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Ustanova za humanitarno pomoč obrtnikom 
Celovška cesta 71 
 
1000 Ljubljana 
 
 
 
 
 

POSLOVNO POROČILO 
ZA LETO 2021 

 
 
 
Ustanova za humanitarno pomoč obrtnikom (v nadaljevanju Ustanova) je ustanovljena z 
Aktom o ustanovitvi ustanove z dne 11. 02. 2007 in popravkom z dne 14. 04. 2009 h kateremu 
je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve dalo soglasje z odločbo z dne 23. 04. 2009. 
Ustanova je pravna oseba zasebnega prava s sedežem na Celovški cesti 71, 1000 Ljubljana. 
 
 
Davčna številka: 41973933 
Matična številka: 4010388000 
 
 
V letu 2007 je bilo v Sloveniji kar nekaj velikih elementarnih nesreč in nezgod s hudimi 
materialnimi posledicami, zato je  med člani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije in nekaj 
zaposlenimi  na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenija, vzniknila ideja, da si morajo člani v 
takšnih izjemnih primerih pomagati tudi sami z ustanovitvijo svoje lastne humanitarne 
organizacije. 
  
Po pismu o nameri, smo dne 11. 12. 2007 podpisali notarski zapis o ustanovitvi  Ustanove za 
humanitarno pomoč obrtnikom. Za tem temeljnim aktom, ki ga je podpisalo 12 ustanoviteljev, 
so se pričeli vsi nadaljnji postopki za popolno registracijo ustanove. Tako smo dne 23. 04. 2009 
pridobili ustrezno soglasje  s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve,  dne 11. 
05. 2009 pa še obvestilo AJPES o vpisu v poslovni register.  Prav tako smo dobili 11. 05. 2009 
s strani Ministrstva za notranje zadeve tudi  obvestilo o vpisu naše Ustanove v evidenco 
ustanov. 
  
Po usklajevanju še drugih aktov Ustanove, so se člani uprave odločili, da pričnejo z 
nadaljevanjem dela v začetku leta 2010 z aktiviranjem rednega transakcijskega računa in 
pričetkom delovanja, najprej predvsem na področju informiranja vseh članov obrtno-
zborničnega sistema in zbiranju donatorskih sredstev. 
 
Organi Ustanove so: 
 

- Uprava in 

- Nadzorni svet. 
 

Člani uprave so: 
 

1. Branko Meh, 
2. Dušan Krajnik, 
3. Franc Vesel, 
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4. Ivan Jani Ulaga, 
5. Ivan Šel, 
6. Janko Hrastovšek, 
7. Milan Hafner, 
8. Pavlina Svetič, 
9. Štefan Pavlinjek, 
10. Viljem Pšeničny in 
11. Vladimir Ražman. 
 

Predsednik uprave je Ivan Jani Ulaga, ki je tudi pooblaščena oseba Ustanove za zastopanje.  
 
Izključno v času odsotnosti predsednika Ivana Janija Ulage je pooblaščenec Branko Meh, od 
vključno decembra 2021 do konca aprila 2022.  
 
V okviru danega pooblastila je pooblaščenec pooblaščen podpisovati listine oziroma 
dokumente, ki se nanašajo na redno poslovanje Ustanove za humanitarno pomoč obrtnikom.  
 
 
Na podlagi osmega odstavka 45. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja 
terorizma in na podlagi 4. točke 7. člena Pravilnika o vzpostavitvi, vzdrževanju in upravljanju 
Registra dejanskih lastnikov (v nadaljevanju RDL) je Ustanova izvedla vpis podatkov v RDL 
dne 18. 12. 2017. Kot izhaja iz  Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja 
terorizma in Pravilnika o vzpostavitvi, vzdrževanju in upravljanju je bilo v RDL edino možno 
vpisati zastopnika ustanove, kot dejanskega lastnika. 
 
 
 
Dejavnost Ustanove 
 
 
Ustanova je bila ustanovljena izključno za nudenje pomoči članom Obrtno-podjetniške 
zbornice Slovenije, prvenstveno za pomoč kot ublažitev težav, ki nastanejo članu, ki je utrpel 
elementarno nesrečo. 
 
Člani uprave delujejo izključno na prostovoljni bazi, osnovna naloga je informiranje članstva o 
nujnosti takšne organizacije in aktivno delovanje vseh pri pridobivanju solidarnostnih in 
donacijskih sredstev za delovanje Ustanove, torej nudenje pomoči.  
 
