
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2015  
 
 
Združenje je na dan 01.01.2015 razpolagalo s sredstvi na računu v višini 8.479,73 eur.  
Združenje svoje obveznosti redno poplačuje. Na dan 31.12.2015  ima odprte obveznosti v 
višini 4.930,02 in sicer: 

- Prava sinergija d.o.o. v višini 128,10 z valuto 13.01.2016 in  
- Terme Resort d.o.o. v višini 4.801,92 eur z valuto 28.12.2016 (glej prilogo 1) 

 
Na dan 31.12.2015  ima združenje odprte terjatve v višini 3.512,70 eur in sicer: 233,00 eur iz  
preteklih let in 3.279,70 iz tekočega poslovnega leta. (glej prilogo 2). V letu 2015 smo 
oblikovali sporne terjatve iz leta 2012 v višini 233 eur. Predlagamo, da zastopnik združenja s 
svojimi sodelavci sprejme sklep o njihovem odpisu.   
 
V omenjenem obdobju je združenje prejelo sredstva v višini 9.131,41 eur sestavljena iz: 
-  članarin 1.215,00 eur,  
- organizacije konference v Rimskih toplicah dne 27.-28.11.2015 in 04.06.2015 v Mariboru   
   v višini 6.915,70 eur 
- sponzorskih sredstev podjetja Genis d.o.o. v višini 1000,00  in 
- pripisanih obresti na računu v višini 0,71  eur.  
 
Predstavniki združenja so v novembru leta 2015 organizirali Konferenco v Rimskih toplicah. 
Iz naslova same organizacije kongresa so nastali hotelski stroški s storitvami prehrane v višini 
4.801,92 eur in storitve Zavoda za kulturo Maribor v višini 350,00. Pri organizaciji kongresa 
v letu 2015 v Mariboru, so nastali stroški vezani na gostinske storitve v višini 2.181,20 eur. 
Na konferenci je bilo izvedeno izobraževanje Dr. Zupančiča z naslovom Bonton in prijazni 
protokol, za kar je bilo porabljenih 500,00 eur sredstev. Združenje je tudi v letu 2015 doniralo 
sredstva Rdečemu križu Slovenije v višini 200,00 eur.  
 
Združenje je plačalo podaljšanje gostovanja za domeno Zunz.si v višini 102,63 eur. 
Podaljšanje domene se nanaša še na leto 2016, zato so se oblikovale aktivne časovne 
razmejitve v višini 84,09 eur. Obenem so se odpravljale AČR leta 2014 v višini 84,09 eur. 
Gre za stroške domene, ki so bili zaračunani in plačani v letu 2014, vendar zajemajo še 
obdobje 2015.  V letu 2015 so bile zaračunane računovodske storitve v višini 585,60 eur, ki se 
nanašajo na izdelavo 90-tih e- računov, finančnega poročila na dan 31.10.2015 in letnih 
izkazov za leto 2014. V mesecu juniju je bila poravnana članarina EVS za leto 2015 v višini 
1102,00 eur. 
 
V obdobju od 01.01.2015-31.12.2015 je združenje poslovalo s negativno bilanco in ustvarilo 
primanjkljaj v višini 901,02 eur. 
 
Na dan 31.12.2015 združenje razpolaga s sredstvi na TRR v višini 9.398,56 eur. 
 
 
 
 


