispevki PIZ - ZIUZEOP              983,74       
76890 Krizni dodatek - ZIUPOPDVE              400,00       
7770 Obresti TR                   0,55       
         120.428,65       

    

    
Odhodki      
40 STROŠKI MATERIALA           3.007,58       
4060 Stroški pisarniškega materiala              106,06        

4070/71 Potrošni material                 60,55       
4072 Material - varstvo pri delu                 73,20       
4074 Material za delavnice/projekte           2.368,03       
4075 Drugi stroški materiala - hrana, pijača              399,74       
41 STROŠKI STORITEV         17.728,12       
4100 Stroški storitev           9.721,00       
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4110 Stroški prevoznih storitev           2.321,32       
4112 Stroški poštnih storitev                 22,36       
4130 Stroški najemnin - poslovni prostor           1.442,88       
4151 Stroški bančnih storitev              176,60       
4160 Stroški zdravszvenih pregledov              181,04       
4162 Stroški licenčnih programov              442,28       
4163 Računovodske storitve           1.359,08       
4183 Povračila stroškov članom društva-kilometrina                 91,40       
4190 Stroški drugih storitev           1.379,40       
4193 Stroški upravljanja nepremičnin,obratovalni stroški              590,76       
43 AMORTIZACIJA              640,41       
4320 Amortizacija opreme              640,41       
47 STROŠKI DELA         29.581,27       
4700 Stroški plač         22.139,50       
4730 Regres za LD           1.175,74       
4731 Stroški prehrane med delom           1.695,24       
474 Delodajalčevi prispevki od plač           3.689,84       
478 Drugi stroški dela - krizni dodatek              880,95       
  DRUGI STROŠKI IN  ODHODKI         66.994,00       
4880 Dotacije drugim društvom in pravnim osebam         66.894,00       
754 Donacije              100,00       
         117.951,38       

    

    
Poslovni izid           2.477,27       
  Davek od dohodkov pravnih oseb                 12,03       
  Čisti dobiček            2.465,24       

    
II. Bilanca stanja   
Aktiva :        148.630,66       

0 Sedanja vrednost OS           1.597,01       
1000 Denarna sredstva v blagajni                 40,85       
1100 Denarna sredstva na poslovnem računu      100.404,59       
1200 Kratk.terjatve do kupcev              942,81       
1640 Kratk.terjatve - Zavod Movit         29.948,00       
1941 Kratk.terjatve - KUD Pina              400,00       
1642 Kratk.terjatve - ZKMŠ                 84,00       
1646 Kratk.terjatve - KNOF SO.P         10.000,00       
1649 Kratk.terjatve - Društvo D20           4.613,40       
1651 Ostale kratk.terjatve - FURS - krizni dodatek 12/20              400,00       
1820 Kratk.posojilo - Knof              200,00       

    
Pasiva:        148.630,66       
22 Kratk.obv. do dobaviteljev              675,78       
25 Kratk.obv. za plačo 12/2020           3.503,16       
26 Kratk.obv. za DDPO 2020                 12,03       
2851 Kratk.obv. - Potni stroški                 34,14       
2852 Kratk.obv. - zahtevki projektov         41.059,20       
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2910 Kratk.odloženi prihodki       100.560,95       
92 Društveni sklad OS           1.500,60       
92 Društveni sklad presežkov odhodkov nad prihodki           1.284,80       

    
Društvo vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva v skladu s SRS 33.  
Temeljni poslovni knjigi sta glavna knjiga in register OS.   
Amortizacija je bila obračunana po predpisani stopnji.   
Sedanja vrednost osnovnih sredstev znaša 1.597,01€€ .   
Za razmejevanje odhodkov na pridobitno in nepridobitno dejavnost je uporabljeno   
sodilo razmerja med pridobitnimi in nepridobitnimi prihodki.   
Presežek prihodkov nad odhodki tekočega leta je znašal  2.477,27€,    
obv. za davek od dohodkov pravnih oseb 12,03€ in čisti dobiček 2.465,24€.   
Za ugotovljeni čisti dobiček se poveča društveni sklad in se porabi za osnovne namene društva 

 

4. ZAKLJUČNI DEL 

 

To poročilo je sprejel Zbor članov Društva Lojtra, ki je potekal 19.3. 2021 ob 17:00 na 

naslovu Valvazorjev trg 15, 1270 Litija. 

 

Za pripravo tega poročila je odgovoren predsednik Društva Aljaž Zupan. 

 

 

 

Litija, 28.3.2021 Predsednik Društva Lojtra, društva 

za osebni in poklicni razvoj mladih 

       

  Aljaž Zupan 

 

Aljaž
Žig Lojtra
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