Vsi člani uprave Ustanove se zavedajo, da živimo in delamo na področju, kjer so elementarne 
nesreče dokaj pogoste, poleg tega pa se tudi mnogo naših članov ukvarja z dejavnostmi, ki so 
tudi nevarne za zdravje ljudi in okolju nevarne, morebitne nesreče pa lahko zavzamejo velik 
obseg in nepredvidljive posledice. Zato je bila v večini članstva ustanovitev naše skupne 
Ustanove toplo pozdravljena in podprta. 
 
Vsekakor si želimo člani uprave Ustanove zbrati v letu 2022 čim več sredstev, našemu članstvu 
pa prav nobene naravne ali druge nesreče. 
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Poročilo o izvedbi akcij 
 
 
V sodelovanju z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije in z Območno obrtno-podjetniškimi 
zbornicami po Sloveniji, je Ustanova v letu 2021 organizirala zbiranje sredstev za pomoč pri 
požarih po Sloveniji in potresu na Hrvaškem. 

 
 

• Obrtniki in podjetniki pomagamo prizadetim v potresu na Hrvaškem 
 
Hrvaška je 30. decembra 2020 utrpela veliko naravno katastrofo, saj je uničujoči potres 
prizadel številna hrvaška mesta, v območju epicentra pa je prebivalstvo izgubilo svoja 
prebivališča, obrtniki in podjetniki svoje obratovalnice in sredstva za delo, žal nekateri tudi 
življenje. Obrtniki in podjetniki iz Slovenije pomagamo prizadetim v potresu na Hrvaškem. Z 
akcijo bomo nadaljevali v letu 2022. 
 
 

  

 
Vir: https://www.ozs.si/o-zbornici/projekti/humanitarna-pomoc/novice/obrtniki-in-podjetniki-pomagamo-prizadetim-
v-potresu-na-hrvaskem-5fec99042114e02c29333809 
 

 
 

 

• Pomoč družini umrlega kolega 
 
Pomladi 2021 so prevozniki izgubili spoštovanega stanovskega kolega Roberta Svetca iz 
Šentjanža pri Dravogradu. S svojim tovornjakom je na samostojni podjetniški poti, na katero je 
stopil pri 22 letih, prevozil številne kilometre po tujini. Tudi na zadnji poti je bil v tujini, v bližini 
Münchna, kjer je pri nalaganju tovora doživel hud srčni infarkt, ki je bil zanj usoden. 

Svetec je zapustil ženo in pet šolajočih se otrok, ki so se znašli v izjemno težki situaciji. Ob 
tem jim je med drugimi na pomoč priskočila tudi Sekcija za promet pri OZS, katere član je bil, 
in Ustanova za humanitarno pomoč obrtnikom.  

Vir: https://www.ozs.si/o-zbornici/projekti/humanitarna-pomoc/novice/pomoc-druzini-umrlega-kolega-
609e470d2114e07eab89c034 

 

 

 

 

 

https://www.ozs.si/o-zbornici/projekti/humanitarna-pomoc/novice/obrtniki-in-podjetniki-pomagamo-prizadetim-v-potresu-na-hrvaskem-5fec99042114e02c29333809
https://www.ozs.si/o-zbornici/projekti/humanitarna-pomoc/novice/obrtniki-in-podjetniki-pomagamo-prizadetim-v-potresu-na-hrvaskem-5fec99042114e02c29333809
https://www.ozs.si/o-zbornici/projekti/humanitarna-pomoc/novice/obrtniki-in-podjetniki-pomagamo-prizadetim-v-potresu-na-hrvaskem-5fec99042114e02c29333809
https://www.ozs.si/o-zbornici/projekti/humanitarna-pomoc/novice/pomoc-druzini-umrlega-kolega-609e470d2114e07eab89c034
https://www.ozs.si/o-zbornici/projekti/humanitarna-pomoc/novice/pomoc-druzini-umrlega-kolega-609e470d2114e07eab89c034
https://www.ozs.si/o-zbornici/projekti/humanitarna-pomoc/novice/pomoc-druzini-umrlega-kolega-609e470d2114e07eab89c034
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• Ogenj najemniku Doma na Osankarici vzel vse, kar je imel 
 

Obsežen požar je uničil Dom na 
Osankarici, priljubljeno izletniško točko 
v občini Slovenska Bistrica. Aleš 
Patekar, najemnik doma, je v požaru 
izgubil vse, kar je imel.  

Požar, ki je dom zajel v večernih urah, 
je poskušalo pogasiti več kot sto 
gasilcev iz okoliških prostovoljnih 
gasilskih društev.  
 
Počitniško-gostinskega dela doma jim 
ni uspelo rešiti in je v celoti zgorel, rešili 
pa so muzej Pohorskega bataljona v 
drugem delu zgradbe. 
  
Od lani je imel Dom na Osankarici v 
najemu podjetnik Aleš Patekar, sicer iz 
okolice Apač, ki je vanj vložil vse svoje 
premoženje. Priljubljena izletniška 
točka sredi pohorskih gozdov v bližini 
Črnega jezera in smučarskega centra 
Trije kralji je bila tudi del njegovih 
ambicioznih načrtov za razvoj turizma 
na Bistriškem Pohorju. 
  
Po požaru je Patekarju ostalo samo 
tisto, kar je imel na in pri sebi, tudi 
prihranki in vse ostalo kar je bilo v 
domu, mu je zgorelo.  

Kot nam je znano, namerava na Osankarici 
postaviti kontejner za začasno bivališče in 
prikolico, kjer bi vsak delno svojo dejavnost lahko 
opravljal še naprej. 
  
Na pomoč je podjetniku priskočila na pomoč OOZ 
Slovenska Bistrica, svoj račun pa je za namen 
zbiranja sredstev odprla tudi Ustanova za 
humanitarno pomoč obrtnikom.  

Vir:https://www.ozs.si/o-zbornici/projekti/humanitarna-
pomoc/novice/ogenj-najemniku-doma-na-osankarici-vzel-
vse-kar-je-imel-607ec8f32114e03ca3e5c4ed 

 

 

 
 
 

• Požar v Obrtni coni Sermin zanetila signalna raketa 
 

Na začetku oktobra 2021 je zagorelo 
v Obrtni coni Sermin.  

Po znanih informacijah je požar 
zanetila signalna raketa oziroma 
pirotehnični izdelek, ki so ga 
mladostniki sprožili na streho objekta. 
Sprva je zagorela strešna izolacija, 
ogenj pa se je ob močni burji hitro 
razširil na druge dele poslovne 
stavbe. 

Vir:https://www.ozs.si/o-
zbornici/projekti/humanitarna-
pomoc/humanitarna-pomoc/novice/pozar-v-
obrtni-coni-sermin-zanetila-signalna-raketa-
61a8b20f2114e06e8b0dc987 

 

 

https://www.ozs.si/o-zbornici/projekti/humanitarna-pomoc/novice/ogenj-najemniku-doma-na-osankarici-vzel-vse-kar-je-imel-607ec8f32114e03ca3e5c4ed
https://www.ozs.si/o-zbornici/projekti/humanitarna-pomoc/novice/ogenj-najemniku-doma-na-osankarici-vzel-vse-kar-je-imel-607ec8f32114e03ca3e5c4ed
https://www.ozs.si/o-zbornici/projekti/humanitarna-pomoc/novice/ogenj-najemniku-doma-na-osankarici-vzel-vse-kar-je-imel-607ec8f32114e03ca3e5c4ed
https://www.ozs.si/o-zbornici/projekti/humanitarna-pomoc/novice/ogenj-najemniku-doma-na-osankarici-vzel-vse-kar-je-imel-607ec8f32114e03ca3e5c4ed
https://www.ozs.si/o-zbornici/projekti/humanitarna-pomoc/humanitarna-pomoc/novice/pozar-v-obrtni-coni-sermin-zanetila-signalna-raketa-61a8b20f2114e06e8b0dc987
https://www.ozs.si/o-zbornici/projekti/humanitarna-pomoc/humanitarna-pomoc/novice/pozar-v-obrtni-coni-sermin-zanetila-signalna-raketa-61a8b20f2114e06e8b0dc987
https://www.ozs.si/o-zbornici/projekti/humanitarna-pomoc/humanitarna-pomoc/novice/pozar-v-obrtni-coni-sermin-zanetila-signalna-raketa-61a8b20f2114e06e8b0dc987
https://www.ozs.si/o-zbornici/projekti/humanitarna-pomoc/humanitarna-pomoc/novice/pozar-v-obrtni-coni-sermin-zanetila-signalna-raketa-61a8b20f2114e06e8b0dc987
https://www.ozs.si/o-zbornici/projekti/humanitarna-pomoc/humanitarna-pomoc/novice/pozar-v-obrtni-coni-sermin-zanetila-signalna-raketa-61a8b20f2114e06e8b0dc987
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• Pogorelo skladišče v Vižmarjih  
 

 

Vir:https://www.ozs.si/o-zbornici/projekti/humanitarna-
pomoc/humanitarna-pomoc/novice/pogorelo-skladisce-v-
vizmarjih-61a8968e2114e06e8b0dc979  

 

V torek, 30. novembra 2021, v zgodnjih 
jutranjih urah je zagorel objekt v 
ljubljanskih Vižmarjih, kjer je imelo 
skladiščne prostore več obrtnikov in 
podjetnikov.  

Pri gašenju požara je sodelovalo več kot 
220 gasilcev iz 24 enot, aktiviran je bil 
celoten štab javne gasilske službe 
Ljubljana, predstavniki oddelka za 
zaščito, reševanje in civilno obrambo pri 
Mestni občini Ljubljana ter državni 
ekološki laboratorij, saj se je v zrak dvigal 
močan temen dim. 

Na srečo v požaru in intervenciji ni bilo 
poškodovanih, nastala pa je večja 
gospodarska škoda v več podjetjih. 
Mnogi med njimi so tudi člani obrtno-
podjetniške zbornice. 

 
 

 
 
Pregled načina pridobivanja, višina pridobljenih sredstev in struktura donatorjev, 
pregled nakazanih pomoči po številu oškodovancev in znesku prejete pomoči 
 
 
Način pridobivanja sredstev 
 

a. Zbornični sistem: 

- Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in 

- Območne obrtno-podjetniške zbornice po Sloveniji.  
 
b. Promocija v medijih in drugih priložnostnih stikih s člani Obrtno-podjetniške 

zbornice Slovenije: 

- fizične osebe in pravne osebe na osnovi objav v reviji Obrtnik podjetnik, na 
spletni strani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenija  

- ter angažiranja članov uprave Ustanove ob vseh možnih stikih s člani Obrtno-
podjetniške zbornice Slovenija. 
 

c. Od namenjenega dela dohodnine za donacije. 
 

Ustanova si je za program dela iz preteklih let zadala nalogo pridobiti čim več donatorjev iz 
naslova dela dohodnine, ki ga lahko posamezni državljan nameni v višini 1 % katerikoli 
humanitarni ustanovi.  
 
Zaradi sprememb v zakonodaji, je Ustanova status izgubila. Potrudili se bomo, da bo Ustanova 
status upravičenca do dela dohodnine za donacije spet pridobila.  

 
 

https://www.ozs.si/o-zbornici/projekti/humanitarna-pomoc/novice/pogorelo-skladisce-v-vizmarjih-61a8968e2114e06e8b0dc979
https://www.ozs.si/o-zbornici/projekti/humanitarna-pomoc/humanitarna-pomoc/novice/pogorelo-skladisce-v-vizmarjih-61a8968e2114e06e8b0dc979
https://www.ozs.si/o-zbornici/projekti/humanitarna-pomoc/humanitarna-pomoc/novice/pogorelo-skladisce-v-vizmarjih-61a8968e2114e06e8b0dc979
https://www.ozs.si/o-zbornici/projekti/humanitarna-pomoc/humanitarna-pomoc/novice/pogorelo-skladisce-v-vizmarjih-61a8968e2114e06e8b0dc979
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Višina pridobljenih sredstev in struktura donatorjev  
 

V letu 2021 je Ustanova prejela od donatorjev sredstva v višini 22.053,82 €: 
 

- Obrtno-podjetniška zbornica Slovenija je namenile sredstva, v višini 1.053,00 €. 

- Območne obrtno-podjetniške zbornice so namenile sredstva, v višini 2.900,00 €.  

- Fizične in pravne osebe so nakazale pomoči v višini 17.695,20 €.  

- Ustanova je prejela znesek v višini 405,62 € od namenjenega dela dohodnine. 
 
Tabela 1: Struktura donatorjev v letu 2021 
 

 
 
 
Pregled nakazanih sredstev – humanitarne pomoči  
 
 
Ustanova je nakazala sredstva v višini 19.408,20 €. Prejemnikov, ki so prejeli humanitarno 
pomoč je bilo sedem (7). 
 
 
Tabela 2: Število prejemnikov pomoči od ustanovitve Ustanove – prva pomoč je bila nakazana    
               aprila 2010 ob požaru gostilne 
 

 
 
Od ustanovitve dalje je Ustanova pomagala 218 oškodovancem. Od tega je bilo 148 
oškodovancev zaradi poplav, 43 oškodovancev zaradi požara in 27 drugih prejemnikov 
pomoči. 

1.053,00   
2.900,00   

17.695,20   

405,62   

Donatorji v 2021

OZS; 1.053,00 €

OOZ; 2.900,00 €

Fizične in pravne osebe; 17.695,20 € 

Dohodnina; 405,62 € 

218 prejemnikov pomoči od  
ustanovitve 

Poplave; 148

Požar; 43

Ostalo; 27
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Tabela 3: Pregled nakazanih pomoči po letih od ustanovitve Ustanove – že več kot 10 let 
 

 

Od ustanovitve je Ustanova nakazala donacij v višini 213.039,49 €. Največ nakazanih pomoči 
je bilo v letih, ko so bile poplave po Sloveniji.  
 
 
 
Pregled prejetih in neporabljenih sredstev 
 
Prejeta in neporabljena sredstva v višini 85.617,85 € so knjižena na kratkoročne pasivne 
časovne razmejitve in se bodo prenesla med poslovne prihodke tisto poslovno leto, v katerem 
se bodo pojavili stroški oziroma odhodki, za pokrivanje odhodkov, za katere so oblikovane, in 
to na ustrezna stroškovna mesta (STM) in stroškovne nosilce (SN), po njihovih namenih.  
 
 
Tabela 4: Pregled neporabljenih sredstev po namenih  
 

Zap. 
št. 

Prenosi namenskih sredstev (kto 291000)  iz leta 2020  v letu 2021 iz leta 2021 

1. Poplave (STM 10 SN 1002) 8.042,71 -        300,00 7.742,71 

2. Žled (STM 10 SN 1026) 140,00 - 140,00 

3. Toča Črnomelj (STM 10 SN 1042) 20,00 - 20,00 

4. OOZ Celje (STM 10 SN 1045) 350,00 - 350,00 

5. Potres na Hrvaškem (STM 10 SN 1052) 6.265,00 3.520,00 9.785,00 

6. Požar Vižmarje (STM 10 SN 1056) - 100,00 100,00 

7. Splošno (STM 20) 9.289,20 -     1.206,45 8.082,75 

8. Od ustanoviteljev (STM 21) 1.111,75 - 1.111,75 

9. Poplave 5% (STM 20 SN 2004) 2.256,92 - 2.256,92 

10. Dohodnina (STM 30) 55.623,10 405,62 56.028,72 

  83.098,68 2.519,17 85.617,85 
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Tabela 5: Pregled kratkoročnih razmejitev po letih 
 

Leto 

Pregled 
neporabljenih 

sredstev po letu 
nastanka 

 

Leto 

Pregled 
neporabljenih 

sredstev po letu 
nastanka              
iz naslova 
dohodnine 

2010          27.919,56     2010                       -      

2011            7.891,76     2011            5.476,76    

2012          12.200,42     2012            6.567,49    

2013            4.242,46     2013            5.749,93    

2014            3.276,27     2014            5.716,74    

2015            3.426,85     2015            5.623,70    

2016            5.200,52     2016            5.389,93    

2017            4.419,79     2017            5.579,51    

2018 -             485,98     2018            5.017,36    

2019            4.433,81     2019            5.320,59    

2020          10.573,22     2020            5.181,09    

2021            2.519,17     2021               405,62    

Skupaj          85.617,85     Skupaj          56.028,72    

 
 
 
 
 
Stroški v Ustanovi 
 
Ustanova je imela skupno 126,50 € stroškov v letu 2021.  
 
Vsi stroški so nastali pri poslovanju na bančnem računu (stroški provizij in mesečni stroški za 
paket neprofitni napredni).   
 
 
 
Prihodki in odhodki 
 
Ustanova v poslovnem letu 2021 ne beleži presežka prihodkov nad odhodki niti presežka 
odhodkov nad prihodki na nepridobitni dejavnosti.  
 
Upoštevano je, da se namenske donacije pripoznajo kot prihodek, ko so namensko porabljene. 
 
V letu 2021 je bilo finančnih prihodkov iz naslova obresti na bančnem računu 0,05 €.  
 
Finančni prihodki iz naslova obresti v višini 0,05 € so bili porabljeni za pokrivanje stroškov 
(bančnih stroškov), ostala razlika za pokrivanje bančnih stroškov je knjižena iz kratkoročnih 
pasivnih časovnih razmejitev, v višini 126,45 €. 
 
 
V skladu z Zakonom o davku od dohodka pravnih oseb in Pravilnikom o opredelitvi pridobitne 
in nepridobitne dejavnost so finančni prihodki v celoti na nepridobitni dejavnosti.  
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Na pridobitni dejavnosti Ustanova ne beleži prihodkov, odmerjen davek od dohodkov 
pridobitne dejavnosti, v letu 2021 je 0,00 €.  Pridobitna dejavnost se vodi na ločenem 
stroškovnem mestu STM 400. 
 
 
 Tabela 6: Pregled prihodkov in odhodkov po stroškovnih mestih (STM)  
 

Zap. 
št. 

PRIHODKI IN ODHODKI PO STM STM 
PRIHODEK 

(I) 
ODHODEK 

(II) 

1. Donacije 10     19.108,20    
     

19.108,20    
2. Donacije - splošno 20          300,00             300,00    
3. Donacije - splošno - od ustanoviteljev  21   
4. Dohodnina 30   
5. Donacije /prodaja, obresti 400   
6. Bančni stroški, obresti, pokrivanje stroškov 99          126,50             126,50    

  Skupaj       19.534,70    
     

19.534,70    

  Razlika (I-II)* **                   -        

*Upoštevano je, da se namenske donacije pripoznajo kot prihodek, ko so namensko porabljene. 

**Nastala razlika se prizna kot osnova za davek od dobička pravnih oseb.  
 
 

 
 
Pojasnila k izkazom 
 
Pri izdelavi računovodskih izkazov Ustanova uporablja Enotni kontni okvir za gospodarske 
družbe, samostojne podjetnike posameznike, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne 
osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije.  
 
Računovodski izkazi so skladni z Zakonom o računovodstvu in s Slovenskimi računovodskimi 
standardi 34 (2016), računovodske rešitve v nepridobitnih organizacijah – pravnih osebah 
zasebnega prava.  
 
Finančno računovodske storitve za Ustanovo izvaja Finančno – računovodska služba pri 
Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, s sedežem Celovška cesta 71, v Ljubljani. 
  
Poslovne prihodke od opravljanja lastne dejavnosti predstavljajo prejete namenske donacije. 
Finančni prihodki predstavljajo bančne obresti za pozitivno stanje sredstev na poslovnem 
računu. 
 
Poslovne odhodke od opravljanja lastne dejavnosti predstavljajo nakazila posameznikom –
osebam v skladu s prejetimi donacijami. Stroški storitev – so bančni stroški nastali pri 
poslovanju na bančnem računu. 
 
Sredstva prejetih in neporabljenih donacij v višini 85.617,85 € so knjižena na kratkoročne 
pasivne časovne razmejitve in se bodo prenesla med poslovne prihodke tisto poslovno leto, v 
katerem se bodo pojavili stroški oziroma odhodki, za pokrivanje katerih so oblikovane, in to na 
ustrezna stroškovna mesta (STM) in stroškovne nosilce (SN), po njihovih namenih.  
 
Struktura ustanoviteljev Ustanove je od ustanovitve ista in ustanovitvene vloge so v isti višini 
2.400,00 €.   
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Stanje sredstev na bančnem računu Ustanove je 88.017,85 € na dan 31. 12. 2021. 
 
 
Inventurna komisija je dne 02. 02. 2022 popisala knjigovodsko stanje po skupinah kontov na 
dan 31. 12. 2021 in ugotovila, da se knjiženja stanja ujemajo z dejanskim stanjem in da razlik 
ni. Istega dne je vodja – organizator popisa podal skupno poročilo o popisu na dan 31. 12. 
2021 (inventurni elaborat). 

 
 
Uprava Ustanove za humanitarno pomoč obrtnikom je dne 18. 02. 2022 sprejela poslovno 
poročilo in inventurni elaborat za poslovno leto 2021. 
 
 
 
 
 

Ljubljana, 21. 02. 2022 
 

 
 


